
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmetidir.

EKİM 2013 Sayı 8

DEVRİMİN ADI: İPEKBÖCEĞİ



Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Değerli dostlar,

Bursa’da Zaman ile yola çıkışımızın 
ikinci yılını doldurduk. Yayıncılıkta iki 
yıl üzerinde durulacak kadar önemli bir 
zaman dilimi değildir kuşkusuz. Hem 
kentimizde hem ülkemizde sayısız yayın 
var 10 yılı, 20 yılı devirmiş. Ancak 
kamu kuruluşlarının sahibi olduğu 
nitelikli yayın anlamında ne yazık ki 
fazla sayamıyoruz. Bu anlamda Bursa’da 
Zaman’ın kalitesini yitirmeden sizlere 
ulaşması bizim için önemli, nice yıllar 
diliyorum.

Bursa’da Zaman aslında Bursa’daki 
değişimin/dönüşümün de tanığı 
durumunda. Hem tarihi kültürel miras 
anlamında, hem kentin onlarca yıllık 
sorunlarının çözümü anlamında. Bu 
sayıda da hem İpekböceği tramvayının 
üretimi hem de Bursa’nın yıllarca simgesi 
olmuş teleferiğin hikayesi ve yeni 
teleferik ele alındı. Keyifle okuyacaksınız 
ve teknoloji öncelikli bir sektörün 
Bursa’da doğuşuna tanık olacaksınız. 
Bursa ile gurur duyacaksınız.

Çok değerli bir konuya daha yer verdik 
bu sayıda. Biliyorsunuz UNESCO’nün 
“Dünya Belleği” listesinde bu yıla 
kadar Türkiye’nin sadece 3 eseri 
bulunmaktaydı. Bu yıl Evliya Çelebi 
Seyahatnamesi’nin de eklenmesiyle 
bu sayı 4 oldu. Bu sayının çok yakın 
bir tarihte 5 olması, bir fırsat olarak 
Bursa’nın elinde. Çok uluslu anlatımın 
en önemli belgesi durumundaki Binbir 
Gece Masalları’nın dünyada bilinen en 
eski yazması Bursa’da. Ayrıntılarını 
ilgili yazılardan okuyacaksınız, ben 
sadece şunu belirtmek isterim; Doğu 
dünyasının Batı’ya aktardığı en önemli 
eser olan Binbir Gece Masalları’nın 
dünyadaki en eski yazmasının Bursa’da 
bulunuyor olması, bunun geç de olsa 
öğrenilmesi büyük kazançtır. Biz 
belediye olarak bu eserin aslına uygun 
olarak yeniden yayınlanması konusunda 
çalışmalarımızı başlattık. Ancak bu eser, 
dünyada Bursa’nın adının bir kez daha 
duyurulmasında önemli bir belgedir.

Dergide birbirinden değerli konular ve 
konuklar var. İlgiyle okuyacağınızı ümit 
eder, sevgiler sunarım.

* Yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm sorumluluğu eser sahiplerine aittir. İzin alınarak ya da kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
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NARLI’DA 5 YILDIZLI TATİL

BEŞEVLER’E YENİ YAŞAM ALANI
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Ahmet ERDÖNMEZ

1. yüzyılda somut olmayan kültürel 
mirasın korunması çabaları, Türkiye 
ve dünya gündeminin ön sıralarına 
tırmanmaya devam ediyor. Günümüzde 
her şeyi o kadar hızlı tüketiyoruz ki; tüm 
kültürel miras, kaybolma ve tükenme 
tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. İşte 
bu nedenle UNESCO somut olmayan 
kültürel mirasın korunması ile ilgili 
çalışmalarını hızlandırdı. Peki nedir bu 
somut olmayan kültürel miras? Türküler, 
maniler, masallar, halk oyunları, 
yemek kültürü, giyim kuşam adetleri 
(doğum, düğün, ölüm) gibi. Şehrimize 
geldiğimiz zaman günümüzde birçok 
adetin yaşatıldığını görüyoruz. Bu 
konuda şanslıyız. Unesco daha yeni yeni 
koruma planları hazırlarken, biz Bursa’da 
yaşayanlar birçok somut olmayan 
mirasımızı korumuşuz. Bu örneklerden 
birisi de halk oyunlarıdır. Bursa’da 
halk oyunlarının yıllardır ne kadar 
güçlü korunduğunu çoğumuz biliriz. 
Küçük Osmanlı dediğimiz şehrimizde 
her bölgenin ve her yörenin halk dansı 
kültürünü görebiliyoruz. Bursa halk 
oyunları kültürünü yaşatmayı seviyor. 
Bunun en önemli göstergesi Uluslararası 
Halk Dansları Festivali’dir. 52 yıldır 

aralıksız devam eden bir kültür etkinliği 
Türkiye’de kaç tanedir acaba. Ben baktım 
bulamadım. Halk dansları konusunda 
Bursa ilk. Savaşlar, ekonomik krizler, 
iktidar değişikliklerine rağmen hiç ara 
verilmeden devam etmiş. Bu anlayışı çok 
önemsiyorum. 

1962 yılında başlayan halk dansları 
festivali bugün 52 yaşına girdi. Diğer 
bir deyişle; somut olmayan kültürel 
mirasın kapsamında bulunan halk 
danslarını yaşatmaya devam ediyor. 
Ayrıca dünyanın dört bir yanından gelen 
halk dansları ekiplerinin de bu kültürün 
devam etmesine katkıda bulunmasını 
sağlıyor. Amatörce başlayan ama 
günümüzde tam bir profesyonel planlama 
ile gerçekleştirilen halk dansları 
festivalinde arşiv incelemesi yaptım. 
Karşıma çok ilginç sonuçlar çıktı.  Bu 
sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum:
1962 yılından yani festivalin başlangıç 
tarihinden bugüne kadar festivale katılan 
ekipler yıllar itibari ile aşağıdaki gibi 
sıralanmaktadır. 

Festivale katılan ekipler
•1962 İsrail
•1963 İsrail, Almanya
•1964 İtalya

•1965 Yugoslavya, İspanya, Avusturya, 
İsviçre
•1966 Romanya, Yugoslavya, İsrail
•1967 İtalya, Macaristan, Avusturya
•1968 İsveç, Hollanda, Çekoslovakya
•1969 Yabancı ekip yok
•1970 İran
•1971 Yabancı ekip yok
•1972 Romanya, Almanya, Yugoslavya
•1973 Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya
•1974 Romanya, Bulgaristan, 
Çekoslovakya
•1975 Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Macaristan
•1976 Romanya, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Hint Devlet Tiyatrosu
•1977 Romanya, Bulgaristan, Tunus, 
Libya
•1978 Romanya, Yugoslavya
•1979 Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Tunus
•1980 Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Arnavutluk, İsviçre, Fas,  S.S.C.B, 
Polonya, Macaristan, Hindistan                  
•1981 Romanya, Bulgaristan, Macaristan, 
Çekoslovakya, Arnavutluk, Finlandiya, 
İtalya
•1982 Romanya, Bulgaristan, Macaristan, 
Yunanistan, İtalya, İspanya, Yugoslavya, 
K.K.T.C
•1983 Bulgaristan, Yunanistan, Polonya, 
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Yugoslavya
•1984 Romanya, Bulgaristan, Yugoslavya, 
Arnavutluk, İtalya, K.K.T.C
•1985 Romanya, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Mısır, Avusturya, İtalya, Tunus, 
Yugoslavya, Polonya
•1986 Almanya, Avusturya, 
Çekoslovakya, Çin, İspanya, İtalya, İsveç, 
Polonya, Norveç, Tunus, Yugoslavya

Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’nın başlangıcı
•1987 İspanya, Almanya, İsveç, 
Danimarka, Hollanda,  Avusturya, 
Belçika, Çin, Fransa, İtalya, K.K.T.C, 
Yugoslavya, Finlandiya, Rusya, Polonya. 
•1988 İtalya, Filipinler, Hindistan, 
Yunanistan, Yugoslavya, Rusya, Polonya, 
Meksika,  Lüksemburg, İspanya, 
İngiltere, Hollanda, Finlandiya, Çek 
Cumhuriyeti, Belçika, Almanya.
•1989 Gürcistan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Yugoslavya, Uganda, Gana, Sri Lanka, 
Senegal, Tayland, Brezilya, Filipinler, 
Meksika, Çekoslovakya, Polonya, 
Yunanistan, Macaristan.
•1990 Yugoslavya, Ürdün, Polonya, 
Malezya, Macaristan, K.K.T.C, Hollanda, 
Finlandiya, Fransa, Çekoslovakya, 
Arnavutluk, Yunanistan, İspanya.

•1991 Yugoslavya, Kazakistan, Gürcistan, 
Romanya, Meksika, Çekoslovakya, 
Macaristan,  İtalya, Bulgaristan, 
Avusturya.
•1992 K.K.T.C, Ukrayna, Mısır, 
Kazakistan, Kırım, Avusturya, İtalya, 
Yugoslavya, Venezuela, İspanya, Çin, 
Azerbaycan.
•1993 Amerika, Arnavutluk, 
K.K.T.C, Makedonya, Slovakya-Çek 
Cumhuriyeti, Beyaz Rusya, Romanya, 
Polonya, Başkurdistan, Makedonya-
Moldovya Gagavuz Türkleri, Gürcistan, 
Bulgaristan, Türkmenistan,  Macaristan, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, İsrail.
•1994 Arnavutluk, Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Gürcistan, K.K.T.C, 
Makedonya, Macaristan, Orta 
Afrika Cumhuriyeti, Polonya, Rusya, 
Türkmenistan.
•1995 K.K.T.C, Çek Cumhuriyeti, Mısır, 
Türkmenistan, Moldova, Bulgaristan, 
Gürcistan, Macaristan, Azerbaycan, 
Makedonya.
•1996 İtalya, Malezya, Polonya, 
Makedonya, Mısır, Rusya, Bosna Hersek, 
İspanya, Bulgaristan, Meksika, Portekiz, 
Gürcistan.
•1997 Arnavutluk, Azerbaycan, 
Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, 

Çeçenistan, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Gürcistan, Haiti, İspanya, İsrail, İtalya, 
Kenya, K.K.T.C, Makedonya, Meksika, 
Mısır, Moğolistan, Polonya, Rusya, Sri 
Lanka, Slovakya, Ukrayna, Yakutistan.
•1998 Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna 
Hersek, Bulgaristan, Çeçenistan, Çin, 
Gürcistan, İspanya, İsrail, İtalya, 
K.K.T.C, Makedonya, Meksika, Polonya, 
Mısır, Rusya, Sri Lanka, Slovakya, 
Ukrayna. 
•1999 Abhazya Cumhuriyeti, Angola, 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Cezayir, Danimarka, Gürcistan, İspanya, 
Badajoz, Kazakistan, K.K.T.C, Küba, 
Makedonya, Meksika, Mısır, Paraguay, 
Romanya, Rusya, Senegal, Tayvan, 
Türkmenistan 
•2000 Arjantin, Arnavutluk, Belarus, 
Bulgaristan, Çin, Danimarka, Letonya, 
Gürcistan, İtalya, İsrail, K.K.T.C, 
Litvanya, Makedonya, Macaristan, 
Meksika, Malezya, Romanya, Rusya, 
Slovakya, Ukrayna, Yunanistan.
•2001 Avustralya, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Çin, Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Güney Kore, Gürcistan, 
İspanya, K.K.T.C, Macaristan, 
Makedonya, Malezya, Meksika, Polonya, 
Romanya, Rusya – Karaçay Çerkez 
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Cumhuriyeti, Türkmenistan, Ukrayna, 
Yunanistan.
•2002 İspanya, Rusya, Arnavutluk, 
Gürcistan, Nijerya, Macaristan, Romanya, 
Avustralya, İtalya, Ukrayna, Yugoslavya, 
Fransa, Belarus.
•2003 Zimbabwe, ABD, Arnavutluk, 
Avusturya, Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Gürcistan, 
Hırvatistan, Kore, K.K.T.C. , Makedonya, 
Meksika, Mısır, Polonya, Romanya, 
Rusya.
•2004 Arnavutluk, Brezilya, Bulgaristan, 
Letonya, Makedonya, Rusya, İtalya, 
Gürcistan, Belçika, Azerbaycan, Kore, 
K.K.T.C. Meksika, Macaristan, Romanya, 
Polonya, Türkmenistan, Yunanistan, 
Ürdün. 
•2005 Azerbaycan, Rusya Federasyonu 
Balkarya, Bangladeş, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Estonya, Fransa, Güney 
Afrika, Gürcistan, Hindistan, K.K.T.C, 
Kore, Litvanya, Makedonya, Mısır, Nepal, 
Polonya, Slovakya, Tayvan, Ukrayna, 
Tataristan Cumhuriyeti, Yakutistan, 
Yunanistan.
•2006 Makedonya, Meksika, Polonya, 

Romanya, Sırbistan, Slovakya, Tataristan, 
Hindistan, Güney Afrika, Karadağ, 
Özbekistan, Senegal, Filipinler, İtalya, 
Malezya, Jamaika, Arjantin, Polonya.
•2007 Bulgaristan, Bosna-Hersek, 
Cezayir, Filipinler, Gürcistan, 
Hindistan, İspanya, İtalya, K.K.T.C, 
Kore, Makedonya, Meksika, Moldova, 
Romanya, Rusya, Karadağ, Senegal, 
Slovakya, Tataristan, Kolombiya, 
Türkmenistan, Venezüella, Yakutistan.
•2008 Güney Afrika, İspanya, 
Macaristan, Meksika, Makedonya, Mısır, 
Tayvan, Ukrayna, Osetya-Rusya, Rusya, 
Yunanistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Filipinler, Gürcistan, K.K.T.C, Kore, 
Kosova.
•2009 Bulgaristan, Bosna Hersek, 
Endonezya, Kosta Rika, Danimarka, 
Kazakistan, Kolombiya, İtalya, 
Makedonya, Senegal, Yunanistan, Çin, 
Polonya, Martinik Adaları, Cezayir, 
İspanya. 
•2010 Bulgaristan, Belarus, Bosna 
Hersek, Cezayir, Karadağ, İspanya, 
Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, 
K.K.T.C, Macaristan, Makedonya, 

Moldova, Polonya, Portekiz, Çin, Rusya, 
Yunanistan.
•2011 Azerbaycan, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Çibuti, Çin, Çuvaşistan, 
Endonezya, Fransa, Gürcistan, 
Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, 
İskoçya, KKTC, Karadağ, Kazakistan, 
Kosova, Kosta Rika, Letonya, Litvanya, 
Macaristan, Makedonya, Meksika, 
Mısır, Nijerya, Polonya, Romanya, 
Rusya federasyonu, Senegal, Slovakya, 
Slovenya, Tayland, Venezuela, Yunanistan
•2012 Bosna Hersek, Brezilya, 
Bulgaristan, Çin, Endonezya, Güney 
Kore, Letonya, Moldova, Meksika, 
Özbekistan, Polonya, Yunanistan, 
Türkmenistan, Karadağ, Slovakya, 
Makedonya, Arnavutluk, Kıbrıs.
•2013 Arnavutluk, Rusya Fed. Başkurt 
Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, 
İspanya, İtalya, K.K.T.C, Karadağ, 
Kosova, Macaristan, Makedonya, Mısır, 
Moldova, Rusya Fed. Kuzey Osetya 
Cumhuriyeti, Rusya Fed. Yakutistan 
Cumhuriyeti ve Yunanistan.
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1987 yılında Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması şekline dönüştürülen 
halk dansları festivalinde birincilikleri 
alan ülkeler aşağıdaki sıralamada 
gözüküyor.

Altınkaragöz’ü kazananlar
•Yugoslavya
•Türkiye
•Yugoslavya
•K.K.T.C.
•Meksika
•K.K.T.C.
•Arnavutluk
•Gürcistan
•Bulgaristan
•Gürcistan
•Gürcistan
•Çeçenistan
•Abhazya
•Meksika
•Rusya Fed. Karaçay Çerkes Cum.
•Türkmenistan
•Meksika
•Türkmenistan
•Güney Kore
•Güney Kore
•Bulgaristan
•Gürcistan
•Gürcistan

•Bulgaristan
•Gürcistan
•Bulgaristan
•Kosova

Altın Karagöz’ün aboneleri
Altın Karagöz Halk Dansları Festivali 
Yarışması’nda en çok ödül alan ülke 
Gürcistan. Altın Karagöz’ü ülkesine 
götüren ülkeler ve kaç kez ödül aldıkları 
şöyle oluştu:
•Gürcistan   6 kez
•Bulgaristan  4 kez
•Meksika   3 kez
•Yugoslavya  2 kez
•K.K.T.C.   2 kez
•Türkmenistan  2 kez
•Güney Kore  2 kez
•Türkiye   1 kez
•Arnavutluk  1 kez
•Çeçenistan  1 kez
•Abhazya   1 kez
•Karaçay Çerkez Cum.  1 kez
•Kosova   1 kez

Festivale en çok katılan ülkeler.
Genel bir festival değerlendirmesi 
yapacak olursak; kısaca aşağıdaki 
bilgileri size sunmak isterim.
1987 yılı baz alındığında 27 yıldır 

yapılan yarışmaya 20 kez Bulgaristan, 
K.K.T.C. Gürcistan, Makedonya 
katılmıştır. 1962 yılı baz alındığında 
31 kez Bulgaristan katılmıştır. Bugüne 
kadar 104 farklı ülke katılmıştır. En çok 
ödül alan ülke, 6 defa ile Gürcistan’dır. 
Festivali 1987 yılına kadar 1.502.300 
kişi izlemiş ve 27 yılda 14.948 dansçı 
festivale katılmıştır. 1962 yılından 
2013 yılına kadarki halk dansları 
festivallerinde kayıtlı izleyici sayısı ise 
2.000.252 kişidir. 1962 yılından 2013 
yılına kadar Altın Karagöz Halk Dansları 
Festivali’ne katılan dansçı sayısı ise 
17.918 kişidir.

Görüldüğü gibi 1962 yılından günümüze 
kadar devam eden Uluslararası Bursa 
Festivali ve Altın Karagöz Halk 
Dansları yarışması hem büyük bir kültür 
sanat etkinliğidir hem de büyük bir 
turizm hareketidir. Dünyanın dört bir 
yanından gelen binlerce dansçı, dünyayı 
Bursa’ya, Bursa’yı da dünyaya taşımıştır. 
Sürekliliği ve iyi organizasyonu ile her 
yıl daha çok ilgi görmekte ve dünyada 
tercih edilen organizasyonların başında 
gelmektedir. Bu büyük başarı Bursalılar 
sayesinde kazanılmıştır. Bundan sonraki 
yıllarda başarı ile devam edecektir.
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DEVRİMİN ADI: İPEKBÖCEĞİ

Söyleşi: Esat KAPLAN

Türkiye’nin ilk yerli tramvayının Bursa’da üretilmesine öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe’ye göre, İpekböceği, tekstil ve otomotivden sonra kent sanayisi için üçüncü büyük devrim 

niteliğini taşıyor.
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Sonbahar güneşinin kendini apansız 
gösterdiği bir sabah Ertuğrul 
İstasyonu’ndan Bursaray’a biniyorum. 
Merinos’ta inecek, Kültürpark’a kadar 
yürüyeceğim. O gün gazete almıyorum 
istasyondan. “Bursa’da Zaman”ın Ocak 
2012 tarihli ilk sayısında yer alan 
“Bursa’nın Tramvay Rüyası”nı okuyorum. 
“Bir Asırlık Acıklı Hikaye”yi kaleme 
almış Aziz Elbas…

Bursa’nın demir ağlarla örülmesi 
düşüncesini, ta 1904 yılında Hacı Kamil 
Efendizade Arif Bey gündeme getirmiş… 
Kurulan şirketler, yapılan ihaleler, 
imzalanan sözleşmeler… Olmamış 
maalesef, her ne yapılsa sonuçsuz kalmış 
girişimler… Elbas’ın yazısını okurken, 
sevgili İsmail Kemankaş’ın yıllar önce 
yaptığı “Bursa’nın Seçimi” belgeselini 
hatırlıyorum. 

1973 yerel seçimlerinde Bursa’da 
CHP’nin belediye başkan adayı rahmetli 
gazeteci Necati Akgün’dür. Şöyle diyor 
belgeselde: “İlk önce aklıma ulaşım, 
tramvaylar geldi. Daha önce, Reşat Oyal 
zamanında ‘troleybüs işletilsin’ diye 
direkler dikilmişti Bursa’nın etrafına. 
Buradan yola çıkarak, ‘Troleybüs yerine 
tramvay işletebiliriz’ dedim. Tramvayı 
yapabilirdik. Çünkü o tarihlerde 
İstanbul tramvayları kaldırılmıştı. 
Gittim, bir de baktım ki Yedikule’de 
atmışlar o vagonları. Hepsi yepyeniydi. 
Sordum soruşturdum, hepsinden istifade 
edecektik.” 1973 seçimlerini Adalet 
Partili İsmet Tavgaç kazanır, Akgün’ün 
tramvay hayalleri suya düşer! Akgün’ün 
söylediklerini baz alırsak, 50 yıl aradan 
sonra Bursa’da bir kez daha tramvay 
sözcüğü telaffuz ediliyordu. Ancak 
önemli bir farkla… Söz sahibi, Bursa’ya 
tramvay getirmeyi değil, tramvayı 
Bursa’da üretmeyi hayal ediyordu.
Kültürpark’a bu düşüncelerle girdim. 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile birlikte “İpekböceği”ni 
inceledik; o anlattı ben dinledim, ben 
sordum o anlattı.

Tramvay ya da vagon… Siz böyle 
bir üretimin, yerli bir üretimin, 
Bursa’da yapılabileceğini yerel 
seçimlerden önce söylediniz. Bunun 
bir seçim vaadi olmasından öte 
bir hikayesi olduğunu sanıyorum. 
Siyasetçi, belediyeci, Başkan 
Altepe’den önce, vatandaş 
Altepe’nin böyle bir hayali var 
mıydı?
Ben makine mühendisiyim. Mühendis 
olarak da imalatın içindeyiz. Otomobil 
üzerine, karoser üzerine her türlü 
değişik imalatlar, ısı cihazları imalatları, 
basınçlı kaplar imalatları gibi üretimler 
yaptık geçmişte. Bursa da bir sanayi 
şehri, üreten bir kent. Bizlerin bu üreten 
kentin içindeki sanayiciler olarak 
üretemeyeceğimiz bir şey yok. Her şeyi 
üretebiliriz, yeter ki şartlar uygun olsun. 
Otobüs imalatı, otobüs imalatçılarına 
proje yapımı, yine iki katlı otobüslerin 
Bursa’da yapılması, bunların altyapısıyla 
ilgili parça üretimlerini de ben kendi 
firmamda yapmıştım. ‘Bu konuda 
Bursa çok daha ileri gidebilir, her türlü 
aracı tamamen kendi üretebilir, raylı 
sistem araçlarını, tramvayları rahatlıkla 
yapabilir’ diyorduk, uzun yıllardır. 
Bu konuda da değişik girişimlerimiz 
olmuştu. Fakat bunlara cesaret edecek, 

bu konuda irade ortaya koyacak yönetici 
pek bulamadık. Bu biraz irade işi, 
desteklenmesi gereken bir şey. Herhangi 
bir üretici tramvayı kendi başına 
üretemez. Üretmesi için birilerinin teşvik 
edip yol göstermesi lazım, ürettiğin 
malı biz alırız demesi lazım. Bizler bu 
uygulamada bunları yaptık. Bunu daha 
önce de yapmak istedik piyasada, Bursa 
olarak, fakat yapamadık. Hedefimiz 
Bursa’da bunların yapılabileceğini 
göstermekti. Bunu yapabileceğimize de 
inanıyorduk. Başta İstanbul ile yapmak 
istedik, İstanbul daha sonra vazgeçti, 
1999 yılında. Daha sonra biz belediye 
başkanı olduk. Sanayinin de içindeyiz, 
Bursa sanayisini de tanıyoruz; burada 
kim, ne yapıyor, Bursa’nın hangi 
avantajları var, fırsatları var. Bunları da 
birikimlerini de biliyoruz. Tramvayın 
rahatlıkla yapılabileceğini söyledik. 
Ve seçim döneminde de büyükşehir 
belediye başkan adayı olarak, Bursa’da 
en büyük ihtiyacımız ne, ona baktık. En 
çok para ödediğimiz şey raylı sistem. 
Artık raylı sistemlerin merkezinin 
Bursa olması gerektiğini, bu kadar 
büyük paraların yurt dışına ödenmesine 
gerek kalmayacağını, bunu mutlaka 
çözebileceğimizi, Bursa’nın dünyada 
önemli bir merkez olabileceğini söyledik.
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‘TRAMVAY ÜRETMEK METRO 
ARACINDAN ZOR’
Biz gazeteci olarak ilk başlarda 
Bursaray’ın vagonları Bursa’da 
yapılacak, diye yazıp çiziyorduk. 
Sizin açıklamalarınız da o 
yöndeydi, yanlış hatırlamıyorsam. 
Sonradan karar değişikliği mi oldu, 
tramvayı üretmek daha mı kolay?
Vagon veya tramvay, ikisi de raylı sistem 
aracı. Bursaray vagonu, metro vagonu 
bundan daha basiti. 

Gerçekten tramvay daha mı zor?
Daha karmaşık, daha zor… Çünkü 
tramvayın daha kabiliyetli olması 
gerekiyor. Normal trafikle kesişiyor. 
İnsanlarla aynı yolu paylaşabiliyor. 
Ama metro aracı öyle değil. Sadece 
güzergah üzerinde gidiyor. Tramvay 
daha donanımlı, daha hareketli. Bunu 

yaptıktan sonra zaten metro aracı farklı 
bir şey değil, daha basiti. Onun seyahat 
güzergahı, şartları daha uygun. Dış 
etkenlerden etkilenmiyor. İzole edilmiş 
bir şekilde seyahat ediyor. Ama tramvay 
güzergahında insan da geçiyor araç da 
geçiyor. Bursaray’ın rayları üzerinde 
kimse yürümüyor. 

‘TRAMVAYDAN SONRA UÇAK 
YAPACAĞIZ’
Bildiğim kadarıyla kimi ülkeler 
bazı sektörlerde bazı üretim 
konularında belli özel kuruluşları 
destekliyor, onlara yol veriyor. 
Siz tramvayda proje ortağı olarak 
Durmazları seçerken neye göre 
karar verdiniz?
Türkiye’de de bunlar yapılıyor, 
değişik kurumlara görevler veriliyor. 
Üniversitelere görevler veriliyor. Biz bu 

işe başladığımızda Ankara’da değişik 
yerlerde bu tür çalışmalar vardı. Ama bir 
türlü istenilen mesafeyi alamıyorlardı. 
Biz bunu Bursa’da yapabileceğimize 
inandık. Öncelikle şunu söyleyeyim: Bu 
işi Durmazlar firması yaptı. Yani biz 
Durmazlar firmasını seçtik, Durmazlar 
firmasını yönlendirdik. Dedik ki siz 
yapabilirsiniz bunu… Niçin seçtik?.. 
Türkiye’de makine imalatında bir 
numara. Ar-Ge’de 60 tane teknik elemanı 
var, Ar-Ge ve tasarım konusunda 
Bursa’daki en aktif firmalardan. Aile 
firması; kolay karar alıp hemen yarın 
sabah uygulamaya geçebilecek nitelikte. 
Bize pratik insanlar, pratik firmalar 
lazım. Kendisini bu sektörde, sanayide 
kanıtlamış. Makine imalatında bir 
numara. Zaten daha sonra da Wikileaks 
belgelerinde yer aldı, en stratejik 
firmalardan biri olarak, bizim bu projeler 
başladıktan bir yıl kadar sonra. Biz bu 
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amaçlarla araştırdık. Orada Durmazları 
gördük. Daha önce çok fazla Durmazlar 
firmasıyla ilişkimiz olmadı. Ben sadece 
oradan bir sac kesme makinesi almıştım, 
kendi imalatım için. Bir iki girmişliğim 
var, ama sonuçta Bursa’da biz bu işi 
kime yaptırabiliriz, kim Bursa’da 
bu işe öncülük yapabilir, kim bu işte 
hemen kolay karar alıp uygulamaya 
sokabilir, onu düşündük. Onlarla 
görüştük, dediler ki ‘Bu bizim işimiz 
değil, biz sac kesme bükme makinesi 
yapıyoruz.’ Biz de anlattık uzun uzun 
bunun yapılabileceğini. Hatta dedik 
ki ‘Tramvaydan sonra ne yapacağız, 
biliyor musunuz, uçak yapacağız.’ 
Sonra başladık uçağı nasıl yapacağımızı 
anlatmaya. Biz anlatırken Hüseyin Bey 
(Durmaz) dedi ki ‘Başkanım uçağı 
bilmiyorum, tramvayı biz yapalım, 
uçağı kime yaptırırsan yaptır.’ Ondan 
sonra biz bu işte onlara odakladık. Daha 

sonra yaptığımız hazırlıkları anlattık.  
Nasıl bir tramvay istiyoruz, Bursa’ya 
nasıl bir tramvay gider, biz de az çok 
bu meslekten anlayan biri olarak. Taha 
Bey’i (Aydın) ben seçimden 40 gün sonra 
Türkmenistan’dan çağırttım. Oradaki 
şantiyeyi devretti ve geldi, çünkü söz 
verdik. Seçimlerde dedik ki ‘Artık bu 
araçlar Türkiye’de üretilecek, Bursa’da 
üretilecek. Bir daha yurt dışından 
tramvay, metro vagonu almayalım, 
almayacağız.’ İddialı konuştuk. Bu 
konuda da çoğu kişi güldü. ‘Nasıl 
yapılacak bu iş, Türkiye’nin böyle bir 
birikimi yok. Türkiye’de daha trenin 
tekerleği bile yapılamıyor. Kullandığımız 
know-how’lar hep yabancı projelerle 
yapılıyor. Yaptığımız iş sadece karoser 
imalatı.  Yerli bir araç nasıl yapılacak? 
Bu kolay bir iş değil. İşte birçok 
kurumlar çalışıyor yıllardır. Ama pratik 
olarak bu işi başaramadılar.’ Ama biz bu 

işi başaracağımıza kesin inanıyorduk. 
Çünkü uzun yıllardır bu işe kafa 
yormuştuk.

Bu tarz projelerde siyasi irade 
desteği ne anlama geliyor?
Olmazsa olmaz mıdır?
Siyasi irade şöyle önemli: Siz bu işi 
niçin yapıyorsunuz? Tramvayı herhangi 
bir sanayici üretemez. Nasıl üretsin? 
Önce siyasi otorite, yani yönetim ona 
destek vermeli. ‘Yap arkandayız’ demeli. 
Yapılan imalatın parasını da ödemeli. 
Normalde ödeniyor zaten. Ama burada 
yapılan işin onda birini bile alamadılar 
devletten. Şimdi bu konuda ne yapmak 
lazım? Bu tramvayı kim alır? Şehir 
yönetimi ya da ülke yönetimi alır. ‘Bu 
tramvayı yaparsanız biz kullanacağız, 
ihalelerimize sizi sokacağız, sizlere 
öncelik tanıyacağız.’ Bakın yerli sanayiye 
zaten öncelik var. Yüzde 15 onlara ilave 



12

bursa’da zaman

hak tanınıyor. Yani aynı fiyatlarla da olsa 
yerliyi almak zorundasınız. Yerli sanayi 
gelişmek zorunda. Tabii kalite de önemli. 
Kaliteyi de bozmamak lazım. Dünyada 
her tramvay yapıyorum diyenden de 
alınmaz. Şu anda bizim tramvayımız 
dünya standartlarına uygun. Yani 
Avrupa’nın kabul ettiği araç bu. Avrupa 
her aracı kabul etmiyor.

‘AVRUPA’DAN DAHA KALİTELİ’
Siz hazır Avrupa demişken 
sorayım. Avrupa ülkeleri bu işte 
uzmanlaşmış durumda. Bursa’nın 
tramvayının taşıdığı özelliklerle 
Avrupa’da üretilenleri kıyaslarsak 
ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? 
İpekböceği’ni oradakilerden 
farklı kılan bir yön var mı? 
Rakiplerinden üstün bir yanı var 
mı? 
Şöyle üstünlükleri var. Biz burada 
yaptığımız çalışmada, Türkiye’de işçilik 
maliyetlerinin Avrupa’dakinin altıda 
biri kadar olduğunu gördük. İstedik ki 
Avrupa’dan geri olmasın kesinlikle. 
Bazı ayrıcalıkları olsun. Bundan dolayı 
da arkadaşlarımız bu aracı birçok 
noktada ayrıcalıklı hale getirdiler ve 
kullandığımız malzemeyi de biraz 
daha kaliteli kullandık. Dış kaplama 
sacları dahil... Avrupa’da yapılanlar 
çürüyebiliyor, bu çürümüyor. Yani 
malzemesi daha kaliteli, daha pahalı 
malzeme.  Dedik ki ‘Madem işçilikten 
tasarrufumuz var. Bu miktar malzemeye 
yansısın. Avrupa’dakilerden daha kaliteli 
olsun.’ Ve şu anda rahatlıkla bunu 
söyleyebiliyoruz. Çünkü aracımız dünya 
standartlarına, Avrupa standartlarına 
uygun. Mesela bizim şaselerimiz farklı. 
İlk defa geliştirdiğimiz ‘bogie’lerimiz 
(yürüyen aksam) başka bir araçta yok. 
Yani şöyle diyelim: Diğerlerinde dört 
teker birlikte hareket ediyor. Diyelim 
ki bir yerde hafif çukura denk geldiniz, 
ray çökmüş, o zaman iki teker yukarıda, 
iki teker hiç değmeden gidiyor, iki teker 
üzerinde gidiyor. Bundaysa hareketli 
bir ‘bogie’ var. Dört teker de basıyor, 
her halükarda. İstediği kadar yamukluk 

olsun. Kot farklılıkları da olsa. Rayın 
biri 3-5 santim çökmüş de olsa, yolda 
bozukluk da olsa tamamen oturuyor araç 
yere. Bu sadece Türkiye’de üretilen bu 
araçta var, başka hiçbir araçta hareketli 
‘bogie’ yok. İlk defa Türkiye’nin 
yaptığı araçta var. Yine yoldaki yabancı 
malzemeyi algılamayla ilgili elektronik 
cihazlar gibi birçok farklılıkları 
var. Bursa caddelerine göre, Bursa 
caddelerinde kullanılmak üzere yapıldı.

Söz Bursa caddelerine geldiğine 
göre eleştirileri de hatırlatalım. Şu 
eğim meselesi… 
Bursa caddeleri en zoru zaten. Avrupa’da 
tramvayların çalıştığı yollarda eğim 
yüzde 8’e kadar, burada 8,3 eğim var. 8,3 
eğimde çıkıyor, iniyor.

Çıkışı mı zor, inişimi zor?
Çıkışı zor değil, inişi zor.

Hep çıkışı konuşuluyor ama…
Bunlar raylı sistem araçları olduğu için 
raylı sistemlerde duruş mesafesi önemli. 
Çıkış da nasıl olsa çıkacak. Dağın 
tepesine de çıkar. Çıkış sistemini ona 
göre kurarsınız. Alplerin tüm tepelerine 
trenler çıkıyor. 4 bin metre yüksekliğe 
trenler çıkıyor. Tırmanıyor, iniyor. 
Önemli olan sistemin gereğini yapmak.

‘HEDEF YÜZDE 70 YERLİLİK’
“Türkiye’nin ilk yerli tramvayı” 
diyoruz, neye dayanarak?
Mercedes Alman malı, Peugeot Fransız 
malı, bu da Türk malı.

Burada “yerli” olmasının dayanağı 
nedir; teknoloji mi tasarım mı? 
Efendim şöyle, bu Türk malı!.. Bugün 
Almanya’dan siz Mercedes alıyorsunuz. 
Mercedes’in içindeki parçalar 
Almanya’da mı üretiliyor? Dünyanın her 
yerinde üretiliyor. 

Yerlilik oranı nedir tramvayda?
Bu aracı Türkiye dizayn etti, tüm 
parçalarının projesini Türkiye çizdi, 
parçaların önemli bir kısmı Türkiye’de 

yapılıyor. Bir kısmı da yurt dışında 
yapılıyor, çünkü burada imalat yapan 
firmalar şu anda dünya standartlarına 
uygunluk belgesi almadığı için, akredite 
olmadığı için… Onlar akredite oldukça 
yerlilik oranı artıyor. Yoksa tramvayın 
tamamını Türkiye yapabilir, yapabiliyor. 
‘Türk standartlarına uygun’ deyin, 
tamamını yerli parçalarla yapalım. 
Ama biz dünya standartlarına uygun 
yapıyoruz. Parça olarak yüzde 52-53 
yerli, ama bu oran her geçen gün artıyor. 
Hedef 3-4 yıl içinde yüzde 70’e çıkmak. 
Zaten dünya ortalaması da o. 

‘HER AŞAMADA TESTTEN 
GEÇTİ’
Üretim aşaması dışında bir de test 
ve onay süreçleri, belgelendirme 
süreçleri var? Onları özetler 
misiniz? İpekböceği bu aşamaları 
nasıl geçti?
Bu işle ilgili akredite mühendislik 
kuruluşları var. Siz de yapsanız, 
Avrupa’daki diğer firmalar; Siemens, 
Bombardier de yapsa aynı kuruluşların 
onayına tabi. Onlar da o kuruluşları 
çağırıyorlar. Projeleri dahil. Önce 
proje onayına giriyor. Proje onaydan 
geçiyor. Verdiğiniz proje, sanal ortamda 
o tramvay yürütülüyor. Bitiriliyor ve 
o tramvay randıman verdikten sonra, 
proje tamamen onaylandıktan sonra 
parça parça onayla üretime başlanıyor. 
Parça parça…  Ve tüm bu parçalar yine 
testlerden geçiyor. Yani çatısı, şasesi, 
‘bogie’si… kendine göre testleri var. 
Fabrika birçok test cihazlarını kendisi 
üretti, bazı önemli ‘bogie’ testleri de 
Avrupa’da oldu. Ama testlerin yüzde 
80’inden fazlası fabrika içinde yapıldı. 
Fabrika kendi test cihazlarını kendi üretti 
ve testlerini kendi yaptı. Ve bu testlerin 
hepsini gördüler. Ondan sonra montaj 
izni, ondan sonra toplama izni, ondan 
sonra aracı bitirme izni, daha sonra 
kısmen deneme, bütününü deneme derken 
adım adım araç bitiriliyor. Yani projenin 
ilk çizgilerinden aracın çalışmasına 
kadar tüm aşamalarda onaydan geçiyor. 
Proje de onaydan geçiyor, ürettiğiniz 



13

parçalar da testten geçiyor, aracın 
tamamı testten geçiyor. Bölüm bölüm 
testten geçiyor, tamamı testten geçiyor. 
Yani ne kadar bir çarpışmada ne 
kadar etki oluyor, bunların tamamını 
deniyorlar. Bu aracın hiçbir testinde 
hiçbir sıkıntı çıkmadı. Araç bittikten 
sonra denemelerde de hiçbir sıkıntı 
yaşamadık. Randımanlı bir şekilde sonuç 
verdi.

‘İPEKBÖCEĞİ’NDEN SONRA 
VAGON FİYATLARI DÜŞTÜ’
Bursa tarihinde sanayi ilk 
sıçramayı ipek ve tekstille, 
arkasından da otomotivle yaptı. 
Tramvay üretimi yeni bir “devrim” 
mi? Yerli tramvay, Bursa’da sanayi 
için bir dönüşüm getirecek mi?
Bu aslında büyük bir devrim. Bakın 
bunun olacağına kimse pek inanmıyordu. 
Türkiye’nin dünya standartlarında bir 
araç üreteceğine inanılmıyordu. Şu anda 
bu aracı Berlin’de, Paris’te hemen raya 
koyup çalıştırabilirsiniz. Her şeyi onların 
standartlarına uygun. Hiçbir eksiği yok, 
fazlası var. Böyle bir şeyi Türkiye ilk 
defa başardı. Bakın bu her açıdan çok 
önemli. Geçtiğimiz yıl 30 tane vagon 
aldık. 30 vagona 240 milyon para ödedik. 
Şimdi o vagonları şu anda alırsak 165 
milyon teklif ediyorlar. Fiyat niye düştü? 
Yani 240 trilyon nerde 165 trilyon 
nerde? 3,1 milyon euro’luk araç için şu 
anda 2,1 milyon euro teklif ediliyor. 
Niye düştü fiyat, biz bunu yaptığımız, 
bunu başardığımız için düştü. Demek ki 
önemli bir iş yaptık. Şu anda yüzde 51 
yerli şartı koydu Ulaştırma Bakanlığı. Bu 
araçlar henüz raya inmeden milyonlarca 
dolar kazandırdı Türkiye’ye. Artık raylı 
sistem aracı yapacaksanız, Türkiye’de 
yapacaksınız, Türk firmalarla ortak 
yapacaksınız. Artık bu şartlar geldi. Hem 
maliyetlerden kazanıyoruz, hem paramız 
Bursa’ya kalıyor, Bursa sanayisine 
dağılıyor, yüzde 70-75’i Türkiye’de 
kalmış oluyor. Bu üretimi biz yapıyoruz, 
örneği burada ve dünyaya satabiliriz.
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Gerçekten İpekböceği’ni 
yurtdışına satabilecek miyiz, 
herhalde bu konuda da güçlü 
lobiler vardır? 
Gayet basit. Gidin Almanya’nın 
bir belediyesine, ‘Bunu uygun 
fiyatla veriyorum’ deyin, alsın 3 
tanesini, yarın kullanmaya başlasın. 
Hiçbir zorluğu yok. Sonuçta dünya 
standartlarında ve akreditasyon 
belgeleri var. Koydun mu raya 
gidecek. Vatandaş gelecek, ihaleye 
girecek, dünyanın her yerine bu 
araçlar satılabilecek. Çok yakın 
zamanda Avrupa’nın caddelerinde 
inanıyoruz bu tramvaylar yürüyecek. 

‘BÜYÜKŞEHİRLERİN GÖZÜ 
İPEKBÖCEĞİ’NDE’
Peki yerli tramvay Türkiye 
ekonomisi için nasıl bir 
katkı sağlayacak? Özellikle 
büyükşehirlerde raylı sistem 
yaygınlaşıyor. Siz diğer büyükşehir 
belediyelerine de İpekböceği’ni 
anlatıyorsunuz. Bir ortaklık, bir iş 
birliği sağlanabildi mi?
İşin başından beri var. Ben bu işi 
Bursa’da yapalım dediğim zaman, hemen 
daha belediye başkanı seçildiğimde 
Ankara’da bir belediye başkanları 
toplantısında bütün başkanları 
çağırdım. Dedim ki ‘Biz Bursa’da raylı 
sistem vagonları, tramvay üretimini 
başlatacağız.’ ‘Çok güzel olur’ dediler, 
bütün büyükşehir belediye başkanları. 
Seçim döneminde konuştuklarımız, 
bilgi aldıklarımız, özellikle ulaşım 
şirketlerinin başındakiler, ulaşıma 
bakan genel sekreterler, genel sekreter 
yardımcıları… hepsi çok memnun 
oldular. ‘Aman’ dediler, ‘Türkiye’de bir 
an evvel bunlar yapılsa hem tedarikimizi 
Türkiye’den yapsak, hem paramız 
Türkiye’de kalsa, her şeyden önemlisi 
servis hizmetini Türkiye’de bitirsek, 
yurt dışından eleman beklemesek, 
sıkıntılarımızı kendi içimizde halletsek, 
parçalarımızı kendi içimizde çözsek. 

Mutlaka bu iş bir an önce olmalı, bu iş 
mutlaka başarılmalı’ diye tüm belediye 
başkanları bunu desteklediler. İmalat 
aşamasında fabrikaya Başbakanımız 
da geldi. İstanbul, Konya, Kayseri, 
Gaziantep, Samsun, Adapazarı… tüm 
büyükşehir belediye başkanları geldi. 
Hepsi gezdiler gördüler, ‘Aman bir 
an evvel bitsin. Bu gerçekten bizim 
umduğumuz gibi değilmiş, gerçekten 
bu başlı başına bir imalat. Bir an evvel 
bitsin, biz de bu araçları kullanalım’ 
dediler. Hepsi destek verdiler, moral 
verdiler. Ve o şekilde bugüne kadar 
gelindi. Bu Türkiye’nin projesi. Biz bunu 
Bursa’da üretiyoruz, ama istiyoruz ki 
diğer parçaları Türkiye’nin her yerinde 
üretilsin. Türkiye’nin birçok yerinde 
vagon fabrikası var, Bursa hariç. Oralarda 
parçalar ürettirelim. Türkiye’nin malı 
olsun bu. Bunları yaptık, son aşamaya 
kadar da bunlar hep birlikte oldu. En son 
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu geldi ve bu aracı 
gördükten sonra ‘Benim hayatımın en 
mutlu günüdür bugün’ dedi, ‘Türkiye’nin 
ilk defa böyle bir araç ürettiğini gördüm’ 
dedi. Gerçekten büyük mutluluk!.. 

İstediğiniz kadar anlatın insanlar 
görmeyi istiyor. Görecek, binecek, 
seyahat edecek, yaşayacak; ondan sonra 
diyecek ki bu iş olmuş!..

Tramvay kent içi trafiği nasıl 
etkileyecek?
Bir metro aracı ortalama bin yolcu 
taşıyor. Küçük araçlar da ortalama bir 
buçuk yolcu taşıyor, 2 yolcu değil. 2 
yolcu bile olsa 500 araç yapar bir metro 
vagonu. Yani bir metro kalktığı zaman 
500 aracın yükünü götürüyor. Tramvay 
da ortalama 280-300 kişi taşıyor. 
Burada 150 araç. En az 50 ile 150 araç 
arasında bir yükü alıyor tramvay. Yani 
en az 50 araç gidecekken, bir tramvay 
gidecek. Buradaki 80-100 aracın 
egzosu olmayacak, karbon emisyonu 
yapmayacak, motor gürültüsü, korna sesi 
olmayacak. Dumanı, kokusu olmayacak, 
şehre de modern bir hava katacak. Sessiz, 
pırıl pırıl, oturduğun zaman içinden 
bütün her tarafı görebildiğin, panoramik, 
zevkle seyahat ettiğin bir araç. Bunlara 
yatırım yapmaya değer. Bursa’nın 
kalitesinin artması, çağdaş bir kent 
olması, biraz şöyle kalitemiz artsın.
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HER ŞEHRE FARKLI BİR 
İPEKBÖCEĞİ

İpekböceği’nin Bursa için özel 
tasarlandığını belirten Başkan Altepe, 
küçük değişikliklerle her kent için farklı 
bir tasarım yapılabileceğini söyledi.

Neden İpekböceği,
isim babası kim?
İpekböceği Bursa’ya has. Tramvay 
araçları, bu tür araçlar şehirlere göre 
dizayn ediliyor. Mesela, şimdi Konya bir 
şey isteyebilir, farklı bir şey yapılabilir, 
ufak değişiklikler yapılabilir bunlarda. 
Aynı zamanda aracın yapısı da… Bu beş 
parçalı bir araç. Mesela Konya’da olsa 3 
parça olacaktı.

Neden? 
Çünkü dönüş kuplarımız çok keskin. Biz 
90 derece dönüyoruz. Kent Meydanı’ndan 
çıkıyoruz, birden Darmstad’a dönüyoruz. 
Yollarımız dar. Dönüş yarıçaplarımız 
çok küçük. Bundan dolayı 5 parça araç. 
Daha kolay dönsün diye. Aracın tipi 
de şekli de tamamen sürüş şartlarına 
ve şehrin yapısına göre değişiyor. 
Mesela bu araç 400 kilovat. Konya’da 
olsaydı 320 kilovat olacaktı. Niye, 
çünkü burda rampa çıkıyor. Gücü de 
yapısı da tipi de değişebiliyor. Bursa’da 
yapılıyor, Bursa’da kullanılacaksa 
Bursa’ya uygun bir tip olması gerekiyor. 
İpekböceği’ni de bizim bu işin dizaynını 
yapan danışmanımız Taha Bey buldu. 
‘İpekböceği yapalım, Bursa’ya uygun bu’ 
diye. Biz de uygun gördük ve o şekilde 
İpekböceği oldu.

BURSA İPEKBÖCEĞİ İLE 
MARKA KENT OLACAK

Başkan Altepe, yerli tramvay 
İpekböceği’nin Avrupa 
caddelerinde dolaşmaya 
başlamasıyla birlikte Bursa’nın 
‘marka kent’ hedefine ulaşacağı 
görüşünde.

Sık sık vurguladığınız bir konu 
turizm, tarihi miras çalışmaları, 
nostaljik tramvay… hepsi bu 
çerçevede ele alınabilecek 
konular… Yerli tramvay turizme de 
katkı sağlayacak mı?
Sağlamaz mı!.. Bakın tramvayla birlikte 
şehrin zaten vizyonu değişiyor. Şimdi 
Cumhuriyet Caddesi’nin eski haline 
bir bakın, bir de şu anki halini görün. 
Altıparmak Caddesi’nin eski halini 
görün, bir de tramvay dönerken ki 
halini bir görün, arada ne kadar arada 
fark. Cepheler, silüetler, şehrin yapısı 
da elden geçiyor. Bütün bu tramvay 
güzergahlarını da düzenliyoruz. Eski 
binalar restore ediliyor, her köşe nakış 
gibi işleniyor. Buna binenler kaliteli 

bir şehirde yolculuk yapmış olacaklar. 
Avrupa bunları 80 yıl önce yaptı. 
Paris’te caddeler durduk yerde bugünkü 
gibi olmadı. Kent yönetimleri yaptı 
bunları. Madrid… Baştan başa bütün 
caddeler yeniden düzenlendi. Cepheler 
komple değişti. Binaların içi başka 
ama dışlarında bir bütünlük var. Biz 
de bunları yapıyoruz. Kalite bu şekilde 
oluşuyor. Bununla birlikte artık modern 
sistem… Açacaksınız cep telefonunuzu, 
tramvay nerede, kaç dakika sonra 
gelecek göreceksiniz. Öncelik toplu 
ulaşım ve yaya, bu bizim önceliğimiz. 
Sistem toplu ulaşım üzerine kurulacak, 
çünkü 2 milyondan fazla insan yaşıyor 
bu kentte. Her gün binlerce insan girip 
çıkıyor Bursa’ya. Bunların hepsi de 
belli bölgeleri geziyor. Buna göre de bir 
sistem kurmak gerekiyor. Cumhuriyet 
Caddesi’ne kamyonlar giriyordu, olacak 
iş mi? Bugün Ankara yolunda kamyon 
yasak, Cumhuriyet Caddesi’nde her 
sabah kamyonlar var. Artık hala bunları 
savunmaya, bunları konuşmaya gerek 
var mı? Biz bu şehri değiştirmek, 
geleceğe taşımak zorundayız. Çarşımızı 
geliştirmek zorundayız. Çarşılarımız alış 
veriş merkezleriyle rekabet edebilmeli. 
Cam çatılar yapılıyor, dükkanlar restore 

ediliyor, çarşı ana güzergahları yapılıyor, 
her yer düzenleniyor. Şehrin merkezi 
kaliteli olmalı, şehrin merkezi canlı 
olmalı, canlı olursa şehir ayakta kalır. 
Yoksa şehrin merkezi dağılır, çöküntü 
bölgeleri oluşur. Biz her şeyden önce ne 
diyoruz: Bursa marka kent olacak. Nasıl 
marka kent olacak?  İşte tramvaylarımız 
Avrupa caddelerine inerse biz marka kent 
oluruz. Ne diyecekler? ‘Sizin şehrinizde 
de mi Bursa tramvayları var? Çünkü 
kaliteli ve ucuz, biz de Türkiye’den 
alıyoruz, biz de Bursa’dan alıyoruz.’ 
Bursa o zaman marka olacak. Bir tek 
cihazıyla, bir tek aracıyla marka olan 
şehirler var. Biz neden İpekböceği’yle 
marka olmayalım. Bunu Bursa yaptı. 
Birçok şehirde raylı sistem var, 
fabrikaları var, üretimleri var. Ama raylı 
sistemlerle ilgili üretimin olmadığı Bursa 
bunu yaptı.
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Hatır alarımdaki Teleferik

Yavuz BUBİK

1956 yılıydı. Lise son sınıftayım. 
Cumartesi öğleden sonraları öğrenci 
çayları düzenlenirdi.  Müzik ve dans 
dışında şiir dinletileri, yarışmaları ve 
söyleşiler de olurdu bu etkinlikte.  İşte, 
Çelikpalas alt salonunda böyle bir 
çayda “Millipark ve teleferik hakkında 
kim konuşmak ister?” denildi. Nasıl 
oldu bilmem; arkadaşların dürtüsüyle 
mikrofon başında buldum kendimi. 
Millipark ve teleferik hakkında hiçbir 
bilgimiz yoktu. Anlam olarak teleferiğin 
ne olabileceğini aşağı yukarı tahmin 
edebiliyordum. Bandırma Limanı 
yakınına maden ocağından demir cevheri 
taşıyan ve direkler üzerindeki tellerden 
havada yürüyen kovaları görmüştüm. 
Bu sisteme “havayi hat” deniliyordu, 

herhalde böyle bir düzenekle insan 
taşıması olacaktı. Park bilirdik de millisi 
nasıl birşeydi?  Sadece yerel gazetelerde 
Uludağ’ın milli park olması için bazı 
öneri ve haberlere rastlamıştım o kadar. 
Gene de bir şeyler söyledim, bana Orhan 
Hançerlioğlu’nun bir kitabını hediye 
ettiler; Ekilmemiş Topraklar.

O günden sonra gazetelerde bu konunun 
haber ve yorumları daha ilgimi çeker 
olmuştu. Zaten daha derine inmek için 
bu günkü gibi internetler, Google’ler, 
G3’ler falan yoktu ki. Tek kaynak Hayat 
Ansiklopedisi, Cumhuriyet Ansiklopedisi 
onların da en yenileri 1950’li baskılar.    
 
Bir yıl sonraydı Belediye Başkanı 
rahmetli Reşat Oyal’ın bir beyenatını 
okuduk gazetelerde. Uludağ’ın eteğindeki 

Teferrüç mevkiinden yukarılara çıkan 
bir teleferik hattı kurulacak, otuz kişilik 
vagonlarla, on dakikada önce Kadıyayla 
denen mevkie, sonra yine on dakikada 
Sarıalana ulaşılacaktı.  Belediye 
bünyesinde Uludağ Teleferik İşletmeleri 
kurulmuştu. O günlerde Bursa’yı temsil 
eden bir desen çalışması yapmıştım. 
Uludağ sülyeti, bir çam ağacı ve tellere 
asılı bir teleferik vagonu. Ne şekilde 
olduğunu bilmediğimden bir tramvay 
vagonu çizdiğimi anımsıyorum.  

Bir süre sonra açılan ihale ile bir 
İsviçre virması; Von Roll 27 milyon 
liraya yüklendi bu inşaatı ve 1958 
yılında çalışmalara başladı. Rahmetli 
dayım mühendisti, merak saikıyla bir 
gün beni de yanına alarak Teferrüç 
mevkiine gittik. O günün Bursa’sında 
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güneydeki yamaçlarda hiç yapılaşma 
yok. Namazgâh’ tan sonra boş araziler, 
neden sonra parke yol çalılıkları geçerek 
Işıklar Askeri Lisesine ulaşıyor. Sonrası 
Uludağ etekleri. Toprak bir yoldan 
Teferrüç mevkiine geldik. Henüz istasyon 
binası inşaatı falan yok. Sadece şantiye 
barakaları var. 

Karşımızdaki yamaçta ağaçlar ve 
çalılar kesilerek toprak üç dört metre 
genişliğinde tesviye edilmiş, batı 
kenarında zemin eğimine göre iki-üç 
metre yükseklikte, ahşap direklere 
gerilmiş tel üzerinde zeminden hemen 
50-100 santim yukarıda tepelere 
tırmanan bir iptidai teleferik.  Karyola 
boyutlarında bir tahta sandık, içinde 
işçilerin oturması için bir tahta sıra, 
kum ve çimento torbaları, demirler. 
Elektrik gücü ile yukarılara bir yerlere 
çıkıyor, malzemeyi boşaltıp geri dönüyor, 
yüklüyor, yeniden yukarı. Dayımın 
arkadaşları görevilerin daveti ile boş bir 
seferinde biz de bindik. Hemen başımızın 
üzerindeki demir tekerlerin gıcırtısı, 
aralardaki direkleri atlarken titreşim ve 
sarsıntılarla yukarılara çıktık. Burası 
Kadıyaylası imiş. Geniş bir düzlük, 
kekik kokusu, yabani çiçekler,  aşağıda 
henüz bakir Bursa ovası, mis gibi bir 

hava. Burada da şantiye barakaları var, 
yığılmış inşaat malzemeleri. Güzergâhın 
açılması, tesviyesi, servis teleferiğinin 
direk temelleri ve inşaası hep el gücüyle, 
kazma kürekle, malzeme ise katır ve 
eşeksırtında taşınarak yapılmış. Bu 
teleferik yapılınca ne kadar rahatlamışlar. 
Yolda gördüğümüz doğu kenarda ana 
teleferik direklerinin oturacağı zeminin 
temellerini yapıyorlarmış şimdi. 

Sonunda Bursa Teleferiği tamamlandı 
ve 29 Ekim 1963’de işletmeye açıldı. 
Yaklaşık 10 kilometre uzunluğu ile 
Türkiye’nin ilk ve en uzun teleferik 
hattıydı. Teferrüç, 1231 metrede 
Kadıyayla ve 1634 metrede Sarıalan 
istsayonları ile hizmete girdi. Oteller 
bölgesine uzaması planlanan proje 
günümüze kadar hizmete geçirilemedi. 
Bursa’nın simgesi olarak elli yıl hizmet 
verdikten sonra ekonomik ömrünü 
doldurarak yaşama veda etti. Otellere 
kadar ulaşacak yeni proje yapım 
aşamasında. “Kral öldü, yaşasın kral...”

Kadıyayla’da belediyece yapılan 30 odalı 
otel ilk yıllarında çok ilgi görmekle 
beraber karayolu ile ulaşımının olmayışı, 
teleferik seferlerine bağımlılık, şiddetli 
rüzgârda teleferiğin çalışamaması 

handikapları otele olan ilgiyi önce 
yavaşlattı sonra da bitirdi.  Güç şartlarla 
birkaç kez işletmeci değiştirerek 1995 
yılına kadar dayanan tesis sonunda 
kaderine, doğanın ve çobanların 
yıkımına terk edildi. 

Bursa teleferiği ile özdeşleşmiş bir kişi 
vardır, işte onun ilginç yaşam hikâyesi; 
Hubert Sondermann. İri yapılı, kımızı 
yanaklı, bembeyaz saçlı bir adamdı. Onu 
İsviçre plakalı Ford marka arabasında 
Altıparmak caddesinde görürdük. 
Oralarda bir yerde otururdu. O yıllar 
Altıparmak Caddesi’ne çok kat izni 
verilmiş, apartmanlar yükselmeye 
başlamıştı ve Çekirge’den sonra kentin en 
mutena semti olmuştu. Herr Sondermann 
mütahit Von Roll firmasının hem ortağı 
hem mühendisi olan birisi. 1902 yılında 
Almanya’da doğmuş, çocukluk yıllarında 
ailesi ile birlikte İsviçre’ye yerleşmişler. 
Makine mühendisliği tahsil etmiş ve 
girdiği Von Roll firmasının ortağı olmuş. 
Şantiye müdürü olarak gönderildiği 
Bursa’yı çok sevmiş ve benimsemiş. 
Beraber çalıştığı Türk personel ve 
işçiler de onu çok sevmişler. O kadar ki 
şantiyede adı önce Alman Amca, daha 
sonraları Alman Emmi olmuş, onunla 
çalışanların anlatımına göre.



18

bursa’da zaman

Çok disiplinli, çalışkan ve mütevazi 
biriymiş. Kısa zamanda Türkçe öğrenmiş. 
Yaz kış, gece gündüz, aç tok demez 
büyük bir düzen içinde sürdürümüş 
mesaisini. Elinde bir cep aynası, her 
fırsatta kendini izler, traşına, saçına, 
kılığına çok itina edermiş. Elindeki ayna 
için kendisine takılanlara “kişinin en iyi 
denetçisi, en çok saygı duyması gereken 
kişi yine kendisidir.” cümlesine cevap 
ve ders verirmiş. Tanıyanların nakil 
ettiğine göre Herr Sonderman Bursa’nın 
yanı sıra ezan sesine de âşık olmaya 
başlamış. Yeşil Camii ve Türbesini daha 
yakından görebilmek, ezan sesini daha 
iyi duyabilmek için Namazgâh’a taşınmış. 

Ford otomobilini Namazgâh’tan Işıklar’a 
giden caddenin solunda, caddeden tek, 
ovaya doğru daha fazla katlı, bahçeli 
şirin, evinin önünde görürdük. Teleferik 
inşaatının bititminden sonra da Bursa’yı 
terk etmedi. Bursa’da bir fabrika kurmak 
istemiş ama gerekli izinleri alamamış. 
Dostları, “Bir fabrikam olmadı ama bu 
topraklarda iki metre karelik bir mezara 
sahip olmak en büyük arzum” dediğini 
naklediyor.

Dilediği gibi olmuş; 1976 yılında 
kalmakta olduğu otel odsaında vefat 
edince, vasiyeti gereği -İsviçre’den gelen 
kızı, oğlu ve konsolosluk görevlisinin 

şaşkın bakışları arasında– Emirsultan 
Camii’nde kılınan cenaze namazını 
müteakkip Emirsulan mezarlığına 
defnedilmiş. Mezar taşında sadece 
(Hubert Sondermann 1902-1976) 
dizesiyle...

Resmen İslamiyete geçtiğine dair bir 
kayıt bilinmiyor ama bilinen arzusu ve 
İslam geleneği ile İslam mezarlığına defni 
yetmez mi? Allah’ın rahmeti üzerine 
olsun. Nedendir bilinmez, Von Roll 
firmasının web sayfasında hakkındaki 
birçok bilgiye karşı, Türkiye’deki görevi 
ve ölümü ile ilgili tek satır bile yokmuş!
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Erdal ÖZDÜR

Yarım asır sonra Büyükşehir 
Belediyemizin teleferik hattını 
yenilemesi bu kent ve turizm için 
önemli bir gelişme. 20 küsur dakikada 
Uludağ Oteller bölgesine ulaştıracak 
olan teleferik 29 Ekim’de start alacak. 
Peki, 50 yıl önce teleferiğin ilk yolcusu 
acaba kimdi derseniz; anlatalım: Bursalı 
gazeteci merhum Necati Akgün’dü.

O yıllar Milliyet Gazetesi’nin Bursa 
temsilcisi olan Akgün detaylı bir 
röportajla teleferiği tanıtım çalışması 
yapmış. O günlerde teleferik hatlarında 
tellere asılı şekilde gidip gelen ve 
malzeme taşıyan basit bir sal şeklindeki 
teknelerden birine binip bağdaş kurarak 
oturan Akgün’ün o anda çektirdiği 
fotoğraflar zaman zaman gazetelerde 

yayınlanmıştı.
Rahmetli ne zaman teleferik konusu 
açılsa o maceralı yolculuğunu kahkahalar 
içinde anlatırdı. Teleferiğimizde 
geçmişte bir de macera filmi çekilmişti. 
Vagonlardan birine binen esas oğlan 
rolündeki aktörü bir figüran kovalıyordu. 
Ancak rol gereği kapı içeriden 
kapatılınca o da vagonun üstüne çıkıyor 
ve kovalamaca tıkır tıkır kameraya 
alınıyordu..
Ancak gözü kara figüran rol gereği bu 
seyahat sırasında başı dönünce vagonun 
üzerinden düşmüş ve yemyeşil çamlar 
arasında son nefesini vermişti.

İkinci teleferik:
Teleferik yerli yabancı pek çok turistin 
geniş ilgisini çekmişti ilk yıllar. Sarıalan 
mevkiinde belediyenin yaptırdığı bir 
otel de ilgi odağıydı. Ancak otelin kış 

aylarında ısınma sorunları başlayınca 
olanlar oldu. Otel bir ara kapandı. Sonra 
Almanya’dan gelen Gürsel Hanım isimli 
bir işletmeci oteli kiraladı. Otelin ısınma 
sorunlarından arındırılması için büyük 
paralar harcadı. Bursa’da kurulu Isıpet 
firması belirli aralarla Sarıalan’daki 
otele karayoluyla tankerlerle kalorifer 
yakıtı taşıdı durdu. Ancak yakıt paraları 
ödenemeyince Gürsel Hanım da Sarıalan 
otelciliğine veda etti. İkinci teleferik 
projesine gelince: Bu düşünce Bursa’da 
gazinocular kralı diye tanınan merhum 
Mustafa Taylan’a aittir. Kültürpark’taki 
Taylan Gazinosu zamanın en görkemli 
eğlence yeriydi. En ünlü sanatçılar 
burada sahneye çıkardı. Zeki Müren 
dahil. Gazinonun hemen yanında da 
Mustafa Taylan’ın aynı adlı bir gece 
kulübü vardı. Gazino ve gece kulübü 
İstanbul’daki ünlü eğlence mekanlarıyla 

Neredeyse üç teleferiğimiz olacaktı
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adeta yarış eder bir düzeydeydi. Taylan 
çok iyi paralar kazandı bu işten herhalde 
ki Kültürpark’taki gazinosunun hemen 
yanından başlayan bir teleferik hattı 
kurmak için harekete geçti. Küçük 
kabinlere sahip teleferik hattının hedefi 
Uludağ Yolu’ndaki Kireçocakları 
mevkiinde bulunan İl Özel İdaresi’ne ait 
tesislerdi. 

Bu tesisleri Mustafa Taylan Özel 
İdare’den kiralayacak ve orasını da 
turistik bir eğlence mekanı yapacaktı.
Böylece Taylan’ın teleferiği 
Kültürpark’taki gazinosunda veya gece 
kulübünde eğlenenleri bu teleferiğin 
minik kabinleriyle Kireçocakları 
yolundaki tesislere götürmekti. Eğlence 
orada Bursa’ya panoramik bir manzarası 
olan tesiste devam edecekti. Düşüncesi 
buydu. Ama Özel İdare ünlü gazinocunun 
bu önerisine olumlu bir yanıt vermeyince 

Kültürpark-Kireçocakları teleferik rüyası 
kısa zamanda sonlandı. Mustafa Taylan 
eğer bu hayalini gerçekleştirebilseydi 
Bursa’nın ikinci teleferiğini kurmuş 
olacaktı.

Üçüncü teleferik: 
Üçüncü teleferik projesi daha 
yapılmıştı yakın geçmişte. Projenin 
sahibi Bursa Büyükşehir Belediyesi 
eski Başkanlarından Erdoğan 
Bilenser’dir. Bilenser, Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’na adaylığını 
koyduğu günlerde ilginç bir projesini 
de dillendirmişti. Bu, Kültüpark’ın 
İpekiş Kapısı ile Muradiye Devlet 
Hastanesi önündeki Haşim İşcan Parkı 
arasında çalıştırılacak bir teleferik 
hattı idi. Bilenser bu projesiyle 
Altıparmak, Bankevleri, Hamzabey, 
Muradiye arasındaki yoğun araç 
trafiğine çözüm getirmek istemişti. 

Eski Santral Garaj, Darmstadt, Merinos 
ve çevresinde işyerleri olup Muradiye, 
Tophane ve çevresinde oturanlar işten 
eve-evden işe bu teleferikle rahatça 
ulaşabileceklerdi. Aynı zamanda kent 
içinde turistik bir işlev da kazanacaktı 
Bilenser’in teleferiği. Olmadı. Bu proje 
de gerçekleştirilemedi. Çünkü Bilenser 
göreve geldiğinde henüz tamamlanma 
aşmasına gelememiş olan BursaRay 
Hafif Raylı Sistemi devreye sokmak için 
yoğun çaba sarf etmek zorunda kaldı. 
Bu nedenle de İpekiş-Devlet Hastanesi 
arasında çalıştırılması düşünülen 
teleferik hattı da tarihe gömüldü. Evet, 
ilk teleferiğimiz bugün 50. yaşında. 
29 Ekim’de pırıl pırıl, modern kabinler 
içinde, güvenli bir yolculukla Uludağ’a 
rahatça çıkmak mümkün olacak. Hem 
de 22 dakika gibi kısa bir süre içinde. 
Özetle; kazanan yine Bursa olacak. Bursa 
turizmi olacak. Teşekkürler Büyükşehir...
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Teleferik boyunu uzattı

Türkiye’nin ulaşımda kullanılan ilk teleferiği, hattının uzatılması ile yeni bir kimlik kazanıyor. Uludağ 

Teleferiği artık oteller bölgesine ulaşırken Türkiye’nin bu alandaki en uzun hattı olacak...
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İsmail KEMANKAŞ

Türkiye’nin insanlı ilk teleferik hattı 
Uludağ Teleferiği bugün tam 50 yaşında. 
29 Ekim 1963 tarihinde hizmete giren bu 
ilginç ulaşım yolu günümüzde yenileniyor 
ve oteller bölgesine kadar uzatılıyor. 
Uludağ teleferiğinin oluşum öyküsü de 
çok ilginç… 1950-60 dönemine imzasını 
atan Demokrat Parti’nin gösterişli, 
önemli bir yatırımı… Havai hat ulaşımı 
dünya ölçeğinde de çok eski değildi. 
Teleferik ismiyle anılan havai hat ilk 
kez 1874 yılında ortaya çıkarken, çağdaş 
anlamdaki ilk örnek 1929 yılında 
Almanya’nın Freiburg kentinde yaşam 
bulmuştu. Bursa’da bu konudaki ilk 
girişim 1928’de yapılmış ama başarılı 
olmamıştı. 1928 yılındaki o ilk sonuçsuz 
girişimin üzerinden onlarca yıl geçti 
ve Demokrat Parti iktidarının ihtişamlı 
yıllarına gelindi...

1954 yılı Bursa’ya birçok yenilik 
getirirken, teleferik için de ilk imza da 
konuyordu... Dönemin girişimci valisi 
İhsan Sabri Çağlayangil, İsviçre’nin 
Von Roll firmasıyla masaya oturuyor ve 
Bursa’nın sembolleşecek değerlerinden 
birinin temelini atıyordu. 1963 yılına 
kadar bir ildeki tüm yatırımlara imza 
koyan, karar veren makam valilikti... 
Belediye reislerinin meclis içinden 
seçilmesi ya da vali tarafından atanması 
yasa gereği olduğundan, bu sonuç da 

doğaldı. Teleferiğin doğuşu da bu döneme 
rastladığından, Belediye Başkanı Reşat 
Oyal’ın girişimleri İstanbul basınında yer 
almıyordu doğal olarak... Oysa belediye 
reisi Oyal, altı yıllık döneme çok sayıda 
önemli yatırımı sığdırıyor ve bunların 
başında da teleferik geliyordu. Bu gerçeği 
anlamak için belediye meclisinin 1 Ekim 
1957 tarihli toplantısında alınan karara 
göz atmak yetiyordu aslında…

“Uludağ’da tesis edilecek olan teleferik 
hattı inşası için sözleşme tarihinden 
itibaren bir yıl içinde çekilmek üzere 
İller Bankası’ndan 10 veya 15 yıl süre 
ile 1.500.000.- lira borç alınmasına, 
bu borca 5237 sayılı kanun gereğince 
banka eliyle dağıtılan gelirler ile 5889 
sayılı kanunla tesis edilen akaryakıt yol 
vergisinden belediye payının karşılık 
gösterilmesine; bütün işlemleri yapmaya 
ve kağıtları imzalamaya belediye reisi 
Reşat Oyal’a tam yetki verilmesine, 
iş bu kararla birlikte tanzim olunan 
mazbatanın belediye kanunun 70. ve 71. 
Maddelerine tevfikan tasdik buyrulmak 
üzere vilayet yüksek makamına arzına 1 
Ekim 1957 tarihli toplantıda oy birliği ile 
karar verildi.” 

Şimdi de o yıllarda Uludağ’daki 
konaklama tesislerine bir göz atalım. 
1940 yılların başında Uludağ’da 
üçlü bir yapılaşma vardı. Merinos’un 
kontrolündeki Kayakevi, Devlet 

tarafından inşa edilen Büyük Otel 
ve Beceren ailesinin çadır kenti... Bu 
yapılanmanın özelliğine göre, yerli 
ve yabancı turistler genellikle yaz 
mevsiminde tercih ediyorlardı Uludağ’ı... 
Başlangıçta, teleferik Teferrüç-Oteller 
bölgesi arasında planlanmışken, 
maddi yetersizlikler nedeniyle etapları 
kısaltılmıştı. İhaleyi alan, İsviçreli Von 
Roll firması, mühendis ve ortaklardan 
Hubert Sundermann yönetiminde 
çalışmalarına başladığında ortaya 
çıkacak tesis gerçekten de merak 
konusuydu. Önce, Bursa ve çevresinden 
temin edilen tomruklar getirildi, dikilen 
tahta direklerle Teferrüç-Kadıyayla 
arasında elektrik enerjisinin ve her türlü 
malzemenin nakli sağlanırken, bu arada 
direklerin montajı yapıldı.
Bu arada inşaat malzemelerinin 
taşınması, personelin nakli için geçici bir 
havai hat vagonu oluşturulmuştu.

Türkiye 1957 seçimleri sonrası, siyasi 
ve ekonomik anlamda çalkantılı bir 
dönem yaşarken, teleferik inşaatı da 
sürüyordu. Von Roll firmasının sorumlu 
mühendisi Sondermann, etaplara göre 
İsviçre’den montörler getiriyordu ama 
Bursalı gençlere de yetenekleri ölçüsünde 
bu işin temel prensiplerini bir bir 
öğretiyordu. Hubert Sondermann, görevi 
gereği Teferrüç’e yakın bir mevkide ev 
kiralarken, Piremir semtinin sakinleri 
ile dostça, arkadaşça bir ilişki kurmuştu. 
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Bu arada 1954 yılında belediye meclisi 
kararıyla göreve gelen Belediye Reisi 
Reşat Oyal, Kültürpark projesini bitirmiş, 
kentin planlaması anlamında İtalyan 
mimar Piccinato’yla çok iyi bir dialog 
içine girmişti. Oyal’ın amacı, planlı, 
yeşil alanı bol, ulaşımı kolaylaşmış ve 
bir ölçüde turistik özellikleri öne çıkaran 
yatırımları tamamlamaktı. Teleferik de 
bunlar içinde önemli bir yer tutuyordu.
1958 sonrası giderek tırmanan siyasi 
tansiyon, 1960 yılı başlarında ortamı 
iyice germişti. Teleferik projesinin 
bitimine çok az bir süre kalmıştı.

Tam bu sırada 27 Mayıs 1960 ihtilali 
gerçekleşti ve projeler yarım kaldı. İhtilal 
sonrası kentin yönetimi valilere geçici 
sürelerle verilirken, teleferik açılışı da 
29 Ekim 1963 tarihine ertelendi. Açılışta 
CHP Bursa Milletvekili İbrahim Öktem, 
Von Roll firması yetkilileri ve Bursa 
basınının emekçileri bulundu. Yaklaşık 7 
yıllık bir sürede, tamamlanan teleferik, 
ilk günlerde Bursalıların yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Bursa ovasından, Uludağ’a 
çıkmak hiç de zor değildi artık... 

Yaklaşık 2 bin 300 metrelik Teferrüç-
Kadıyayla etabını 10 dakikada geçebilen 
40 kişilik 4 vagon, Kadıyayla-Sarıalan 
arasını da aynı sürede tamamlıyordu. 
Böylece 20 dakikada Sarıalan’a varan 
günübirlik tatilciler Uludağ’ın keyfini 
çıkarabiliyordu. Sarıalan-Çobankaya 
arasındaki 3 bin metrelik etap 
tamamlandığında, ikişer kişilik 50 kapalı 
54 de açık kabin devreye girmişti. Uludağ 
teleferiğinin yönetimi, 1963’ten 1968’e 
kadar Belediye Elektrik İşletmesi’nde 
kaldıktan sonra 1969 yılından itibaren 
özerk bir kurum niteliğine kavuştu.

O yıllarda Teleferik İşletmesi toplam 
70 kişiyle hizmet veriyordu. Uludağ 
teleferiği, Bursa Festivali ile birlikte 
Bursa’nın simgesi olmayı sürdürürken, 
dönemin belediye başkanı Kemal Bengü 
Kadıyayla’ya bir otel inşa ettirdi. Uzun 
yıllar işlev kazanamayan bu otel bir 
süre sonra yandı. Bu arada, oteller 
bölgesindeki tesisler, kendi telesiyejlerini 
kuruyor, müşterilerine kayak sporu 
anlamında da hizmet veriyordu. 
Uludağ Teleferiği’nin kurucusu Hubert 

Sondermann’ın yorgun kalbi onu yaşam 
karşısında yenik düşürürken takvimler 
16 Ağustos 1976 tarihini gösteriyordu... 
İktidar değişiklikleri, diğer yeni 
yatırımlar sonucu belediye başkanları, 
Bursa’nın sembolü teleferikle yeterince 
ilgilenemedi. Sonunda dönemin modası 
özelleştirme kapısını çaldı teleferiğin... 
Yıl 1996 olmuştu. Yani açılışının 
üzerinden tam 36 yıl geçmişti. Uludağ 
Teleferiği özelleştirildi. Dört yıllık bir 
ayrılıktan sonra, 2 bin yılında teleferik 
yine eski sahibi Bursa Büyükşehir 
Belediyesi bünyesine geri döndü. 

Kentin simgelerinden biri olan ve 49 
yılda yüz binlerce yolcuyu Uludağ’a 
taşıyan eski teleferik hattı şimdi yeni bir 
proje kapsamında oteller bölgesine kadar 
uzatılarak hat mesafesi 8,7 kilometreye 
çıkartılacak. Bu mesafe dünyadaki en 
uzun teleferik hattı olacak. Yap-işlet-
devret modeliyle hayata geçirilecek olan 
proje ile Teferrüç ile Oteller Bölgesi 
arasında 24 saat kesintisiz ulaşım 
sağlanacak.
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Teleferiğin de müzesi olur mu diye 
düşünenler varsa ben size söyleyeyim; 
olur. Danimarka’da bir köyde yaşlı 
bir adam varmış. Adamın yanında 
kendisine çok bağlı bir de köpeği 
varmış. Evde, sokakta birlikte mutlu 
şekilde yaşıyorlarmış. Komşular köpekli 
adamın iki gündür evinden çıkmadığını 
fark etmişler. Kapıyı çalmalarına 
rağmen cevap alamamışlar. Sonunda 
kapıyı açıp içeriye girmişler. Bir de ne 
görsünler adam ölmüş köpek başında 
bekliyormuş. Komşular, yalnız adamı 
köyün tepesindeki mezarlığa gömmüşler. 
Köpeği de komşusu almak istemiş. Ama 
köpek sahibinin mezarı başından gece 
gündüz ayrılmıyormuş. Köpeği başka bir 
eve götürseler bile kaçıp mezarın başına 
gidiyormuş. Komşular bakmışlar olmuyor 
mezarın başında beslemeye başlamışlar. 
3-4 ay gibi bir zaman geçmiş, bir sabah 

komşunun biri köpeği beslemeye gitmiş 
gördüğü manzara karşısında çok şaşırmış. 
Köpek, sahibinin mezarı üzerinde yatmış 
ve orada ölmüş. Bu dokunaklı gerçek 
hikaye köy halkını çok etkilemiş. Civar 
köylerden ve şehirlerden bu hadiseyi 
duyanlar mezarı ziyarete gelmeye 
başlamış. Çünkü köpeği de yakında bir 
yere gömmüşler. Ziyaretçi akını o kadar 
çoğalmış ki köy ileri gelenleri köpeğin 
sahibinin evini müze yapmaya karar 
vermişler. Bugün bu konuyu işleyen müze 
ziyaretçi akınına uğruyormuş. 

Neden bu gerçek hikayeyi anlattım 
herhalde şimdi anlaşılmıştır. Her şeyin 
müzesi olur. Gelelim Bursa Teleferik 
Müzesi’ne. Bildiğiniz gibi teleferik 
inşaatı 1955 yılında başlar. 1958 yılında 
alt yapı çalışmaları bitirilir. Aynı yıl 
bir İsviçre firması (Von Roll AG) 
inşaatına başlamıştır. 1963 yılında 
yapımı tamamlanır. 29 Ekim 1963 yılı 

Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açılır. 
Teleferiğin yapımından günümüze 
kadar olan süreçteki bütün hikayeleri 
bir düşünün. Yapımında çalışan Alman 
amcanın mezarının Bursa’da olması, 
Türkiye’nin ilk teleferiği olması, Türk 
Sinemasının bir ok filminin teleferikte 
çekilmesi, binlerce insanı taşıması, 
birçok ünlünün teleferik ile Uludağ’a 
çıkması. Daha sayacağımız birçok 
nedenden ötürü mutlaka müze olmalı. 
1963 yılından itibaren teleferik ile 
ilgili koleksiyonların tamamı elimizde. 
1963’ten günümüze kadar teleferiğin 
serüvenini bu müzede görme imkanı 
olacak. Bu teleferiğe kimler bindi? 
Kimler gitti? Kimler geldi? Merak 
etmiyor musunuz? Mutlaka bilmek 
istersiniz.

Teleferik Müzesi’nde buluşmak üzere…

BURSA TELEFERİK MÜZESİ (VAR AGELE MÜZESİ)



26

bursa’da zaman

“ULUDAĞ YENİ TELEFERİKTEN
ÇOK ŞEY BEKLİYOR”
Söyleşi: Yasemin GÜLER
 

Uludağ’a ve oteller bölgesine yepyeni bir soluk getirecek olan teleferik, yolcu taşımak için gün sayarken, 

eski teleferiğin artılarını ve eksilerini, yeni teleferiğin ise getireceği yenilikleri Uludağ’ın en eski 

işletmecilerinden Beceren Otel’in sahibi Haluk Beceren ile konuştuk. Yurt dışında edindiği tecrübelere, 

çocukluğundan bu yana içinde olduğu turizm sektörünün deneyimlerini katan ve Uludağ oteller 

bölgesinin sorunlarını yakından bilenlerden biri olarak geçmişle geleceği mukayese eden Haluk Beceren, 

“Artık umudum kalmadı” dese de yeni teleferikten çok şey bekliyor…
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Proje ilk aşamada Uludağ oteller bölgesini de kapsıyordu ancak sonradan birilerinin araya girmesiyle 

oteller bölgesine kadar uzanamadı, eski Çobankaya-Bakacak arasındaki bölgede son buldu.

Bursa’da teleferiğin ilk kullanılmaya 
başlandığı yıl 1963. Bu yıldan itibaren 
Uludağ’da teleferiğin getirdiği 
değişiklikler neler oldu? Eski teleferik 
projesinin avantajları ve dezavantajları 
nelerdi?
Uludağ’ın en eski sahiplerinden biri 
olarak tarihi geçmişi de, yaşanan 
gelişmeleri de yakından takip etme 
fırsatım oldu. Teleferiğin 1963 yılında 
faaliyete geçmesinden önce gelişen bir 
sürü olay var aslında. Zamanın valisi 
İhsan Sabri Çağlayangil tarafından 
projelendirilen bir tesis eski teleferik. 
Proje ilk aşamada Uludağ oteller 
bölgesini de kapsıyordu ancak sonradan 
birilerinin araya girmesiyle oteller 
bölgesine kadar uzanamadı, eski 
Çobankaya-Bakacak arasındaki bölgede 
son buldu. Bize gelen duyumlara göre 
projenin Uludağ oteller bölgesine 
kadar çıkartılmamasına neden olan 
kişilerin Çobankaya-Bakacak bölgesinde 
kendilerine dağ evleri yapma çalışmaları 
vardı. Orada yepyeni bir yerleşim bölgesi 
kurmayı planlıyorlardı. Uludağ’ın düzlük 
yerlerinden biri olan Çobankaya-Bakacak 
mevkii hem manzarası açısından hem 
de yerleşime uygunluğu açısından 
böyle bir fikir için en doğru noktaydı 
ancak kişisel çıkarların ön planda 
tutulması o dönemde oteller bölgesine 
hiçbir fayda sağlamayan bir teleferik 
projesinin hayata geçirilmesine neden 
oldu. O zamanlar babam ve Uludağ’daki 
işletmeciler buna karşı çıktılar. “Eğer 
Uludağ’a bir teleferik yapılacaksa bunun 
son durağının oteller bölgesine varması 
gerekmektedir ki, insanlar rahat rahat 
dağa gidip gelebilsinler” dediler. Ancak 
güçlü olanların dediği oldu her zaman 
olduğu gibi ve proje Bakacak bölgesinde 
sonlandı. 

Hemen çalışmaya başladı mı eski 
teleferik?
İlk önce Teferrüç’ten Kadıyayla ve 
Sarıalan bölgesine yapılan kısım 

bitirildi. Bu bölgede yapım çalışmaları 
uzun sürdü. Zaten o dönemde Sarıalan 
bölgesine yol bile yoktu. Tahmin 
edileceği gibi bu bölgeye teleferik 
yapılması Uludağ oteller bölgesine hiçbir 
kazanç sağlamadı. Sarıalan bölgesinde 
ise piknik alanları, et mangallar, salaş 
cafeler oluştu. İnsanlar oraya kadar 
çıktılar, oradan da minibüsler Uludağ 
oteller bölgesine Uludağ’ı merak edenler 
için ulaşımı sağladı ama Uludağ’a 
gelirken teleferiği kullananların hepsi 
Sarıalan bölgesinde kalmayı tercih ettiler 
desek yanlış olmaz.  

Çok tercih ediliyor muydu teleferikle 
ulaşım?
Bazı dönemlerde teleferik öyle yoğun 
oluyordu ki, sabahın erken saatlerine 
kadar yolcu taşıdığı oluyordu. Çok 
büyük bir rağbet vardı Uludağ’a ama bu 
talep Sarıalan bölgesinde kaldı, oteller 
bölgesine hiç gelemedi. 

Uludağ oteller bölgesine teleferik 

bugüne kadar hiçbir fayda 

sağlamadı. Eski teleferiğin yanlış 

projelendirilmesi yarar mı zarar 

mı getirdi oteller bölgesine?

Özet olarak diyebiliriz ki, Uludağ 
oteller bölgesine teleferik bugüne kadar 
hiçbir fayda sağlamadı. 1963 yılında 
teleferiğin yapımıyla birlikte Uludağ 
oteller bölgesi milli park sınırları içine 
alındığından, Sarıalan bölgesine ulaşım 
da daha kolay hale geldiğinden, dağda 
konaklayan çadırcılar, kampçılar ve 
tüm günübirlikçiler Sarıalan bölgesini 
tercih etmeye başladı. Uludağ’ın yazlık 
aktivitesi de böylece sona ermiş oldu. 

Peki oteller bölgesinin en güzel 
zamanları Uludağ’ın da en güzel 
olduğu kar yağışının olduğu, 
havanın iyice soğuduğu dönemler, 
ulaşım gerçekten zorlaşıyor bu 

zamanlarda. Siz yeni teleferiğin kış 
dönemi için nasıl bir katkı yapmasını 
bekliyorsunuz Uludağ oteller 
bölgesine?
Uludağ kayak yapmak için son derece 
elverişli pistlere sahip bir turizm alanı, 
dolayısıyla burada konaklamak için gelen 
tatilcilerin hayli kalabalık bagajları 
oluyor ve bu bagajlarını rahat taşımak 
için de genellikle araçla seyahati uygun 
buluyorlar. Doğal olarak ne kadar az 
transfer yaparlarsa o kadar rahat ve 
konforlu ulaşım sağlayacakları için 
araçlarını terk etmek istemiyorlar. 
Kayaklarını, bavullarını alacaklar 
teleferik alt istasyonuna gelecekler, 
eşyalar teleferiğe yerleştirilecek, araç 
bir yere park edilecek sonra teleferikten 
inilecek ve yine eşyalar bir araca 
nakledilerek oteller bölgesine ulaşılacak, 
bunlar tatilciler için büyük külfet. Bu 
transfer ve insanların Teferrüç bölgesine 
arabalarıyla gelmeleri arabayla Uludağ’a 
varmaktan daha zor olacaktır kesinlikle, 
hem zaman olarak hem de konfor olarak. 

Yeni teleferik oteller bölgesine hangi 
dönemlerde ve hangi yolcular için 
büyük katkı sağlar sizce?
Elinde az eşya olan kişilerin bu sistemi 
tercih etmeleri çok daha mümkün, 
günübirlikçi müşterilerimiz bu sistemi 
çok daha rahat kullanacaktır. Bizim 
esas istediğimiz şudur. Uludağ’a her 
hafta sonu güruh halinde gelen okul 
otobüsleri var. Öğrencilerin kalabalığı 
ve dağınıklığı da Uludağ’da kalıyor. Bu 
otobüslerin geliş gidişi hafta sonunda 
büyük bir trafik sıkışıklığına neden 
oluyor. Zaman zaman 250 otobüse kadar 
yükseliyor sayı. Biz bu otobüsleri park 
edecek yer dahi bulamıyoruz dağda. Eğer 
idare bu tarz otobüsleri teleferiğin alt 
istasyon noktasına yönlendirirse, hem 
Uludağ kazanır hem teleferik kazanır 
hem öğrenciler değişik bir atmosfer 
görürler. Trafik yoğunluğu azalınca 
ulaşım da rahatlayacaktır. Bunun dışında, 
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yazın Uludağ’a teleferiğin faydası daha 
büyük olacaktır. Ancak teleferiğin oteller 
bölgesine varış noktası birinci ve ikinci 
bölgenin arasında olduğu için belediyenin 
ya da oteller bölgesindeki girişimcilerin 
oraya bir servis sistemi yerleştirmeleri ve 
insanların ulaşımlarını sağlaması lazım. 

Biz teşvik ediyoruz ve 

destekliyoruz bu projeyi çok da 

sevindik böyle bir çalışmanın 

yapılmasına...

Yeni teleferik sadece günübirlikçilerin 
gidiş gelişinden doğan trafik 
yoğunluğunu mu ortadan kaldıracak?
Uludağ teleferiği bir nostaljiydi, büyük 
bir olaydı kendi zamanı için. Sadece 
teleferiğe binmek için bütün Türkiye’den 
insanların geldiğini biliyoruz. Şimdi 

de böyle bir tesisin yapılması Bursa 
için çok büyük bir katkıdır ve iç 
turizmi de hareketlendirecektir diye 
düşünüyoruz. Kış için faydalı olacağı 
gibi yaz için de faydalı olacak. Yazın 
gelen insanlar Uludağ’da güzel havanın 
tadını çıkacaklar. Çok hızlı bir biçimde 
ulaşmış olacaklar hele bir de Teferrüç’e 
ulaşım kolaylaşırsa çok daha güzel 
olacak yaz için. Biz teşvik ediyoruz ve 
destekliyoruz bu projeyi çok da sevindik 
böyle bir çalışmanın yapılmasına ancak 
üçüncü etabın nasıl yürüyeceğinin halen 
belli olmaması kafamızda bir soru 
işareti. Yine de ümitliyiz ve teleferiğin 
tüm oteller bölgesi için çok doğru bir 
çalışma olduğu kanaatindeyiz. Teleferiği 
yapan firma ile ortak çalışmalara bile 
koyulduk. Ortak bilet satışları havuzuna 
girmelerini ve tek bir noktadan alınan 
bilet ile vatandaşın hem ulaşım hem de 
istediği tesiste kayak yapma imkanına 

kavuşmasını önerdik kendilerine.

Bu tür sorunlar yurt dışında nasıl 
çözülüyor? Avrupa’dan ya da 
Amerika’dan gözlemlerinizi bizimle 
paylaşır mısınız?
Yurt dışında ulaşımın zorluğundan 
kaynaklı kara yolu dışında taşımacılık 
yapılan bir tek yer var; İsviçre’nin 
Zermantt kasabası. Şehirdeki zirve çok 
dik ve ulaşım çok zor, park yeri yok, yeni 
park yeri de yapmak istemiyorlar doğa 
yapısını bozmamak için. Bu yerleşim 
bölgesinde sorunu çözmek için dişli 
tren sistemini tercih etmişler. Dağın 
eteklerindeki büyük otoparklara aracınızı 
bırakıp trenle kasabanın olduğu bölgeye 
çıkıyorsunuz, yukarıya çıktığınızda sizi 
atlı kızaklar bekliyor ve oteller bölgesine 
böyle ulaşıyorsunuz. Bazı bölgelerde 
araçlarınızı şehir dışında bırakıyorsunuz 
sizi toplu halde otobüslerle gideceğiniz 
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noktalara ulaştırıyorlar. Teleferik 
kullanımını Fransa’da gerçekleştirdiler 
kış olimpiyatlarında hem de bizim burada 
yaptığımız sistemin aynısını işlettiler, 
üç seksiyonlu bir teleferik kurdular. 
Orada ulaşım şöyle işledi; aşağıda 
jandarma yolu kesiyor, aracınızı park 
yerine yönlendiriyor ve siz teleferikle 
ulaşımınızı sağlıyorsunuz. Ancak bu 
izleyiciler için geçerli bir sistemdi. 
Dağda kalacaklar yine kara yoluyla 
ulaşım sağladılar ve tesis işi bitince 
söküldü, başka bir yere kuruldu. 

Teleferik çok kullanılan bir yöntem 
değil o halde?
Teleferik zor bir yöntem. Çünkü yukarıya 
çıktıkça hava şartları değişiyor ve iklim 
zorlaşıyor bu nedenle pek çok bölgede 
kayak merkezleri daha alt kesimlerde yer 
alıyor. Avrupa’daki kayak merkezlerinin 
kökenini dağ köyleri ve dağ köylüleri 
oluşturmuş. Köylerde yaşayanlar 
kayağa başlamışlar, sonra mekanik tesis 
yapmışlar ve daha rahat kayabilecekleri 
yerlere çıkmışlar. Ardından evlerini 
pansiyonlara çevirmişler, sonra dışarıdan 
turistler gelmeye başlamış ve otelleşme 
başlamış böylelikle de kayak merkezleri 
oluşmuş. Uludağ öyle değil. Uludağ 
sıfırdan yapılmış bir yer. İhsan Sabri 
Çağlayangil’in Uludağ’a Büyük Otel’i 
yaptırması ile başlamış, ondan sonra 
bir kayak evi yerleştirip kayakçılar 
yetiştirmeyi amaçlamışlar, ardından 
da Beceren Otel küçük bir işletme 
olarak kurulmuş, büyüyüp gelişme ise 
tesisleşmeden sonra gerçekleşmiş.

Sadece Milli Parklar değil, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ile Turizm Bakanlığı da Uludağ 

hakkında söz söylüyor ve biz 

üçlü bir saç ayağı içinde oradan 

oraya koşturmaktan hiçbir şey 

yapamıyoruz.

Uludağ’ın sorunları dersek neler 
anlatmak istersiniz?
Uludağ’ın saymakla bitmeyen sorunları 
var aslında. Gerçi Bursa’da yaşayan 
herkes bu durumdan az ya da çok 
haberdar ama en önemli sıkıntımız her 
platformda da dile getirdiğimiz gibi 
Uludağ oteller bölgesinin milli parklar 
sınırları içinde olması. Bu nedenle 
oteller bölgesi sakinleri olarak çok 
ağır şartları olan bir kanun sınırlaması 
içindeyiz. Sadece milli parklar değil, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Turizm 
Bakanlığı da Uludağ hakkında söz 
söylüyor ve biz üçlü bir saç ayağı içinde 
oradan oraya koşturmaktan hiçbir şey 
yapamıyoruz. Bunu raporlar halinde 
Sayın Bülent Arınç’a da ilettik ancak bu 
sorunları bir türlü çözemiyoruz. Herkesin 
kendine göre yönetmeliği var, bizler ise 
ortadaki yetki karmaşası yüzünden adım 
atamıyoruz. Uludağ oteller bölgesinin 
turizm alanı haline gelmesinin şart 
olduğunu, Uludağ için başka çözüm 
olmadığını düşünüyoruz. Uludağ oteller 
bölgesi milli parkların sadece yüzde 
birini oluşturuyor. Biz sadece bu alanın 
milli parklar sınırından çıkartılmasını 
istiyoruz. 

Hiçbir hayalim yok. İnanır mısınız 

bizi öyle yordular ki, bu son 

senelerde benim artık Uludağ ile 

ilgili hiçbir hayalim kalmadı.

Bundan sonra nasıl bir Uludağ hayal 
ediyorsunuz?
Hiçbir hayalim yok. İnanır mısınız bizi 
öyle yordular ki, bu son senelerde benim 
artık Uludağ ile ilgili hiçbir hayalim 
kalmadı, bu çok kötü bir olay esasında. 
Çocukluğumun geçtiği yere, otelimiz 
kapalıyken bile haftanın üç dört gününü 
geçirdiğim, Bursa’da duramadığım, tüm 
vaktimi severek ayırdığım Uludağ’a artık 
gitmeyi istememem gerçekten üzücü bir 
olay. Ne yapacağımız biz de şaşırdık. 
Önümüzü hiçbir biçimde görmüyoruz. 
Yarın bize güle güle de diyebilirler, 
buyurun devam edin de diyebilirler 
orada iki üç kişinin ağzındaki bir olay 
bu aslında. Böyle ikilemde kalıyor olmak 
da tüm oteller bölgesi sakinlerini olduğu 
gibi beni de mutsuz ediyor.
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TÜRKİYE’NİN
İLK TELEFERİĞİ

Mesut EMİR / Teleferik Eski Şube Müdürü

Bursa’da Teleferik ve Telesiyej 
İşletmesi’nin kuruluşu, işletmenin açılışı 
ve tesislerin yapım işi 1958 yılında 
İsviçreli Von Roll firmasına 27 milyon 
liraya ihale edilmiş ve işletme 29 Ekim 
1963 tarihinde tamamlanarak faaliyete 
geçmiştir. Tesis iki kısımdan meydana 
gelmekteydi. Birinci kısım, Teferrüç 
– Kadıyayla – Sarıalan istasyonları 
arasında bulunan ve eni 2, boyu 4, 
yüksekliği 2,5 metre olan 4 kabinin 
çalıştığı teleferik sistemi, ikinci kısım 
ise Sarıalan–Çobankaya istasyonları 
arasında bulunan, yarısı açık yarısı 
kapalı olmak üzere ikişer kişilik 100 

adet kabinin çalıştığı telesiyej sistemi 
idi. Teleferikteki istasyon rakımları 
ise; Teferrüç 374 metre, Kadıyayla 1231 
metre, Sarıalan 1634 metre ve Çobankaya 
1711 metre idi. 

Teferrüç ile Kadıyayla istasyonları 
arasında 6 adet plon(direk) mevcut olup, 
hat mesafesi 2480 metredir. Kadıyayla 
ile Sarıalan istasyonları arasında ise 
4 adet plon (direk) mevcut olup, hat 
mesafesi 2286 metredir. Yolcu kabinleri; 
Teferrüç–Kadıyayla hattında 38 
milimetre, Kadıyayla–Sarıalan hattında 
ise 35 milimetre çapında, ikişer adet tam 

kapalı çelik ray halatları üzerinde her 
kabinde 32 adet poliamid malzemeden 
makaralarla hareket etmekteydi. 
Yolcu kabinlerinin hareketi, Teferrüç–
Kadıyayla hattında 23 milimetre çapında 
çek ve kontra çelik halatlarının Teferrüç 
istasyonunda bulunan makine dairesinden 
çekilmesi ile yapılmaktaydı. Kadıyayla–
Sarıalan hattında ise çek 23, kontra 19 
milimetre çaplarındaki çelik halatlarının 
Sarıalan istasyonunda bulunan makine 
dairesinden çekilmesi ile yapılmaktaydı.

Telesiyej sisteminin bulunduğu Sarıalan–
Çobankaya istasyonları arasında hat 
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mesafesi 3 kilometre ve plon(direk) 
sayısı 28 adet idi. Bu hatta ulaşım 20 
dakika sürmekteydi. Tesis Sarıalan 
istasyonundan kumanda ediliyordu. 
Teleferik açılışından bu yana her yıl 
ağır kış şartlarından sonra ve yoğun 
yaz döneminden önce Nisan aylarında 
personelinin tamamının katıldığı çalışma 
ile teknik bakımdan geçmekteydi. 
Yapılan bu yıllık bakımda, Teleferik 
tesisinde bulunan elektrik ve mekanik 
tüm kısımların kontrolleri ve onarımları 
titizlikle yapılmakta. Ayrıca bu ana 
bakımın dışında günlük, haftalık ve 
aylık olmak üzere periyodik bakımlar 
da yapılmaktaydı. Hiçbir şekilde 
aksatılmayan ve büyük önem ve 
uzmanlıkla gerçekleştirilen bu bakımlar 
sayesinde, Teleferik 50 yıl kesintisiz 
olarak çalışabilmiştir. 

1978 yılından beri Teleferik’te esnaflık 
yapan Candemir Filizkıran ile yapmış 
olduğum söyleşide o yılları şu şekilde 
değerlendirmektedir. “Aslında bizim 
Teleferik ile olan bağımız 1964 yılında 
babamın işletmeye işbaşı yapması 
ile birlikte başlamış oldu. İşletmede 
çalışırken, 1978 yılında belediyenin 
Sarılalan istasyonunda bulunan 
dükkânlardan birinin işletmeciliğini ek iş 
olarak yapmaya karar vermesiyle birlikte 
benim de Teleferik ile ilgili maceram 
resmen başlamış oldu. Bir yandan 
öğrenimime devam ederken, bir yandan 

da Sarıalan istasyonundaki dükkana 
yardıma gidiyordum. 1980’li yıllardan 
sonra Teleferik’in hareketli ortamı ve de 
müşteri çeşitliliği ağır basmış olacak ki 
ben de öğrenimimi bırakıp, istasyondaki 
dükkânda daimi olarak çalışmaya 
başladım. 

Teleferik işletmesinde çalışmak ve orada 
ticaret ortamında bulunmak gerçekten 
de bir ayrıcalık, bunu Teleferik’te 
bulunduğum 32 yıl boyunca hissettim 
ve de yaşadım. Teleferik’in açılışından 
1980’li yıllara kadar yolcu şekli 
genelde yerli turizme hitap ederken, 
1983 yılından sonra büyük bir hızla 
yolcu potansiyeli hem arttı hem de 
sadece yerli olan ve ülke içinden gelen 
turistlere yabancı turistler de eklendi.
(özellikle Ortadoğu ağırlıklı) Bu sayede 
renklilik daha da arttı. Ben gerçekten 
de Teleferiğimizin Bursa’mıza önemli 
değerler kattığına inanan ve buna canlı 
olarak yıllarca şahitlik etmiş biriyim. 
Gerçekten de teleferik, ülkemizi ve 
Bursa’mızı -tabiri caizse- Dünya’ya 
çok iyi izlenimler bırakarak, yıllarca 
tanıttığına inanıyorum. 

Teleferik’te çalışmanın tabi ki zorlukları 
da vardı. Hafta ve bayram tatilleri de 
dahil olmak üzere çok yoğun bir şekilde 
ve hiçbir yere ayrılmadan çalışıyorduk. 
Biz buradan ayrılamıyorduk fakat dünya 
bizim ayağımıza geliyordu. Mevcut 

Teleferik sayesinde, farklı kültürleri ve 
farklı insanları görme fırsatı yakaladık. 
Burada bulunduğum sürece Dünya’nın 
dört bir tarafından gelen misafir olan 
turistlerin bana hediye ettikleri kendi 
memleketlerine ait olan paraları ben 
de değerlendirip onlar için Teferrüç 
istasyonumuzdaki iş yerimizde bir köşe 
yapmıştım. Öyle ki zamanla bu ayırmış 
olduğum köşe bile yetersiz gelmeye 
başladı. Ben de daha fazla yer ayırıp 
burayı yabancı paraların bulunduğu 
koleksiyon şekline dönüştürmüştüm. 
Sadece bu yabancı ülkelerden gelen 
paralar bile Teleferik ve Uludağ 
bölgesine gelen yerli ve yabancı turist 
potansiyelinin ne kadar çok ve çeşitli 
olduğunu göstermeye yeter zannederim.

Değinmek istediğim bir konu da 
Uludağ’da milli park sınırlarındaki 
Sarıalan ve Çobankaya’da yaz aylarında 
kurulan kamp olayıdır. Çadır ve 
barakalarda 3 ay boyunca yüzlerce 
insan kalmaktaydı. Bu kamp olayını da 
şekillendiren tabii ki teleferik olmuştur. 
Onca insanın 3 ay boyunca Bursa’ya inip 
çıkmalarını işlerine gidip ihtiyaçlarını 
karşılayıp tekrar akşam saatlerinde 
Uludağ’a çıkmalarını Teleferik’imiz 
hem çabuk hem de rahat bir ulaşım 
imkanı sunmuştur. O yıllarda çok 
virajlı ve dar olan karayolu ile Bursa’ya 
gidiş-dönüş 70 kilometreyi(yaklaşık 
2 saat) bulurken, teleferikle ulaşım 
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yaklaşık 30 dakika sürüyordu. Bu durum 
teleferiğin her zaman daha fazla tercih 
edilmesine neden olmuştur. Dolayısı 
ile bu durum kamp yapanlar için apayrı 
bir kültür oluşturmuştur. Teleferik’in 
kışın Uludağ’daki kayak turizmine 
katkısı da unutulmamalıdır. Yılbaşı ve 
sömestr tatillerinde karayolunun trafik 
yükünü de her zaman büyük ölçüde 
üstlenmiştir. Uludağ’a kayak yapmaya 
gidenler kayaklarıyla birlikte Teleferik 
istasyonunda beklerken ve Teleferik’e 
binerken o güzel ve renkli manzara 
görülmeye değerdi. 

Teleferiğin Bursa’ya katmış olduğu 
50 yıllık kültür ve vizyonu, taşımış 
olduğu milyonlarca yolcuyu Bursa’ya 
ve de bizlere katkısını kitaplara yazsak 
sığmaz. Kısacası teleferik bana göre bir 
okuldu, ben de kendi adıma bu okulda 
tabiri caizse 32 sene okudum. Bana 
maddi ve manevi olarak çok şey kattığına 
inandığım için; Teleferik’i 1963 yılında 
hizmete açan ve bugünlere kadar (2012 
yılına kadar) çalıştırıp, hizmet veren önce 
Bursa Belediyesi sonra Bursa Büyükşehir 
Belediyemize şükran borcumuz olduğunu 
da söylemek isterim.” dedi.                     

Teleferik işletmesinde yolcularımıza 
güvenli, kaliteli ve keyifli bir yolculuk 
hizmeti sunabilmek için mevcut 
personelimize, teknik lise elektrik ve 
makine bölümlerinden 25 yaşın altında 
personel alımı yaptık. Bu yeni personeli 

ilkyardım, dağcılık teknikleriyle havadan 
yolcu tahliyesi, Uludağ ile ilgili her türlü 
bilgilendirme, meteoroloji gibi kapsamlı 
eğitimlerden geçirdik. Eğitimler 
sayesinde dünyanın her tarafından gelen 
yolcularımıza son derece güvenli ve 
kaliteli bir yolculuk hizmetini vermiş 
olduk. Ayrıca Türkiye’deki bütün 
ulusal basını davet ederek yaptığımız 
tatbikatlarla da bunu bütün dünyaya 
göstermiş olduk. 

Teleferik İşletmesi yaz ve kış dönemi 
olmak üzere iki dönem halinde 
çalışmıştır. Yaz dönemi 1 Haziran – 30 
Eylül arasındaki dönemi, kış dönemi 
ise bu tarihler dışındaki dönemi 
kapsamaktadır. Yaz dönemi en yoğun 
dönem olup, sabah 8’de başlayıp 22.20’ye 
kadar sürmekle birlikte yolcuların 
tamamı indirilinceye dek çalışmaktaydı. 
Özellikle Temmuz ve Ağustos aylarında 
gece 02’ye kadar çalışmak zorunda 
kalmaktaydı. Kış dönemi ise bu kadar 
yoğun olmayıp, hafta içi sabah 10.30’da 
başlayıp akşam 17.30’da, hafta sonu 
ise sabah 10.20’de başlayıp akşam 
19.00’da sona ermekteydi. Yıllık taşınan 
yolcunun yaklaşık % 70’i yaz döneminde 
taşınmaktaydı.

Şuan teleferik, yenisi yapılmak 
üzere sökülüyor. Artık tarihe karışan 
Türkiye’nin ilk Teleferik ve Telesiyej 
Sisteminin 29 Ekim 1963 yılından 
bugüne kadar çalıştığı sürece Bursa 

üzerindeki etkilerine de değinmek 
istiyorum. İşletmeye açılışından 
kapanıncaya kadar 49 yıl süreyle hizmet 
veren teleferik işletmesinde yaklaşık 17 
milyon yolcu taşınmıştır. Bu 17 milyon 
yolcunun yaklaşık % 70’i Bursa dışından 
gelmekteydi. Yurt dışından gelen 
yolcuların önemli bir kısmının adresi 
Ortadoğu ülkeleriydi.

Bursa’nın simgelerinden biri olan 
kestane; yetişme rakımı itibarı 
ile özellikle Uludağ’da Kadıyayla 
İstasyonuna kadar yoğun bir şekilde 
bulunmaktadır. Her yıl kestanenin 
olgunlaştığı Ekim ayı içerisinde 
Bursalılar boş çuvallarla Teleferik 
sayesinde Kadıyayla İstasyonuna 
çıkarak, kestane toplayarak sonrada 
şehir merkezine inmektedirler. İnsanlar 
bazen kestane toplarken yollarını 
kaybettiklerinde Teleferik sesini 
takip ederek yönlerini bulabilmekte 
idi. Teleferik’in bir faydası da çeşitli 
sebeplerle başlayan orman yangınlarının 
görevli personelimizin dikkati 
sayesinde erken farkedilerek, ilgililere 
bildirilip büyümeden söndürülmesi 
sağlanmıştır. Yine duyarlı teleferik 
personeli tarafından doğa yürüyüşü 
yapan doğaseverlerden zaman zaman 
yolunu kaybedenler olduğunda yardımcı 
olunmuştur. 

Bursa’nın kamp kültürü oluşumunda 
da teleferik önemli bir rol oynamıştır. 
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Teleferik’in son istasyonu olan Sarıalan 
mevkiinde orman içerisinde Teleferik’in 
işletmeye açılışından itibaren, çadırlar 
kurularak, kamp alışkanlığı oluşmaya 
başlamıştır. Haziran ayında başlayan 
çadırların kurulması Eylül sonuna 
kadar sürmektedir. İşe giden kampçılar 
Teleferik’in ilk servisiyle birlikte 
Bursa şehir merkezine inmekte, akşam 
servisiyle birlikte kamp bölgesine 
çıkmaktadırlar. Kampçıların her gün işe 
geliş-gidişlerinde Teleferik’i kullanmak 
zorunda olduklarından ekonomik 
olabilmesi için aylık ve 15 günlük olarak 

düzenlemiş olduğumuz, fiyatları biletlere 
göre daha ucuz olan pasolar çıkarılmıştır. 
Yıllar içerisinde teleferik sayesinde 
kolay ve ucuz ulaşım sağlanabildiği 
için kamplardaki çadır sayısı 600’lere 
kadar çıkmıştır. Bu da yaklaşık 5 bin 
kişi demektir. Kampçılar arasında Bursa 
ve Türkiye’nin önemli simalarından 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Recep Altepe, eski belediye 
Başkanlarımızdan Erdoğan Bilenser, 
Bursa eski milletvekillerimizden 
Hayrettin Çakmak ve daha birçok önemli 

şahsiyet bulunmaktadır. 

Eski teleferiğimizi, görevini yapmış 
olmanın iç huzuruyla, acı tatlı 
anılarımızı da yükleyerek tarihin tozlu 
raflarına uğurladık. Hızı, kapasitesi ve 
güvenliği günümüz koşullarına göre 
uyarlanan yeni modern tesisimizin 
de sadece Bursa halkı için değil, tüm 
ülkemizden ve dünyadan gelecek 
vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmaya 
devam edeceğine inanıyorum.
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Ahmet Emin YILMAZ

Çocukluk günlerimden kalan bir görüntü 
var hafızamda... Daha doğrusu, bölük 
pörçük ve silik-soluk anılar zaman zaman 
gözlerimin önüne geliyor. Ailece piknik 
yapıyoruz... Arkamızda ise tellerin 
üzerinde geçici inşaat salı gibi bir araçla 
inşaat malzemesi taşınıyor. Sisli-puslu 
anılarımda, piknik için teleferikle 
gittiğimiz ayrıntısı var. Bu da piknik 
yerinin Kadıyayla olduğu anlamına 
geliyor. Yine aynı anıların içindeki sisli 
görüntülerde yer alan teller üstünde 
sal gibi bir araçla inşaat malzemesi 
taşınması ise o sıralarda Kadıyayla-
Sarıalan hattının yapılmakta olduğunu 
gösteriyor. Bu yarım-yamalak anılardan 
yola çıkarak, pikniği 1963-1965 yılları 
arasında yaptığımızı söyleyebilirim. 
Küçük bir çocuktum ve aklımda inşaat 
ayrıntısı yanında bir de teleferiğe 
binme heyecanı kaldı. Açıkça söylemek 
gerekirse, teleferiğin, ileriki yıllarda 
Bursa’nın sembolü olduğunu gördüğüm 
kırmızı vagonlarına binmek inanılmaz 
bir heyecandı. İtiraf etmeliyim ki, 
çocukluğumda teleferiğe her binişimde 
“Ya teller üstünde kalırsak!” korkusunu 
hep yaşadım. Bunda, okul bahçesinde 
dinlediğim, “Teleferik telde, hem de 
uçurumun tam üstünde kalmış, insanları 

ip merdiven sarkıtıp kurtarmışlar” 
gibisinden şehir efsanesi söylentilerin 
etkisi var mıydı anımsamıyorum ama 
her binişimde heyecan kaynağı olduğunu 
bugün bile anımsıyorum. 

Çocukluğumun sonraki yıllarında 
teleferiğe sayısız kez bindim, aynı 
heyecanı hep yaşadım. Yine Teleferik 
denildiğinde gözümün önüne geliveren 
anılar arasında, Teferrüç İstasyonu 
önünde binanın dışına taşan kuyruklar 
var. Bu kuyruklarda bekleyip sıranın 
en başına ulaşmak ve oradan vagonun 
gelişini izlemek heyecanı daha da 
arttırıyordu. Turnikenin önündeki 
zincirin başında bekleyen görevlinin 
zinciri açışı ve yolcuları vagona davet 
edişi de çocukluk anılarımın arasında 
özel bir yere sahip. Çünkü, zincir açılır 
açılmaz vagona koşup camın vagonun alt 
ve üst taraflarındaki camların önünde yer 
tutma çabası içinde olurdum. Yolculuk 
sırasında direklerden geçiş, özellikle 
inişte direk aşılırken hissedilen boşluk 
insanın yüreğini ağzına getiriyordu. 
Direkler geçilirken vagon içinde duyulan 
zil sesine de yolcuların farklı anlamlar 
yüklediğini unutamam. Rüzgarlı 
havalarda vagon sallanırken çalan 
zil sesinin korku filmi gibi olduğunu 
söylememe ise bilmiyorum gerek var 

mı? Teleferikle ilk tanışmamdan değil 
ama sonraki yıllardan aklımda kalan 
bir görüntü daha var: O yıllarda, 
Teferrüç İstasyonu bomboş bir arazinin 
ortasındaydı. Bırakın çevresinde bir yapı 
olmasını, yakınında bir bina bile yoktu. 
İstasyondan dağa doğru çıkarken orman 
içindeki patika yollar görülüyordu. Şimdi 
aynı bölgede çok nüfuslu mahalleler 
var. Bu da Bursa’nın büyürken yaşadığı 
değişimi anımsamamızı sağlıyor.
Neyse... O konu daha farklı. Biz gene 
dönelim teleferik anılarına.

Gazetecilikte 36 yılı geride 
bıraktım, 37. yılın içindeyim. Bursa 
Marmara gazetesinde çırak olarak 
başladığım ilk yıllarda, rahmetli Niyazi 
Menteş’in çekmecesindeki dosyalar 
ilgimi çekmişti. Dosyalarda Bursa’nın 
kronik sorunları ile ilgili bilgiler ve 
yayınlanmış haberler vardı. Niyazi Abi de 
bu dosyalarından sık sık yararlanıyordu. 
İçinde yayınlanmış haberlerin de yer 
aldığı arşiv dosyalarından biri Uludağ 
dosyasıydı. Uludağ dosyasında ise iki 
başlık dikkat çekiyordu: Yedi Kocalı 
Hürmüz Uludağ ve Teleferik Hattının 
Oteller Bölgesine Uzatılması. Zaman 
zaman bilgilerini yenilediği ve yeni 
haber yazarken arşiv olarak yararlandığı 
dosyayı gösterirken rahmet Niyazi Abi 

Yayın yoluyla teleferik tesislerine sabotaj…
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bir gün şunu söyledi: “Bu iki konu 
da Bursa’da eskimez. Benden önce 
yazılıyordu, ben yıllarca yazdım, sen 
de uzun yıllar yazarsın.” Aynen de 
öngördüğü gibi oldu. Uludağ’ın çok başlı 
yönetimini 37 yıldır yazıyorum. Dağda 
yetki konusunda Ankara’nın devreden 
çıkıp yönetimi Bursa’ya bırakması 
hep istendi. Ankara da bu isteğe karşı 
bazen yönetimi Bursa’ya devrediyormuş 
gibi davranıp açıklamalar yaptı ama 
sözlerin hiçbiri yerine gelmedi. Son 
birkaç yıldır bu konudaki çabaların 
sonuca doğru gittiği izlenimi alıyorum 
ve umutlanıyorum. Uludağ’da altyapının 
ve bir bölgenin yapılanması projesinin 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
devredilmesi de ileriye yönelik 
umutlarımı arttırıyor.

Geçen süreçte, teleferiğin uzatılmasıyla 
ilgili pek çok habere imza attım, 
köşemde defalarca yazdım. Bunların 
hepsi benim gazetecilik görevlerim 
kapsamında gerçekleşti.
Ama teleferikle ilgili tatsız bir anı da 
yaşadım. Galiba 1987 ya da 1988 yılıydı. 
Teleferiğin taşıyıcı kablolarında ciddi 
sorunlar yaşanıyordu ve bunlar da gazete 
haberlerine “O yıla kadar yurt dışından 
getirilen taşıyıcı kabloların ilk kez 
Kocaeli’nde üretildiği, ama yerli üretim 
taşıyıcıların teleferik yükünü taşıyamayıp 
koptuğu” şeklinde yansıyordu. Üstelik 
bu sorun kısa aralıklarla iki kez 
yaşanmıştı. Ben de o dönem Hakimiyet 
gazetesinde hem köşe yazıyordum, hem 
de gazetenin yazı işleri müdürlüğünü 
yürütüyordum. Bir gün belediye 
içinden, dahası Teleferik İşletmesi’nden 
bir tekniker mektup gönderdi. Adını 
yazan ama yayınlanmamasını rica eden 
tekniker kopan taşıyıcı ana kablolar 
için ciddi iddialarda bulunuyordu. Bu 
iddiaları içeren mektubu teknikerin 
adını açıklamadan yayınladım. Aklımda 
kaldığı kadarıyla da “Teleferik hatları 
neden kopuyor?” gibisinden bir başlık 
yaklaşımı gösterdim. Beklediğim gibi 
haber ertesi gün büyük yankı uyandırdı 
ve Bursa’nın o günkü gündemi oldu. 
Böylesine gergin bir ortamda, dönemin 

Bursa Belediye Başkanı olan Ekrem 
Barışık aradı. Başkan’la çok güzel, sevgi 
ve saygıya dayalı bir diyaloğumuz vardı. 
Aradığında da çok nazik bir şekilde 
isteğini dile getirdi;
“Yayınladığın mektup çok ciddi 
iddialarda bulunuyor. Ben de bunları 
soruşturmak istiyorum. O nedenle 
mektubu bana vermeni ve yazanın adını 
söylemeni istiyorum.” Ben de, gönderen 
teknisyenin adının açıklanmasını 
istemediğini anımsatıp “Mektubu size 
veremeyeceğim, ama gazetede tam 
metnini yayınladım” dedim. Bunun 
üzerine Başkan Barışık, soruşturma 
yapmak amacıyla “mahkeme kararıyla 
mektubu isteyebileceğini” söyledi, ben 
de itiraz etmedim. Ne var ki, Barışık’ın 
hukuki yollardan mektubu benden 
istemesi görevini verdiği belediye 
bürokratı yanlış anlamış olmalı ki 
savcılığa başvurusunu çok farklı yaptı. 
O başvuru üzerine bir anda kendimi 
savcının karşısında buldum. Evrakta 
yazılı olan suçumu okuduğumda ise 
küçük dilimi yutacak gibi oldum: 
Gazetede yayın yoluyla teleferik 
tesislerine sabotaj. Bir anda terörist 
algısına kapıldığım bu suçlamadan 
takipsizlik kararıyla kurtuldum ve 
yaşadıklarımı gazetemde yayınladım. 
Bunun üzerine Başkan Barışık bana 
alındı. Çünkü yanlış başvuru yapan 
bürokratı konuyu çarpıttığımı ve 
abarttığımı söylemişti. Birbirimizi sevip 
saymamıza karşın Başkan’la aramıza 
kara kedi girdi ve benimle uzun süre 
konuşmadı. Bugüne döndüğümüzde 
ise, teleferik konusunda benim için 
umuttan öteye geçen bir durum var. O 
da, Niyazi Menteş’in çekmecesindeki 
dosyayı gösterirken “Benden önce 
yazılıyordu, ben yıllarca yazdım, sen de 
uzun yıllar yazarsın” dediği iki Uludağ 
konusundan biri olan teleferik hattının 
Oteller Bölgesi’ne uzatılması konusunun 
artık proje olmaktan çıkıp gerçekleşme 
aşamasına geldiğini görüyorum. Gerçi 
şimdilerde hukuki bir süreç yaşanıyor 
ve İdare Mahkemesi yeni teleferik 
yapımını durdurdu ama bir formül 
bulunup çevresel değerleri de olumsuz 

etkilemeden projenin devam edeceği 
umudunu taşıyorum.

Çocukluğumda, Bursa’dan gönderilen 
kartpostallarda kent sembolü olarak yer 
alan 30’ar kişilik kırmızı renkli teleferik 
vagonlarında Kadıyayla ve Sarıalan’a 
yolculuk heyecanını yaşadım. Bugünden 
sonraki çocuklar ise 8 kişilik modern 
vagonlarda çok daha hızlı bir şekilde 
ve çok daha konforlu bir yolculukla 
yıllardır hedeflenen Oteller Bölgesi’ne 
kadar gidebilecekler. Üstelik şehir içi 
yolculuk yapar gibi kısa sürede Uludağ’a 
ulaşabilecekler. Benim gördüğüm şu: 
Yeni teleferikle birlikte Bursa’nın 
sembollerinden birinin fotoğrafı da 
değişecek.

1970’li yıllar, Sarıalan’da Emel Sayın, 
Müjdat Gezen, Pala Cemal…
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Benim Adım 
Çalıkuşu 
olsun mu?

E. Gülhan ATTİLÂ

“Kırmızı kırmızı dolaşıyor yollarda. 
Bir de isim takmışlar İpekböceği 
diye. Tamam güzel bir şey ama 
benim gibi yerden havalanıp şehre 
tepeden bakamayacak ki… Ne de 
olsa tramvay işte! Benim de kırmızı 
rengim var. Kışta kıyamette insanları 
sarıp sarmalayacağım, ta Uludağ’ın 
tepesine çıkaracağım. Saatte yaklaşık 
1500 kişi taşıyacağım. Ama sadece iki 
tane kabinimi Heykel’de sergilemeye 
başladılar. Gelip gidip bakıyor insanlar 
bana. Bazıları benden korktuğunu asla 
binmeyeceğini söylüyor. Benim gibi 
sevimli bir araçtan korkulur mu hiç?  Bu 
yazının sahibi de ilk defa yaklaşık yirmi 
beş yıl önce atalarım olan teleferiklerden 
birisine binmiş. Hava da nasıl soğuk ve 
karlıymış.

O zamanki hatlar 1963 yılında çalışmaya 
başlamış. Görüyor musunuz, atalarım 
olan teleferiklerin yaşı ortaya çıktı! 
Neyse, yazarım da, korkmuyorum 
havalarında, büyükannelerimden 
biriyle(!) yolculuğa başlamış. Ama 
direklere yaklaşırken, hava muhalefeti 

nedeniyle de aman bir sallamış bir 
savurmuş görmeyin gitsin. Korku dağları 
bekliyor diye boşuna dememişler. 
Burnunu cama yapıştırıp etrafı daha iyi 
görmeye çalışmış. Nasılda tipi varmış. 
Sarıalan’da inince herkeste kurtuldum 
havası hakim olmuş. Sanki geri dönerken 
başka şeyle gideceklermiş! Karda 

mangal keyfi yapmaya çalışmış ama 
çok soğukmuş. Bir de fırtına eklenince 
büyükannem olan teleferiğin zilleri 
çalmaya başlamış. Herkesi başına bir 
an evvel toplayıp, toparlayıp Bursa’da 
almış soluğu. Ne de olsa emanetlermiş. 
Yazarım eve döndükten sonra çantasında 
götürdüğü ve yemeyi unuttuğu portakalı 
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hatırlamış. Artık portakal portakallıktan 
çıkmış bir heykel haline gelmiş. Soyup 
başucumuza koyup yalan uydurulacak 
gibi değilmiş. Ama zorlukla kestiği 
portakalın içinde gördüğü kar kristalleri 
O’nu bambaşka masal diyarlarına taşımış. 
Bir süre buzlukta sakladığı portakal 
sonunda çöpü boylamış. 

Anılar güzel tabii. Ama o zaman o kadar 
çok sıra bekleniyormuş ki teleferiğe 
binmek için. Şimdi sayemde daha çok 
insan Uludağ’ın oteller bölgesine kadar 
çıkacak hem de 20 dakikada. Hem 
ağaçlar da benim yüzümden kesilmedi 
çok şükür ki. Helikopterle havadan 
montaj işlemleri yapıldı. Kolay değil tam 
50 yıllık hatlar yenilendi. 874 metre ile 
dünyanın en uzun aktarmasız teleferik 
hattı oldum. Teferrüç- Sarıalan arasında 
tam 24 direk dikildi. Bu sene kampçılar 
için kötü oldu benim olmamam. 
Gündüzleri işlerine gidip ne güzel sonra, 
benimle kamplarına geri döneceklerdi. 
Neyse seneye Uludağ daha da cıvıl 
cıvıl olacak sayemde. Oteller bölgesine 
kısa sürede ulaşılabilince yazın da 
otellerin yatak kapasiteleri kullanılmış 
olacak. Turizme çok katkım olacak 
bu kesin. Şu İpekböceği de ikide bir 
gözümün önünden geçmese….Tramvaya 
hemen isim buldular. O da kasıla 
kasıla dolaşıyor yollarda. Ben kendimi 
kimliksiz ve kişiliksiz hissediyorum O’nu 
gördükçe. Benim adım niye yok sahi?
Bana sadece teleferik mi diyecekler? Çok 
soğuk çok…. Bir de sıradan. Dünyanın 
her yerinde çeşitli bölgelerde teleferik 
var. Benim  Bursa’ya ait olduğumu 
Uludağ’ın benden sorulacağını(fazla mı 
abartım ne?!) kim bilecek. Nerede benim 
nüfus cüzdanım? İlk seferlerime 29 
Ekim’de başlayacakmışım. Ne yazacak 
gazeteler, dergiler? Teleferik seferlerine 
başladı. Niye tramvay seferlerine 
başladı demediler de hemen İpekböceği 
dediler? Kıskançlıktan öleceğim vallahi. 
Olmaz böyle. Benim adımda Çalıkuşu 
olabilir mi mesela? Ben sevdim. Sadece 
bir öneri. 8,5 kilometrelik hattımı 
dört durağa bölmüşler. Teffürrüç- 

Sarıalan-Kadıyayla-Oteller Bölgesi 
diye. Teknolojim de yeni, tek kablolu 
gondol teknolojisiymiş. 8 kişilik gondol 
kabinlerim var ve her 16 saniyede bir 
istasyonlardan yolcu alacakmışım. 
Talebin yoğunluğuna göre gondol filosu 
istendiği an devreye sokulabilecek ve 
hattın kapasitesi de arttırılabilecekmiş. 
Rengârenk ve cıvıl cıvıl gidip 
gelecekmişim bir sürü insanla.

Düşünsenize dağ bembeyaz örtüsüne 
büründüğünde, renk renk gondollarımla 
bir boydan bir boya salınacakmışım. 
Ekim ayına da bir şey kalmadı ama 
heyecanlanıyorum işte. Bak yine 
İpekböceği nispet yapıyor bana. 
Heykel’de gelen geçen araçlara bakınıp 
duruyorum. Şu hatlar bitse de ben de 
o duraktan bu durağa salınıp dursam. 
Yakında kendimi kara araçlarından 
birisi sanacağım vallahi! Gelene geçene 
bak, gün geçmiyor. Ben de alsam 
yolcularımı, şöyle ponponlu bereli 
küçük kızları, güzel hanımları, yakışıklı 
beyleri gezdirsem diyorum. Arada bir 
beni temizleyip paklıyorlar. Ben zaten 
güzelim! Bir de yola çıkabilsem. Rus 
malı helikopterle çalışmalar yapılıyor. 
Alman, Bulgar, İtalyan ve Avusturya’lı 
uzmanların bulunduğu 30 kişilik ekip 
harıl harıl çalışıyorlar. Montaj işini de 
İsviçre’li Heliswiss firması yaptı. Tam 
bir dünya takım çalışması oldu bu iş. 
Ama sonunda doğaya da zarar vermeden 
yaptılar bu montajı. Hiç olmazsa 
adıma gölge düşmeyecek. Sahi benim 
adım Çalıkuşu olabilir mi ? Yazıyı 
okurken düşündünüz mü hiç? Yakında 
kartpostallarda, hediyelik eşyaların 
üzerinde yerimi alırım sanırım. Bursa 
havlularının üzerine de basarlar mı beni?  
İlk seferime başladığımda manşetleri 
gözümün önüne getiriyorum. Çalıkuşu 
Uludağ semalarında… Çalıkuşu direkten 
direğe uçuyor… Çalıkuşu Çalıkuşu 
Çalıkuşu… Başka isim öneriniz varsa siz 
de söyleyin ama benim adım Çalıkuşu 
olsun! Ben adımı pek bir sevdim.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Garnizon Komutanlığı ile birlikte 
Çanakkale Savaşı esnasında “Bursa 
Seyyar Jandarma Taburu tarafından 
inşa edilen ve zamanla bakımsız 
kalan” Kireçtepe Bursa Jandarma 
Taburu Şehitliği’ni yeniden düzenliyor. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, şehitliğin genişletilmesi ve 
baştan aşağıya düzenlenmesini esas 
alan çalışmayla Çanakkale Savaşı’nda 
hayatlarını kaybeden Bursalı şehitlere bir 
nebze de olsa vefa borcunun ödeneceğini 
söyledi.

Bursa’da tarihi ve kültürel mirası 
ayağa kaldırma çalışmalarının yanında 
Mirzaoba ve Çağlayan Köyü Şehitlikleri 
başta olmak üzere tüm şehitlikleri 
ecdada yakışır hale getirme çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 
Çanakkale Savaşı’nda en fazla şehit veren 
Bursa’nın adını 98 yıl sonra yeniden 
tarih sahnesinin ön sıralarına çıkarıyor. 

Çanakkale Savaşı’nda 6-8 Ağustos 
1915’te kahramanca çarpışan ve iki 
tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini 
Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup, 
Grup Komutanlığı’nı Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yaptığı Anafartalar Grubu’nun 
kuzey yanını koruyan Gelibolu ve Bursa 
Jandarma Taburlarının üç bölüğündeki 
şehitlerin yer aldığı bölgeye, savaş 
devam ederken, 1915’te bugünkü şehitlik 
yapılmıştı. Boş mermi kovanlarından 
yapılan bir anıtın da bulunduğu ve 
günümüze ulaşan orijinal şehitliklerden 
biri olan Kireçtepe Şehitliği’ndeki anıt 
önünde Atatürk’ün çekilen bir fotoğrafı 
da önemli bir belge olarak tarihe not 
olarak düşüldü. Çanakkale Savaşı 
sırasında Bursa Seyyar Jandarma Taburu 
tarafından inşa edilen anıt ve şehitliğin 
ecdada yakışır hale getirilmesi için Bursa 
Büyükşehir Belediyesi devreye girdi ve 
bölgenin baştan aşağıya yenilenmesini 
esas alan projeyi hazırladı.

ÇANAKK ALE K AHR AMANLARINA 
BURSALI TORUNLARINDAN VEFA
Çanakkale’de savaş devam ederken yapılan ve Atatürk’ün de önünde çekilmiş bir fotoğrafı olan Kireçtepe 

Şehitliği, 98 yıl aradan sonra ilk kez Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenileniyor.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Garnizon ve Jandarma 
Bölge Komutanlığı ile yaptıkları protokol 
gereği, Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi 
Kireçtepe mevkiinde yer alan şehitliğin 
anıt ve çevre düzenlemesine ilişkin 
çalışmaların Büyükşehir Belediyesi 
tarafından gerçekleştirileceğini ifade 
etti. 1915 yılında Çanakkale Savaşları 
sürerken inşa edilen şehitliğin yeniden 
ele alınmasının ve Çanakkale Zaferi’nde 
büyük pay sahibi olan Bursalıların, 
günümüzde torunları tarafından 
bilinmesinin önemine işaret eden Başkan 
Altepe, “Yaklaşık 10 bin metrekarelik 

alanda, güzel giriş kapısıyla, duvarlarıyla, 
tüm mezarlıklarıyla birlikte şehitlik 
komple elden geçecek. Ecdadımıza layık 
bir düzenleme yapılacak. Arşivlerden ve 
sismik çalışmalardan faydalanarak mezar 
yerleri tek tek yeniden netleştirilecek. 
Çanakkale Savaşları’ndan yaklaşık 100 
yıl sonra burada yeniden bir düzenleme 
yapmak bizlere nasip oluyor. Bu konuda 
emek veren herkese, başta Bursa 
Garnizon Komutanlığı olmak üzere 
belediyemizin tüm çalışanlarına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu. 

Kireçtepe Bursa Jandarma Taburu 
Şehitliği’nin çevre düzenlemesi 
çalışmaları kapsamında, şehitlikte 
bulunan taş üzerine işli orijinal 
kitabe de ortaya çıkartılacak. Şehitlik 
aydınlatılarak, ziyaretçiler için donatı 
elemanları konulacak. Şehitlik yolu, 
tesviye ve stabilizesi yapılarak yaya ve 
araçların kolayca giriş çıkabilecekleri 
bir hale getirilecek. Atatürk’ün şehitliği 
ziyareti sırasında çekilen ve Çanakkale 
savaşlarının herkesçe bilenen önemli 
karelerinden biri olan fotoğraf da, 
büyütülerek alanda sergilenecek.
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ÇANAKK ALE’DE
BİR CEPHEDEN

BİR CEPHEYE

BURSA
SEYYAR 
JANDARMA 
TABURU

Aziz ELBAS
BBB Tarihi Miras Projeler Koordinatörü

Tarihimizin şanlı destanının yaşanarak 
yazıldığı Çanakkale savaşında elde 
edilen zafer, bizleri bu topraklara 
ebediyen gömmek isteyenlere karşı 
unutulmaz tarihi bir ders niteliğindedir. 
Verilen kahramanca mücadele dünya 
savaş tarihine geçmekle kalmamış, 
yalnızca Osmanlı coğrafyasının değil 
tüm İslam coğrafyasının övüncü 
ve sevinci olmuştur. 18 Mart 1915 
tarihinde denizden boğazı geçebilmek 
amacıyla başlatılan harekat sonucunda 
Çanakkale’nin geçilmezliğini cümle 
aleme ezberlettiğimiz boğaz harbi.

Şu Boğaz Harbi nedir?
Var mı ki dünyâda eşi? 
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi,
-Tepeden yol bularak geçmek için 
Marmara’ya-
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir 
karaya.

Milli şairimiz M. Akif yaşanan savaşı 
dizelerinde böyle anlatır ve bir çırpıda 
özetleyiverir. İnsanüstü bir savunmayla 
geçit verilmeyerek yedi düvele ders 
niteliğinde verilen şanlı mücadele. 
Denizden emellerine ulaşamayan 
müttefikler ikinci perdeyi aralayarak kara 
savaşlarını başlatır. M. Akif dizelerinde 
yine şöyle özetler olup biteni; 

Ölüm indirmede gökler,
ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir:
Savrulur enkaaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, 
parmak, el, ayak,
Boşanır sırtlara, vâdîlere, sağnak sağnak.

Mahşeri aratmayan mücadelenin 
yaşandığı kara savaşları. Neredeyse 
birçoğunu ezbere bildiğimiz mevki 
ve cephelerde gerçekleşen savaşın en 
hararetli günleri 8 ay boyunca devam 
etmiştir. Anafartalar’dan Conkbayırı’na, 
Alçıtepe’den, Kirte’ye, Kerevizdere’den 
Zığındere’ye, Arıburnu’ndan, Teke Burnu 

ve Kanlıdere’ye insanüstü mücadelelerin 
verildiği kanlı muharebeler. 8 Ay 
boyunca yaşanan karşılıklı taktik 
savaşları, açlık, susuzluk, hastalıklar, 
taarruzlar, sıcak ve soğuk. Ancak 
yaşanılanlara rağmen kaybedilmeyen 
tek şey sarsılmaz iman ve cesaret. Savaş 
sonunda her iki taraftan toplamda 500 
bine yakın kaybedilen insan. Kara 
harbinin başlamasıyla birlikte birçok 
bölgeden takviye birlikler oluşturulup 
Çanakkale’ye gönderilir. O kadar 
ki medrese talebelerinden tıbbiye 
mektebine, tekke dervişlerinden, 
sıbyanlara kadar birçok kesimden 
genç yaşlı talebe. Bunlara ilaveten iç 
asayiş ve güvenliği korumakla mükellef 
jandarmalarda cepheye takviye olarak 
gönderilenler arasındadır. Ancak ne 
yazıktır ki verdikleri mücadelelerle 
kitaplara ve filmlere konu olan tümenler, 
alaylar ve birlikler kadar isimleri 
çokça anılmaz ve bilinmezler. Örneğin 
Kireçtepe ismi ilk anda akıllara bir 
şey getirmez, hatırlanmaz ya da çok 
tanıdık gelmez. Buralarda kefensiz yatan 
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şehitlerimizde diğer cephelerde şehit 
düşen askerlerimiz kadar fazla bilinmez. 
Daha acıklısı Çanakkale’ye gezi 
düzenleyenlerin ziyaret edemedikleri, 
rehberlerin birçoğunun önemsemediği bir 
kısmının ise bi haber oldukları yolunu 
dahi bilmedikleri kahramanlarımızın 
yattıkları topraklar.

18 Mart 1915’te Boğazı geçemeyen 
itilaf devletleri olanca gücüyle karaya 
çıkarma yapıp karadan harekat başlatır. 
Savunmanın güçlendirilmesi amacıyla 
farklı bölgelerden gelen takviye 
birliklerinden birisi de Bursa Merkez 
(Seyyar) Jandarma Taburudur. 
Tabur 4 bölükte toplam 976 erden 
oluşmaktaydı. Tabur komutanı ise 
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey idi. Taburun 
üçte ikisi jandarma eri, üçte biri 
ise Karacabey, Kirmasti ve İnegöl 
ilçelerinden yedek personel olarak 
bekletilen kişilerden oluşmaktaydı. 
Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasında 
oluşturulan tabur Gelibolu’ya gelip 3. 
Kolordu emrine girer.

Taburun ilk görevi Ece Limanından 
Teke Burnuna kadar olan sahili örtme ve 
gözetlemedir. Daha sonra Esat Paşa’nın 
emri ile düşmanın Kumtepe’ye yapması 
muhtemel çıkarmaya engel olması için 
Karatepe’ye gönderilir. 26 Nisan günü 
Seddülbahir’e çıkan İngilizler karşısında 
26. Alay’ın Alçıtepe önünde kurdukları 
savunma hattında görev alır.  Yine 
26. Alay emrinde Kirte, Kerevizdere 
ve Eskihisarlık tepesinde Fransızlara 
karşı cephe savaşında yer alır. Düşman 
birliklerinin 24 Nisan 1915 sabahı 
Arıburnu ve Seddülbahir sahillerine 
çıkarma yaptığını Başkomutanlık 
Karargahı’na bildiren ilk birlik olur. 
Cepheden cepheye koşan tabur girdiği 
muharebelerde verdiği zaiyatlardan 
ötürü bölük seviyesine düştüğünden bir 
ara ikinci hatta çekilerek Domuzdere 
–Kerevizdere kıyı hattında gözetleme 
görevini yerine getirir. Bir müddet sonra 
kurulan Anafartalar Müfrezesine dahil 
olarak Karakol Dağından Mestan Tepeye 
kadar olan sahil şeridinin savunmasında 
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görev alır. Ateş hattına aldıkları 
İngilizleri Anafarta önlerinde oyalayarak 
Teke-Kavak Tepe hattının düşman eline 
geçmesine mani olurlar. 

Conkbayırı ve Kocaçimen tepelerindeki 
savunmayı aşamayan düşman kuvvetleri 
Suğla plajından çıkartma yaparak 
Kireçtepe doğrultusunda harekete 
geçince, Anafartalar Grubu Komutanı 
Miralay(Albay) Mustafa Kemal 
tarafından Gelibolu Jandarma Taburu, 
31 Alayın iki taburuyla oluşturulan özel 
görev birliğiyle Bursa Merkez(Seyyar) 
Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Tahsin 
Bey komutasında Kireçtepe ile îsmailoglu 
Tepesi arasındaki bölgeyi savunmak 
amacıyla görevlendirilir. 9 Ağustostan 15 
Ağustos’a değin gece gündüz gemilerden 
yapılan topçu destekli saldırılarla 400’e 
yakın şehit vermesine rağmen özel 
birlik düşmanı püskürtmeyi başarır. 
Bunun sonucunda düşman çekilmek 
zorunda kalır. Birlik yine hayati önem 
arz eden bir kahramanlık örneği sunar. 
Anafartalar Grubu Komutanı Albay M. 
Kemal Kireçtepe’de durumun kritik 
hale gelmesiyle 16 Ağustosta 5. Tümen 
Karargahı’nın bulunduğu Turşunköy’e 
giderek harekatı bizzat yönetir.

Kireçtepe’ye taarrruz eden 5. İngiliz 
taburunda yer alan bir teğmen 

hatıralarında şunları anlatır; “Arızalı 
arazide tökezliyerek ilerlemeye başladık. 
İlerledikçe düz bir saf muhafaza 
etmek imkansızlaşıyordu. Topların 
ve patlayan mermilerin gümbürtüsü, 
tüfek ateşinin durmak bilmeyen 
homurtusu ile yanımızdan durmadan 
geçen ve ayaklarımızın dibinde dans 
eden kurşunlar ve mermi parçalarının 
velvelesinden, seslenerek emir vermek 
mümkün değildi.” 

Kireçtepe muharebesinde başarı 
sağlayamayan General Stopford bu 
vesile ile görevden alınır. Bu İngiliz 
ordusunda büyük çalkantılar ve istikrarın 
bozulmasına istifaların peşi peşi 
gelmesine sebep olur. Kireçtepe taarruza 
geçmesi istenilen General Hamilton bir 
raporunda askerin durumuyla ilgili bilgi 
verdikten sonra “Bütün Hakikati size 
tamamen açık olarak bildirmeyi çok 
doğru buldum.” Deyip şu çarpıcı ifadeyi 
de kullanır “Çok cesur harbeden ve iyi 
sevk ve idare edilen asil Türk Ordusu’nun 
karşısında bulunuyoruz”  deyip raporunu 
tamamlar.

Kireçtepe’yi İngilizlerin ağır silah, sayı 
ve teçhizat üstünlüğüne rağmen can 
pahasına savunan birliğin içerisinde 
bulunduğu mahrumiyet koşullarını 
ve hiçbir yerden yardım alamadan 

yaptığı savunmayı anlatan İngiliz 
General Oglender “15 Ağustos’ta Türk 
birliklerinin telefon irtibatları bile 
yoktu. Bu yüzden öğleden sonraki 
olaylar sırasında Kireçtepe sırtlarındaki 
birlikler takviye kıtaları gönderilmesi 
haberini Wilmer’in 4 km. uzaklıktaki 
karargahına elden gönderebilmişlerdi. 
Turşun Köyü’ndeki kıtalar derhal 
gönderildi ise de muhriplerden açılan 
ateşle bu kıtalar durduruldu. Gece 
boyunca tepe üzerindeki birliklere 
hiçbir yardım yapılamadı.” diye anlatır. 
Harekatın başlamasından itibaren en 
şiddetli dönemlerinde ihtiyaç duyulduğu 
her kritik bölgeye ve cepheye gönderilen 
Bursa Seyyar Jandarma Taburu savaşın 
kaderini değiştiren stratejik savunmaların 
hep en önünde yer almıştır. Bu yönüyle 
hiç gündeme gelmeyen ve bilinmeyen 
taburun gösterdikleri yararlılıklar hiç de 
azımsanacak nitelikte değildir.
Cepheden cepheye koşup bir nevi özel 
görev taburu olarak muharebelerde 
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yeralan Bursa Seyyar Jandarma Taburu, 
ağır kayıplar vermesine karşın düşman 
saldırılarını kırarak tarihe altın harflerle 
geçmişlerdir.

Şehit olan arkadaşları anısına geride 
kalan gaziler top mermi kovanlarını 
üst üste koyup Çanakkale’deki ilk 
şehitlik anıtını yaparak bu onurlu ve 
yüce mücadeleyi ölümsüzleştirirler. Bu 
şehitlik savaş esnasında kurulan gerçek 
bir şehitliktir. Anıtın hemen önünde 
yazıları az okunabilen bir taşta 5. 
Fırkaya mensup 11.Topçu alayı 1. Bölük 
/ 11.Topçu alayı 1. Bölük / 2. İstihkam 
Taburu 3. Bölük / 3. İstihkam Taburu 
2. Bölük / Gelibolu Jandarma Taburu / 
1.Piyade Alayı / 19. Piyade Alayı / 127. 
Piyade Alayı / 17.Piyade Alayı 1. Tabur 
/ 39. Piyade Alayı 1. Tabur’un şehitleri, 
olarak bir ifade yer alır. Bir mezar 
taşında da “Gelibolu Jandarma Taburu 
Şehitleri 1331” yazmaktadır. Şehitlikte 
yer alan kitabede “6/8 Ağustos 1915’te 
Gelibolu ve Bursa Jandarma Taburları’nın 
kahramanca çarpışan 3 bölüğü, iki 
tugay gücüne ulaşan İngiliz kuvvetlerini 
Karakol Dağı ve Kireçtepe’de durdurup 
Anafartalar Grubu’nun kuzey yanını 
korumuştur.” yazmaktadır.

Gösterdikleri kahramanlıklardan oldukça 
etkilenen Miralay Mustafa Kemal birliği 
burada ziyaret etmiş şehitlik anıtının 
önünde hepimizin gözlerine aşina o 
fotoğrafı çektirir.

Ulaşılması oldukça zor bir 
arazi kesiminde Kireçtepe 
sırtlarında kapanca 
Tepesinde yer alan şehitliğe 
Anafartalar ve Tuz gölü 
tarafından bağlanan toprak 
bir yol ile ulaşılmaktadır. 
Ulaşılması hayli güç bir 
arazi kesiminde bulunan bu 
anıt 1992 yılında gelişigüzel 
yenilenerek düzenlenen bir 
törenle açılmıştır. Farklı alay, 
tümen, tabur ve bölüklerin 
kahramanlıklarından 
bahseden onlarca kitap, 
makale ve hatta filmler 
var iken yokluk ve 
imkansızlıklarla verilen 
her bir görevi layıkıyla 
yerine getirip 976 personelle 
başladıkları varoluş 
mücadelesini neredeyse 
tamamını şehit vererek 
tamamlayan Bursa Jandarma 
Taburu hakkında birkaç cümle 
ve birkaç satırdan başka bir 
bilgi ve yazı bulma imkanı 
yoktur.  Bunu anlamak güçtür.

Bu onurlu mücadelenin neferleri olan aziz 
şehitlerimizin torunları olarak kahraman 
atalarına minnet borçlarını bir nebze de 
olsa giderme adına oldukça önemli bir 
projeyi gündemine almış bulunmakta. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa 
Garnizon Komutanlığının birlikte 

sürdürdüğü proje çerçevesinde, daha 
önce gelişi güzel düzenlenen şehitlik ve 
anıt yeniden ve özgün hali gözetilerek 
restorasyon ve düzenlemeye tabi 
tutulacak, bununla birlikte, geniş çaplı 
çevre düzenlemeleri yapılmak suretiyle 
din, vatan ve bayrak uğruna canlarını 
feda etmekten bir anlık bile imtina 
etmeyip şehadet şerbetini yudumlayan 
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M. Akif’in;

“Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş 
asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı 
değer.”

diye kısaca tarif ettiği ecdadımıza karşı 
bir nebze de olsa görevimizi yerine 
getirme gayreti oldukça takdire şayandır. 
Bu vesile ile unutulan ve ziyaret edilip 
Fatiha’dan yoksun şehitlerimiz hatırlanıp 
ziyaret edilir olacaktır. Yapılacak 
çalışmaların en önemli yönü de yeniden 
hatırlamak ve hatırlatmak olacaktır. 
Ruhları şad olsun!

Bursa Seyyar Jandarma Taburu’nun 
Komutanı Hasan Tahsin Bey Kimdir?
1878 İstanbul’da doğar. 18 Ocak 1900’de 
Harp Okulu’ndan mezun olur. 8 Ekim 
1905’te üsteğmen, 30 Ekim 1907’de 
yüzbaşı, 14 Haziran 1915’te binbaşı, 
1 Mart 1922’de yarbay, 30 Ağustos 
1928’de ise albay olur. 1907-1909 yılları 
arasında Bursa Jandarma Alayı Bilecik 
Taburu’nun Merkez Jandarma Bölük 
Komutanlığı’nda Balkan Savaşları’na 
katılıp Filibe’de esir düşer. 1913-
1914 yıllarında tekrar Bursa Merkez 
Jandarma Bölük Komutanlığı yapar. 
1914 yılında Bursa Seyyar Jandarma 
Tabur Komutanlığı’na atanır. Taburu 
ile birlikte Çanakkale’ye giderek özel 
kurulan birliklerle birlikte kahramanca 
savunma yapar. Bursa Seyyar Jandarma 
Taburu’na iki itfaiye taburuyla birlikte 
50. Tümen’in 169. Piyade Alayı’nı 
oluşturur. Makedonya’da Fransızlara 
karşı savaşır, İngilizlere esir düşer 26 
ay boyunca Hindistan’a gönderilir. 
1920’de İstanbul’a döner ve Çanakkele 
Jandarma Tabur Komutanlığı’na atanır. 
Daha sonraki yıllarda Adana, Bursa, 
Konya ve Ankara’da farklı görevlerde 
yer alır. Sivas Jandarma Bölge Komutanı 
iken 21 Ocak 1932 yılında vefat eder. 
Çanakkale’de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 
Başkanı olur ve askeri polis teşkilatında 
görev yapar. Bu çatı altında milli 
mücadele sırasında silah ve cephanenin 
akışında yararlılıklar gösterir. Hilal ı Ahmer - Malik Aksel Koleksiyonu; BBB arşivi



48

bursa’da zaman

Raif KAPLANOĞLU

Çanakkale Savaşı’na ilişkin en değerli 
bilgileri kuşkusuz, Harp Okulu 
hocalarından Bursalı Binbaşı Mehmet 
Nihat Bey yazmıştı. Mehmet Nihat Bey, 
Çanakkale Savaşı’nda yaşananları şöyle 
ifade etmektedir: “Siperler muharebede 
derin birer mezbaha halindeydi…. 
Bombardıman o kadar müthiş olurdu ki 
bu ateşin altında ileri hatlarda canlı insan 
kalacağına ihtimal verilmezdi.”

Osmanlı Devleti son iki asırdır neredeyse 
katıldığı tüm savaşları yitirdiği bir 
zamanda, dünyanın en güçlü devletinin 
dize getirildiği Çanakkale Savaşı, elbette 
tarihimizin en şanlı sayfalarından biri. 
Bu mucizenin gerçekleşmesinin en 
önemli nedeni, kuşkusuz Türk halkının 
ilk kez vatanı için savaşmasıydı. Tüm 
dünyaya, “Türklerin vatanına yapılacak 
her türlü saldırılarda, hüsrana hazır 

olmalı” mesajını vermişti… Mustafa 
Kemal’in tüm dünyaya tanımasına neden 
olan bu savaş, sayısız kınalı kuzuların 
hikâyeleriyle dolu…

Çanakkale’de en fazla şehit Bursa’dan
Kahramanlıklar yaratan Çanakkale 
Savaşı için tüm Türkler büyük övünç 
duyar. Ancak bu kutsal savaşta, en büyük 
fedakârlığı Bursalıların göstermişti. 
Çünkü Çanakkale Savaşı’nda en çok 
şehit veren il Bursa’dır. Bu nedenle 
Bursalılar Çanakkale Savaşı ile bir 
kat daha övünebilir… Resmi verilere 
göre Çanakkale Savaşı sırasında 3.737 
kişinin adı geçmektedir. Oysa yaptığımız 
araştırmalarda, belgelere geçmeyen 
Bursa’daki Çanakkale şehitlerinin 
sayısı, resmi sayının 4-5 katı olduğunu 
söylenebilir. 

Örneğin 103 yaşındaki Mürseller 
köyünden Cemal Küpeli’ye göre sadece 

kendi köyünden Çanakkale’ye 67 kişi 
gitmişti. Yani hemen her aileden bir 
kişi… Oysa Genelkurmayın listesinde 
Mürseller Köyü’nden hiçbir bir şehit 
gözükmüyor. Cemal Dede’ye göre 
abisi Hacı Ahmetlerin Mustafa, Hacı 
Hasanların çocukları olan Hasan ve 
Hüseyin, Karabekirlerin Hasan, Memiş 
oğlu İbrahim Çanakkale’de hep şehit 
olmuştu. Dağakça Köyü’nde, köylülerin 
anlatımına göre Çanakkale’ye 80 
kişi gitmiş, çok azı geri gelmiş. Oysa 
Genelkurmay’ın yayınladığı liste 
içinde sadece 4 kişinin adı yer almıştır. 
Tuzaklı Köyü’nde 7 genç Çanakkale’ye 
gitmiş, bir kişi dışında tümü şehit 
düşmüşken hazırlanan bu listelerde 
sadece bir kişinin listesi yer almakta… 
Nitekim Halil Şen’in babası İbrahim 
Şen, Çanakkale’ye köyden yedi gencin 
gittiğini sadece babası İbrahim’in geri 
döndüğünü anlatmıştır. Arkadaşı Ali 
(Gülek) Çanakkale’de şehit olmuştu. Yine 

BURSA’NIN KINALI KUZULARI
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Ali Metin’in (71) amcası Ali (Metin) de, 
Çanakkale Savaşı’na katılmış ve bir daha 
geri dönmemiş, şehit olmuştu.

Uluçam Köyü’nden de Çanakkale’de beş 
şehit verilmiştir. Ancak diğer köylerde 
olduğu gibi, bu şehitlerden sadece biri 
Genelkurmay’ın yayınladığı listeler 
içinde yer almışken, diğerleri yer 
almamıştır. Belgelerde adı geçmeyen 
ancak çocuklarının, torunlarının şehit 
olduğunu ifade ettiği şehitler şunlardır: 
Akçalar olarak anılan Mehmet oğlu 
Mehmet ile kardeşi Yusuf Çanakkale’ye 
gitmiş, bir daha kendilerinden haber 
alınamamıştır. Mehmet, Çanakkale’ye 
gittiğinde yeni evli olup 1 yaşındaki 
oğlu Mustafa Gültekin’i (Doğum 1332) 
köyünde bırakmıştır. Çanakkale’den 
dönemeyen eşinden sonra bir daha hiç 
evlenmemiştir genç annesi… Babasını 
hiç görmemiş olan Mustafa Gültekin 
ise halen sağ… Mehmet’in diğer oğlu 
Yusuf da, Çanakkale’ye gittiğinde 
nişanlıdır. Dünya Savaşı’ndan dönmeyen 
ve kendisinden hiçbir şekilde haber 
alınamayan nişanlısını uzun yıllar 
beklemiş ve o hasretle ölmüştür. Yine 
Akmanlar’dan İbrahim de Çanakkale’de 
şehit olmuştur. Salim Uslu’nun dedeleri 
olan Halil İbrahim de Çanakkale 
Savaşı’nda şehit düşmüştür.

Sözlü kaynaklara göre, Çanakkale Savaşı 
için giden 10 kişiden fazla İnkayalı, 

bir daha dönmeyerek şehit olmuş. Ne 
yazık ki Genelkurmay’ın yayınladığı 
listelerde şehitlerimizin hiçbirinin adını 
bulamadık.  Nitekim köy muhtarının 
anneannesinin babası Salih ile kardeşi 
Emin Çanakkale’de şehit olmuştur. 
Ahmet Amcası da şehit olmuş. Yine 
Kamil Ayar’ın dedesi Kayaali ile kardeşi 
Şahin Çanakkale Savaşı sırasında 
şehit olmuştur. Sözlü kaynaklara göre, 
Çanakkale Savaşı için Çongara köyünden 
6 kişiden fazla köylü şehit olsa da, ne 
yazık ki Genelkurmay’ın yayınladığı 
listelerde şehitlerimizin hiçbirinin adını 
bulamadık. Oysa köylünün anlatımına 
göre Mehmet Sevinç’in babası, Ahmet 
Çapkın’ın dedesi, Bayram ve Süleyman 
Yıldız’ın babası Durali ile oğlu Mustafa, 
yine akrabası olan Macarlardan Hasan 
da Çanakkale Savaşı sırasında şehit 
olmuştur. Sözlü kaynaklara göre, 
Kirazlı Köyü’nden Çanakkale’ye 80 kişi 
gittiği, bunlardan ancak 14’ünün geri 
döndüğü belirtilmektedir. Ne yazık ki 
Genelkurmay’ın yayınladığı listelerde 
sadece 3 Kirazlılı şehidin adı yer 
almaktadır. 

Genelkurmay arşivi belgelerine 
göre, Çanakkale şehitleri arasında, 
Değirmenlikızık köyünden hiçbir 
kişinin adı tespit edilmemiştir. Ancak 
köylünün anlatımına göre çok sayıda 
Değirmenlikızık köylüsü Çanakkale’de 
şehit olmuştur. Nitekim Kösereci Emin 

oğlu Osman, yine Mustafa (Güleç) ve 
Kamil (Güleç) de Çanakkale’de şehit 
olmuşlar. Maksude Sayın, bu konuda 
şunları söylemiştir: “Dedeme sen iki 
şehit verdin, seni şehit ailesi olarak 
yazalım demişler ama dedem istememiş. 
Ben kanımı satmam demiş. Beyzadelerin 
Ali Uygur da şehit düşmüş. Çanakkale’de 
Mehmet Uygur ve oğlu tahsildar İsmail 
Uygur birlikte askerlik yapmış.

Çanakkale Savaşı için Belenören 
Köyü’nden kayıtlarda geçmeyen 
Belenöreli diğer şehitler şunlardır: 
Mehmet Çavuş, Ümmet’in iki 
çocuğu Mehmet ve İsmail ve Ahmet 
Yaşar Esat’ın babası olan İlyas da 
yine Çanakkale’de şehit olmuştur. 
Genelkurmay arşivi belgelerinde adı 
geçmeyen şehitler şunlardır: Mercan 
Halil’in babası İsmail Gök, Mehmet’in 
babası Hüseyin, Çakırların Ahmet’in 
babası Halil, Akile’nin kocası Mehmet 
Ali Hoca… Dışkaya Köyü’nden 102 
genç seferberlikte Çanakkale Savaşı’na 
gitmiş. Bunlardan sadece 10 genç geri 
gelmiş. Ahmetçikoğlu Ahmet’in babası, 
zengin bir kişi olduğu için 7 kez bedel 
verip oğlunu askere göndermemiş. 
Ancak son dönemde, eli sopa tutanlar 
bile askere alınacağı söylenince askere 
gitmiş. Ahmetçikoğlu Ahmet ile 
Ömeroğlu Hüseyin Çelik (öl.1957) geri 
dönenlerdenmiş. 
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Ericek Köyü ise Çanakkale’de 10 
şehit vermiş. Ancak ne yazık ki 
Genelkurmay arşivinde, bunların 
hiçbiri görülmemektedir. Nitekim 
İsmellerden Ahmet oğlu Mümin, 1915 
yılında Çanakkale’de şehit olup, kızı 
Ayşe Yılmaz, 1964 yılında ölene kadar 
babası nedeniyle şehit aylığı almıştı.  
Yine Ericekli İbrahim oğlu Mürsel 
ve Raif Tuna’nın babası Halim de 
Çanakkale şehididir.  Çanakkale’de 
Ericek köyünde şehit olanların belirlenen 
diğer kişiler şunlardı: Musalardan iki 
amcaoğlu olan Bekir oğlu Kamil (İkiz) 
ile Musa oğlu Ahmet (İkiz) 1915 yılında 
Çanakkale’de şehit oldu. Mollalardan 
Abdullah oğlu Kadir (Ersoy), Küçük 
İbramlardan Bayram oğlu Halil 
(Bayram), Süleymanlardan Veyis oğlu Ali 
(Karadeniz). 
Büyükdeliler köyünden 85 kişi savaşa 
gitmiş, ancak 5 kişi geri dönmüş. 
Belgelere geçmeyen şehitler şunlardır: 
Muhtar Hüseyin Dündar (1950) dedeleri 
üç kardeş Ahmet, Necip ve Halil askere 
gitmiş. İkisi orada şehit olmuş. Halil geri 
dönmüş. Ancak şehit olan kardeşlerden 

birinin künyesi geri gelmediği için 
annesi Hanife, yıllarca kapıda beklemiş 
oğlunu. Ayrıca İsmail Şahin ve Halil 
Subaşı da Çanakkale’de şehit olmuş. 
Balkan Savaşı’na 48 Mirzaobalı genç 
gitmiş. Bunlardan 8’i Balkan Savaşı’nda 
şehit olmuş. Ancak kurtulan askerden 
hiçbiri terhis edilmemiş. 29 Mirzaobalı 
kahraman, Çanakkale-Gelibolu cephesine 
nakledilmiş, bunlar da 25’i Çanakkale 
Savaşı’nda şehit olmuş. Eski bir köy 
öğretmeni ise bu şehitlerin tümünü adını 
ve hikayesi kaleme alıp adlarını gelecek 
kuşaklara taşımıştır.

Derekızıklı Mehmet Alp’in Babası 
Hatip Hüseyin, I. Dünya Savaşı’ndaki 
Seferberlikte köyden 55 kişinin savaşa 
gittiğini, ancak 10 kişinin döndüğünü 
söylemiş. Örneğin bu savaşta Derekızıklı 
Durmuş Ali ile oğlu Mustafa (Durmuş)’da 
birlikte Çanakkale Savaşı’na gitmiş. 
Oğlu Mustafa savaştan dönmesine karşın, 
baba Durmuş Ali savaşta şehit düştüğü 
için geri dönememiş. Oysa belgelerde 
sadece bir Derekızıklı şehidin adı 
geçmektedir. Örneğin çocuk yaşta üç 
kardeş olan Caferlerden Hüseyin Çavuş 
(Şengöz),  kardeşleri Mustafa (Şengöz) ve 
Mehmet Emin savaşa gitmiş. Ufak kardeş 
Mehmet Emin ölmüş, diğer iki kardeş 
olan Hüseyin Çavuş (Şengöz) ve Mustafa 
(Şengöz) geri dönmüş.  Ayrıca Yahya, 
Nuri ve İbrahim adlı gençler 15-16 
yaşlarında Çanakkale Savaşı’na katılmış. 
Bu gençlerden Yahya şehit olmuş.  
Adeviye Tetik’in dedesi de Çanakkale 
Savaşı’nda şehit olmuş. Eşref Karaca’nın 
dedesi Mustafa da Çanakkale’de şehit 
düşmüş. Ahmet Özkan’ın babası da 
Çanakkale’de kalan Derekızıklılardan 
biriymiş. 

Genelkurmay belgelerine göre, hiçbir 
Fidyekızıklı Çanakkale’de şehit olmamış 
görünmektedir. Oysa Bursa’nın birçok 
köyünde olduğu gibi, aslında birçok 
Fidyekızıklı Çanakkale’de şehit olmuştur. 

Sözlü kaynaklara göre, Çanakkale 
Savaşı için köyden çok sayıda kişi askere 
gitmiş, gidenlerden ancak bir kısmı geri 
dönmüş.  Aziz Batmaz’a göre, dedesinin 
2 oğlu da Çanakkale Savaşı’na gitmiş, 
her iki oğlu da savaştan geri dönmemiş. 
Köylülerin verdiği bilgiye göre, Arnavut 
Eyüp’ün evlerinde oturan “Mihaliççiler” 
lakaplı ailenin oğullarının tümü şehit 
olmuş, bu aileden hiç kimse kalmamış. 
Sözlü kaynaklara göre, Çanakkale 
Savaşı için Akçapınar Köyü’nden 58 
kişi askere gitmiş. Savaşa giden bu 
köylülerden ancak 10’u geri dönmüş. Ne 
yazık ki Genelkurmay Arşivi belgelerine 
göre tespit edilen sadece 4 şehidin adı 
geçmektedir.

Öğretmen Okulu’nun 12 öğrencisi 
Plevne Savaşı’nda şehit olan Rüştü 
Efendi’nin torunu, mahkeme başkatibi 
Hacı Saadettin Efendi’nin oğlu, Bursa 
Belediye Başkan vekili Plevneli Ahmet 
Halil’in yeğeni Ahmet Fahrettin’in 
ilginç hikayesi, Çanakkale Savaşı’nın 
Türk gençliği için neden önemli 
olduğu bize göstermektedir. Çanakkale 
Savaşı’nın en kanlı günlerinde Ahmet 
Fahrettin, sınıf arkadaşları Çanakkale 
Savaşı’na katılmaya karar vermiş. Çünkü 
Çanakkale’de, ihtiyat subaylarının 
başarıları nedeniyle devlet de bu yöndeki 
talepleri olumlu değerlendirmeye 
başlamış. Oysa Ahmet Fahrettin daha 
17 yaşındaymış. Öğretmen Okulu’nun 
2. sınıfındayken, 12 öğrenci arkadaşıyla 
birlikte, çocuk yaşta savaşa katılmak için 
okulunu bırakıp asker olmuş… Ahmet 
Fahrettin, arkadaşlarıyla karar verip de, 
okuldan gelip annesine; “Anne benim 
azığımı hazırla, savaşa gideceğim” 
deyince, annesi inanamamış: “Oğlum 
nasıl askere gidersin. Daha 17 yaşında 
bir çocuksun. Daha bıyıkların bile 
terlemedi” diye itiraz etmiş. Akşam olup 
da babası eve geldiğinde ise, Ahmet 
Fahrettin’in kararına tepki göstermemiş, 
hatta gururlanmış… Ertesi gün babası, 
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Çarşı’ya gidip oğluna yeni bir yemeni ile 
güzel eşyalar almış…

Anılarında Ahmet Fahrettin, o günü şu 
satırlarla anlatıyor: “Savaşa, sınıfımızın 
önemli bir kısmı henüz cehalet 
içindeyken, iyi ile kötüyü ayıramayacak 
kadar ufak çocuklar olarak katıldık. 27 
Eylül 1915 tarihinde,  bir Salı günü 12 
mektep arkadaşımla beraber Bursa’dan 
ayrıldık”. Anılarına göre, Bursa’dan 
ayrılışları çok acı ve hüzünlü gelmiş.  
Çünkü çoğu arkadaşıyla birlikte ilk 
kez Bursa dışına çıkmışlar. Anılarında 
bu duygularını şu satırlarla anlatmış: 
“Bursa’da ayrılmak bize pek acı geliyor 
ve bir daha geri dönme ümidiyle kalbimiz 
bütün (hızıyla) çarpıyordu.” Savaşa değil, 
İstanbul’daki talimgâha gitmenin bile 
onlara ne kadar eziyet verdiğini görünce, 
gerçek hayatla yüz yüze kaldıklarını 
anlamışlar. Ahmet Fahrettin, İngilizlerle 
savaşırken, 19 Eylül 1918 tarihinde esir 
olmuş, iki yılı aşkın esir kaldıktan sonra 
6 Ekim 1920 tarihinde serbest kalıp 
Bursa’ya dönmüş.  Eve geldiği zaman 
annesi, oğlunun vücudunda eksik olup 
olmadığını uzun süre kontrol etmiş… 
Ahmet Fahrettin’le birlikte yola çıkan 
birçok çocuk yaştaki Bursalı kınalı 
kuzu, bir daha geri asla dönmedi. Kimi 
Çanakkale’de, kimi Kafkasya’da, kimi 
Sina çöllerinde şehit oldu… Onları saygı 
ve rahmetle anıyorum…

Sonuç
Birinci Dünya Savaşı sırasında dört 
cephede savaşan Türkler, sadece 
Çanakkale Savaşı’nda büyük bir başarı 
kazanırken, diğer cephelerde ne yazık ki 
yenilmişti. Oysa halifenin yayınladığı 
“cihad” kararına karşın; Yemen’de, 
Hicaz’da, Filistin’de, yani Türklerin 
yaşamadığı bu İslam coğrafyasında 
Osmanlı ordusu yenilmiş, sadece 
Çanakkale’de kazanmıştı. Çanakkale’de 
savaşın kazanılmasında, vatan ve 

millet duygularının etkili olduğunu, 
yazılan tüm anı ve araştırmalardan 
anlaşılmaktadır.  Türkler, ilk kez vatan 
ve millet duygusu ile tüm varlığı katarak 
savaşmış ve başarmıştı. Bu başarı ve 
özgüven, Türklerin milli mücadeleyi 
kazanmasında da önemli bir katkı 
yapmıştı.

Birinci Dünya Savaşı’nda genellikle 
cephelere yakın yerden askerler 
alınmaktaydı. Bu nedenle de Çanakkale 
Savaşı’nda en çok şehit veren iller Bursa, 
Balıkesir ve Çanakkale gibi yakın 
bölgeler olmuştu. Resmi verilere göre 
Çanakkale Savaşı sırasında 3.737 kişiyle 
en fazla şehidi Bursa vermişti. Oysa 
Bursalı Çanakkale şehitlerinin sayısı, bu 
sayının çok üzerinde olduğu, yukarıda 
verilen örnek verilerden anlaşılmaktadır. 
Nitekim bu eksikliği gidermek üzere, 7-8 
yıl önce belgelere geçmeyen şehitlerin 
isimlerini belirleme çalışması yapılmıştı. 
Yukarıda yaptığımız tespitler, bu 
çalışmanın ürünüydü. Yine vatanları için 
hayatlarını feda eden bu şehitlerimizin 
hiç değilse adlarının unutulmaması için, 
7-8 yıl önce, Osmangazi Belediyesi ile 
birlikte bir proje üreterek, Çekirgeli 
şehitlerin isimlerini Hüdavendigar 
Külliyesi bahçesinde konulmuştu.

Çanakkale’de büyük fedakârlık 
gösterip adeta tümüyle şehit olan Bursa 
Tümeni’nin savaştığı Kireçtepe’deki 
şehitler için, oracıkta, askerler tarafından 
top mermileriyle bir şehitler anıtı 
yaptırmıştı. Bu, Çanakkale’nin en eski ve 
özgün şehitliği idi. Çünkü diğer anıtlar 
tümüyle yeni yapılmıştı. 5-6 yıl önce, 
BGC’nin girişimi ile Çanakkale’ye gidip 
Bursa Şehitliği incelenmişti. O tarihte 
şehitlik, özgün biçimde iyi korunduğu 
görülmüştü. Ancak şehitliğe giden 
yol, çok kötü olup, şehitliğe ulaşmak 
neredeyse olanaksızdı. Bu nedenle, 
bu yolun yapılması için o tarihte 

girişimlerde bulunulmuş, ancak başarılı 
olunamamıştı.

Bugünlerde Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, Çanakkale’deki Bursa 
Şehitliği’nde bir düzenleme yapacağını 
öğrendim. Büyükşehir Belediyesi’nin 
şehitlere sahip çıkıp, şehitliğine ilgi 
göstermesinden her Bursalı gibi çok 
mutlu oldum. Ancak, şehitlikte yapılacak 
projelendirme çalışmasında, bölgenin 
özgün yapısının bozulmamasına büyük 
özen gösterilmelidir. Belki anıtın statik 
yapısının güçlendirilmesine yönelik 
bir çalışma yapılabilir ama anıtı adeta 
yeniden yapar gibi bir çalışma şehitliğe 
yarar yerine zarar getirebilir. Bana göre 
Çanakkale’de yapılması gereken başlıca 
işlerden biri, şehitliğe giden yolun 
yapılmasıdır. Ancak daha da önemlisi, 
vatanları için hayatlarını seve seve 
feda eden bu Bursalıların hiç değilse 
isimlerinin belirlenmesidir. Sanırım 
şehitlerimiz, hiç değilse bu savaşa 
katıldıklarının belgelenmesini hak 
etmektedir.

Çanakkale Savaşı’nın resmi tarihçisi 
sayılan Bursalı Mehmet Nihat Bey’in, şu 
veciz sözünü çok önemsiyorum: “Tekmil 
tarih-i harb gibi, bu sefer de gösterdi 
ki harpte asıl insandır. Ve insanın 
bilhassa maneviyatıdır. Karşı karşıya 
bulunan tarafların hakikatte çarpışan 
maneviyatlarıdır. Bunun aksini kabul 
etmek Çanakkale müdafaasının cinnet 
olduğuna hükmetmekle müsavidir.”

DİPNOT:
(1) Bursalı Mehmet Nihat’ın Çanakkale 
ile ilgili kitapları:  Harb-i Umumi’de 
Seddülbahir (Cenub Grubu) Muhareben. 
İstanbul, Matbaa-i Askeriye, 1336 (1920); 
Büyük Harpte Çanakkale Seferi. İstanbul 
1926; Harb-i Umumide Seddülbahir 
Grubu Muharebatı. İstanbul, Matbaa-i 
Askeriye, 1336.
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SURİYE’DE TARİHİ MİR AS
TEHDİT ALTINDA
Halid TADMORI 
Prof. Mimar / Lübnan Universitesi
Avrupa Müze Akademisi Orta Doğu 
Bölgesi Temsilcisi 

Mart 2011 tarihinden bu yana, Suriye’de 
rejim yanlıları ve isyancı kuvvetler 
arasındaki kanlı savaşta on binlerce 
insan öldürüldü, yüz binlerce insan yer 
değiştirdi ve ülkenin en görkemli miras 
alanlarına zarar verdi. Savaş başladıktan 
sonra, UNESCO tüm tarafları tekrar 
tekrar ülkenin kültürel mirasını 
Suriye’nin arkeolojik kaynaklarını 
koruma mücadelesine çağırdı.  Fakat 
yağmacılar ve muharip güçler, 
uluslararası protestolara kulaklarını 

tıkadılar. Güvenlik durumu nedeniyle 
hasarın kapsamını belirlemek zorken, 
arkeologlar ve sıradan Suriyeliler 
tahribatı  haber görüntüleri, tanık 
hesapları ve hırsızlık raporları ile 
belgelemektedirler. 

2013 Mayıs ayında UNESCO tarafından 
Suriye’de altı tarihi alan daha, Saladin 
Hisarı ve Haçlı Kalesi dahil, Tehlikede 
Olan Dünya Mirası listesine eklenmiş ve 
iki yılı aşkın süredir devam eden savaşın 
çok büyük bir zarar verdiği uyarısında 
bulunulmuştur. UNESCO “Suriye’deki 
silahlı ihtilaf durumu sebebiyle, 
şartlar artık 6 adet Dünya Miras 
Varlığının Önemli Evrensel Değerini 

koruma ve muhafaza etme hususlarını 
sağlayamamaktadır.” diye bildirdi. 

Suriye’nin altı adet Dünya Miras Alanı 
vardır: Şam antik şehirleri, Basra ve 
Halep, Palmira vahası, tek bir alan 
sayılan Krak des Chevaliers Haçlı 
Kaleleri ve  Qal’at Salah El-Din ve 
Kuzey Suriye’nin tarihi köyleri. Bu 
alanların altısı birden Phnom Penh’de 
yapılan yıllık toplantıda, Birleşmiş 
Milletler Eğitim Bilim İşbirliği Örgütü 
(UNESCO) Komitesi tarafından Tehlike 
Altında Bulunan Dünya Mirası listesine  
eklenmiştir. 
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Uzmanlar, şiddetli savaşın ve 
sarsılan güvenliğin, ülkede bulunan 
sıradışı arkeolojik mirasını hasar ve 
yağmalamaya açık hale getirdiğini 
belirtiyor. UNESCO, hasarın ölçeğini 
hakkındaki bilginin “kısmi” olduğunu 
ve sosyal medya ve Suriye otoritesi de 
dahil olmak üzere güvenilir olmayan 
kaynaklardan aldıklarını ve “mevcut 
durumu doğru yansıtmadığını” belirtiyor. 
UNESCO açıklamasında, “bilhassa 
Halep tarihi kenti, ihtilafın en şiddetli 
hasarlarına tanıklık etti” deniyor ve 
eski kalenin “iki ateş arasında kaldığı” 
bildiriliyor. 

Nisan ayında, Halep’te bulunan orjinali 
8. yüzyılda inşa edilen ve 13. yüzyılda 
yeniden yapılan tarihi Emevi Camii’nin 
minaresi tamamen tahrip edildi. 11. ve 
13. yüzyıllardaki Haçlı Seferi dönemine 
ait mimari hazineler olarak kabul edilen 
iki kale için de endişe duyulmaktadır. 
Suriye otoritelerinin UNESCO’ya 
verdikleri rapora gore, Krak des 
Chevaliers Haçlı Kaleleri ve Qal’at Salah 
El-Din (Selahaddin Kalesi) çatışma ve 
ateşli silahlara maruz kaldı. Selahaddin 
Kudüs’ü 12. yüzyılda Haçlılar’ın elinden 
alan Müslüman Ordusunun başındaydı ve 
Batı Asya’nın dikkatini çekti. Krac des 
Chevaliers ile ilgili olarak hazırlanan 
bir raporda şöyle belirtilmiştir: “Kalenin 
içinde bulunan original boya izlerinin 
bulunduğu Tarihi Caminin tahrip 
edildiğini düşünmekteyiz”. 

Suriye’de arkeolojik  mirasın korunması 
ve sürdürülmesi için sorumlu olan 
ana otorite Antika ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü (AMGM, Şam) ve bölgesel 
birimleridir. AMGM, bu mirası 
korumak adına, varoluşu boyunca ana 
rolü üstlenmiştir fakat; 15 Mart 2011 
tarihinde,  Ortadoğu’yu kasıp kavuran 
“Arap Baharı” Suriye’ye ulaşmış ve 
bölgeyi, insanları, ülkenin tarihini 
etkileyen sürekli bir sivil kargaşaya 
sürüklemiştir. Bunun sonucunda, çatışma 
genişlerken ve birçok alana erişim 
imkansızlaşmış ya da zorlu bir hal 
almışken, AMGM’nin görevi gittikçe 

zorlaşmıştır. Şüphesiz diğerlerinin de 
bulunmasına rağmen, bilinen erişim 
problemlerine, silahlı güçler ve ablukalar 
neden olmuştur. 

Alanların rapor edilen zararları, çeşitli 
şekiller alır: çatışmadan gelen direkt 
bombalama hasarının yanısıra, bazı 
alanları tamamen ikincil hasarlardan 
ızdırap çekmektedir.  Diğer alanlar 
silahla vurulmaktadır veya  tankların 
ya da siper kazma pozisyonundaki 
buldozerlerin hareketleri ile zarar 
görmektedir. Direkt hasara ek olarak, 
güvenlikteki bozulma, hakkında çok 
sayıda  rapor yayılmaya  başlayan, 
artan yağmalamaya yol açmıştır.  
Kimi yağmalar fırsatçıdır: çatışmada 
savunmasız alanlara kolay erişim 
sağlayarak terk etmiştir. Öte yandan 
diğer raporlar bazı hırsızlıkların planlı 
olduğunu öne sürmektedir. Çatışmanın 
daha ileri boyuttaki yan etkileri; 
arkeolojik alanlar üzerinde yasadışı 
ilerlemeler gibi iç tehditlerin artmasıdır. 
Bununla birlikte, çatışma esnasında bu 
problem rakamlarla belirlemek aşırı  
zordur, dolayısıyla ancak sınırlı detaylar 
verilebilir.

Bilgi edinmek için ana kaynaklar, 
belirtilen internet siteleri ve 
organizasyonları içermektedir.  Bilgi 
paylaşan, alanlara zarar veren hasarın 
videolarını harmanlayan ve olayların 
farkındalığını artırmak için çalışan  -Le 
Patrimoine Archéologique Syrien en 
Danger (LPASED)– facebook grubuna 
özellikle dikkat ediniz. Diğer gruplar; 
Küresel Miras Fonu ve Küresel Miras 
Ağı, Amerikan Arkeolojik Enstitüsü Alan 
Koruma Programı, Yağmalanmış Miras, 
Gelişen Kültür ve ilgili tarafların blogları 
olduğu kadar Suriye Arap Haber Ajansı 
ve diğer Arap haber ağlarını içeren çeşitli 
uluslararası medya raporlarıdır.

İbadethanelere Zarar Verme
Çeşitli dini yapılar artık kullanılamaz 
hale gelmiştir. Der’a, Basra ve Inkhil 
Camileri ve el-Tevhid Camii şiddetli 
topçu atışlarından zarar görmüştür. 

Homs’daki Halid İbni el-Velid Camii’nin 
yanısıra Qa’ab el-Ahbar (Humus) 
ve Al-Tekkiyeh (Ariha) minareleri 
kısmen yok edilmiştir. PAS, Halep’te 
Şeyh Dahur el-Muhammed Türbesi ve 
Ebu Der el-Gefary Camii’ne verilen 
zararlara dikkat çekmiştir. Bazı 
Hıristiyan alanları da zarar görmüştür. 
Bunlar, mermi izlerinin görüldüğü 
Deir Mar Musa el-Habeşi(Habeşistanlı 
Aziz Musa Manastırı), Seydanya’daki 
Meryemana ve Mar Elias Manastırları ve 
Hom’daki Umm el-Zinnar Katedralidir. 
Bu tahriplerin bazılarının dinsel 
boyutlarının gözardı edilmemesi 
gerekliliğine rağmen, kaynaklarımızın 
parçalanması ve bu eserlerin tahrip 
olmasının altında yatan çeşitli 
nedenlerden ders çıkarmak önemlidir.

Eski Şehir ve Kale ile birlikte, 
Halep Emevi Camii UNESCO’nun 
Dünya Mirası Listesi’ne dahildir. 13. 
yüzyıla kadar uzanan yapı, çatışma 
ve bombalamadan şiddetli zarar 
görmüştür. Halep’te şiddetin çıkışının 
9 ay sonrasında, şehrin en büyük 
camisi ciddi anlamda hasar görmüştür. 
Temmuz ayında ve mübarek Ramazan ayı 
süresince,  Osmanlı’nın son dönemlerine 
dayanan – Sultan 2. Abdulhamit 
saltanatı döneminde- Sahabi Halid Bin 
Velid Camii; minarelere, kubbelere 
ve cami avlusuna zarar veren şiddetli 
bombalamalara maruz kalmış ve cami 
içerisinde yer alan Halid Bin Velid 
türbesi tahrip edilmiştir. 

Tehdit Altındaki Antik Miras Alanları 
ve Eserler: Bölge savaş alanına 
dönüştürülmüş, Tell Şeyh Hamad’daki 
Asur tapınağı çökmüştür. Aynı şekilde, 
siperler ve tank sığınakları kazıldığı 
esnada, Salamyeh-Chmemis kalesi, Ebla-
Tell Mardikh ve Tell A’zzaz bölgeleri 
ağır şekilde hasar görmüştür. Benzer bir 
duruma Latemne’nin Acheulean “Avrupa 
Paleolitik Dönemi Bölgesinde tanık 
olunmuştur.
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Dünya Mirası Alanı Krak des 
Chevaliers Ortaçağ Kalesi: Kudüslü 
Aziz Jean Egemen Askeri Hospitalier 
Tarikatı tarafından 1142 ile 1271 
yılları arasında inşa edilen ünlü Krak 
des Chevaliers Kalesi Humus 
yakınlarında, Anti Lübnan Dağları’nda 
bulunmaktadır. UNESCO Dünya Mirası 
alanı listesindeki Krak des Chevaliers, 
dünya çapında en iyi korunan Haçlı 
dönemi kalelerinden biridir ve yüzyıllar 
boyunca yolcu ve turistleri cezbetmiştir. 
Kale, Haziran 2012’den bu yana, çevre 
bölgenin görünümüne hakim olmasından 
dolayı savaşın sahnesi olmuştur. Haziran 
2012’den haber bültenleri ve kamera 
görüntüleri, gösterişli yapıya zarar 
veren havan mermileri kanıtlarıyla, 
Suriye ordusunun saldırısı altındayken, 
muntazam yapıda sığınan isyancıları 
göstermiştir. 

Dünya Mirası Alana Palmira (Tadmor) 
Roma Şehri: Şam’ın kuzeydoğusundaki 
çölde yer alan vaha Palmira, Roma 
İmparatorluğu ile İran, Hindistan 
ve Çin’i birbirine bağlayan eski 
ticaret yollarının kesiştiği kavşakta 
bulunmaktadır ve birkaç medeniyetin 
izinlerini taşımaktadır. 3. yüzyılda 
bir dönem Kraliçe Zenobia kalesi olan 
Palmira, Antik dünyanın en önemli 
kültürel merkezlerinden biri olan şehrin 
kalıntılarına hayran kalan dünyanın 
dört bir yanından arkeolog ve turistleri 
cezbetmektedir. Suriye ayaklanması 
başladığında, Palmyra birkaç ay boyunca 
şiddetten etkilenmemiştir. Ancak, 
2013’ün başlarında bölgede savaş patlak 
vermiştir. Baal Tapınağı, isyancılar 
ile rejim güçleri arasındaki savaştan 
dolayı ciddi şekilde hasar görmüştür. 
Sivil toplum kuruluşları  bölgede yağma 
tehditlerine karşı defalarca uyarmıştır.

Dünya Mirası Alanı World Heritage 
Site Bosra al-Sham: Suriye’nin bir 
diğer antik kültürel mirası, Bosra’daki  
2. yüzyıl Roma tiyatrosudur, ta ki ev 
sahipliği yaptığı gösterilere kadar. 
Suriye isyanına müteakip, komşu Roma 
tapınağının duvarları bir ara isyanı 
destekleyen sloganlar ile kaplanmıştır. 
Fransız arkeolog ve araştırmacı 
Mathilde Gelin, “İsyancılar  bu yolla 
uluslararası ilgi görebildiklerinin farkına 
varmışlardır.” şeklinde izah etmiştir.

Geçici Dünya Mirası Alanları Apamea 
ve Al-Madiq Ortaçağ Kalesi: Hama 
vilayetinde Apamea antik kalıntıları 
yakınlarında bulunan Al-Madiq ortaçağ 
kalesi çatışmadan çok büyük zarar 
görmüştür. Görüntüler, Suriye ordusunun 
gerçekleştirdiği ağır bombardıman 
sonrasında –bilhassa Nisan 2012’de, 
isyancılar oraya sığındığında- duvarın 
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göçen bölümlerini göstermektedir. 

Ulusal Miras Alanı Qal’at al-Shmemis 
(Selamiye olarak bilinir): Qal’at al-
Shmemis (Château de Chmémis)’in 
kesin durumu bilinmemektedir. 1231 
yılından kalma Eyyübi kalesi, bir höyük 
üzerinde önemli bir konuma sahiptir ve 
duvarlarını çevreleyen yapay bir hendek 
barındırmaktadır.  Raporlara göre, kale 
yönünde ilerleyen rejim yanlısı askeri 
tanklar görülmüştür. Şubat 2012’de 
kaleye ve çevresine verilen  zararı 
raporlayan, UNESCO’ya ya da  yardımcı 
olabilecek herhangi bir yere çağrıda 
bulunulmuştur.

Ulusal Miras Alanı Dura-Europos 
Antik Alanı: Irak sınırı yakınlarındaki 
güneydoğu Suriye’de konumlanan 
Dura-Europos,  genellikle “Çölün 
Pompeii’si” olarak adlandırılır. MÖ 4. 
yüzyıldan kalma ilkel şehrin kalıntılarını 
barındırmakta ve birbiri ardına 
Makedonyalılar, Yunanlar, ve Romanları 
içeren çeşitli insanlara ev sahipliği 
yapmıştır. 256-7 fethinde terk edilmiş ve 
sonrasında bu alana bina inşa edilmeyen 
alan, arkeologlar için çok büyük önem 
teşkil etmektedir. Bölgedeki müze ve 
araştırma merkezi, Temmuz 2012’de 
yağmalanmıştır. 

Tehdit Altındaki Eski Tarihi 
Şehirler
Dünya Miras Alanı Halep Eski Şehri: 
Çeşitli antik ticaret yollarının kavşak 
noktasında yer alan Halep, MÖ 2. 
yüzyıldan bu yana Asurlar, Yunanlılar, 
Romalılar ve Osmanlılar da dahil olmak 
üzere, bölgede iskan eden yahut bu ticari 
merkezi kontrol eden çeşitli insanların 
izlerini taşımaktadır. Bu antik şehrin 
simgesi; cami, saray ve hamamların 
kalıntılarını içeren aynı zamanda 
dönemin Arap askeri gücüne vasiyet  
edilen 12. yüzyıl kalesidir. 

Başlangıçta çatışmadan korunan Halep, 
Temmuz 2012’de isyancılar şehrin 
kontrolü için nihai saldırıya başladığında 
şiddetli bir şekilde vuruldu. Kale bir ay 
sonra top mermisi ile vuruldu, ardından 
yangın Eski Şehir Pazar yerini tahrip 
etti.  Askeri birlikler; mevzileri vurmak, 
patlatmak ve bombalamak için tanklar, 
helikopterler ve jetler kullandı. Savaştan  
önce dahi, zaman taş ve ahşaptan 
yapılan evleri kendi ağırlıkları altında 
ezilmeye itti ve Halep’in antik camileri 
parçalanmakta. Fakat yeni yaralar 
belirgindir. Turistlerin önceden hayret 
ettiği Halep’in korunmuş medreseleri 
ve eski pazarlarının olduğu yerlede –
kendilerini Binbir Gece Masalları’nda 
düşleyerek- şimdilerde savaşçılar her 

köşe başında kum torbası bariyerleri 
üzerinde silahlarını yerleştirmiş 
durmaktadırlar. Turist mağazalarının 
kepenkleri indirilmiş, meşhur yeşil 
zeytin sabunu yasaklanmış ve endüstri 
perişan olmuştur. Ev yapımı parfüm 
aroması ve baharat dükkanlarının 
yerini taş tozlarının kokusu ve havada 
uçuşan şarapnel ve mermiler almıştır. 
İsyancılar ve hükümet birlikleri burada 
sokaktan sokağa savaşmaktadır. 
Düşmanlar kendilerini birbirlerinden 
sadece birkaç metre uzaklıkta çapraz 
konumda yerleştirerek, dar sokak araları 
sayesinde direkt ateş hattından bir 
miktar korunmaktadırlar. Halep’in taş 
binalarının darbe alacağını biliyorlar. 
Rejimi, hasarlar için isyancı savaşçıları 
suçlarken, muhalif eylemcilerse 
Suriye ordusunun sorumlu olduğunu 
söylemişlerdir.

Geçici Dünya Mirası Alanları-Hama 
ve Humus Eski Şehirleri: Daha yeni 
camiler gibi yakın zaman kültürel 
binalarının yanısıra; Humus, antik 
yapılar, kiliseler ve antik Pazar yerinin 
ağır hasar gördüğüne dair sayısız rapor 
mevcuttur. Humus abideleri kısmen hasar 
görmüştür. Çok sayıda ev tamamıyla 
imha edilmiştir. Daha önce bahsi geçen 
camilere ek olarak, Hammam al-Basha 
(Paşa Hamamı), Bab Dreb, Suq al-
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Hashish ve Pazar yerinin muhtemel diğer 
bölgeleri ağır olarak hasara uğramıştır. 

Hama tarihi çarşısı protestoların 
merkezidir, ve bu nedenle yoğun bir 
şekilde bombardımana maruz kalmıştır. 
Şehirden raporlar azdır ve hemen hemen 
hiçbiri tarihi alanlara odaklanmamıştır. 
Şehir, MÖ 1100 yıllarına dayandığı 
iddia edilen ve bahçeleri sulamak 
için kullanılan Norias (Kovalı Su 
Çekeceği)  ile ünlüdür. Tarihi olarak 
sulama amacıyla kullanılmasına ragmen, 
kalan 17 Norias bugün hemen hemen 
tamamıyla geleneksel estetik gösteri 
olarak mevcuttur. Onlara “inşa edilmiş 
en mükkemmel Norias” diye hitap 
edilmiş ve Haziran 1999’da, Suriye Arap 
Cumhuriyeti tarafından Geçici Dünya 
Mirası Alanı olarak ilan edilmiştir. 
Tankların en azından Ağustos 2011’den 
bu yana Hama’da olduğu ve bazı su 
çarkları yerleri yakınlarında olduğu 
bilinmektedir. Nisan’da paylaşılan bir 
video, el-Arba’en bölgesindeki, çok daha 
fazlasının etkilenmesine rağmen, tarihi 
evlerden birine yapılan bombardımandan 
kaynaklanan hasarı göstermektedir. 
Bir haber bülteni tüm tarihi semtlerin 
buldozer ile temizlendiğini belirtir ve 
Le Patrimoine Archéologique Syrien en 
Danger antic kalenin hasar gördüğünü 
bildirmektedir. LPASED tarafından 
paylaşılan bir video kolajı, iddialara 
göre kale üzerinde hazır bulunan orduyu 
gösterir. 

Dünya Mirası Sit Alanı’nda 
Yasadışı İnşaat ve Yıkım: 
Kuzey Suriye’nin Eski Köyleri
Ayrıca, Kuzey Suriye, özellikle Idlib 
Bölgesi Limestone Massif alanı ve 
o alandaki “Ölü Kentler” büyük bir 
yıkımın merkezi olmustur. Kuzey 
Suriye’nin Eski Köyleri Temmuz 2011’de 
UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı ilan 
edilmistir. Hristiyan Bizans köylerinden 
oldukça iyi korunmuş kalıntılar 
içeren Suriye’nin Limestone Massif 
bölgesinde bulunan alan 8 arkeolojik 
parktan oluşmaktadır. Ölü Kentler veya 
Unutulmuş Kentler olarak da bilinen 

bu şehirler ikinci ve onuncu yüzyıllar 
arasında terk edilmiştir. 
Şimdiye kadar Kafr Nubbel, Ain Larose,  
“https://www.youtube.com/watch?v=W
KSsKI65g5w&feature=related” al-Bara 
ve  Deir Sunbel köylerinde de hasarlar 
olduğu bildirilmiştir.

Arkeolojik alanların halk tarafından 
kullanımı, arkeolojik materyallerin 
yeni ev yapımında kullanılması ve hızlı 
bozulma yüzünden anıtların yıkımına yol 
açmıştır.  Sonuncusu Roman el-Dumaier 
tapınağında olduğu gibi duvarda graffiti 
yazıları bulunmasıyla örneklendirilmiştir.  
Aynı olaya duvarların boya izi taşıdığı 
Basra’da tanık olunmuştur. Der’a 
eyaletinde halkın alanı kullanımı Tell 
‘Ashari, Tell Umm Hauran, Tafas, 
Da’al, Sahm el-Golan ve antik şehir 
Matta’iya gibi yerlerdeki blokların tekrar 
kullanımına yol açmıştır.
Yerel hükumet Around Quneitra 
çevresinde patrimonial alanlarda yeni 
binaların inşa edilmesine izin vermistir. 
Bu uygulama Tell’Ashara (Terka), 
Jabal Wastani, Sheikh Hamad, Sura 
ve Sheikh Hassan gibi alanlarda da 
uygulanmaktadır.

Yağmacılık
Çatışmalardan ve gizli kazılardan dolayı 
kaynaklanan yıkıma ilaveten antik türbe 
ve mezarlık alanlarının yağmalandığı da 
rapor edilmiştir. Kültürel mirasi koruma 
kurumları - tıpkı 2003 yılında Irak’ta 
olduğu gibi- Suriye’deki karışıklık ve 
güvensizlik ortamında sanat eserlerinin 
de yağmalandığını açıklamıştır. Aylardır 
karışık olan Humus şehrindeki müzeler 
de dahil olmak üzere birçok Suriye 
müzesi hırsızlık olayları bildirmiştir. 
Interpol de UNESCO ile birlikte 
Suriye’nin kültürel mirasına “muhtemel 
tehdit” uyarısına katılmıştır. Şubat ayında 
Kültür Bakanı’nın yaptığı açıklamada, 
savaştan zarar görmüş ülkenin 
kuzeydoğusunda yer alan arkeoloji 
alanlarında yapılan kaçak kazılarda, 
Apamea yakınlarında Homer’in Odise 
Destanı’nı anlatan 18 adet antik mozaiğin 
çalındığını belirtmiştir.

Suriye’de çoğu dışarda sanat eseri 
olan yirmi beş kültürel miras müzesi 
bulunmaktadır.  Suriye’de hükümet 
ve silahlı isyancılar arasında sürekli 
devam eden savaş sırasında sadece 
başkent Şam’daki müze ve anıtların 
güvende olduğu ancak Homs müzesinin 
yağmalandığı bildirilmiştir. Idlib 
Muzesi’ndeki güvenlik önlemleri de 
Suriye kültürel mirasının tehdit altında 
olmasından dolayı arttırılmıştır. Eski 
yapıtlarla ilgili dökümantasyon eksikliği 
koleksiyonları korumak adına ciddi 
probleme neden olmustur. 

Arkeolojik alanların yağmalanmasından 
endişelenen UNESCO sanat eserleri 
kaçakçılığını engellemek icin Interpol 
ve komşu ülkelerle iletişime geçti. 
UNESCO’dan bir temsilci “Öncelik halkı 
korumak ancak Suriye’nin kültürle mirası 
çok önemli, çünkü ülkenin kimliğinin 
bir parçası” dedi. Amerika’nın Saddam 
Hüseyin’i devirmek icin 2003 yılında 
Irak’a yaptığı müdaheleden sonra 
Bağdat şehrindeki eski kalıntıların 
nasıl yağmalandığını hatırlatan temsilci 
“Irak’ta yaşanan tecrübe insanların 
kimliğine ne kadar zarar verilebileceğini 
ispatlamıştır” dedi. Saddam’ın 
devrilmesinden birkaç gün sonra 
Bağdat müzesinin yağmalanması Irak’ı 
mezhep savaşına sürükleyen karışıklığın 
öncüsüydü. 

Suriye’de yağmacılık 15 yıl hapisle 
cezalandırılır. Son raporlarda bölgede 
isyancıların eski eserleri silahlarla 
değiştirdiği, gittikçe büyüyen 
bir karaborsa pazarının olduğu 
belirtilmektedir. Devam eden yağmacılık 
için Time Dergisi’nde bir makalede şöyle 
denilmektedir “Suriye’nin karışıklık 
sonrası ekonomik gelişmesindeki en iyi 
şansı olan ve karışıklık başlamadan önce 
milli gelire %12 katkıda bulunan turizm 
yağmalanıyor.”
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BURSA’DAN DÜNYA MİR ASINA

BİNBİR GECE MASALLARI

Doğu’nun dünya edebiyatına kazandırdığı en büyük yapıtlardan biri olan ve çok uluslu anlatım sanatının 

bir abidesi durumundaki Binbir Gece Masalları’nın dünyadaki en eski el yazması Bursa’da…

Saffet YILMAZ

Doğu’nun dünya literatürüne soktuğu 
en önemli yapıtlardan biridir Binbir 
Gece Masalları. Tanpınar’ın, Huzur 
romanının başkişisi Mümtaz’a “oturup 
beklemenin yeridir” dedirttiği Doğu’nun, 
Şark’ın ürettiği çok değerli bir eser. 
Batı kültürüne, -İncil hariç- diğer 
edebi eserlerle kıyaslanamayacak 
kadar büyük katkılarda bulunan 
Binbir Gece Masalları’nın kaynağı 
aslında tarihin karanlıklarında 
kaybolmaktadır. Araştırmacılar; önce 
Doğu’yu sonra Batı’yı etkisi altına 

alan Sinbad’lı, Alaaddin’li, Şehrazat’lı 
hikaye sarmalanın kaynağını İran ve 
Hindistan’da ararken, biz, dünyayı etkisi 
altına alan bu dev yapıtın el yazması 
bir nüshasının izine; Anadolu’da, 
Bursa’da, Yazma ve Eski Basma Eserler 
Kütüphanesi’nde rastladık.

10. yüzyıla kadar tarihlendirilen Binbir 
Gece Masalları’nın Batı dillerine çevirisi 
1700’lü yıllarda Fransız bir Doğu bilimci 
tarafından yapıldı. Bu kadar derin bir 
uluslararası etkiye yol açan bu eserin 
ünü de, Batı dillerine çevrilmesiyle 
başlıyor kuşkusuz. Yüzyıllar sonra bu 

metinler, Doğu ile Batı arasında kolektif 
hafızaya dönüşüyor. Dünya edebiyatının 
en değerli yapıtı olan masallar, resimden 
dansa, operadan tiyatroya, müzikten 
mimarlığa kadar pek çok alanda Batılı 
edebiyatçılara esin kaynağı oldu. Yeni 
dillere çevrildi, yeni uyarlamalar 
yapıldı, taklitleri çıktı. Binbir Gece 
Masalları’ndan çok sayıda sahne, 
resim ve motif, Batılı hayal dünyasının 
ayrılmaz birer parçası haline gelmiştir. 
Uçan halıdan, şişesinden kurtarılmış 
ve yenilmez Cin’e ve 1001 rakamının 
darbımesel kabilinden sonsuz sayıdaki 
anlamlarına kadar.
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Binbir Gece Masalları’nın dünya 
çapında gördüğü takdirin; Doğu’yu, 
Batı hayalciliğinin kaynağı haline 
getirdiğini söylemek yanlış olmaz. 
Bunun sonucudur ki UNESCO 2004 
yılında masalların bir Avrupa diline 
çevrilişinin 300. yılını kutladı. Batı 
kültürlerinin şekillenmesindeki katkısı, 
Doğu edebiyatında başka hiçbir eserle 
kıyaslanamayacak kadar büyük olan 
bu eseri onurlandıran UNESCO, aynı 
zamanda eseri, kendi desteklediği 
kültürel anma yıldönümleri listesine de 
dahil etti.

Binbir Gece Masalları’nın Türkçeye 
çevirisini 15. yüzyıl sonrası görüyoruz. 
Ancak, Batılılaşmanın etkisiyle çeviri 
Batı dillerinden Türkçeye oluyor, eski 
Türkçe çeviriler unutuluyor. Böylece 
metinler önce Doğu’dan Batı’ya sonra 
Batı’dan Doğu’ya seyahat ediyor. 

Binbir Gece’nin 15. yüzyıldan sonra 
Anadolu’da iki ayrı devrede Türkçeye 
çevrildiği düşünülüyor. Bunlardan 
birincisi Beyani Nüshası olarak bilinen 
çeviridir. Metnin orijinali şu an Paris 
Kral Kütüphanesi’nde bulunuyor. IV. 
Murad devrine ait bu çeviri Beyani 

mahlaslı bir şair tarafından tercüme 
edildiği için bu adla anılmaktadır. İkinci 
çeviriye ait üç adet nüsha bulunmakta 
ve bu nüshalardan ikisi Paris’te, biri ise 
Bursa’da bulunmakta. Bursa Yazma ve 
Eski Eserler Kütüphanesi’nde bulunan el 
yazması 9 arşiv numarasıyla gün yüzüne 
çıkmayı bekliyor. Belgede herhangi bir 
tarih yok, buna karşın tanıtım kartında 
H.X. yüzyıl veriliyor. 188 yapraklık bu 
nüshanın çevirmeni ve yazıya geçireni de 
belli değil. Nüshanın epeyce yıprandığı, 
dağılan yaprakların sonradan düzene 
konulmaya çalışıldığı, bazı yaprakların 
yanlış yere konulduğu anlaşılıyor. 
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Tüm bu eksiklerine karşın Binbir Gece 
Masalları’na ilişkin dünyadaki en eski el 
yazmasının Bursa’da bulunuyor olması 
hayli önemli. Bu değerli çalışmanın bir 
tesadüf eseri mi Bursa’da bulunduğu 
yoksa döneminin şair, yazar ve 
seyyahları için hazine değerinde olan 
ve aslında adı konulmamış bir ‘edebiyat 
başkenti’ durumundaki Bursa’nın 
bu kimliğinin doğal sonucu olarak 
mı bu eseri barındırdığı bilinmiyor. 
Bu soru tarihçilerin araştırmalarıyla 
aydınlanacak. 

Bütün dünyanın yakından bildiği 

bu sözlü kültür ürünü, dünyanın 

bu alandaki en eski belgesi 

olması nedeniyle gelecek yıllarda 

UNESCO dünya belleği listesine 

girmeye aday. 

Uluslararası derinliği ve etkisi olan 
Binbir Gece Masalları’nın dünyaca 
ün kazanması, tanınması; bir Fransız 
Doğu bilimcinin eseri Batı dillerine 
çevirmesiyle olmuştu. Bu çevirinin 
ardından Doğu’da ve Batı’da eserin çok 
sayıda yeni nüshaları oluştu. Fakat her 
nüsha, çevirinin yapıldığı ülke ve kişiye 
göre değişiklik, özgünlük gösterdiğinden, 
farklı bir değer kazandı. 

Bu düşünceden hareketle, Bursa Yazma 
ve Eski Eserler Kütüphanesi’nde bulunan 

el yazmasının da günümüz Türkçesine 
çevrilmesi kararlaştırıldı. Eserin Bursa’da 
bulunduğunun tespit edilmesiyle birlikte 
harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, 
alanında uzman dilbilimcilerin desteği 
ile çeviriye başladı. Eser önce eski 
Türkçeye ardından günümüz Türkçesine 
çevrilecek. Böylece hem orijinalini 
görmek isteyen akademisyenlere hem de 
hikayeleri okumak isteyen yetişkinlere bu 
imkan sağlanmış olacak. Bu çalışmada 
UNESCO Türkiye temsilciliğinin 
ve Uludağ Üniversitesi’nin desteği 
de olacak. UÜ’den Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu ve Doç. Dr. Saadettin Eğri 
bizzat çalışmanın içinde yer alıyor. Aynı 
şekilde, UNESCO Türkiye Temsilcisi 
ve Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü 
Öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet 
Kalpaklı da çalışmayı hem UNESCO 
adına hem de kişisel olarak yakından 
takip eden akademisyenler arasında. 
Çeviriler tamamlandığında Binbir Gece 
Masalları’nın Bursa el yazması nüshası 
bir sempozyumla birlikte kamuoyuna 
sunulacak. Sempozyumda Bursa ve 
Binbir Gece Masalları arasındaki 
bağlantı araştırılacak. Yanı sıra, 
Doğu’nun dünya edebiyatına sunduğu 
en değerli eserlerden biri olan masallara 
Bursa’dan yeni bir kapı aralanacak.

Dünyanın, Binbir Gece Masalları ile 
ilgili en eski el yazmasının Bursa’da 
bulunuyor olması, hem Bursa’ya hem de 
masallara bir başka kapıyı da aralıyor. 

O da, bu el yazmasının dünya mirası 
yani dünyanın ortak belleği olduğu 
gerçeği. Türkiye’nin somut olmayan 
kültür mirası alanında UNESCO 
listesinde 3 adet eseri bulunuyor. Bu 
yıl Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 
de bu listeye eklenmesiyle 4 önemli 
değeri “dünya belleği” listesinde yer 
aldı. Ancak uzmanlar, Binbir Gece 
Masalları yazmasının, Türkiye’den bu 
listeye girmesi gereken eserlerin birinci 
sırasında olması gerektiği görüşünde. 
Eser her ne kadar 15. yüzyıla tarihlense 
de, 14. yüzyılda yazıldığı ve 15. yüzyılda 
kopyalandığı düşünülüyor. Bütün 
dünyanın yakından bildiği bu sözlü 
kültür ürünü, dünyanın bu alandaki en 
eski belgesi olması nedeniyle gelecek 
yıllarda UNESCO dünya belleği listesine 
girmeye aday. Bursa’ya ve Türkiye’ye 
şimdiden hayırlı olsun.

Kaynaklar:
•Prof. Dr. Ulrıch Marzolph: Uluslar arası 
Hikaye Anlatımında Bir Anıt Olarak 
Binbir Gece Masalları.
•Doç. Dr. Mehmet Kalpaklı: Doğu ile 
Batı Arasında Kültürel Bir Koridor 
Olarak Binbir Gece Masalları
•Öcal Oğuz: Sözlü ve Yazılı Yayılma 
Kuramları ve Binbir Gece Masalları
•Gülseren Tor: Binbir Gece 
Hikayeleri’nin 15. Yüzyılda Yapılmış 
Türkçe Çevirisinde(Bursa nüshası) 
Üslup(Biçem)
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Bursa’da son dönemde tarihi miras 
ve müzecilik alanında ortaya konan 
başarılar sadece Türkiye’den ilgili kişi 
ve kurumların değil dünyanın önde gelen 
kurumlarının da dikkatini çekmeye 
başladı.  Avrupa Müze Akademisi, 
her yıl verdiği ve dünyada müzecilik 
alanında dünyanın en iyilerini belirleyen 
Micheletti ödülünü ve yarışmasını 
Nisan ayında Bursa’da gerçekleştirdi. 
Dünyanın bu alanda en prestijli ödülü 
olan Mıcheletti ödülü Almanya’ya gitti 
ancak yarışmada, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin oluşturduğu Enerji Müzesi 
de Avrupa’nın en iyi 6 müzesi arasında 
gösterildi.

Gerek Enerji Müzesi’ndeki başarı gerekse 
tarihi miras alanındaki diğer örnekler 
Bursa’yı Orta Asya Türk dünyasında da 
bu alanda model kent yaptı. Türk Dünyası 
Kültür Teşkilatı(TÜRKSOY), Ağustos 
ayında Kazakistan ve Kırgızistan’da 
düzenlediği müzecilik alanının sorunları 
ve çözüm önerileri konulu panellere 
Türkiye’den Bursa’yı davet ederek, 
kentte bu alanda yapılan çalışmaları 
Türk dünyası ülkelerine gösterdi. Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nden bir heyetin 
de katıldığı Kazakistan’ın Almatı ve 
Kırgızistan’ın Bişkek kentlerindeki 
toplantılarda, Bursa’nın bu alanda 
gösterdiği başarı ilgiyle karşılandı 
ve Türk dünyasında bu tecrübelerin 
paylaşılması yönünde görüş birliğine 
varıldı. Toplantılarda, Bursa heyetinin; 
Türk dünyası ülkeleri arasında 
müzecilik alanında bir ağ kurulması 
ve deneyimlerin paylaşılması teklifi de 
büyük bir ilgiyle karşılandı. Toplantıların 
ardından Bursa’ya dönen Bursa heyeti, 
Türk dünyası ile neler paylaşılabileceği 
konularında araştırma yaptı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe’nin 
talimatıyla, Türk dilinin konuşulduğu 
coğrafya ile kültürel ilişkileri 
geliştirecek projeler hazırlanmaya 
başlandı.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak 
Türksoy, 8-11 Kasım tarihleri arasında 
tüm Orta Asya ülkelerinin müzecilik 
ve tarihi kültürel miras alanındaki 
uzmanlarını Bursa’da topluyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 

toplantılara; Türksoy Genel Sekreteri 
Düzen Kaseinov’un yanı sıra; 
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, 
Yakutistan(Rusya), Türkmenistan, 
Özbekistan, Tacikistan, Moğolistan, 
Moldova, Ukrayna(Kırım), 
Başkurdistan(Rusya), Tataristan, 
Altay(Rusya) ve Tuva(Rusya) gibi 
ülkelerden uzmanlar ile Rusya St. 
Petersburg’dan Antropoloji ve Etnografya 
müzelerinin müdürleri katılacak. 3 
gün sürecek organizasyona Kültür 
Bakanlığı temsilcileri de katılacak. 
Türk dünyasından gelen uzmanlar 
3 gün boyunca hem tarihi kültürel 
miras, endüstri mirası ve müzecilik 
alanlarında deneyimlerini paylaşacak 
hem de Bursa’nın tarihi kültürel 
değerlerini tanıma imkanı bulacak. 
Diğer yandan, toplantıda, Türk dünyası 
müze teşkilatlarını kapsayan bir de 
birlik oluşturulması hedefleniyor. Bursa 
merkezli olması planlanan birlik, her 
yıl başka bir ülke ve kentte toplantılar 
planlayarak hem kültürel alışverişi 
yoğunlaştıracak hem de müzecilik 
alanındaki yeni uygulamalar konusunda 
deneyim-paylaşım gerçekleştirecek.

TÜRK DÜNYASININ GÖZÜ BURSA’DA
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BOSNA’DAN BURSA’YA ÇENGİÇ BEYLERİ

Ahmet ERDÖNMEZ

Bursa Kent Müzesi’nde açılan ve yaklaşık 
bir buçuk yıllık bir çalışmanın ürünü 
olan Bosna’dan Bursa’ya Çengiç Beyleri 
Sergisi’nin içeriğinden bahsetmek 
istiyorum. Yıllardır tanıştığım Leyla 
İlova’nın, Çengiç Beylerinin Bursa’daki 
son temsilcisi olduğunu öğrendim. 
Kendisine bir teklifte bulundum. Ailenin 
eşyaları ile ilgili bir sergi yapmak 
istediğimi söyledim. O da memnuniyetle 
kabul etti. Uzun yıllar Bursa’nın kültür 
sanat hayatı içinde bulunan Leyla Hanım 
kendisinden bekleneni yaptı. Sonra Bursa 
Kent Müzesi araştırma ekibi çalışmaya 
başladı. Önce kendimize şu soruyu 
sorduk. Kimdir bu Çengiçler? Karşımıza 

dev bir aile tarihi çıktı. Hem de Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Balkanlardaki 
hakimiyeti ile birlikte başka bir deyişle 
aile tarihi ile Osmanlı Balkanlar tarihi 
iç içe girmiş. Şimdi gelelim serginin 
içeriğini anlatmaya.

Türklerin Balkanlar’a Göçü
Osmanlı’nın Bursa’yı fethinden evvel, 
Yalak-ova sahillerinden Apolyont 
Gölü’ne ve Güney Marmara kıyılarına 
kadar uzanan geniş topraklar Türkmenler 
tarafından yurt olarak benimsenmişti. 
Aynı sırada Karesi Bey’in ve Saruhan 
Bey’in Türkmenleri ise Bizans’tan 
aldıkları Kuzey Ege’nin verimli ovalarına 
ve yaylalarına (Boz-dağ, Yund-dağı, 
Kaz dağları) yerleşiyorlardı. Güney 

Ege’de ise Menteşe Bey ve oğulları 
fetihler yapmaktaydı. İşte bu kitleler, 
Orhan Bey’in yönetiminde 1354 yılında 
Rumeli’ye göç ederek Balkan tarihinde 
yeni bir devir başlattılar.

Osmanlı’nın Balkanlar’daki kültür 
köprüsü: Çengiç Beyleri
Osmanlı’nın devlet niteliği 
kazanmasından kısa bir süre sonra 
Rumeli’ye yerleşmiş, Balkanlar’a 56 paşa 
vermiş ve kuşaktan kuşağa geçen Bosna-
Hersek Sancak Beyliği görevini başarıyla 
yürütmüş bir ailedir Çengiçler. Anadolu 
ve Balkan halkının 600 yıllık kültürel 
ve tarihi birlikteliğinin yaşandığı bu 
ortak coğrafyada, bugün hissettiğimiz 
karşılıklı dostluğun, sevginin ve kopmaz 

Yağlı boya tablo, Stanislaw Chelebowski ekolü – Mohaç Meydan Savaşı- Harbiye Askeri Müzesi arşivi
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Fermanla göç edip savaşla 
dönenler: Çengiçler
Tarih sahnesine ilk olarak 1498 yılında 
çıkan Çengiçler’in, o sırada yaşam 
alanları Mardin ve Diyarbakır bölgesiydi. 
1488-1502 yılları arasında Mardin-
Hasankeyf alanında hüküm süren 
Akkoyunluların başında Uzun Hasan 
Bey’in torunu Sultan Ebu Muzaffer 
Kasım bulunuyordu. Bu dönemde 
Kasım Bey’e en büyük desteği ise 
bölgede savaş ve yönetim deneyimine 
sahip Çengiçler’in atası İsfendiyar Bey 
sağlamıştır.

Yavuz Sultan Selim, 1514 yılında 
Anadolu’da Şîiliğin yayılmasını önlemek 
amacıyla çıktığı Doğu Seferi’nde Şah 
İsmail’i Çaldıran Ovası’nda yenilgiye 
uğratarak, Çengiçler’i, Anadolu 
Beylerbeyliği’ne bağlı bir sancak 
olan Çankırı bölgesine atar. Sultan I. 
Süleyman döneminde Katolik gücün 
temsilcisi Habsburglar, Akdeniz’de ve 
Orta Avrupa’da Osmanlı varlığını tehdit 
etmekteydi. Bu ortamda Belgrat’ın 
fethi önem kazanmış ve Osmanlı’nın 
mutlak hedefi haline gelmişti. 1521 
yılında Belgrat fethedildikten sonra 
Bosna vilayeti kurularak Hersek 
Sancağı oluşturuldu. Dubrovnik de bu 
sancağa bağlanıp bölge ticareti için 
stratejik bir alan konumuna yükselince 
Çengiç Ailesi’nin Çankırı’dan Bosna’ya 
görevlendirilmesine yol açtı. 16. yüzyıl 
ortalarında Bosna’ya gelen Çengiçler’e 
ilk olarak Yelaç çevresi tahsis edilmiş, 
gösterdikleri başarılar nedeniyle de 
Adriyatik yakınlarındaki Gabela’dan 
Saraybosna’ya uzanan stratejik hat 
boyunca yaşam alanları genişlemişti.
Çengiçler; birçok yerleşim alanında 
ocak oluşturarak, bölgelerindeki düzeni 
korumak, saldırıları önlemek ve davet 
geldiğinde Osmanlı ordusuna katılmak 
üzere görevlendirildiler.

Gabela: Çengiçzadeler’in Dubrovnik’ten 
Saraybosna’ya giden yol üzerindeki 
dağlık bir alanda konuşlanan Gabela’daki 

askeri birliği, kendi tüfekli askerlerini 
yetiştiren ve sancak beyinin emrine katan 
24 ağalık bir gruptu. Uskok Korsanları’na 
karşı oluşturulan bu özel kuvvet 
Boşnakça konuşur ve zaman zaman 
firkateler ile denize açılırdı.

Foça: Câmi, medrese, zaviye, tekke, 
darülkurra ve darülhadis gibi önemli 
yapıların bulunduğu Foça, Çengiçler’in 
sosyal ve kültürel yapılarını yansıtan 
önemli bir yaşam alanıdır. 

Çernitse: Çengiçzâdeler’in yaşam 
alanlarından biri de çiftliklerinin 
bulunduğu Çernitse Kasabası’dır. Gacko 
Ovası’nda olan bu yer, Dubrovnik ile 
Saraybosna arasında kalan; dört tarafı 
beyaz kayalı dağlarla çevrili bir menzil, 
tatlı su pınarlarının kaynayıp ovaya aktığı 
bir yaşam ortamıydı. Roma döneminde 
“via ignatia-sol kol” denilen bu transit 
yol, İstanbul’dan başlayıp Selanik 
üzerinden Adriyatik’e ulaşmaktaydı. 

Taşlıca: Hersek Sancak Beyleri’nin 
çoğu Çengiç kökenli olup, büyük kısmı 
70 köyü bulunan Taşlıca şehrinde 
oturmaktaydı. Bu alanda 24 zeamet 
sahibi alaybeyi ile tımarlarıyla birlikte 
3000 kişilik askeri bir güç vardı. 

Zigetvar: Çengiçzâde Ali Paşa ve 
tabyası, Avusturya sınırında bulunan 
Zigetvar’ı güçlü bir savunma alanı haline 
getirmenin yanı sıra Maarif Erbabı’nın 
oluşturduğu İrfan Meclisi ile de bölgeye 
kültürel bir derinlik katmıştır. 

Belina (Biyelina): Bosna’nın 
doğusunda, İzvornik civarındadır. 
Çengiçzâde Ali Paşa’nın, İzvornik 
Sancak Beyi olduğu sıralarda (1652) 
Belina’da yaptırdığı ocak hakkında 
Evliya Çelebi: “….Bosna diyarında bir 
misli daha yoktur…” diyerek buranın 
güzelliğinden bahsetmiştir.

Gurbeti memleket, memleketi 
gurbet olan Çengiç Beyleri
Dört asırlık bir zaman diliminde Bosna-

Hersek diyarını yurt yaparak, akıncı ruhu 
ile hamleler yapan Çengiçler; Zigetvar, 
İzvornik, Temeşvar gibi topraklarda 
önemli görevler üstlendiler. Daha da 
önemlisi birer ocak haline gelen yaşam 
alanlarında, yerli halkla bütünleşerek 
inşa ettikleri köprü, han, hamam, câmi 
gibi yapılarla, kültür ve eğitimi de 
gözeterek medeni bir çevre yarattılar.

Balkanlar için geçen bir ömür:
Ali Paşa 
Altı kez Hersek Sancak Beyliği yapan 
Ali Paşa; sadece Saraybosna-Dubrovnik 
çizgisinde görev yapmamış; Bosna’nın 
doğusunda İzvornik Sancak Beyliği’nde, 
serhatta Avusturya sınırında, Zigetvar 
ve Temeşvar Kalesi muhafızlıklarında 
da bulunmuştu. Paşa ve vezir rütbesi 
ile 24 yıl Balkanlar’da önemli görevler 
üstlenen ve savaş alanlarındaki üstün 
kahramanlıkları ile göz dolduran Ali 
Paşa, Hersek Sancak Beyi olarak görev 
yaptığı 15 yıl boyunca da bölgede büyük 
kazanımlar sağlamış, ticareti ve üretimi 
arttırarak imar işlerine önem vermiştir. 
Ancak 1 Ağustos 1664 tarihinde Otaçaç 
Kalesi civarında pusuya düşürülerek şehit 
edilmiştir. 

Özi Kalesi için feda edilen bir 
hayat: Bekir Paşa
Yelaç Kasabası civarındaki Ratalji 
Köyü’nde dünyaya gelen Çengiçzâde 
Bekir Bey, 1711 yılında Prut Seferi’ne 
katılmıştır. Paşalık rütbesini ise Çengiç 
ailesinin imar ettiği Taşlıca’da; Hersek 
Sancak Beyliği’ne atanarak kazanmıştır 
(1732).
Bekir Paşa’nın Osmanlı devleti için 
yaptığı önemli hizmet Dinyeper (Özi) 
Nehri’nin döküldüğü yerde gerçekleşen 
Özi Kalesi Muharebesi’ne (1736-1737) 
katılmak olmuştur. Bir yıl süren bu kanlı 
ve zorlu mücadelenin sonucunda Bekir 
Paşa şehit düşmüş, 16 yaşındaki oğlu 
Osman Bey ise esir edilmiştir. 
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Bosna Beylerbeyi Vekili:
Cafer Paşa
Bekir Paşa’nın küçük oğlu olan Cafer 
Paşa; 3 Ocak 1755 tarihinde Hersek 
mütesellimi olarak birçok görevin yanı 
sıra Bosna beylerbeyliği görevini de 
üstlenmiştir. 1777-1785 yılları arasında 
Bosna Beylerbeyliği’ne atanan Cafer 
Paşa, Dağıstanlı Ali Paşa ile Moralı 
Ahmet Paşa’nın kaymakamları olarak 
görev yaptıktan sonra vefat etmiştir. Oğlu 
İbrahim Bey ise 1789 yılında Hersek 
mütesellimi olacaktır.

Paşalar - Beyler ağası, İlovalar’ın 
atası, Osmanlı’nın medâr-ı iftihârı 
İsmail Ağa Çengiç
1778 yılında, atalarının ilk yerleştiği 
topraklar olan Yelaç’ta dünyaya gelen 
İsmail Ağa, Gacko Ovası ile civarına 
yerleşen Çengiçler’in reisi kabul edilir. 
Halk tarafından da çok sevilen ve 
Osmanlı düzeninin yanında yer alan 
İsmail Ağa Çengiç, aileden intikal 
eden malikâne ve zeamet topraklarının 
yüklediği görevle savaşlara katılmış, 
genç yaşında kahramanlıkları ile nam 
salarak 1814 yılında yaşamı boyunca 
devam edeceği Gacko mütesellimliğine 
atanmıştır. 1830 yılında başlayan 
Bosna ayaklanması bastırılmasında da 

önemli rol oynayan İsmail Ağa Çengiç; 
Bosna Valisi Mahmut Hamdi Paşa 
ve Ömer Paşa’nın yanında yer alarak 
isyancı Gradasceviç’i ağır bir yenilgiye 
uğrattı ve dönüş yolunda askerlerini 
Saraybosna’daki Grodonyi Dağı 
arkasından Koriça Tepesi’ne sevk ederek 
şehri yağma edilmekten kurtardı (1832). 
Bu başarısının ardından İstanbul’da 
gösterişli bir hilat (biniş) giydirilip 
kapıcıbaşılık rütbesiyle onurlandırıldı. 
1836 yılında Karadağlılar ile yapılan 
savaşta ölen yerel hanedan mensuplarının 
öcünün alınması için İsmail Ağa Çengiç 
Mlyetiçak’ta pusuya düşürüldü ve kafası 
kesilerek şehit edildi (6 Ekim 1840). 
Başsız vücudu; Lipnik Köyü’nde inşa 
ettirdiği câminin yanında bulunan 
türbesine defnedildi. Tüm mal varlığı 
önce kızı Kâmile Hanım’a, son olarak da 
Rıza İlova’nın kızı Leyla İlova’ya intikal 
etmiştir. 

Şehit babanın kahraman oğlu: 
Derviş Salih Paşa (Dedeağa Çengiç)
İsmail Ağa’nın oğlu Derviş Salih Çengiç, 
1823 yılı civarında Gacko’ya bağlı 
Lipnik Köyü’nde dünyaya gelmiştir. 
1841 yılında henüz 18 yaşında bir 
delikanlı iken babasının intikamını 
almak için asker ile Karadağ’a sefere 
çıkmış, 1851 yılında da, Bosna Valisi 
Ömer Paşa’nın emriyle Karadağ 
sınırındaki Osmanlı kuvvetlerinin başına 
geçmiştir. Bosna tarihinde korkusuz 
bir kahraman olarak tanınan, vatan 
sevgisi ve devlete yaptığı hizmetleriyle 
övülen Derviş Salih, bu serhat görevinde 
gösterdiği başarılardan dolayı “paşa” 
unvanıyla onurlandırılmıştır (Kasım 
1869). Hayırseverliği ve başarılarıyla 
tanınan Derviş Paşa; Hersek isyanına 
katılmadığı için bir entrikaya kurban 
giderek zehirlenmiş ve Saraybosna’daki 
Yablaniça Köyü’nde vefat etmiştir (Ocak 
1876). Mezarı Koniça Kasabası Çarşı 
Câmii haziresindedir.

Bosna’dan kadîm topraklara: 
Bursa’da yurt tutan Çengiç Beyi 
Haydar Bey

İsmail Ağa’nın yedi oğlundan biri olan 
Haydar Bey, ailesini Balkanlar’dan 
Bursa’ya taşıyan ve iki Osmanlı sultanı 
tarafından nişanlarla onurlandırılan 
önemli bir şahsiyettir. 1878 yılındaki 
Berlin Barış Antlaşması’ndan sonra 
Avusturyalılar tarafından sınır dışı 
edilen Haydar Paşa; Karadağlıların teklif 
ettiği prenslik unvanını da reddederek 
oğlu, kızı ve annesi ile birlikte Osmanlı 
İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’a 
yerleşmiştir (1879). Annesi ile kızı 
İstanbul’da ardı ardına vefatı (1880) 
üzerine “kızımın ve annemin öldüğü 
şehirde yaşayamam,” diyerek Bursa’ya 
taşınan Haydar Bey, Atıcılar Semti’nde 
Bosna tarzında iki konak inşa ederek 
oğlu İsmail Bey (Yümnî) ile birlikte 
burada yaşamaya başlamıştır. Torunu 
Rıza İlova’nın da bu büyük konakta 
dünyaya geldiği bilinmektedir (11 Eylül 
1904).

Modern bir Osmanlı sevdalısı: 
İsmail Yümnî Bey
1856 yılında Haydar Bey’in oğlu olarak 
Bosna’da dünyaya gelen İsmail Yümnî 
Bey (Ö. Bursa/1913), İnegöllü bir 
Boşnak olan Hayriye Hanım (Ö. 1954) 
ile evlendi ve Bosna’dan İstanbul’a 
geldiğinde 22 yaşındaydı. İsmail Bey, 
Sultan II. Abdülhamit askeri levazımat 
birliğinin kurulması sırasında “yirmi 
Osmanlı altunu ve ondan ziyade iâne 
(yardım) verenlere mahsus olmak 
üzere Nişân-ı Hamiyyet-i Vataniyye” 
ile ödüllendirilmişti (7 Haziran 1897). 
Bununla birlikte kendisi Osmanlı 
Devleti’ni çöküşten kurtarmak için 
batılılaşmayı savunan bir Jön Türk 
hayranıydı. Babası Haydar Bey ise 
geleneklerine sıkı sıkıya bağlı bir 
Osmanlıcı olarak padişahtan yana bir 
tavır sergilemekteydi. Birbirine taban 
tabana zıt iki görüşün aynı çatı altında 
yaşatılabilmesi bile, bu köklü ailenin 
bireylerinin birbirlerine olan bağlılığını 
ve hoşgörülü tavrını göstermektedir.

Atıcılar Çiftliği’nde bir Balkan 
Beyi: Rıza Bey
Çengiç Ailesi’nin Bursa ve Bosna’da 

Rıza İlova ve eşi Eşref İlova
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Soldan sağa: altın işlemeli kolçak(zırh parçası), gümüş ziynet kutusu, çengiç beylerine ait altın işlemeli silah, savaşta göğüse takılan 
madalyon(zırh parçası), gümüş işlemeli para sandığı, altın ve mercan işlemeli barutluk, altın kaplama zemzem takımı.
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yaşamış önemli bir mensubu da İsmail 
Yümnî Bey’in oğlu Rüstem Rıza Bey’dir. 
Rıza Bey 1904 senesinin Eylül ayında 
ailenin Bursa’daki ilk ikametgâhı olan 
Atıcılar’daki çiftlikte dünyaya geldi. 9 
yaşında babasını kaybetti ve annesiyle 
birlikte Nalbantoğlu Mahallesi’ndeki 
konaklarına taşındı. Ancak 18 yaşına 
geldiğinde Bosna’da kalan mallarını 
değerlendirmek için oturduğu konağı 
kiraya vererek, ailesiyle birlikte 
Saraybosna’ya gitti. 1930 yılında aldığı 
evlilik kararıyla Eşref Hanım ile hayatını 
birleştirdi ve ilk kızı Selma dünyaya 
geldikten 3 sene sonra da Bursa’ya döndü 
(1935).

1937’de Setbaşı’nda kurduğu Hathas 
Müteahhitlik Firması ile Türkiye’nin 
ilk asfalt karayolu olan Bursa-Mudanya 
karayolunun asfalt kaplama işini 
gerçekleştirdi. Ardından Mahmut ve 
Neşet Atabey kardeşlerle ortak olarak 
açtığı Muradiye Çağlayan’da dokuma 
baskısı yapan Marina Fabrikası’nı 
işletti. Rıza İlova, sosyal ilişkileri 
güçlü, geçmişine bağlı, siyaseti izleyen 
ve aynı zamanda kültürel derinliği 
olan bir şahsiyetti. Atatürk’ün büyük 
hayranıydı ve İsmet Paşa ile yakınlığı 
biliniyordu. Türkiye’ye döndükten 
sonra da Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
(CHP) kaydoldu ve partinin yönetim 
kademelerinde yer aldı. Vali Haşim İşçan 
döneminde (1945-1950) bir süre belediye 
başkan vekilliği yaptı. 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nda 
Kazım Baykal ile birlikte çalıştı ve 
mevlid yazarı Süleyman Çelebi’nin 
türbesinin inşasına katkıları oldu. Bursa 
Musiki Cemiyeti, Çocuk Esirgeme 
Kurumu, Kızılay ve Bursa Avcılar 
Kulübü gibi sivil toplum kuruluşlarında 
görevler aldı. Tarihsel çınarların 
korunmasına yönelik çabalarından dolayı 
kendisine “Çınarların Babası” denildi.

Rıza İlova 26 Aralık 1966 tarihinde 
Bursa’da vefat etti ve Pınarbaşı aile 
mezarlığına defnedildi.  

Gizli bir mektupla başlayan
bir ömürlük dans
1922 senesinde Bosna’ya gitmeden evvel 
akrabalarını İnegöl’de ziyaret eden Rıza 
Bey, Eşref Hanım’ın beğenisini kazanır. 
Genç kız, bu ilgisini satırlara dökerek 
yazdığı mektubu Rıza Bey’in cebine, 
görmeden sıkıştırır. Bosna-Hersek’te 
El-Kamer ve Şadırvan mekânlarında 
Çingene Nicola ve tef çalan İda’nın 
eşliğinde sevdalinkalar söyleyen 
güzel sesli Rıza Bey, kendisini yalnız 
hissetmektedir. Bu arada Bosna’daki 
günleri uzamakta, yaşı da iyice kemâle 
ermektedir. Evlenmesine yönelik 
baskıların arttığı bir anda aklına, 
kalbinin kendisine açık olduğunu bildiği, 
uzaktan akrabası Eşref Hanım gelir ve 
dayısıyla Bosna’dan İnegöl’e bir mektup 
göndererek talip olduğunu bildirir; Eşref 
Hanım da bu teklifi düşünmeksizin 
kabul eder. Evet cevabının ardından 
gelini almak üzere Saraybosna Belediye 
Başkanı’nın da bulunduğu 4 kişi 
Bosna’dan İnegöl’e doğru yola çıkar. 
İnegöl’de Eşref Hanım ve ailesi ile 
görüşüldükten sonra dönüş yolculuğu 
başlar. Yolculuklarının bitiş noktasında 
Eşref Hanım’ı “Küçük Asyalı Gelin 
Hoşgeldin” yazılı bir f lamayla 80 araçlık 
kalabalık bir konvoy ve Rıza Bey karşılar 
(27 Aralık 1930). Çengiçler’in şanına 
yakışır özel yemeklerin hazırlandığı, 
büyük ve ihtişamlı bir törenle evlenen 
çift, böylesi güzel bir başlangıcın 
ardından birbirlerine aşkla bağlanmış ve 
bir ömür boyu mutlu olmuşlardır.

Eşref Hanım: “iyi eş, iyi anne”
Bosna’dan gelip İnegöl’e yerleşen Lakşiç 
Ailesi’ne mensup Eşref Hanım, 3 Ocak 
1906 tarihinde İnegöl’de dünyaya gelir 
ve ilk öğrenimini burada tamamlar. 
1922 senesinde Rıza Bey ile tanışır 
ve sekiz yıl sonra evlenerek Bosna’ya 
taşınır. 1932 yılında ilk çocuğu Selma 
dünyaya gelir. 1936 senesinde eşi, kızı 
ve kayınvalidesiyle Bursa’ya dönerek 
Nalbantoğlu Mahallesi Taşkapı Sokak’ta 
yeni hayatına başlar. 1938 senesinde 
ikinci kızı Leyla’yı da burada dünyaya 
getirir. Rıza Bey ile mutlu bir evlilik 
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sürdüğü bu konak, onun son ikametgâhı 
olur ve 90 yıllık ömrünü burada 
tamamlar (16 Ekim1995).
Eşref Hanım köklü bir aileye mensup, 
kendisini geliştirmiş, kültürlü ve kibar 
bir hanımefendidir. Birçok Boşnakça 
destan bilen, yetenekli ve hayatını 
ailesine adamış bu Bursa hanımefendisi 
için kızı Leyla İlova mezar taşına “iyi eş, 
iyi anneydi ” diye yazdırmıştır.

İlovaların büyük kızı:
Selma İlova Bosna
Rıza Bey ile Eşref Hanım’ın ilk kızları 
Selma, 14 Aralık 1932 tarihinde Bosna’da 
doğar. Üç yaşındayken ailesiyle Bursa’ya 
gelir. İlköğrenimini 2. İlkokul’da 
(Reşitpaşa) tamamladıktan sonra Bursa 
Kız Lisesi’ni bitirir. Bir sene sonra da 
BOSSA Tekstil Fabrikası’nın kurucu 
ortaklarından, Bosnalı Salih Efendi’nin 
oğlu Sinan Bosna ile evlenip Adana’ya 
yerleşir (1951). 1955 senesinin Şubat 
ayında ilk kızı Nil, 1956 senesinin Eylül 
ayında da ikinci kızı Zümrüt dünyaya 
gelir. Kızlarının doğumunun ardından 
İstanbul’a yerleşen aile, Sinan Bosna’nın 
milletvekili seçilmesiyle Ankara’ya 
taşınır (1961-1973). Ancak aile, kızlarının 

eğitimi için tekrar İstanbul’a döner ve 
Selma İlova Bosna, eşinin ölümünden 
dört yıl sonra, 18 Aralık 1999 tarihinde 
burada vefat eder.

500 yıllık çınarın Bursa’daki son 
temsilcisi: Leyla İlova
Çengiç Ailesi’nin Bursa’da yaşayan son 
çınarı Leyla İlova, 8 Haziran 1938’de, 
ailenin Nalbantoğlu Taşkapı Sokak’taki 
konağında dünyaya gelir. Eğitim hayatına 
Özel Yeni Okul Çocuk Yuvası’nda 
(Çizakça) başlar. İlk ve orta öğrenimini 2. 
İlkokul (Reşit Paşa Okulu) ile Özel Yeni 
Okul’da okur. Ardından ablası Selma gibi 
Bursa’nın köklü eğitim kurumlarından 
Bursa Kız Lisesi’ne devam eder. Leyla 
İlova, yükseköğrenimine Ankara Hukuk 
Fakültesi’nde başlamışsa da bir sene 
sonra tekrar sınava girerek İstanbul 
Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü kazanır. 
Bu bölümde okurken, bir yandan da 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne 
bağlı Gazetecilik Enstitüsü’ne devam 
eder. v Bey’in kansere yakalanması ile 
büyük bir üzüntü yaşayan Leyla Hanım, 
öğrenimine ara vererek babasının 
tedavisi için Londra’ya gider. 1966 
yılında babasını kaybetmesinden sonra 

gazetecilik bölümünden mezun olur.

Öğrencilik yıllarında arkadaşlarıyla 
birlikte TRT İstanbul Radyosu’nda 
“Gençlik Saati” isimli bir program 
hazırlayıp spikerliğini üstlenen Leyla 
Hanım, mezun olduktan sonra da 
İstanbul’da reklam spikerliği yapmaya 
başlar. Ancak bir süre sonra Bursa’ya 
döner ve Çelik Palas Oteli’nde yönetici 
asistanlığı yapar. Vali Mehmet 
Karasarlıoğlu ile Zekai Gümüşdiş 
dönemlerinde memurluk ve Turizm 
Bakanlığı Tanıtma Bürosu’nda Şube 
Müdürlüğü görevinde bulunur. İyi 
derece İngilizce bilmesi, profesyonel 
rehberlik sertifikası olması ve Boşnakça 
bilmesi sayesinde özellikle Avrupa 
ve Balkanlar’dan gelen yabancılara 
kentin tanıtılmasında katkı sağlar. 
Leyla İlova halen, babaannesi Hayriye 
Hanım’ın 1914’te satın aldığı konakta, 
annesi Eşref Hanım’ın kendisini 
dünyaya getirdiği karyolada yaşamını 
geçirmekte ve atalarının izinden 
giderek yaşadığı topraklara nasıl katkı 
sağlayabileceğinin tatlı telaşı içinde 
hayatını sürdürmektedir. 

İpekten yapılmış tılsımlı 
gömlek, Haydar Çengiç’e 
dönemin padişahınca 
verilmiş nişan
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TKB’DEN BURSA’YA YURT DIŞI GÖREVİ

2000 yılında Bursa’da kurulan ve alanında Türkiye’nin en etkin kuruluşu olan Tarihi Kentler Birliği(TKB), 

Samsun’da yaklaşık 400 üyesinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantıda Bursa’ya iki özel görev verdi. 

Birliğin Balkanlar ve Orta Asya ile ilişkilerini Bursa yürütecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sahipliğinde 6-8 Eylül tarihleri arasında 
yapılan ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe’nin de katıldığı 
TKB Samsun Buluşması’nda, TKB ve 
ÇEKÜL’ün desteğiyle yapılan ‘Kültürel 
Mirası Koruma ve Yaşatma Analizi’ 
sonuçları açıklandı. Çalışmaların 
sosyal ve ekonomik etkilerini ortaya 
koymak üzere yapılan ankette, şehirlerde 
yürütülen tarihi kültürel miras 
çalışmalarına vatandaşın, esnafın ve 
ziyaretçilerin nasıl yaklaştığı öğrenildi. 

İPSOS Sosyal Araştırmalar Merkezi’nce 
bin 524 vatandaş ve 546 esnaf 
üzerinde yapılan ankette, tarihi miras 
çalışmalarını bölge esnafının, vatandaşın 
ve ziyaretçilerin nasıl değerlendirdiği 
ölçüldü.

“Bursa halkı ve esnafı tarihi 
kültürel miras çalışmalarına 
olumlu bakıyor”
Buna göre, tarihi kültürel miras 
çalışmalarına karşı algı, bilgi ve bilinç 

düzeyi en yüksek şehir Bursa çıktı. 
Bursa Hanlar Bölgesindeki esnaf ve 
halkın yüzde 69’u, Hisar bölgesindeki 
halkın ise yüzde 70’i çalışmaları olumlu 
bulduğunu belirtti. Bölge esnafının 
yüzde 81’i, bulundukları yerde faaliyet 
göstermelerinde en büyük etkeninin 
restorasyon, sağlıklaştırma gibi tarihi 
miras çalışmaları olduğunu belirtti. 
Yüzde 90’a yakını da bu çalışmaların 
sürmesi halinde ekonomik olarak daha 
iyi duruma geleceklerine inandıklarını 
vurguladı.
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ÇEKÜL Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve 
TKB Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Metin Sözen, toplantıya katılan yaklaşık 
400 belediye başkan ve yöneticisine, tarihi 
kültürel miras alanındaki zihinsel dönüşüm 
üzerine “ders” verdi.

Anketin yapıldığı diğer şehirlerde, 
çalışmalara olumlu bakanların 
oranının yüzde 40’ı geçmemesi, 
Bursa’daki çalışmaların hem halka 
çok iyi anlatıldığı, hem de vatandaşın 
mağduriyetinin ortadan kaldırıldığı 
şeklinde yorumlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 
kısa bir süre önce hayata geçirdiği 
kültür merkezinde düzenlenen TKB 
Buluşmasında, anket sonuçlarını ve tarihi 
miras alanında karşılaşılan sıkıntıları 
değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bir işi anlatmanın, 
en az o işi en yapmak kadar önemli 
olduğunu söyledi. 

“Herkes ‘gelin bizim hanı da 
restore edin’ demeye başladı”
Yaklaşık 8 yıldır bu alanda yoğun 
çalışma yürüttüklerini belirten Altepe, 
“Tarihi miras konusu çok dikkatli, 
titiz yürütülmesi gereken bir alan. 
Aslında bir yönüyle az parayla en çok 
iş yapabileceğiniz bir alan. Çünkü 
modern binalar yapmak daha pahalı 
ve anlamı tarihi eser gibi değil. Yeni 
bir kültür merkezinin neredeyse granit 
kaplamalarının parasına, bir tarihi 
eseri restore ederek kültür merkezi 
yapabiliyorsunuz” dedi.

Tarihi miras çalışmalarının, popülaritesi 
yüksek işlerden olduğunu da belirten 
Altepe, ilçe belediye başkanlığından 
büyükşehir belediye başkanlığına geçişte 
bu hizmetlerinin çok etkili olduğunu 
söyledi. Altepe şu bilgileri verdi;
“Bu alanda bir şeyi yapmak 4,5 ay, 
onu anlatmak 4,5 yıl sürer. Biz kent 
merkezinde bir yolu tarihi aksa uygun 
olarak 4,5 ayda yayalaştırdık. Ama 
bunun olumlu sonuçlarını halka ve 
esnafa 4,5 senedir anlatıyoruz. Bu tarz 
işlere karşı çıkanların temel korkusu, 
zarara uğrama endişesidir. Bunun 

böyle olmayacağını açık açık anlatmak 
gerekiyor. Düzenlenen bir sokakta veya 
restore edilen bir handaki bir dükkanın 
değerinin bir anda ikiye üçe katlandığını 
göstermek lazım. Elbette önceki yıllarda 
devletin ve belediyelerin hatalı ve uzun 
süren uygulamaları oldu. Mesela Bursa’da 
daha önce bir hanın restorasyonu tam 
19 yıl sürdü. Bu durum ilk başlarda 
bizi çok zorladı. Ne zaman ki işlerin 
verilen sürede ve kalitede bittiği görüldü, 
ondan sonra herkes ‘gelin bizim hanı 
da restore edin’ demeye başladı. Tabii, 
insanların değişime karşı verdiği direnci 
de dikkate almak gerekiyor. Çünkü tarihi 
bölgelerdeki değişiklik talepleri hemen 
kabul görmüyor”.

TKB’ye üye 400 civarında belediyeden 
temsilcinin katıldığı toplantıda, 
Bursa’daki çalışmaların model olması 
istendi. TKB Başkanı ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Asım 
Güzelbey, Bursa’nın hem müzecilik, hem 
de restorasyonlar konusunda yakından 
takip edilmesi gerektiğini, bu alanda 
Bursa’dan çok şey öğrendiklerini, yurt 
dışı ilişkiler konusunda da Bursa’nın çok 
başarılı olduğunu dile getirdi.

“Bursa’ya iki özel görev”
TKB Samsun Buluşması’nda Bursa’ya 
iki de özel görev verildi. Ortadoğu, 
Balkanlar ve Orta Asya bölgelerine 
açılmayı planlayan Tarihi Kentler Birliği 
(TKB), Trakya ve Balkan ülkeleriyle 
ilişkileri yürütmek üzere Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ni görevlendirdi. 
Önümüzdeki süreçte TKB’nin bu 
coğrafyayla olan ilişkileri Bursa 
üzerinden yürütülecek. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
bir diğer özel görevi ise, Türksoy ve 
Kültür Bakanlığı ile birlikte Türkçe 
konuşulan coğrafyalarla ilişkileri 
yürütmek oldu. Toplantıya katılan 

Kültür Bakanlığı yetkilileriyle yapılan 
görüşmeler sonucunda, önümüzdeki 
günlerde bu coğrafyayı kapsayan 
faaliyetler başlatılacak. İki gün süren 
TKB Samsun Buluşması, şehircilik 
konularındaki bildirilerin sunulması 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
danışmanlığında Samsun Büyükşehir 
Belediyesi’nce yapılan Kent Müzesi ve 
diğer çalışmalarının incelenmesiyle son 
buldu.

Tarihi kültürel miras alanında 2013 yılında yapılan çalışmaları 

değerlendirmek üzere Samsun’da toplanan Tarihi Kentler Birliği 

(TKB), bu tür çalışmaların Türkiye genelinde en fazla kabul gördüğü 

şehrin Bursa olduğunu açıkladı.
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SAMSUN’DA TARİHİ HAMLELER

Saffet YILMAZ

Samsun, Karadeniz’in en büyük liman 
kenti. Doğal konumu nedeniyle binlerce 
yıldır ticaret ve medeniyet merkezi 
olarak tarihte önemli bir yer edinmiş. 
Cumhuriyet Türkiye’sinin de önemli 
bir kenti olan Samsun bugün önemli bir 
liman ve ticaret kenti olarak biliniyor 
ancak aynı zamanda çok önemli bir 
tarih kenti. Tarihi Kentler Birliği(TKB) 
Samsun Buluşması’nda verilen bilgilere 
göre kentin tarihi 15 bin yıl öncesine 
gidiyor. Kazılarda elde edilen buluntular, 
kentin binlerce yıllık tarihine ışık 
tutuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
gibi çok kimlikli bir şehir olan bu 
kentin aslında bir tarih kenti olduğunu 
ortaya koyacak, bu kimliği önceleyecek 
önemli projelere imza atmış. Amisos 
timülüsünün turizme kazandırılması, 
binlerce metrekarelik dolgu alanına 

yapılan dev Amazon kadını ve aslan 
heykelleri, Amazon köyü, Atatürk’ün 
Samsun’a çıktığı limanın ve geminin 
düzenlenmesi, Kurtuluş Savaşı 
kahramanlarının kentteki izleri, somut 
olmayan kültür mirası çalışmaları ve 
kısa bir süre önce hizmete giren kent 
müzesi gibi projeler, Samsun’un tarihsel 
kimliğini öne çıkarıyor.

Yakın zamanda Samsun’a gitmemiş 
olanların fark edeceği en büyük çalışma, 
denizin doldurulması yoluyla elde 
edilen alana kurulan Amazon köyü ile 
dev boyutlarda Amazon kadını ve aslan 
heykelleri. Aslan heykellerinin içinde 
çeşitli animasyonlarla Truva savaşı ve bu 
savaşta Amazon kadınının mücadelesi 
anlatılıyor. 
Amazon köyünde ise, dönem insanlarının 
yaşayışları, yaşam mekanları ve 
giyim-kuşamları canlandırılıyor. Tüm 
canlandırmaların oldukça başarılı 
olduğunu belirtelim. Gözdeki retina 
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tabakasından el üstündeki gerçeklik 
hissi veren malzemeye kadar her şey 
özenle seçilmiş ve kullanılmış. Alanda 
bulunan 20 metrelik Amazon kadını 
heykeli ve amazon yerleşkesi görmeye 
değer. Canlandırmalardaki başarı, 19 
Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkış 
kompozisyonunda da kendini gösteriyor. 
Atatürk ve beraberindekilerin karaya 
çıktıkları liman ve kent merkezine 

ulaşmak üzere yürüdükleri güzergah 
oldukça başarılı bir şekilde düzenlenmiş. 

Samsun’da tarihi kültürel miras 
alanındaki ısrarlı çabaların 
sonuçlarından biri de Kent Müzesi. İki 
sivil mimarlık örneği yapı alınarak 
restore edilmiş ve güzel bir kent tarihi 
müzesi oluşturulmuş. Samsun’a gidecek 
olanların mutlaka uğraması gereken 

önemli noktalardan biri Kent Müzesi. Üç 
dönemdir oldukça başarılı bir performans 
sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, civardaki başka 
tescilli yapıları da alarak Kent Müzesi’ni 
genişletme düşüncesinde. Başkan Bey’e 
ve bu çalışmalarda emeği geçenlere 
sonsuz teşekkür…
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesis ağına yeni bir halka olarak eklediği Ankara Kalesi’ndeki 

Bursa Evi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

ANK AR A’DA DA 
BİR EVİNİZ VAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
sosyal tesis ağına yeni bir halka olarak 
eklediği Ankara Kalesi’ndeki Bursa 
Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Bursa Evi’nin Ankara’daki Bursa 
lobisine güç katacağını ve Başkent’te 
yaşayan Bursalıların artık tek çatı altında 
bir araya gelebileceğini söyledi. Bursa 
Derneği’nin Ankara Kalesi’ndeki 146 
metrekarelik dernek binasının, talebi 
karşılamakta güçlük çekmesi üzerine 
devreye giren Büyükşehir Belediyesi, 
kalenin hemen girişindeki iki binayı 
da satın alarak Başkent’e Bursa 
Evi kazandırılması için çalışmaları 
başlatmıştı. Harabe halindeki sivil 
mimarlık örneği yapıların yıkılmasının 
ardından tamamlanan rekonstrüksiyon 
ve restorasyonun ardından Bursa Evi 
tüm görkemiyle Ankara Kalesi’ndeki 
ihtişamlı yerini aldı. Ankara’da yaşayan 
Bursalıların yeri adresine haline gelmesi 
hedeflenen Bursa Evi’nin açılış törenine 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin yanı sıra Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk 
Çelik, AK Parti Milletvekilleri Canan 
Candemir Çelik, Bedrettin Yıldırım, 
İsmail Aydın, CHP Milletvekilleri Sena 
Kaleli, İlhan Demiröz, Aykan Erdemir, 
MHP Bursa Milletvekili Necati Özensoy, 
AK Parti Bursa İl Başkanı Sedat 
Yalçın, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu, 
Mustafakemalpaşa, Mudanya, Harmancık, 
İznik Boyalıca Belediye Başkanları, 
BESOB Başkanı Arif Tak, BTSO Başkanı 
İbrahim Burkay ile çok sayıda davetli 
katıldı.

Evinize hoşgeldiniz
Ankara Kalesi’nin girişinde düzenlenen 
ve Mehter Takımı, Kılıç Kalkan Ekibi 
ve Halk oyunları ekibinin gösterileriyle 
renklenen törende konuşan Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye’nin yönetim merkezi 

Ankara’da Bursalıları bir araya getirecek 
olan Bursa Evi’nin büyük önem taşıdığını 
söyledi. Bursa sahilleri, dağ etekleri gibi 
en nadide yerlerinde oluşturdukları 26 
sosyal tesis arasında yer alan Ankara 
Kalesi’ndeki Bursa Evi’nin aynı zamanda 
iki kent arasındaki kadim dostluğun 
da bir nişanesi olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, “Bursa Yunan işgaline 
uğradığında Ankara’da Meclis kürsüsü 
üzerine siyah örtü ötüldü ve işgal 
bitene kadar örtü kaldırılmadı. Bu 
Ankara’nın Bursa’yı sahiplenmesini 
gösteriyordu. Bursa’mız ve Ankara’nın 
bu dostluğu her zaman sürdü. Bu 
dostluk spor kulüplerimize de yansıdı. 
Ankaragücü maçlarında 16. Dakikada, 
Bursa’da da 6’ınca dakikada statlarda 
Bursa ve Ankara sesleri yükseliyor. 
Önemli kararların alındığı, stratejilerin 
belirlendiği önemli bir merkez olan 
Ankara’da Bursa’nın güçlü bir lobisi 
olmalı. Ankara’da, bakanlık ve genel 
müdürlüklerde çalışan 9 bin üzerindeki 
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Bursalının bir araya geleceği, Bursa’yı 
konuşacakları, kentin geleceğine katkı 
koyacakları, iskenderi, pideli köftesi ile 
tüm güzelliklerinin sunulacağı güzel 
bir merkezi açıyoruz. Ankara’daki tüm 
Bursalıları, Bursalı olmayıp, bursa 
dostu olanları buraya bekliyoruz. 
Tesislerimizin kapısı herkese açık. 
Evinize hoş geldiniz” dedi.

Bu mekanın yaşatılması gerekli
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 
ise Bursa gibi bir şehrin Türkiye’nin 
başkentinde Bursalıları buluşturacak 
önemli bir mekan hazırlamasının ve 
bunun Ankara Kalesi içinde olmasının 
takdire değer olduğunu söyledi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olmasaydı 
böyle bir mekanın tanzim edilmesinin 
hem masraf, hem çalışma hem de ekip 
açısından mümkün olmayacağını ifade 
eden Arınç, “Başkanımız, Ankara’da 
bütün dostları bir araya getirme 
düşüncesinden bahsetti. Severek 
kabul ettim. Bütün partilerden değerli 
arkadaşlarımızın katılmış olması 
geçmişten bu yana Bursa siyasetinin ne 
kadar olgun, birbirine seven insanlara 
yürüdüğünü gösteriyor. Bursa siyasetinin 
seviyesi geçmişte olduğu gibi bugün 
de düşmedi. Arkadaşlarımla iftihar 
ediyorum” diye konuştu.

Açılışı yapılan Bursa Evi’nin yaşatılması 
gerektiğini dile getiren Arınç, “Bu 
mekanın yaşaması insanların içinde 
bulunmasıyla mümkün. İçi boş olursa 
1 sene içinde çöker. Bursa Evini 
kullanmamız lazım. Zaman zaman 
buluşma adresini burası vermek suretiyle 
toplantılar yapmazsak, bugünkü haliyle 
hizmet edemeyen haliyle kalırsa unutulur 
gider.” dedi.

Bursa’nın geleceği açısından önemli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Faruk Çelik ise ağırlıklı olarak bu ve 
benzer evler ve derneklerin metropol 
şehirlerde açıldığını, Bursa gibi şehrin 
bir başka yerde böyle bir ev açmasının 
alışılagelmiş olmadığını kaydetti. Ancak 
Ankara’nın Türkiye’nin en önemli 
merkezi olduğunu ifade eden Çelik, 
“Bursa’nın sorunlarının bir merkezde 
her türlü siyasi mülahazalardan uzak 
şekilde, Bursalı bürokrat ve siyasilerin, 
deneyimli büyüklerimizin bir araya 
gelerek, geleceğin Bursa’sına katkı 
sağlaması açısından Bursa Evi son derece 
önemli. Dernek yetkililerine ve mekanın 
genişlemesi ve bu noktaya gelmesine 
katkı sağlayan Büyükşehir Belediye 
Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.

ANKARA VE BURSA

Tanpınar’ın deyimiyle biri “daima 
dasitani ve muharip”, diğeri Türk 
ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden 
sahip, atalarımızın yeni baştan kurduğu 
bir şehir. Biri Osmanlı’nın dibacesi 
diğeri milli mücadelenin. Birinin 
ayağına diken batsa, karalar bağlar 
diğeri. Nitekim Bursa’nın işgaline 
yas tutanların Ankara’da meclis 
kürsüsüne siyah örtüler sermesi en güzel 
örneğidir bu kardeşliğin. Tarihin bu iki 
kadim şehrinin adını bugün yan yana 
anmamızın sebebi ise Ankara Kalesi 
burcunda yer alan Bursa Evi’dir. 

Bursa Büyükşehir Belediye’sinin sınırları 
aşan hizmet kervanına Bursa Evi 
restorasyonu münasebetiyle Ankara’yı da 
eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bursa Evi’nin kapısı, sadece Ankara’daki 
Bursa kökenlilere değil, ülkemizin 
her yerinden Ankara’ya gelen Bursa 
aşıklarının da buluşma kaynaşma 
merkezi olacaktır. 

Ankara’da Bursa’nın misafirperverliğini 
doyasıya yaşayacağınız Bursa Evi’ne; 
evinize hoşgeldiniz.
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Ö. Erhan YILDIZALP

Allah’ın öyle kulları var ki düşünmeye 
değer, bir yanda alim, bir yanda zalim, 
bir yanda karnını zor doyuranlar diğer 
yanda “yürü ya kulum” denmiş varlığının 
hesabını bilemeyenler. Bir tarafta iki 
lafı üst üste getiremeyenler, diğer tarafta 
unutulmayacak eserler bırakanlar.

Sanat; ilmi olsun, bedeni olsun 
yaradılıştaki özelliğe insanların yaşarken 
kattıkları beceriler varsa o kişi kıyamete 
kadar var olacak eserler bırakır, tarihte 
bunları çokça görüyoruz, işte bu 
kişilerden biri de İsmail Sönmezalp idi.

İsmail Sönmezalp anıt eser konusunda 
tanıdığım muhterem birisiydi, 
kendisini 1955 yılında, Kazım Baykal’ı 

tanıdığım Hilmi Erözdem’in evinde 
tanımıştım. İsmail Sönmezalp, Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu’nun 
kuruluşuna katkıda bulunmuş, Yönetim 
Kurulu’nda görev almış, eski eserlerin 
müteahhitliğini yapmış idi, evi Kavaklı 
Caddesinde, Kavaklı Cami’nin kuzey 
yanındaydı, sonra Alaaddin Mahallesi 
Topraklı Sokakta oturdu, 1975 yılında 
Bağlarbaşı’nda altında atölyeler, üstünde 
evi olan bir yeni bina yaptırdı. 1982 
yılından itibaren rahatsızlığı nedeniyle 
çalışamaz oldu ve yine Alaaddin 
Mahallesi’ndeki evine döndü. 1987 
yılında vefat etti.

Kavaklı mahallesinden Alaaddin 
mahallesine geldiğinde, Topraklı Sokakta 
tek katlı ve özene bezene yaptırdığı 
evinde otururken, yan tarafında eski 
konak tipi iki katlı diğer evinde ve bu 
evin bahçesinde atölyeler kurmuştu. 
Evin bahçe kapısından girişte sağ tarafta 
büyükçe bir oda “burası benim kaptan 
köşküm” derdi, kendisiyle sohbet ederken 
bilhassa köşeleri erimiş çürümüş kitaplar 
dikkatimi çeker, sorardım bunlar ne 
kitabı diye ve bana o kitapları açıp izah 
ederdi. Osmanlıca, Farsça yazılı bu 
eski kitaplarda neler yoktu ki. Bir gün 
masasının üstünde bir çok kağıtlara 
çizilmiş modeller vardı, sorduğumda 
Hindistan’da bir Mihrace evlenirken 
babası bir madalyon hediye etmiş, işte 
o eski kitaplardan okuyup madalyonu 
biraz da hayal gücü ile çiziyordu, ortası 
şu şekilde, etrafı böyle uzun uzadıya 
anlattı ve “ben bunu bir caminin 
alçıkari penceresinde uygulayacağım” 
dedi, nitekim uzunca bir zaman sonra o 
pencere ile başka pencereler de yapmış, 
işte alçıkari pencerelerde model nasıl 
olurmuş orada gördüm.

Evin bahçesi bir çarşı gibiydi, bir tarafta 
taş ve ağaç malzemeleri için depo,   ayrı 
ayrı işler için atölyeleri vardı. Birisi 
taş oymacılığına ayrılmıştı, çok defa 
onun mermerden, şadırvanlar, fıskiyeler, 
kapı pencere söveleri, merdiven 
kupeştelerini tamamen el işçiliği ile 
yaptığını izlemiştim, bazı zamanlarda 
da evinden ağaç işleme sesi duyardım, 
ağaç işleme atölyesinde hat işleri için 
yaptığı levhaların çerçevelerini, yazılarla 
uyumlu bir şekilde imal ederdi, alçıkari 
pencerelerin kalıplarını ölçülerine 
göre burada yapardı. Cami, hatta saray 
kapıları, pencere kapıları kündekari 
işçiliği ile özene bezene işlerdi. Taş 
ve ağaç işçiliklerinde oyma, geçme 
tekniğini iyi bilen, bunları yapabilmek 
için de uygun modeller icat eden biri idi.

Evin alt katındaki odalardan birisi 
alçıkari pencerelerin alçı dökümüne 
ayrılmış, burada kalıplara döktüğü 
pencereleri diğer odaya taşır, ikinci oda 
alçı işleme atölyesi idi, burada oyma, 
işleme işi tamamlandığında pencereyi 
üst kata taşır burada bir odada çok çeşitli 
renklerle camlar var, penceredeki modele 
uygun renkli camları keser yerlerine 
yerleştirir ve işi tamamlardı. Burada bazı 
zamanlar vitray çalışması da yapardı. 
Tamamlanan işleri depo olarak ayırdığı 
odaya taşırdı, siparişlerin tamamlanması 
ile müşterilerine teslim ederdi.

Alt kat odalardan birisini hat işine 
ayırmış, ağaç atölyesinde imal ettiği 
levhaların yazılarını burada yazar, 
yaptığı işleri sipariş üzerine istenilen 
özellikte yapardı.
Eserlerini 1963 yılından itibaren 
Devlet Tiyatrosu’nun önündeki, Devlet 
Galerisi’nde sergilemeye başlamıştı, o 
yıllarda levhaları beş yüz bin lira ile iki 

BİR BURSA SEVDALISI;
İSMAİL SÖNMEZALP

Yangından sonra Ulu Cami kuzey kapısı
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milyon lira arasında müşteri buluyordu 
ki, bu miktar para o devirde büyük para 
idi, böyle astronomik fiyatlara rağmen 
levhaları satılmıştı.

1950’li yıllarda İran Şahı Rıza Pehlevi 
ve Irak Kralı Faysal’ın saraylarına birçok 
işler yaptığını biliyorum. Eğer yanlış 
hatırlamıyor isem 1955 yılı idi, Irak Kralı 
Faysal Bursa’ya gelmiş, Çelikpalas’ta 
kalıyordu. Bir akşam Hisar’ın 
sokaklarında birçok polisler dolaşıyor, 
herkes tedirgin olmuştu. Sonra İsmail 
ustanın hanımı Zekiye abladan öğrendim 
ki, Irak Kralı Faysal ile Başbakanı Nuri 
Sait Paşa Bursa’ya gelmiş. Başbakan 
sarayı için bizim ustaya sipariş vermek 
istiyormuş, özel arabasını göndermiş ve 
ustamızı evinden aldırmış. Çelikpalasta 
görüşmeler sonunda Paşa çok büyük 
siparişler vermiş. Siparişleri imal etmeye 
başlayan İsmail usta, tamamladığı 
siparişleri hemen Irak’a göndermişti. 
Ancak iş bitecek gibi değildi ve 1957 yılı 
Temmuz ayında Irak’ta İhtilal oldu. Kral 
da Başbakan da öldürüldü ve siparişlerin 
bir kısmı ustanın elinde kaldı ama yine 
bu mallar fazla beklemeden müşteri 
buldu.

İsmail usta ile gündüzleri konuşulmaz, 
ancak akşam saat 20.00 de evine 
gittiğimde yaptığı işleri bana gösterir, 
ondan sonra bürosunda oturur, sohbet 
ederdik. Sanatı ruhuna işlemiş olan bu 
zat, sanatkârlığın inceliklerini anlata 
anlata bitiremezdi. Benim en çok merak 
ettiğim konu, Bursa’daki anıt eserler idi. 
Bunlar hakkında bilgi istediğimde o da 
Kazım Baykal gibi ciddi ve belgelere 
göre konuşurdu.

İsmail Sönmezalp Ulu Cami’nin 
1950-60 yıllarındaki restorasyonunda 
müteahhidi idi, orada yapılan işleri 
öğrenmek istemiştim. ‘Ulu Cami’nin orta 
kapısının mermer işçiliği benim en güzel 
eserlerimden birisidir’ demişti. Oradaki 
çalışmaları görmüştüm. 1402 yılında 
Yıldırım-Timur savaşında Osmanlı 
ordusunun uğradığı bozgundan sonra 
Timur askeri Bursa’ya gelmiş ve talan 
girişimde bulunmuşlar, Ulu Cami’yi de 

ahır haline getirmişler ve 
giderlerken de orta kapıda 
yangın çıkarmışlar, yangın 
izleri daha sonra sıvanmış, 
işte 1950 yılında İsmail 
usta buraya yüksek bir 
iskele kurdu, raspalama 
yaptı ve yanıklar ortaya 
çıktı, her bir taşı ayrı ayrı 
ölçüp resmini çizdi ve 
Ulu Caminin arka bahçesi 
adeta bir taş işleme 
atölyesi gibi idi, ustalar 
modele göre taşları işliyor, 
İsmail Usta elinde çizdiği 
resimlerle, cetvel, kumpas 
yapılan işleri kontrol 
ediyor, beğendiğini 
kapıya doğru taşıtıyor, 
beğenmediğine iste bir 
tekme vuruyordu.

Ne hazindir ki, 
zamanımızda Ulu 
Cami’yi tanıtan rehberler, 
bu mermer işçiliğinin 
Ulu Cami’nin ilk 
yapısından olduğunu 
söylüyorlar, çünkü 
Selçuklu mimarisinin 
izlerini taşıyan kapının 
mermerleri, İsmail 
Usta’nın ellerinde aynısı 
olmuştu, bugün dahi 
orijinalinden ayırmak 
mümkün değildir ve Ulu 
Cami’de daha birçok 
bilinmeyenler var.
Benim bugün en çok üzüldüğüm konu, 
Ulu Cami’yi tanıtanların yaptıkları 
yanlışlardır. Mesela Şadırvan’ın yeri 
hakkındaki nine-papaz hikayeleri olan 
saçmalıklar, yapının kuzey cephesinde 
bir pencerenin kemerinde bulunan bazı 
işaretler gösterilerek İslam mabedinin 
kiliseden döndürüldüğünü söyleyenler… 
Bunların aslı nedir, bu gibi birçok 
bilinmeyenleri Kazım Baykal’dan ve 
İsmail Sönmezalp’ten öğrendim, bir 
başka yazımda onları da anlatırım.

İsmail Sönmezalp, “Ben 
Alperenlerdenim, benim ceddim 

Orhangazi devri sarayına dayanıyor, 
Sultan Murad Hüdavendigar’ın  
Çeşnigirbaşısı Paşacık Ağa benim 
ceddimdir” derdi. Hanımı Alaaddin 
Mahallesi’nin Zekiye ablası idi, Zekiye 
abla ile konuşmak için dikkatli olmak 
gerekirdi, tam bir Osmanlı kadını 
olup çok saygılı birisiydi. Kendinden 
küçüklere dahi dikkatle yaklaşır, o 
güzel Türkçesiyle herkese saygı, sevgi 
gösterirdi. Türkçe kadar Osmanlıcayı 
da okur, yazar, tercüme ederdi. Bu 
muhterem insanlar vefat ettiler, amma 
çok değerli anılar bıraktılar, mekânları 
cennet, kabirleri nur dolsun.

Ulu Cami’nin 1950-60 yıllarında yapılan restorasyonun 
müteahhidi olan İsmail Sönmezalp, “Ulu Cami’nin orta 
kapısının mermer işçiliği benim en güzel eserlerimden 
birisidir” demişti.
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ÜFTÂDE DERGÂHI’NDA
ZİKİR MECLİSLERİ

Prof. Dr. Mustafa KARA

Bursa’nın gönül mimarlarından biri olan 
Hz. Üftâde bu dünyadaki geçici hayatını 
1580’de tamamlayarak âlem-i cemâle 
intikal etmişti. Fakat O’nun Divan’ında 
yer alan Türkçe şiirleri o günden beri 
insanların gönüllerine ışık tutmaktadır. 
Uludağ’ın eteklerinde kurduğu 
tekkedeki zikir meclisleri insanları dînî 
hayatın zirvelerine taşımış ve onları 
“imanın tadını tatma” bahtiyarlığıyla 
yüzleştirmiştir. Tasavvufî hayatın temel 
terimlerinden biri zikirdir. Yani Allah’ı 
anmak onu unutmamak… Şekil olarak 
zikrin çok değişik usulleri varsa da özü 
birdir. Zikir gönüllere cila verir, temiz 
gönüllerle aşk ve mahabbetin engin 
sahillerine kulaç atılır. Bu doyumsuz an 
için yaptığı dua ile söze başlayalım:

Yâ İlâhî zikrin ile ver gönüllere cilâ
Görüne tevhîd içinde hûb cemâlin ey 
Hudâ

Rehber eyle zikrini olsun vesîle zâtına
Zikr içinde erdiler cümle erenler hep 
sana

Cânımıza zikrin ile ver hayât-ı câvidân
Kim fenâdan kurtulup zikrinle 
bulsun bekâ

Götürüp gözden hicâbı açıla envâr-ı zât
Nûruna gark eylegil ‘âşıklarını ey Hudâ

Kim cemâlin va’desidir 
bunlara veren sükût

Anun içün dâimâ hamd ile ederler senâ

Muntazırdırlar bugün
güzel cemâlin görmeğe

Bundan özge yokdurur 
arzûları önden sona

Derdmend Üftâde’nin 
gönlünü kurtar gayrıdan

Tâ cemâlin nûruna vâsıl olup bula safâ
Zikir unutmanın zıddıdır. Dost’a ermek 
için zikirle barışık ve tanışık olmak 
gerekir. Peygamberlerin, velilerin yolu 
da budur. Zikir ve sohbet meclislerinin 
bereketiyle Allah’ı sevenler aşk 
gülistanının bülbülü olur. Zikirle ilgili 
davetiyeyi okuyalım:

GELİN ZİKREDELİM HAKK’I
Sevenler zâtın Allâh’ın
Gelin zikr edelim Hakk’ı
Erişe göklere âhın
Gelin zikr edelim Hakk’ı

Gülistânına varalım
Hak’ın zikrini sürelim
Ne var gönülde görelim
Gelin zikr edelim Hakk’ı

Gönülden yollar açıla
Hak’ın rahmeti saçıla
Şarâb-ı kevser içile
Gelin zikr edelim Hakk’ı

Hak’ın zikrindedir yolu
Bezen zikri ile dili
Budur ‘âşıkların hâli
Gelin zikr edelim Hakk’ı

Cemâlinin delîlidir
Nebîlerin sebîlidir
Velîlerin halîlüdir
Gelin zikr edelim Hakk’ı

Demişdir beni ananı
Anaram ben dahi anı
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Erişip vaslıma cânı
Gelin zikr edelim Hakk’ı

Garîb Üftâde’nin derdi
Ki dâim zikr ola virdi
Erenler zikr ile erdi
Gelin zikr edelim Hakk’ı

***

Bu davetiyeye icabet ederek zikir 
meclislerine katılanlara, katılmayanlara 
zikirden sonra duygularını, manevi 
kazanımları ve açılan kapıları terennüm 
ediyor.

BUGÜN ZİKREYLEDİK HAKK’I
Şükür Allâh’a ey dostlar
Bugün zikr eyledik Hakk’ı
Ki birledik onun zâtın
Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Güzel güzel dedik Allâh
Dilimize kolay geldi
Kabûl eyleye ol sultân
Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Elimizden gelen oldur
Ki tevhîd idevüz dâim
Gönülden adını anıp
Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Edenler Hâlık’ın zikrin
Ki onları sever Allâh
Melekler de bile eder

Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Dileriz dâim Allâh’dan
Gire kalbimize nûru
Gönül levhine yazıla
Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Gönüllerden bozulmayıp
Ölür iken ola sâbit
Delîl ola cemâline
Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Dürüş cehd eyle Üftâde
Açıla bağlı kapılar
Seçile cümle ma’nâlar
Bugün zikr eyledik Hakk’ı

Gönül dünyasını kanatlandıran, ruh 
dünyasının sonsuz ufuklarını seyrettiren 
zikir meclislerinden uzak duranlar, bu 
toplantılara soğuk bakanlar da vardı. 
‘Bülbüller gibi öten’ Üftade onlara bazı 
sorular yöneltmektedir. İşte sorular:

HAKK’A ÂŞIK OLANLAR
Hakk’a âşık olanlar
Zikrullah’dan kaçar mı*
Ârif olan gevherin
Yok yerlere saçar mı?

Gelsin mârifet alan
Yokdur sözümde yalan
Emmâreye kul olan
Hayrı şerri seçer mi?

Gerçek bu söz yârenler
Gördüm demez görenler
Kerâmete erenler
Gizli sırrın açar mı?

Sen bir kuru servisin
Hemân şöyle durursun
Sen bir palaz yavrusun
Kuş kanatsız uçar mı?

Üftâde yanıp tüter
Bülbüller gibi öter
Dervîşlere taş atan
mân ile göçer mi?

Dua ile başladık dua ile bitirelim:
İlahî yârî kıl bana ki 
Sen’den başka yarim yok
Ne yüzle varayım sana 
günahdan gayri kârım yok
***
Ne dervişem ferâgatde 
ne tâc u taht-ı devletde
Bu fânî dâr-ı gurbetde
 garîb oldum anarım yok

Ya İlahî düştüğüm yerde 
koma kaldır beni
Nice demdir ağlarım bir 
demde de güldür beni

Valsının sevdasına verdim 
bütün ben vârımı
Müflis ü bîçareyim nurun ile doldur beni

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 2011 
yılında restorasyonuna başlanan tarihi 
Üftade Tekkesi, önümüzdeki günlerde 
tamamlanacak. Bursa’nın önemli manevi 
odak noktalarından biri olan  tarihi 
yapı müze ve sosyal tesis olarak bölgeyi 
ziyaret edenlere hizmet verecek.
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BURSA; ERTESİ GÜNÜN RÜYASI

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa’da Zaman 
adlı ünlü şiirinde iki mısra ile kalbimi 
fethetmişti: “Bir rüyadan arta kalmanın 
hüznü/ İçinde gülüyor bana derinden” 
Bursa’yı anlatıyordu. Altmışlı yıllardan 
itibaren türlü vesilelerle ziyaret ettiğim 
bu şehri şair, nasıl bu kadar yakından 
ve derinden tanıyabilmişti? Ve neden 
o mısraları benim yahut arzulu başka 
şairlerin söylemesine fırsat bırakmadan 
dile getirmişti? Sanatkârlar arasında 
kıskançlıklar vardır. Acaba ben de 
Tanpınar ustayı kıskanıyor muydum? 
Yoksa aramızda başka türden bir iletişim 
dili mi vardı?
 
Bursa, elbette hele altmışlı yılların 

Bursa’sı, rüya gibi bir şehirdi. Dünyada 
rüya gibi şehirler çoktur. Onların 
bir kısmını görme imkânı bulmuş ve 
o rüyadan hiç uyanmamayı ben de 
ummuştum. Sözgelimi Türkiye dışından 
Bağdat, Medine, Bahçesaray, Prag, 
Budapeşte, Kurtuba, Gırnata, Türkiye 
içerisinden de Harput, Diyarbakır, Urfa, 
Mardin, Manisa, Amasya, Eski Malatya 
gibi şehirlerin üzerimdeki adeta büyülü 
etkileri her vakit sürmektedir. Ve onları 
her hatırladığımda aynı günün akşamı 
rüyama girerler.
 
Prof. Mikail Bayram dostum demişti 
ki, Türkiye’de tarihi dokusu itibariyle 
en ziyade tahrip edilen şehir Konya’dır. 
Onun bilim adamı sıfatıyla söylediklerine 
itiraz edecek halim yok. Ne var ki 

otuz yılı aşkın süreden bu yana hemen 
her santimetre karesini adımladığım 
Bursa’da rastladığım her köşe, bastığım 
her taş, yaprak döken her çınar ağacı, 
beton evlerin arka bahçelerinde ıssız ve 
bakımsız bırakılmış her sahipsiz kabir, 
bana Bursa’daki tahribattan bir haber 
taşımaktaydı. 
 
Tanpınar ustanın kırklı yıllardan itibaren 
gezip tozduğu, Bursa üzerine yaktığı 
Bursa’da Zaman adlı ağıta benzer 
manzumesi de şahitlik etmektedir aslında 
bahsini ettiğim tahribata. 
 
Rüyalar kurgulanmaz biliyorum. Bizim 
kurduklarımız olsa olsa hülyalarımızdır. 
Ne var ki insan hülyalardan da, 
rüyalardan çıkar gibi uyanmaktadır. Her 
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ikisinden çıkış ve uyanış da kişinin moral 
dünyasında bir yıkım ve hüzün yaratıyor. 
Tanpınar ustanın rüyasından arta kalan 
neydi, nedir; bunu bilemem. Ama ustanın 
elinde derin uykusundaki rüyadan azapla 
uyandırılmış olmaktan doğan bir hüzün 
bulunduğunu biliyoruz. Tam bu hüznü 
yaşarken şaire derinden gülümseyen 
şehrin ima ettiği ironiyi düşünmek 
lazımdır. 
 
Hüzün ve gülümseme bir araya gelmişse 
hiç başka tarafa çekmeye gerek yoktur. 
Besbelli derin ve köklü bir trajedi 
yaşanmaktadır ve o trajedinin öznesi ise 
sizsiniz; bizzat siz ey şehrin dününden ve 
bugününden bihaber ahalisi! Ki bu şehir, 
bir dönemlerin en büyük imparatorluğu 
olan Osmanlının ilk başşehridir. Hani 
nerede o başşehirde sultanların ikamet 
ettiği saraylar? Nerede Sultanların 
kasırları? Şüheda Camii’nin karşısındaki 

yamaçlardan aşağıdaki sonsuz Bursa 
ovasını gözetleyen Sultan, Balkanlardan 
Avrupa içlerine kadar ilerleyen fetihlerini 
hangi has odada hayal etmişti? Şimdi o 
has odanın bulunduğu Beyler Sarayı’nı 
sırf bir hatıra olsun diye ayağa kaldırmak 
istesek, kim bize mani olacaktır? 

Şehirlerin fiziki yapıları yanında 
bir ruhu bulunduğunu ben Harputlu 
kimliğimle çoktan fark etmiştim. Bir 
şehri, kendisiyle arkadaşmışsınız gibi 
dolaştığınızda onun sizinle konuştuğunu, 
yârenlik ettiğini işitirsiniz. Yeter ki 
kafanızdaki kulakla beraber kalbinizin 
kulağını da açık bulundurunuz. 
 
Ben Bursa’da böylesi eşref saatleri çokça 
yaşadım. Tamamı ana caddesinden 
yukarıya doğru olmak şartıyla tam sekiz 
mahallesinde muhtelif seneler ikamet 
imkânı buldum. 

Zeyrek mescidinin ardındaki bayırlarda 
kısa süreli ikametimde, belediyenin 
çöpleri merkep sırtına yüklediği 
heybelerle topladığını görünce sevinçten 
uçmuştum. Çünkü büyük şehre yerleşince 
çocukluğumun sevimli hayvanı 
merkebi bir daha göremem diye hayli 
korkmuştum. Mahalledeki insan unsuru 
çoğunlukla mütedeyyin orta sınıf lardan 
mürekkepti. Etnik yapı ise Gürcü ve Laz 
ağırlıklıydı. Kopup geldikleri memleketin 
lehçesini, yiyecek ve folklorunu da 
buraya taşımışlardı. Az sayıda Arnavut 
ile araları pek limoni sayılırdı. Tuhaf 
biçimde kendilerini yerli beni yabancı 
sayıyorlardı. 
 
Şible’de otururken Uludağ’ın bereketi 
saydığım derelerin farkına varmıştım. 
Son derece az sayıdaki yerlilerin yanında 
daha ziyade doğulu, bana yakın şehirlerin 
insanlarıydı komşularım. Karınca 
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Deresi’nin gürül gürül aktığı seneleri 
hayal ederek zihnimi yazılmamış şiir ve 
okunmamış türkülerle doldurmuştum. 
Hemen aşağıdan başlayan ve ortasından 
yol geçerek üç parçaya bölünmüş 
bulunan Emirsultan kabristanı bana, 
asfaltın altında kalarak unufak olmuş 
insan kemiklerinin, yeniden bir bedende 
dirileceği güne dair işaret fişekleri 
atmaktaydı. Geçtim oraları da; Karınca 
Deresi’nden avuçla berrak suların içildiği 
demlerin hülyasını kurarak. 
 
Namazgâh, Yeni Mahalle daha uzun 
süre ikamet adresim olmuştu. Çocuksu 
bir küçük anlaşmazlık sebebiyle 
tartıştığım bir hanımefendi, mahalleye 
yeni taşınmış olmamı gözeterek nereli 
olduğumu sormuştu. Türkiyeliydim 
ama sonuçta Harputluydum da. 
“Harputluyum” deyince kadından 
dehşetli bir azar işitmiştim: “İşte böyle, 
Allah’ın doğusundan Bursa’mıza geliyor 
huzurumuzu bozuyorsunuz” demişti. 

Kadının yüzüne dikkatle baktığımda 
bal gibi Tatar olduğunu okudum. 
Cevabım acımasızdı: “Hanımefendi 
siz de Tatarsınız; Tataristan Bursa’ya 
Harput’tan çok daha uzak değil mi?” 
Kadın suçüstü yakalanmış gibi ellerini 
yüzüne kapatarak benden uzaklaştı. 
Ve bir daha ne bana ne de başka bir 
yabancı(!)ya sataştığını sanmıyorum. 
 
Hangimiz yerliydik? Bursa’da yerlilik 
ne demekti? Yerlilik ile yerleşiklik 
arasında nasıl bir alaka kurulabilirdi? 
Ayrıca bir şehir sunduğu besin ve 
ürünleriyle damarlarınızdaki kanı kaç 
yılda tamamıyla kendisinin kılardı? Ve 
bir şehir, semtleri, sokakları, yapıları, 
iklimi, yemişleri ve insan dokusuyla rüya 
ve hülyalarınıza girmişse, sizin şehriniz 
olmuş demek değil midir? Değil midir ki 
siz de artık o şehrin hemşerisisiniz. Kaldı 
ki eğer canı canınızdan olan birisini 
o şehrin kabristanına defnetmişseniz, 
buranın toprağı, onun doğduğu toprak 

ile akraba olmuş demektir. Hangi toprak 
hangi topraktan farklıdır? Ben derim 
ki göbeğimizin gömüldüğü toprak 
ile bedenimizin gömüldüğü toprak 
arasında, kıyamete kadar sürecek olan 
ve bir dip akıntısına benzeyen irtibatlar 
kurulmuştur. O irtibatı hiç ama hiç 
kimse kopartamaz artık. Sokaklarına 
tükürmekten utandığınız, izmarit 
atmaktan sakındığınız şehir size, siz ona 
aitsiniz demektir.

Molla Arap, Umurbey, Çobanbey 
mahallelerinde Boşnak kökenli 
arkadaşlarım oldu. Arnavut aidiyetli 
olanlar da vardı aralarında. Geçinip 
gidiyorlardı. Bursa bu semtlerde de 
geçmiş zamanların suyollarından, dere ve 
çaylarından haberdar ediyordu bizi. Sular 
kurumuş, derelerin üzeri örtülerek asfalt 
çekilmişti. Ama şehrin ölümsüz ruhu 
buralarda bir zamanlar şırıl şırıl akmış 
bulunan suların sesinden rüyalarımızda 
da olsa fısıltılar mırıldanıyordu. 
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Maksem’de Bursa’daki en iyi ahbabımın 
evi, ovaya doğru, Setbaşı ve Irgandı 
Köprülerinin altından akıp giden suların 
komşusuydu. Sıklıkla balkonda oturur 
bu sesi kalbimizin mutena bir köşesine 
istif etmeye çabalardık. Buraların 
yukarısındaki gecekondulardan bizim 
oralı kimi yoksul insanlar inerdi 
şehre. Hüdayi nabit kestane ve ceviz 
ağaçlarının ürünlerini ucuz fiyata 
satarlardı. Bazen Maksem deresinden 
(Gökdere) yukarıya doğru gezintiye 
çıktığımızda onların yoksul çocuklarını 
o buz gibi suda yüzerken görürdük. Akan 
derenin önünü taşlarla bent yaparak 
tutup, küçük gölcükler elde etmişlerdi. 
Oralarda yüzme denemeleri yapan zavallı 
yavruların iç giysilerindeki yırtıklar 
yüreklerimizi yırtardı. 
  
Maksem’de yaşayan insanların da 
kökenleri asla Bursalı olmamasına 
rağmen, ciddi ve vazgeçilmez bir 
Bursalılık tekebbürü taşıdıklarına 
yakından tanıklık ederek geçip 
gitmiştim.
 
Temenyeri, İvazpaşa, Pınarbaşı, Üftade, 
Tophane, Muradiye ve nihayet Çekirge, 
ismini sevdiğim, geçmiş zaman 
yaşamlarını özlediğim bu semtlerle ve 
onların sakinleriyle de bir gün tanış 
olmayı temenni ederim. Temenni ederim 

dedim de mesela Temenyeri’nin ismi 
acaba bu temenniden mi gelmişti diye 
yeni bir merak sardı kalbimi. Tepelerin 
en yükseklerinden olduğuna göre insanlar 
Allah’a olan temennilerini buradan 
mı ulaştırmak istemişlerdi? Bu kelime 
eğer temenni ile amenna kelimelerinin 
bitişmesinden doğmuşsa sanki daha bir 
anlam kazanıyor Bursa’da. Çünkü bu 
şehirde bir vakitler Yenimahalle’den, 
Namazgâh’tan aşağıya doğru seyrü 
sefere çıkan her yolcu, yol boyunca 
mevcut bütün esnafın önünde ellerini 
göğüslerine götürerek hafifçe eğilip 
selam verirmiş. Tevekkeli değil mi ki o 
günlerden kalma bir alışkanlığı Bursa’da 
yaşayan kadınlar bile otobüse, dolmuşlara 
binerken “selamün aleyküm” diyerek 
sürdürmektedirler. 
 
Rüya diye başlamıştık söze. Ben bilirim 
ki rüya ile amel olmaz. Ancak rüya ile 
iman pekâlâ gerçekleşebilir. Çünkü 
uyanıkken tanıklık ettiğimiz dünyadan 
bize bilgi aktaran kafa ve bedenimizdeki 
duyu organlarıdır. Oysa uykuda onlar da 
kapanmaktadırlar. Fakat bu sefer bize 
başka bir dünyadan yani gaip âleminden 
haber aktaran kalbimizin duygu 
melekeleri açılmaktadır. Necip Fazıl 
üstat “Gözsüz görüyorum rüyada nasıl” 
diye soruyordu bir dizesinde. Rüyalar 
bize kalbimizde de görme, işitme, 

düşünme melekesi olduğunu hatırlatır. Ve 
rüyalarla gaip hakkında sezgilerin sahibi 
oluruz. İnancın emniyet ve güvenlik 
alanına buradan çıkılmıyor mu? 

Öyleyse rüyalar, rüya gibi şehirler 
uhrevi âlemin lezzetlerinden de 
tattırmaktadırlar insanoğluna. Şair, “Bir 
rüyadan arta kalmanın hüznü/ İçinde 
gülüyor bana derinden” derken, rüya gibi 
şehirler kuran bizden öncekilerin, hayatın 
her iki boyutunu da ihmal etmediklerini 
hatırlatmaktaydı. Hem dünyevi hem de 
uhrevi boyutu. Bugün insanların elinde 
baş döndüren teknoloji vardır. Ne var ki 
ona rağmen kurulan tek boyutlu, çirkin, 
ruhsuz ve salt dünyevi boyutu hesaba 
katılmış şehirler belki de bu sebeple 
rüya görmemizi engellemekte, hayal ve 
hülyalarımızın bile önünü kesmektedir. 
Bugünkü Bursa’ya bakınca elimizde 
geçmişten kalma ne varsa, bir medresenin 
ayrık otlarına boğulmuş bahçesi, 
mekânından kopartılmış bir mezar taşı, 
kurumuş bir çınar kökünden fışkıran 
cılız fidan, çıkmaz bir sokağın köşesinde 
unutulmuş olukları kırık çeşme, sütunları 
simsiyah olmuş konak kalıntısı, yankısı 
kubbelerinde kaybolmuş camilerin bodur 
minareleri hala rüya görmemizi sağlayan 
unsurlardır. Dedik ya rüyalar, ertesi güne 
sarkarak öteki âlemle irtibatımıza kapı 
aralayan soyut anahtarlardır.



82

bursa’da zaman

300 YILLIK TARİHİ MİR AS; TAHİR PAŞA KONAĞI
Banu DEMİRAĞ

Kültür Bakanlığı’nca 1985 yılında 
kamulaştırılarak, onarımı Agâh Bursalı 
desteğiyle yapıldıktan sonra alt katı 
uzun süre ilçe halk kütüphanesi olarak 
kullanılıp 2012’de Mudanya Belediyesi’ne 
devredilen Tahir Paşa Konağı, 18. 
yüzyıl mimarisi ve Lâle devrinin seçkin 
örneklerinden biri olarak soluk alıyor. İç 
duvar ve tavanlarındaki çiçek kabartmalı 
gravürleri günümüze kadar gelmeyi 
başarmış 18 odalı konağın, bir bölümü 

Fransa’dan getirtilip bugüne kadar 
Bursa’da himaye edilmiş eşyaları Tahir 
Paşa’nın torunu Agâh Bursalı onayıyla 
izlenime sunuldu.  Tahir Paşa’nın bir 
diğer torunu Memduh Gökçen’in de 
desteğiyle yapının müze ve sosyal/
kültürel merkez amaçlı değerlendirilmesi 
olanaklı kılındı ve 5 Temmuz 2013’te 
Mudanyalıların hizmetine açıldı.

Konuyla ilgili son protokol 18 Ocak 
2013’te Mudanya Belediye Başkanı 
Hasan Aktürk ve Agâh Bursalı tarafından 

imzalandıktan sonra, devrin İtalyan 
malı kiremitlerinin dahi özgün hali 
gözetildiğinden, İtalya’dan getirtilen 
çatı malzemelerinin kullanılmasına 
özen gösterildi. Bilhassa başodasındaki 
tezyinatıyla göz kamaştıran yapının 
restorasyonunda desteğini esirgemeyen 
Tahir Paşa’nın torunu Mudanyalı 
M. Agâh Bursalı, duygularını şöyle 
paylaştı: ‘Bu bir arzu ve gönül işidir. 
İnsanlar güçleri yettiği oranda, doğru 
işlere katkı koymalı. Benzer hizmetlerle 
vatandaşlarımıza ve ülkeme yararlı 
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olmaya çalıştım. Ömrüm oldukça da 
bu tür çalışmalara destek vermeyi hiç 
tereddütsüz sürdüreceğim. Mudanya ve 
Mudanyalıları çok seviyorum.’

Dört ciltlik Bursa 
Ansiklopedisi’nde(2002) konağa ilişkin 
yer almış beş altı satırlık bilgi hiç 
kuşkusuz bugün için aşılmış durumda. 
Zaman içinde farklı kaynaklar ışığında 
mekanın mimari özellikleri paylaşılmış 
olsa da, kimi sorular henüz yanıt 
bekliyor. Örneğin 1870 yılında vefat 
etmiş Tahir Paşa’nın, 1724 yılına 
tarihlenmiş bu konağa neden/nasıl sahip 
olduğu halen belirsizliğini koruyor. 
Dokuz ay süren ikinci restorasyonunu 
Mimar Mustafa Turgut (Arme Yapı 
Tasarım Ltd. Şti) tarafından tamamlanan 
ve Semih Gündoğdu’nun  (V-End Design) 
iç tasarımını gerçekleştirdiği konağı 
okurlara tanıtırken, yaşanan döneme de 
açıklık getirileceği inancıyla, söze Tahir 
Paşa ile başlamak yerinde olacak. 

Tahir Ağa / Tahir Paşa kimdir? 
Hüdavendigâr Vilayetine bağlı 
Mudanya Kazası Voyvodası Tahir 
Ağa 1840 tarihinde eyalet meclisine 
500 kuruş maaşla üye olarak girmiş, 
devlet ricalinden gelen tavsiyelerin 
hükümetçe uygun görülmesi üzerine 
kendisine 1843’te “kapıcıbaşılık” 
rütbesi verilmiştir. Meclis azalığından 
uzaklaştırılışından 4 yıl sonra servet 
ve nüfusuyla orantılı biçimde resmi 
statüsünü yükselterek 1849’da işlevi 
değişen meclislere tekrar girmiş, 
1861 yılında Rumeli Beylerbeyliği 
pâyesiyle kendisine paşalık rütbesi 
de verilerek Hüdavendigâr Eyaleti 
Mutasarrıf lığına tayin edilmiştir. ‘Paşa’ 
unvanının, 1855 depremi sonrasındaki 
yazışmalar doğrultusunda,  kentte 
alınan önlemlerin takipçisi oluşuna 
binaen verildiği düşünülmektedir. 1288 
(1871-72) tarihli Hüdavendigâr Vilayeti 
Salnâmesinde, “Bursa’dan Saadetlü 
Tahir Paşa Hazretleri”nin 27 Kasım 
1861-30 Mayıs 1862 tarihleri arasındaki 
6 aylık mutasarrıf lığı gösterilmekle 
birlikte, “rahmetü’l-’aleyh” ibaresiyle 
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o sırada hayatta olmadığı belirtilmiştir. 
Sultan Abdülaziz tarafından mukaddes 
eşyaları Hicaz’a götürecek sürre alayına 
baş olarak görevlendirilmiş iken kalp 
krizi sonucu vefatı üzerine, Bursa’ya 
nakledilmeyip Eyüp Sultan Haziresi 
civarına defnedilmiştir. Bir yerde bu 
duruma da tarih düşürür nitelikteki kabir 
kitabesi şöyledir:  

Hüve Hayyu La Yemûd Sabıkan 
Hüdavendigâr Eyaleti Mutasarrafı olub, 
Emir-ul Hac kaimakamlığıyla Surre-i 
Hümayun emanetine memuran-ı azimet 
üzere iken,  irtihal-i dâr-ı bekâ eden 
Seyyid Mehmet Tahir Paşa merhumun ve 
kâffe-i ehl-i imanın ruh-i şerif lerine rıza 
en illah, el Fatiha. 1287Receb22-18 ekim 
1870

Gelelim ‘Surre –i Hümayun’un ne 
olduğuna... Haremeyn’e (Mekke ve 
Medine) pek çok hizmetleri olan 
Osmanlı Sultanları, her yıl Hacca 
gidecek kafileyle birlikte surre denen 
keseler içinde paralar, altınlar, hediyeler 
göndermişler, götüren kafileye surre 
alayı, başkanlık edene de surre emini 
denmiştir. Haremeyn’de görev yapan 
ilmiye sınıfı mensuplarına diğer devlet 
vazifelerindeki memuriyetlerden yüksek 
paye ve maaş verilmiştir. Konuya ilişkin 
internetten bulup çok kısalttığımız 
verileri de buraya ekleyelim. 

Surre Emini: Yüksek kademeden 
asker veya mülkiye sınıfı mensubu 
olup doğruluğu, dindarlığıyla tanınmış, 
zengin, güvenilir, akıllı, bilgili, 
idarecilik vasfına haiz kişilerden 
seçilen surre emininin rütbesi Horasan 
ve Fars valiliklerine eşdeğer olduğu 
gibi, vardığı her Osmanlı vilayetinin 
hâkimlerini azil veya tayin yetkisine 
sahiptir. Koruma ve/ya işaret/müjde 
amaçlı iki adet top ile seyreden askerler 
komutanlarıyla beraber Surre Emininin 
emrindedirler. Ayrıca bir hatıratta 
değinildiği üzere mehteran, tercüman, 
tabip, eczacı, seyis, kâtip, veznedar, 
surre kadısı vb. gibi, surre alayında 
473 görevli bulunabilir. Bunlardan 

şenlendirici gurup, daha yola çıkmadan 
surre emininin evini allı yeşilli bayrak ve 
tüylerle süsleyip önünde gösteriler yapar, 
ki alaya o yıl başkanlık edecek kişi 
halk tarafından bilinip hürmet edilsin.                                                                                                                                         
   

Surre Yolculuğu: Surre-i Humayun 
kurban bayramında Mekke’de olacak 
şekilde, Recep ayının 12. günü, yani 
bayramdan dört buçuk ay önce yola 
çıkar. Sirkeci’den Üsküdar’a geçerken, 
Haremeyn’e bitişik toprakların başlangıcı 
olduğundan Harem adı verilmiş olan 
kıyıya yanaşır. Birincil emaneti, 
Sultanahmet Camii avlusunda her yıl 
yenisi yapılarak surre devesine yüklenen 
Kâbe örtüsüdür. 1864 sonrası denizyolu, 
1908 itibarıyla demiryoluyla gönderilen 
surre alayı, 1915 sonrası Mekke Şerifinin 
bağımsızlığını ilan edişini müteakip 
Şam’dan öteye gidememiş, 1919’da 
gelenek sona ermiştir. 

Surre Devesi: Alayın önündedir; deri, 
gümüş, altın, kadife, ipek ve boncuklarla 
süslenir. Haddinden fazla takıp 
takıştırmış gösteriş budalası kadınlara 
söylenen  “Bu ne hal, surre devesi gibi 
olmuşsun!” deyimi buradan gelir. Surre 
devesi yaşlanınca çalıştırılmaz, 
Peygamberin devesine benzetilip kutsiyet 
atfedilerek ölene kadar bakılır. Kutsal 
topraklardan geçip geldiğine inanılarak 
korunan leyleklere de “Hacı leylek” 
denişi bu yüzdendir.

Feraşet ve Zevrak Çantaları: Kâbe’deki 
işleri gören hizmetkâra ferraş, hacılara 
zemzem dağıtanlara ise zevrak denir. Hac 
görevini bunları vekil tayin edenlerin 
altın, gümüş paralarla dolu feraşet 
ve zevrak çantaları Evkâf Nezâretine 
(Vakıflar Genel Müdürlüğü) teslim edilir. 
Böylece fakir halk da gelecek seneye 
kadar geçimini buradan sağlar. Haremeyn 
Evkafının 18. yy’daki geliri 1.300.000, 
gideri ise 1.250.000 kuruş idi.

Surre Alayının misyonu: Bayramdan 
önce başta Surre Emini olmak üzere, 
Mekke Ordu Komutanı ve özel görevliler 

Kâbe’nin dört yanında ikişer rekât namaz 
kılarak temizliğe başlar, gülsuyuyla 
duvarları silip dualarla içeri girerler. 
Hurma yapraklı küçük süpürgeler ve 
zemzem-gülsuyu karışımıyla kutsal 
mekan yıkarlar. Bu su atılmaz, teberrük 
gayesiyle bekleşen hacılara küçük 
şişelere doldurulup verilir. Günümüzde 
de hala zemzemle karıştırılacak gülsuyu 
Türkiye’den gitmektedir. Bayram günü 
mehter eşliğinde Dersaadet’ten gelen 
örtü, bayramlığını giymek üzere Kâbe’nin 
üzerine serilir, eskisi altından usulünce 
çekilip Surre Eminine teslim edilir. 
Çeşitli nakışlarla süslü ham ipekten 
Kisve-i Şerif de, her yıl Surre Alayı’nın 
Medine’ye gelişinde Peygamberimizin 
ravzasında yenisiyle değiştirilir. Eski 
örtüler Eyüp Sultan Türbesi’nde ziyarete 
açıldıktan veya bir müddet büyük 
camilerin duvarına asıldıktan sonra 
Hırka-i Saâdet Dairesi’nde saklanıp ölen 
padişah ve yakınlarının sandukaları 
üzerine örtülür. 

Surre parantezinin ardından, Tahir 
Paşa’nın nüfuzlu kimliğini ortaya 
koyması bakımından, muhassıllık 
meclisi, voyvoda ve mutasarrıf gibi 
başlıkların altını özet şeklinde de olsa 
açmakta yarar var. Tanzimat döneminden 
itibaren yeni bir anlayışla oluşturulan 
kurumlarla Avrupa tarzı bir sistem 
imparatorluk bünyesine yerleştirilip idari 
ve mali merkeziyetçiliğin sağlanması 
istendi. Böylece halk ile devlet arasındaki 
aracı zümreye mensup yerel eşraf, 
girdikleri yerel meclisler sayesinde 
yönetimde söz sahibi oldu. Slav dillerinde 
reis, vali, kumandan, prens anlamına 
gelip Osmanlı İmparatorluğunda da 
sancak beylerine eşit bir rütbe olarak 
kullanılan voyvoda, vezirler adına devlet 
gelirlerini 7 yıl boyunca toplamaya 
yetkili kılındı. Tanzimat sonrası 1859 
itibarıyla voyvodalık kaldırılarak 
kazalara kaymakam tayin edilmeye; 
geniş yetkili defterdarların gönderildiği 
eyaletlerdeki muhassıllık meclisine 
eyalet meclisi, sancak yöneticilerine ise 
mutasarrıf denmeye başlandı.
17. yy itibarıyla vergi toplamakla 
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görevli muhassıl sıfatına haiz vezir ve 
sadrazamlar görev yerine bizzat gitmeyip 
nüfuzlu aileleri görevlendirince, 
devlet mülkünün kefil gösterilerek 
kiralanması esasına dayanan iltizam 
usulü yolsuzluk iddialarıyla kaldırılmış, 
doğrudan merkeze bağlı ve neredeyse 
vali statüsündeki yetkililer tayin 
edilmiştir. Bunlara sancak merkezlerinde 
yardımcı olmak üzere 25 Ocak 1840 
tarihli nizamname ile vergilerin tesbit 
ve tevzii’ne ilişkin; hâkim, müftü, asker 
zabiti, mahallin ileri gelenlerinden 
dört temsilci ve iki kâtipten oluşacak 
meclis-i muhassıl, gayrimüslimin de 
temsil edileceği eyalet merkezlerinde 
ise müşir başkanlığında daha geniş 
yetkili meclisler oluşturulmuştur. Ancak 
menfaatleri zedelenen vali, sancak 
beyi ile mahallî eşraf uygulamayı 
baltalayacak söylentiler yaymış, 
kışkırtılan halk ise temsilcilerin 
merkezce işten el çektirilmek istenen 
şaibeli ayan ve eşraf arasından 
seçilmesine tepki göstermiştir. Kısa 
süreli uygulamada1840-1841 yılları 
devlet gelirlerinde büyük azalmalar 
görülmüş; Osmanlı’da ilk kez çıkarılan 
kâğıt paralar yıllık % 12,5 faizle 
piyasaya sürülmüştür. 

Tahir Paşa’nın Bursalı ve Gökçen 
aileleriyle bağı
Bir yanı Nakşî, diğer yanı Mevlevî 
kollara ayrılmış Eminiyye Dergâhı 
mensupları 200 küsur yıllık tarih 
parantezinde Bursa’nın sosyoekonomik 
ve kültürel oluşumuna katkı koyarken, 
siyasî referansın önünü açtığı 
ailelerden Cizyedarzâdeler, nam-ı 
diğer Haraççızâdeler,  tüm Osmanlı 
Devleti’nde olduğu gibi âyan konumunun 
sunduğu olanaklarla güçlenerek aynı 
döneme damgasını vurmuştur.

Eminiyye Dergâhı dördüncü kuşak 
şeyhlerinden Bahaeddin Efendi’nin 
Tahir Paşa’nın kızı Remziye Hanım 
ile evliliği devlet katındaki gücünü 
perçinlemiş, ailenin ekonomik, sosyal, 
kültürel etkinliğini arttırmıştır. Kızları 
Zehra Hanım’ın Cizyedarzâde Saffet 
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Bey ile evlenmesi, mevcut ilahî ufkun 
devlet erkânıyla ittifakını yerelin ötesine 
taşımış, oğulları Emin Bey’in ise eşrafa 
mensup bir isim olarak güçlenmesine 
zemin hazırlamıştır. 

Bilindiği gibi, 1876-77’deki ilk mecliste 
Hüdavendigâr mebusu olup başkan 
vekilliği görevini de yürütmüş Şeyh 
Bahaeddin Efendi, nakib-ül eşraf olarak 
elli yıldan fazla il idare meclisinde 
Ahmet Vefik Paşa’nın danıştığı 
isimlerden biridir. Mudanya Voyvodası 
Tahir Ağa’nın damadı da olan Şeyh 
Bahaeddin Efendi’nin büyük oğlu 
Emin Bey’in Mudanya’ya yönelimi bu 
sayededir. Emin Bey’in kızı Mürrüvvet 
Hanım, 1899’da Mudanya’daki konakta 
dünyaya geldiği gibi, 1921’deki nikahı 
yine burada kıyılmıştır. Mürüvvet 
Hanım’ın, Aktar Kemal’in kızı ve Ural 
Duraner’in kız kardeşi Dilek Hanım ile 
evlenmiş olan oğlu Halit Ahman da Tahir 
Paşa’nın bir diğer torunudur.  

1934’te Bursalı soyadını alan, Mudanya 
Voyvodası Tahir Paşa’nın torunu ve 
Şeyh Bahaeddin Efendi’nin oğlu M. 
Emin Bey, amcası Şeyh Agâh Efendi’nin 
1914’deki vefatından sonra ‘evlad-ı ekber’ 
olduğu halde postnişini amcazadesi Rauf 
Umur’a devretmiş,  Avrupai yaşantısıyla 
ünlenmiştir. Beyoğlu sorgu hakimi 
mütemayiz izzetlü Halit Zati Bey’in 
kızı Halet Hanımla evliliği İstanbul ile 
ilişkilerine ivme katmıştır. Emin Bey; üç 
kez belediye başkanlığı, iki kez Ticaret 
Odası başkanlığı, Almanya ve Rusya’ya 
zeytin/zeytinyağı ihracatı dışında, susam, 
buğday, keten tohumu ticareti yapmıştır. 
Ancak henüz Fransız ortaklı Osmanlı 
Bankası Mudanya muhabirliği if lasını 
hazırlamış, kaçan Yunanlılardan kalan 
borçlar yüzünden son yılları sıkıntı 
içinde geçmiştir. Tahir Paşa’nın torunu 
Emin Bey; Bahattin Bursalı, Remziye 
Semiz ve Agâh Bursalı’nın babalarıdır. 

Öte yandan Emin Bey’in halası Zehra 
Hanım’ın Cizyedarzâde Saffet Bey ile 
evliliğinden doğan oğlu M. Memduh 
Bey, Memduh Gökçen’in dedesidir. 

Gayrimüslimlerden alınan cizye ile 
toprağın gelirinden doğan haraç adlı 
vergileri Bursa’da Osmanlı Devleti 
adına toplayan Cizyedarzâdeler, söz 
konusu unvanın 200 yılı aşkın süre 
sahibi olmuşlar; aralarında birçok hattat, 
müderris, ulema, kazasker bulunan 
aile mensupları, eşrâf ve âyan olarak 
siyasi, ticari ve kültürel hayata katkıda 
bulunmuşlardır. Emin Bey’in yeğeni 
Mehmet Memduh Bey bunlardan biridir. 
Mülkiyenin yüksek kısmından pekiyi 
derece ile mezun olup Gönen Balya, 
Erdek, Sandıklı kaymakamlıklarının 
ardından 1914 seçimlerinde İttihat-ı 
Terakki Partisinden en yüksek oyla Bursa 
mebusu çıkarak, dedesi Şeyh Bahaeddin 
Efendi’nin de ilkinde yer aldığı Meclis-i 
Mebusan’a girmiştir. Daha sonra devlet 
kademelerinde görev almak yerine, 
19. yy. ortalarında Fransız ipek 
borsasında ünlenen Osman Fevzi 
Efendi’nin damadı olarak, ailenin 
ipekçilik geleneğini sürdürmeyi tercih 
eden M. Memduh Bey, vatansever 
kimliğine girişimcilik ruhunu da 
ekleyerek yalnız siyasi arenada var 
olmakla yetinmemiş, aynı zamanda 
sanayi gelişime de katkıda bulunmuştur. 
Sefaret aracılığıyla ilişki kurduğu Japon 
İmparatorunun kayınbiraderi Kont Graf 
Otani ile birlikte 1928 yılında Türk 
Japon Fabrikası adıyla Bursa’daki ilk 
kombine dokuma-boya-apre işletmesini 
hizmete açmıştır. 

Emin Bey’den günümüze                                                                                                                             
1941 Mayısında vefat eden Emin Bey’in 
mülkiye mezunu büyük oğlu Bahattin 
Bursalı (1917), Merkez Bankası kurucusu 
Nusret Meray’ın kızı Nevin Hanımla 
evlenmiş, kendisi de Osmanlı Bankası’nın 
genel müdürüyken emekli olmuştur. 
Babaannesinin adı verilen kızı Remziye 
Hanım (1923), yüksek tahsilini Belgrat’ta 
tamamlamış Semizoviçlerden Bosnalı 
Ekrem Semiz’le evlenmiştir. Geçtiğimiz 
yıl hayat arkadaşı Nuran Hanım’ı 
kaybeden Agâh Bursalı (1925) ise hayır 
işlerine ağırlık vermiş, büyük dedesi 
Tahir Paşa Konağı’nın restorasyonlarına 
katkı koymanın yanı sıra, mekanın 

müzeye dönüştürülmesine olanak 
sağlamıştır. 

Memduh Bey’den günümüze                                                                                                                           
Japonlarla ortaklığı feshedip emprime 
kısmını ilave ettiği işletmeyi genişleten 
Memduh Bey’in Almanya’da öğrenim 
görmüş yüksek maden ve kimya 
mühendisi olan damadı Hamdi Sami 
Gökçen,  pek çok iş kolunda faaliyet 
göstermiş, altmış yaşındayken fabrikayı 
oğlu Memduh Gökçen’e devretmiştir. 
Tekstilin yanı sıra plastik enjeksiyona 
yönelen ailenin bu girişimi 1975’ten 
bugüne süren otomotiv sanayideki plastik 
parça üretimine zemin hazırlamıştır. 
Tekstil işine 2008’e kadar devam edilmiş, 
ancak 38 yıldır da kesintisiz üretim 
yapılan plastik sanayi ile yola devam 
edilmiştir. 

Konağın mimari önemi
5 Temmuz 2012’deki resmi açılışından 
birkaç gün önce Olay Gazetesi 
editörlerinden Nahit Kayabaşı’nın titiz 
çalışmasıyla gün ışığına çıkan -Bursa’da 
Yaşam Dergisinin Mudanya sayısında 
konağa ilişkin üç farklı yazı bulunduğu 
bilgisiyle başlamakta yarar var. Yapının 
mimari verilerini, öncelikle Hüsrev 
Tayla’nın ‘Mudanya Evleri ve Tahir Paşa 
Konağı’ başlıklı yazısından (Turing, 
Temmuz/Aralık 1978, Sayı 63/342, s. 
2-11)  alıntılayarak mekan tanımlamasına 
girizgah yapalım. (Olay Gazetesi, 
Bursa’da Yaşam, Haziran 2013, s 302-
307)

‘Türkler bütün dini, ticari ve sosyal 
yapılarına yapı kitabesi koyup, yapanı 
yaptıranı ve tarihini yazmış ve 
günümüzde de bilinmesini sağlamıştır. 
Bazı evlerde gördüğümüz tarihler, 
genellikle süslemelerin içinde ve çok 
kere de evin değil süslemenin yapıldığı 
yılı belirtmektedir. Bu yüzden evlerin 
tarihlerini kesin olarak bilememekte, 
malzeme, mimari ve süsleme 
kıyaslamaları ile yaklaşık olarak tespit 
edebilmekteyiz. En eski Türk Evlerini 
ararken, elbette ki Osmanlı Devletinin 
ilk merkezi Bursa ve ilçeleri ile Marmara 
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bölgesini taramak doğru olur. 
Büyük aile yapısına uygun yaşantısını 
yitirmesi ile beraber, diğer birçok büyük 
ev ve konaklar, birden fazla ailenin 
yaşadığı konutlar haline gelmeye başladı. 
Bu yeni kullanım şekli elbette ki ev ve 
konakların bünyesi ile plân düzenlerini 
de etkiledi ve değişikliklere sebep oldu. 
Tahir Paşa Konağı da bu yeni yaşantıdan 
kurtulamazdı. Konakta üç, dört ailenin 
oturma zorunda oluşu, evin bölümlerinde 
ve merdivenlerinde değişikliklere 
sebep oldu. Bu değişikliklerden bir 
kısmı hemen görülebilmekte ise de, 
yapının orijinal bünyesini tespit için 
özel bir araştırma gerekmektedir. 
(…) Bütün değişiklik ve onarımlara 
rağmen “başoda” bütün haşmeti ile 
ayakta durmakta, dış tesirlerin ve 
sahiplerinin tahrip çabalarına, ellerinin 
yetişebildiği yüksekliğe kadar badana 
ile boyamalarına rağmen hâlâ göz 
kamaştırmaktadır.

Başoda kapısından klasik düzende bir 
Türk odasına girilmektedir. Tavanda 
Bursa kemeri ile ayrılan seki altı, sağda 
dolaplar ve solda bütün ihtişamı ile Türk 
odası, oda nisbetleri düzeni, dolapları, 
pencere ve tepe pencereleri, rafları, 
Bursa kemerleri ve tavanı ile klasik bir 
Türk odası, süslemeleri yeni bir hayat, 
yeni bir tutku eseri: Lâle Devri. Mimari 
ve sanat yaşantımızda çok kısa (30-40 
sene) süren, şiirde Nedim gibi büyük 
usta ve çok renkli şair yetiştiren, mimari 
ve özellikle süslemede gerek mermerde 
gerekse ahşapta çok heyecanlı, renkli 
tabiata ve hayata aşık bir üslûp olarak 
Lâle Devri, yerini barok üslûbuna 
bırakmadan sanat hayatımızda bir fırtına 
gibi esmişti.

XVI. yüzyılın ikinci yarısı ve XVII. 
yüzyılda başlayan batı etkisi, XVIII. 
yüzyılın başından itibaren daha güçlü bir 
hale gelmiştir. Mimaride klâsik nisbet ve 
şekiller karakterini korurken, süslemede 
rumî ve hataî gibi sitilize motif ler yerine 
doğaya dönük natürel bitki, çiçek ve 
meyve desenleri kullanılmaya başlandı. 
İnsanlar Lâle Devrinde yaşamaya, 

eylenmeye dönük coşkun bir hayatı 
sürdürürken, evlerinde ve konaklarında 
da bu etkiyle realist bir süsleme türü 
gelişmişti. O güne kadar süsleme, tavan, 
dolap gibi kısımlarda görülürken, artık 
sağır duvarlarda panolara bölünerek tepe 
pencereleri şeklinde çok zevkli ve zengin 
süslemelerle bezenmeğe başladı.

Alçı tepe pencerelerinin nispeten sağlam 
kalanlarında, yalnız çevre (su) kısmı 
görülmektedir ve bu kısımlar natüralist 
yaprak motif leri ile bezenmiştir. Tepe 
pencerelerinin hizasında ve rafın üst 
kısmında bulunan iki duvar, gene yaprak 
motif li çerçevelerle bölünmüş, içlerine 
tepe pencereleri gibi sivri kemerli 
panolar düzenlenmiştir. Bu panoların 
içleri Lâle Devri’nin en karakteristik 
motifi olan saksı, vazo içinden yükselen 
natüralist çiçek ve meyve motif leri 
ile alçı kabartma ve çok renkli olarak 
süslenmiştir. Dolaplar şekil olarak eskiyi 
muhafaza ederken badana altında kalan 
süslemelerinde yeni tutku sezilmektedir. 
Klâsik devrin etkisini sürerken, içindeki 
motif ler natüralist çiçek resimleriyle 
doğayı içeri taşımaktadır.

Yukarda da kısaca vurguladığımız gibi, 
elimizde kalmış az sayıdaki bu önemli 
örnek, Tahir Paşa Konağı mutlaka 
gelecek kuşaklara saklanabilmelidir. 
Hızlı kentleşmenin yok edici kasırga 
tesirine henüz fazla kapılmamış mutlu 
kasabalarından olan Mudanya’daki 
klâsik dönem yadigârı evlerimiz ile Lâle 
Devrinin nadir örneklerinden olan Tahir 
Paşa Konağı’nın ve yakın çevrelerinde 
bulunan korunması gerekli daha geç 
devir ev ve sokakları kurtarmak için kim, 
hangi kuruluş öncü olacaktır?’

Bu yazının yazılmasından yedi yıl sonra, 
bugünkü adı Kültür ve Turizm Bakanlığı 
olan Kültür Bakanlığınca hatırlanıp el 
atılan ve ama restorasyon aşamasında 
kimliğinin bir elbise gibi soyulup 
başka bir çehre kazandırılışından 
rahatsızlık duyanlar olmuştur. Örneğin 
yine ‘Bursa’da Yaşam’ın aynı sayısında 
yer alan ‘Hangi Mudanya’ başlıklı 
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Safiyüddin Erhan’ın yazısından da alıntı 
yapmak boynumuzun borcudur. Erhan’ın, 
son dönem restorasyonları beğenmediği 
aşikârdır: ‘Kullanılarak zamanımıza 
gelmişken 1980’li yıllar başında Kültür 
Bakanlığı tarafından istimlak edilip, 
ciddi bir hassasiyet gösterilmeksizin 
elden geçtiğinden, asli unsurlarından çok 
şey kaybetmiş olup, geçen zaman içinde 
girişindeki geçici kütüphane hariç, ciddi 
bir kültür hizmeti için kullanılmaksızın 
kapalı tutulduğundan bakımsız kalmıştır. 
İçerisinde bulunduğumuz 2013 senesinde 
hususi bir teşebbüsle tekrar yenilenip 
elden geçirilmiştir.’ Safiyüddin Bey, 
Türkevi Cilt II s 46’daki Sedat Hakkı 
Eldem’den alıntılayarak belgelediği 
eskiz ve verilerden yola çıkarak ilk 
restorasyondaki çalakalem çalışmanın 
yol açtığı tahribatı vurgulamak 
istemiştir. Tıpkı fanatik dil ve edebiyat 
tutkunlarının tercümeyi ‘bir tür vatan 
hainliği’ hatta yeri geldiğinde ‘intihar’ 
saydıkları gibi, Safiyüddin Bey’in 
açıklaması da bu yorumun mimarideki 
izdüşümü niteliğindedir. Restorasyona 
soyunanların -gaflete düşerek- benzer 
bir ihanete alet olmamak, nefis ve hırs 
canavarını alt edebilmek adına on değil, 
yüz değil, bin kere düşünmeleri gerekiyor 
galiba. 

Gökçenlerin aile kitabı ‘Manolya 
Ağacının Kökleri’nde yer alan şecerenin 
hazırlanmasındaki değerli katkılarının 
yanı sıra, Şeyh Agâh Efendi’nin 
Emirsultan Haziresinde kaybolan 
kitabesinin aranıp bulunması bahsinde 
Eşrefizâde Safiyüddin Erhan’ın özel 
çabalarını da burada zikretmekte yarar 
var.  Öte yandan Maksem’deki Eminiyye 
Tekkesi’nin yan parseline yıllar önce 
yapılan apartmanların temelinde dergâha 
hizmeti geçmiş otuz küsur ismin 
kabirlerinin bulunduğu düşünüldüğünde, 
çıkılan katlar kadar vebal yüklü 
nice inşaatın, sağduyu ve öngörüden 
yoksun biçimde hayata geçirildiği de 
unutulmamalı. 

Restorasyondan önce yapıların 
karakteristiği, geçmişteki işlevi, insan 

ilişkisi, yaşanmışlığının araştırılması 
gerektiğini vurgulayan rahmetli 
mimarlarımızdan Hüsrev Tayla’nın 
yetmişli yıllardaki çığlığı, mevcut 
temeller üzerinde yeniden yükselecek 
tüm mekânların payandası niteliğinde. 
‘Plansız sanayileşmenin kurbanı 
Bursa’nın nefes alacağı yerlerden 
biri olan Mudanya’yı yozlaşmadan, 
belgesel değerlerini kaybetmeden, 
sağlıklı ve huzur içinde yaşanabilecek 
bir küçük kent olarak korumak, başta 
Kültür Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlıkları olmak üzere ilgili tüm 
üniversiteler, akademiler, enstitüler, 
vakıflar ve derneklerin görevidir. 
Bunun için ilk adım bu değerleri 
tanımak olacaktır sanırım.’ İlk adımın 
değerlerimizi tanımak olduğunu söyleyen 
Tayla’nın rehberliğinde gezmeyi, 
anlamayı dilerdik Mudanya’yı ve halen 
soluk alan tarihi evlerini. Geçen bunca 
yıl içinde bu samimi temenninin ne 
kadarının hakkını verebildi Bursa? Bu 
soruyu önce tüm ilgili kurumlara ve 
sonra da yitip giden ömürler ve değerlerin 
sızını içlerinde duyan okurlara armağan 
edelim.

İkinci restorasyon süreci
Kumyaka’da yağhane, Tirilye’de konak, 
Merinos Hayat Lokantası gibi restorasyon 
deneyimleriyle tanınan Arme Yapı 
Tasarım ve Ltd Şti’nin bu alandaki son 
göz nuru, Tahir Paşa Konağı. Mimar 
Mustafa Turgut ile yapım aşamasında 
tanıştığımızdan, kendisiyle konuşma 
fırsatını da çokça bulduk. Hatta yaz 
başında Agâh Bursalı’nın konuğu olarak 
Bodrum’da buluşup süreci etap etap 
izlerken, kâh Darrüşşüfaka’da, kâh 
Bodrumda yapılan görüşmelerle binanın 
ve ilçenin geçmişine yoğunlaştığını da 
biliyoruz. Mudanya Belediye Başkanı 
aracılığıyla önce Memduh Gökçen’le, 
sonra da Agâh Bursalı ile tanışmasının 
ardından başlayıp hızla gelişen yapı 
prosedürlerinin ve resmi kurul işlerinin 
tamamlandığı ilk üç aylık süreç içinde, 
Cüneyt Pekman’dan konuya yönelik 
aldığı fotoğrafların bizi bile hayrete 
düşürüp heyecanlandırdığını küçük bir 

not olarak ekleyelim buraya. Dahası, 
surre emini olarak görevlendirilen 
Tahir Paşa’nın yolun başında kalp krizi 
geçirerek vefat edişiyle defnedildiği 
Eyüp Sultan Haziresindeki mezar 
taşını bulma mücadelesine de tanığız. 
Eyüp Sultan bahçesinde Mimar Sinan 
Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
üyesi Cenk Açarçiçek ile namaz kılarak 
arama işine koyulması bu işe gönülden 
gönlünü vermiş oluşunun göstergesi 
sayılmalı bence. Memduh Gökçen’in 
‘keşke seni yirmi yıl önce tanısaydık’ 
sözleri, keza sonuçtan ziyadesiyle hoşnut 
kalan Agâh Bursalı’nın gözlerinden 
öpüşü gibi taltif lerin en büyük kazanımı 
olduğunu seslendiren Mustafa Turgut’un, 
Safiyüddin Erhan’ın da onayını almış 
olması bir diğer önemli referans 
sayılmalı. Eh, ‘müzmin muhalif’ olarak 
tanınan bir gönül erinin takdirini 
kazanmak da kolay iş değildir nitekim. 

Her ne kadar isminin zikredilmesinden 
hoşlanmasa da, Mustafa Turgut’un 
bir sonraki restorasyon çalışmasının 
İnebey’deki Eminiyye Tekkesi ve 
Osmangazi uhdesindeki Tavukçu Mescidi 
olacağını da buradan müjdeleyelim. 
Keşke Mimar Hüsrev Tayla yaşasaydı da, 
konağın şu halini görebilseydi demekten 
kendimi alamıyorum. Bir de çok önemli 
bulduğum, genellikle göz ardı edilen/
atlanan/unutulan bir ayrıntıya vurgu 
yapmadan geçemeyeceğim: Mimar 
Mustafa Turgut ve Tasarımcı Semih 
Gündoğdu’ya ilişkin konağın bir yerine 
küçücük de olsa birer levha çakılması, 
Mudanya Belediyesi’ni sadece yüceltir. 
Bizden söylemesi!         

Açılışının kırkıncı gününde
konağa ziyaret
Tarihi ilçelere has, tabelasız, 
yönlendirmesi kıt, dar yollar.  ‘Sora 
sora yöntemi’yle varıldığında genişlik 
duygusu sunan elverişli park olanağı. 
Çevredeki evlere yapılan makyaj. 
Bakımlı, yemyeşil bahçe. Özenli, güler 
yüzlü görevliler. Sıcak, nem, ter ve hoşa 
gitmeyecek kokulardan bütünüyle azâde 
klimalı iç mekân. Ücretsiz çay kahve 
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ikramı da cabası! Eh, daha ne olsun 
diyerek başlayalım.  

Pano metinlerini yazmış biri olarak 
gezmeye başlıyorum konağı kırkıncı 
gününde. Bildiklerimi bütünüyle 
unutmayı tercih ederek, sıradan bir turist 
gibi adımlarken okurlara nelerin referans 
verilebileceğimi düşünüyorum bir 
yandan. Bir kere 18. yy özgün taş tuvalet 
ve mutfağın birebir korunduğu konakta 
en ilgi çekici bölüm, günümüzde birkaç 
örneği Safranbolu Evlerinde kaldığı 
söylenen ‘monşarj’; Fransızca kökenli 
sözcüğün buradaki açılımıyla ‘dönme 
dolap’. Yani bugün adına ‘asansör’ denen, 
lokanta veya otellerde, mutfaktan üst 
kattaki yemek salonlarına servis aktaran 
düzeneğinin en ilkel biçimi. Haremlik/
selamlık arasındaki devridaimini 
sağlamaya yönelik, devrin dış dünyayla 
olan mutfak alışverişini kolaylayan bu 
köşe işte, ciddi bir ilgi odağı. Bazen 
önünde yarım saat durup inceleyenler, 
hatta yalnızca bu ‘evvel zaman icadını’ 
görmek için konağa gelenler dahi mevcut. 

18. yy Fransız ürünü ördekli avize, 
el yapımı dövme gümüş mineli saat, 
Arnavut kralının hediyesi dört koltuk 
ve güllü abanoz ağacından sandalyeler, 
Tahir Paşa’nın gündelik giysileri, tören 
kostümü, kılıcı ve kendisine hediye edilen 
Şeyh Şamil’in Çerkez yamçısı..  Ailenin 
yakın geçmişte de kullanmış olduğu çoğu 
gümüş, kristal veya özgün seramiklerden 
oluşan değerli sofra takımları, yine 
mineli veya çeşmibülbül ikram objeleri.  
Şeyh Bahaeddin Efendi ile evlenen Tahir 
Paşa’nın kızı ve aynı zamanda Agâh 
Bey’in babaannesi Remziye Hanım’a 
ait tuvalet aynası, ipek sabahlık, gümüş 
örgü çanta, sansar kürk gibi özel eşyalar. 
Sonra pirinç objeler, şamdanlar, perde 
veya diğer dokuma numuneleri muhtelif 
odaların gözdeleri arasında. Kimi tamir 
gören tüm bu eşyaların temizlenmesi, 
envantere aktarılması, yerleştirilmesinin 
ciddi bir emek gerektirdiğini belirtmeye 
gerek yok sanırım. Bursalı ve Gökçen 
Aileleri adına arşiv geleneğini titizlikle 
koruma misyonunun bir uzantısı olarak, 

neredeyse bir ay süren bu tanzim işini de 
gönüllü üstlenen Şükûfe Gökçen İskit’in 
paha biçilmez mesaisi, tarihi ve kültürel 
değerlerin paylaşımına yönelik verdiği 
hizmetlerin sadece küçük bir parçası. Bir 
kez daha arkadaşı olmakla kıvanıyorum. 

Sahi, konağın 20. yy’daki sahibi Emin 
Bey’in Rus usta Monol tarafından 
yapılmış udu müzikseverlere de pencere 
aralıyor.  Keza His Masters Voice 
Record  / ‘Sahibinin Sesi’  baskılı taş 
plakların birkaçını sıralayalım da tam 
olsun.  Nebile Hanım’dan ‘Gönül bezm-i 
harâb’;  Münir Nurettin’den ‘Neden hiç 
durmadan sevmiş bu göynüm’ , ‘Sırma 
saçlı’, ‘Mecbur oldum ben bir güle’;  bazı 
kaynaklarda ‘Hanende Karakaş’ olarak da 
geçen Karakaş Efendi’nin icra örnekleri, 
zeybekler.. Bunlar da işte devrin 
kentsoylu/burjuva yaşam biçiminin 
uzantısı olarak, ailenin güzel sanatlara 
eğilimini ortaya koyar nitelikte. Agâh 
Bursalı’nın musikî tutkusunu çok iyi 
piyano çalan annesi Halet Hanım kadar, 
babası Emin Bey’den aldığını kanıtlıyor 
bu taş plaklar. 

Çoğunluğu Cüneyt Pekman arşivinden 
alınan Mudanya fotoğrafları başlı başına 
bir seyirlik. Keza Tahir Paşa’nın torunları 
Agâh Bursalı ve Memduh Gökçen 
arşivlerine ait görseller de son derece 
ilgi çekici. Mudanya Belediye Başkanı 
için hazırlanan alt kattaki oda zaman 
zaman prestijli toplantılara boşuna mekan 
oluşturmuyor. Sahil şeridinin bilinen 
en eski görüntülerinden biri, Mudanya 
Mütarekesine atıfta bulunacak Atatürk 
ve İnönü portreleriyle bezeli duvarlar 
arasında, bakımlı yemyeşil bahçeye nâzır 
yerleştirilmiş çalışma masasında, Başkan 
Hasan Aktürk’ün haftada üç dört kez 
uğrayıp huzur araması tesadüf değil. 

Aynı katta eski Hayat Mecmuaları, kimi 
ansiklopedi serileri ve Mudanya’ya 
dair belediye yayınlarının korunduğu 
mütevazı kütüphanenin,  elbette yeni 
oluşu nedeniyle henüz katkıya muhtaç 
olduğunu belirtelim. Kardeş şehirler 
bankosu, Girit odaları, Mudanya 

Bandosu köşesi de alt katın ilginç diğer 
seyirliklerini sunuyor meraklısına. 
Nitekim Mudanya Spor’un atası 
Dinçspor kurulurken, Giritten gelenlerle 
oluşturulan Mudanya Bandosu, Mahmut 
Gazimihal’in ‘Bursa’da Musiki’ adlı 
eserinde de zikredilmiştir. Biraz bilgi 
ekleyelim de, müzikle ilgilenmiş biri 
olarak vefasızlıkla yaftalanmayalım: 
1924’teki mübadelede Mudanya’yı terk 
eden Rumların, kiliseye ait olduğu 
sanılan enstrümanları, Şükrü Çavuş 
İlköğretim Okulu’nun ön bahçesindeki 
sarnıcın içinde bohçalara sarılı olarak 
bulunur. Dönemin belediye başkanı 
ve 70. alay komutanının girişimleriyle 
İstanbul Fatih İtfaiye Bandosu’ndan şef 
Ahmet Ergümen getirtilerek halkevi 
bünyesinde bando kurulurken Girit 
kökenliler dışında bunları çalmayı bilen 
çıkmaz. Halkevlerinin kaldırılması 
ile ortada kalıp 50’li yıllarda yeniden 
oluşturulan bando, Bursa festivali ve 
fuar açılışlarına davet edilip ödüller alır. 
Bateri, akordeon, sax, trompet ve klarnet 
ile zenginleştirilip canlı performans 
sergileyerek düğün vb. etkinliklerin 
gözbebeğine dönüşen orkestra da aynı 
bünyede faaliyet göstermiştir. 

Haremlik ve selamlıktan iki ayrı 
merdivenle çıkılan üst kat, ailenin 
geçmişine yönelik verilerle karşılıyor 
gezginleri. Özgün şekli korunmuş kesitler 
dışında, ikinci kez tamamen restore 
edilip müstesna bir seyirlik abidesine 
dönüşen başodaya hakkını bilhassa 
vermek gerek. Ayrıntılarla örülü ve 
Barok mimarinin abartılı bezemelerine 
atıf yapan süslemeler göz kamaştırıcı 
çünkü.  Osmanlı Lâle Devri tezyinatının 
bir minyatürü denebilir buraya. Kim bu 
duvar bezemeleri, kabartma panolar, 
ahşap oyma kirişler, vitray cam işçiliği 
karşısında büyülenmez? Az bulunur 
güzellik ve zarafetin şahestesini sunup 
günümüze tarihlenen, ancak tahribata 
uğradığından zamanında İ. H. Konyalı 
tarafından güçlükle okunmuş ve eksik 
yerleri Yrd. Doç. Hasan Basri Öcalan’ca 
tamamlanmış Başoda Kitabesi’ni de 
buraya aktarmakta yarar var:
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Bu bâba neşredûp safâ 
kesb eyle gül-ü canâ                                                                                                 
Mankırın sim-ü zer eyle 
açıktır dilber-ü ranâ                                                                                                         
İlahi feyz-ü lûtfünle 
kerem-bâbın küşad eyle                                                                                                         
Bu hane sahibinin daima 
ömrün müjdad eyle.                                                                                                              
1137  (1724-1725) 

Artık üst katta olduğumuza göre, bir 
devrin yaşam koşullarını da aşikâr eden 
diğer izlenimlerimi de aktarmalıyım. 
Konukseverlik geleneğinin göstergesi 
alçak sekiler üzerinde uzanan ve kış 
aylarında ısıyı koruma, aynı zamanda 
da ışığı birebir içeri almaya yönelik 
tasarlanmış yüksek ama küçük boyutlu 
pencereler; ecdadımızın yüklük olarak 
kullandığı ahşap gömme dolaplar ki 
bence çağdaş ve modern dairelerde 
eksikliği ennn fazla hissedilen 
ayrıntılardır bunlar ve ama bilgiçlik 

taslamaktan vazgeçerek, bunun yorumunu 
mimarlara bırakıp konumuza dönelim.   
Hali hazırda iki hizmetli, bir büro 
görevlisi, bir güvenlik görevlisi, bir 
masa başı elemanı bulundurulan konakta 
Funda Özbek’le sohbet ediyoruz. Kendisi 
Michigan Üniversitesi’nde sanat tarihi, 
Miami Üniversitesinde de dinler tarihi 
öğrenimi görmüş şaşırtıcı bir yüz.  
Bahçenin çimleri biçilirken, bugün 
çay evi olarak kullanılan müştemilatın 
hemen yanında konuşuyoruz kendisiyle. 
‘Eskiden Mütareke Evi’ni gezmeye 
gelirlerdi Mudanya’ya ama Facebook’ta 
sayfa açtıktan sonra konak da önemli 
bir nokta oldu. Özellikle Bursa 
dışından gelenler çoğalmaya başladı. 
Eskişehir’den, Balıkesir’den gelenler bile 
oldu. Ottomantur, Onto Tour aracılığıyla 
ziyaret edenler arttı. Yürüyüş yaparken 
uğrayanların başını emekli öğretmenler 
çekiyor. Daha çok okumuş kesimden 
oluyor ziyaretçilerimiz. Ramazan ayında 

ortalama on kişi gelirken, şimdi sayı 
giderek artıyor, dün mesela 32 kişi geldi. 
(15 Ağustos tarihli konuşma)

Tüm diğer müzeler gibi pazartesi 
günleri kapalı olan konağın ziyaretçileri 
bilhassa hafta sonları yoğunlaşıyor. 
Ücretsiz çay kahve sunulan, dergi/gazete 
yayını dışında fotoğraf çekimine sıcak 
bakılmayan konağın sıcak, samimi ve 
davetkâr bahçesinin kullanımı için meclis 
kararı henüz yok ise de, brunch veya özel 
toplantılara aday olduğunu düşünüyorum. 
Kişisel veya sınırlı karma resim 
koleksiyonları için tercih edilebilecek 
alt kat, şimdilik Giritlilere yönelik el 
sanatları sergisini ağırlıyor. Mudanya’nın 
kıyı sokaklarını büyülenerek adımlayan 
gezginler için burası hiç uzak değil! 
Hele belediye yönlendirme tabelalarını 
da arttırsa, hiç kuşku yok çok daha fazla 
konuğu olacak konağın.

TAHİRAĞA HAMAMI DA
AYAĞA KALKIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Mudanya’da 1800’lü yıllarda inşa edilen 
ve bakımsızlık yüzünden harabeye dönen 
Tahir Ağa (Nur) Hamamı’nın restorasyon 
çalışmalarını başlattı. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, ilk 
günkü ihtişamı ile yeniden ayağa 

kaldırılacak olan tarihi hamamın sosyal 
ve kültürel aktivitelerin yapılabileceği bir 
merkez olarak hizmet vereceğini söyledi.

Bursa’nın turizmden hak ettiği payı 
alması amacıyla Cumhuriyet dönemi 
sivil mimarlık örneği yapılardan 
Osmanlı eserlerine, 2300 yıllık Bitinya 
surlarından 8500 yıllık arkeoparka 
kadar her alanda tarihi ve kültürel miras 
çalışmalarına hız veren Büyükşehir 

Belediyesi, Mudanya’da harabeye dönen 
iki asırlık bir eseri daha ayağa kaldırıyor. 
Eski zeytin halini yenilenen yüzüyle 
Mudanyalıların buluşma noktası haline 
getiren Büyükşehir Belediyesi, bu alanın 
hemen arkasındaki tarihi Tahir Ağa (Nur) 
Hamamı’nın restorasyon çalışmalarını 
başlattı. Restorasyon çalışmalarının 2014 
yılı başlarında tamamlanması ve yapının 
kültür merkezi olarak Mudanya’ya hizmet 
etmesi bekleniyor.
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KÜLTÜRLER AR ASI DİYALOg:

EVLİYA ÇELEBİ
KÜLTÜR YOLU
Türkiye’nin ilk uzun mesafe atlı gezi ve yürüyüş yolu olan 

‘Evliya Çelebi Kültür Yolu’nun tanıtımı, Babasultan Köyü’nde 

yapıldı. UNESCO, Kültür Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir 

Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen Kültür Yolu’nun bölge 

turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

Türkiye’nin ilk uzun mesafe atlı gezi ve 
yürüyüş yolu olan ‘Evliya Çelebi Kültür 
Yolu’nun tanıtımı, Babasultan Köyü’nde 
yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
desteğiyle Bursa belgeliğine kazandırılan 
‘Evliya Çelebi Yolu’ gezi kitabının 
ardından Türkiye’nin ilk uzun mesafe atlı 
gezi ve yürüyüş yolu olan ‘Evliya Çelebi 
Kültür Yolu’nun tanıtımına Babasultan 
Köyü ev sahipliği yaptı. ‘Evliya Çelebi 
Kültür Yolu’ projesi, Türk tarihinin en 
önemli gezgin ve anlatı ustalarından 
biri olan Evliya Çelebi’nin 1671’de 
İstanbul’dan başlayıp Hicaz’da sonlanan 
seyahati sırasında geçtiği güzergahları 
kapsayan, tarihi yeniden canlandırmayı 
ve kültürel bağları yeniden kurmayı 
amaçlayan uluslararası bir proje 
olarak öne çıkıyor. Projeye katılan 
araştırmacılar Evliya Çelebi Kültür 
Yolu’nu at sırtına gezerek, kültür, tarih, 

botanik, arkeoloji ve binicilik 
üzerine çalışmalar yaptı. 
Uzmanlar, Bursa’da Babasultan 
Köyü’ne gerçekleştirilen 
Evliya Çelebi Kültür Yolu 
tanıtımına da atlarıyla geldi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin karşıladığı 
araştırmacılar, Evliya Çelebi 
Kültür Yolu’nun geçtiği 
Babasultan Köyü’ndeki 
yürüyüşlerini de at üzerinde 
gerçekleştirdi.

“Türkiye’nin en uzun
atlı gezi ve yürüyüş yolu”
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa’nın 
kültürünün tüm yönleriyle öne 
çıkarılması konusunda örnek bir 
çalışmaya daha imza atıldığını 
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söyleyerek, Evliya Çelebi Kültür Yolu 
projesinin, tüm dünyada ‘Evliya Çelebi 
Yılı’ olarak kabul edilen 2011 yılında 
başladığını hatırlattı. Başkan Altepe, 
projenin Bursa ve Türkiye turizmi 
açısından önem taşıdığını ifade ederek, 
“Bursa olarak turizm kenti kimliğimizi 
geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu noktada 
kültür yolları da büyük önem taşıyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 
Büyükşehir Belediyesi’nin orta çalışması 
doğrultusunda Türkiye’nin en uzun 
mesafe atlı gezi ve yürüyüş yolunu 
tanıtıyoruz” dedi.

“Evliya Çelebi Kültür Yolu bölge 
turizmine katkı sağlayacak”
Evliya Çelebi’nin tarihin en önemli 
gezginlerinden olduğunu söyleyen 
Başkan Altepe, “Evliya Çelebi, 
eserlerinde de hac yolculuğu sırasında 
geçtiği ve ‘ruhaniyetli şehir’ olarak 
ifade ettiği Bursa’ya geniş yer vermiş. 
Evliya Çelebi’nin ilk hac yolu olan ve 
Yalova’dan Kütahya’ya uzanan 600 
kilometrelik yolun 250 kilometresi İznik 
ve Kütahya arasından geçiyor. Babasultan 

da bu yol üzerinde kalan tarihi bir 
köy. Bu güzergahta gereken düzenleme 
sağlandı. Yolu buradan geçen turistlerin 
bölgede en iyi şekilde ağırlanması 
ile bölge ve Türkiye turizmine katkı 
sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde 
konuştu.Başkan Altepe, projenin en güzel 
şekilde tamamlanmasını istediklerini 
ifade ederek, çalışmanın Türkiye’ye 
katma değer sağlayacağını kaydetti.

Kültürlerarası diyalog
UNESCO Kültürlerarası Diyalog 
Komitesi Başkanı ve Bilkent Üniversitesi 
Tarih Bölümü Başkanı Dr. Mehmet 
Kalpaklı da Evliya Çelebi’nin tarih adına 
önemli adımlar attığına işaret ederek, 
“İnsanlığın savaşı, zihinde başlar ve 
zihinde biter. Kültür yolları bu savaşların 
bitirilmesi noktasında büyük önem taşır. 
Evliya Çelebi Kültür Yolu üzerinden 
geçecek turistlerin de kültürlerarası 
diyaloğu sağlarken aynı zamanda bu 
coğrafyayı tanıyacak olmaları önemli 
birer adımdır. Kültürlerarası diyaloğun 
bu ruhaniyetli şehirde başlaması da çok 
önemli” diye konuştu.

“Babasultan Köyü, emsalsiz bir köy”
Evliya Çelebi Kültür Yolu’nun 
projelendirilmesinde ve bugüne 
gelmesinde büyük emeği olan Osmanlı 
tarihçisi Dr. Caroline Finkel ise projenin 
detaylarını anlatarak, kültür yolunu keşfe 
çıkan araştırmacıların gördükleri ilgiden 
ve misafirperverlikten çok memnun 
olduğunu söyledi. Finkel, “Evliya Çelebi 
Kültür Yolu üzerindeki Babasultan 
Köyü, emsalsiz bir köy. Bu yoldaki en 
güzel yer burası” dedi. Yolu keşfe devam 
ettiklerini anlatan Finkel, “Osmanlı 
tarihçilerinin en büyüğü, bana kalırsa, 
Evliya Çelebi. Bu yol Evliya Çelebi’nin 
1671 yılında çıktığı hac yolculuğunda 
geçtiği yol olması bakımından önemli. 
Bu yolculuğumuz sırasında herkes bize 
destek oldu, çok mutluyuz” diyerek 
Başkan Altepe’ye desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. Finkel, yolun devamındaki 
Herse Köyü’nde de bir köprüye ‘Evliya 
Çelebi Köprüsü’ adının verilmesi 
çağrısında bulundu.
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ULUDAĞ DELİCENUR MAĞAR ALARI

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Taş çağları olarak da bilinen Paleolitik 
dönemden Neolitik çağa geçiş Batı 
Akdeniz’in güneyinden Yukarı ve Kuzey 
Mezopotamya’ya kadar olan coğrafyada 
(yaklaşık olarak Burdur’dan Urfa’ya 
kadar Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri) adım adım takip edilebilirken, 
Güney Marmara Bölgesi de dahil olmak 
üzere Anadolu’nun batısında henüz 
sistematik araştırmalar yapılmamıştır. 
Buna karşın Marmara’nın batısında, yani 
Trakya bölümünde, Mezolitik dönemden 
beri birçok yerleşim yeri tespit edilmiştir. 
Trakya’dan başlayarak Kıta Yunanistan 

ve Balkanlarda izlenen yaşam tarzları 
ve bununla ilintili dini inançlar Doğu 
ile benzerlik gösterse de söz konusu 
yayılımın Ege üzerinden Kıta Yunanistan 
ve Balkanlar’a ulaşmasında Anadolu’nun 
batı kıyılarının ne gibi bir rolü olduğu 
henüz bilinmemektedir. 

Bir ihbar sayesinde tesadüfen 
keşfettiğimiz Uludağ kaya resimleri 
Güney Batı Marmara’da bilinmeyen bu 
dönemin kültür dünyasına beklenmedik 
bir ivme kazandırmaya aday gibi 
görülmektedir. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın izni ile Uludağ Üniversitesi 
adına sürdürdüğümüz Bursa ve 

İlçelerinde kültür envanteri çalışmamızın 
Büyükorhan İlçesi bölümünde arazi 
taramaları çalışmamız devam ederken 
bize mihmandarlık yapan Şahin Şen ve 
Tanju Şipal duvarında bazı resimlerin 
bulunduğu iki mağara bildiklerini ve 
bu mağaraların defineciler tarafından 
zaman zaman altın bulmak amacıyla 
dinamitlenerek tahrip edildiğini 
söylediler. Bu önemli bilgi üzerine söz 
konusu mağaralarda inceleme yapmak 
üzere harekete geçtik. 

Her iki mağarada da Mustafakemalpaşa 
Çayı’nın güneyinde, birbirlerinden 
yaklaşık 7 km mesafede olsalar 
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da, çaydan yaklaşık 1 km daha iç 
bölümde yer almaktadırlar. Arazi 
yapısı olarak Uludağ’ı oluşturan 
dağ uzantıları üzerinde olması 
nedeniyle Bursa İl sınırları içerisinde 
değerlendirilmesi gereken alan, il sınırı 
olarak Mustafakemalpaşa Çayı Kabul 
edildiğinden günümüzde coğrafi olarak 
Balıkesir İl sınırı içerisinde kalmaktadır. 
Dursunbeyli İlçesi’nin Delice Köyü 
sınırları içerisinde bulunan mağaralara 
Büyükorhan İlçe merkezinden 35 dakika 
da ulaşılırken, bu mesafe en yakın ilçe 
olan Dursunbeyli’den 3 saati bulmaktadır. 
Araştırma iznimiz sadece Bursa ili 
sınırlı olduğundan, her iki mağara yüzey 
araştırması kapsamına dahil edilmemiş 
ancak elde edilen veriler Balıkesir 
Müzesi Müdürlüğü ile paylaşılarak, 
mağaraların SİT kapsamına alınması 
talep edilmiştir. Bu yazıda, tarafımızdan 
keşfedilen her iki mağaranın ilk tanıtımı 
yapılacaktır. 

Delicenur Mağarası 
Mağaralardan ilkine ulaşmak üzere 
Büyükorhan’dan batıya doğru hareket 
ederek yaklaşık 22 km sonra Düğüncüler 
Köyü’ne ulaştık. Köyün yaklaşık 4 
km. batısında derin bir vadi içerisinde 
Mustafakemalpaşa Çayı akmaktadır. 
Bu çayı bir köprü üzerinden geçerek 

Delice Köyü yönünde 1 km. güneye 
doğru yolumuza devam ettik ve güneye 
yönünde bulunan tepenin eteği üzerinde 
yaklaşık 150 metrelik sarp bir inişten 
sonra mağaraya ulaştık. 390.41I.38II.334 
K ve  28.43I.23II.004 D koordinatlarında 
yer alan mağaranın girişi güneye 
bakmaktadır. Mağaranın doğusunda 
uzanan sık ağaçlarla kaplı derin 
vadide, daha sonra Mustafakemalpaşa 
Çayı ile birleşen bir dere hala akmaya 
devam etmektedir. Mağara girişi 6.8 
m genişliğinde 4.1 m yüksekliğinde 
ve mağaranın iç bölümü yaklaşık 20 
m  derinliğindedir. Mağaranın en iç 
kısmındaki yükseklik 2.8 metredir. 
Mağara iç kısma doğru daralıp son 
bulmaktadır. Tavan boyunca yer yer 
sarkıtlar yer almaktadır. Sarkıtlar 
doğrudan atmosferin etkisine maruz 
kaldıklarından yüzeylerinde etkili 
kararma dikkat çekmektedir.
 
Kiremit kırmızısı bir renkle betimlenen 
duvar resimleri mağaranın girişinde doğu 
duvarı üzerinde yer almaktadır. Mağara 
resimlerinin genellikle mağaraların derin 
bölümlerinde yer aldığı düşünülürse, 
bu durum biraz farklılık yaratmaktadır. 
Resimlerin bulunduğu duvar yüzeyinde 
bilinçli bir şekilde insan eliyle yapılan 
etkili tahribin izlerine şahit olmak 

mümkündür. Korunan bölümlerden 
birisinde anlaşıldığı kadarıyla geriye 
doğru kıvrılan uzun boynuzları ile arka 
arkaya iki adet keçi ya da geyik benzeri 
bir hayvan resmedilmiştir. Ön tarafta 
daha küçük gösterilen kuyruğunu dik 
tutarken, daha büyük olan arkadaki 
kuyruğunu yukarı doğru kaldırıp öne 
doğru kıvırmıştır. 

Bezemelerin geri kalanı büyük oranda 
tahrip olsa da, korunan bölümlerin 
birisinde başları T şeklinde gösterilen üç 
tane erkek figürünün yan yana bulunduğu 
bir sahne yer almaktadır. Cinsiyet 
ayırımını gösterir bir iz olmasa da, 
benzer örneklerde kadın figürlerinin daha 
geniş kalçalı  betimlenmiş oldukları göz 
önünde bulundurulursa, bunların erkek 
olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. 
Bunların sol üst tarafında, yine sağa 
doğru uzayan gövdeleri ve boynuzları 
ile keçi veya geyik benzeri yan yana 
işlenmiş en az 3 hayvan yer almaktadır. 
Aşağıda gibi duran erkeklerin bitişik 
düzen yan yana durması, hayvanlara karşı 
bir set oluşturmaya çalıştıkları izlenimi 
doğurmaktadır. Bu durumda sahnenin 
devamında bir av sahnesinden bahsetmek 
mümkündür. Resimlerde dikkat çeken 
önemli özelliklerden birisi sahnelerde 
perspektif verilmeye çalışılmasıdır. İlk 
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sahnede soldaki figürün sağdakine göre 
daha küçük verilmesinin perspektif le 
ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Diğer bir 
özellik ise figürlerin statik olmamasıdır. 
Örneğin en azından av hayvanları hareket 
halindedir. Bacakların duruşu, beden 
çizgileri, ya da kuyruğun hareketi bize 
bunu göstermektedir.

Delicenur Mağarası 2
Bu ilk mağaradan ayrıldıktan sonra 
Delice Köyü’ne doğru yola devam 
edildikten sonra, Delice Köyü’nün 
çıkışında araba terk edilerek, yürüyerek 
mağaraya doğru yola devam ettik. 
Yaklaşık 2 km bir yürüyüşten sonra, sarp 
bir yamacın tepesine ulaştık. Yaklaşık 
200 m inişten sonra mağaraya vardık. 

390.42I.41II.328 K ve  28.39I.44II.250 
D koordinatlarda yer alan mağaranın 
girişi doğuya doğru bakmaktadır. Bu 
mağaradaki tahribat daha içler acısıdır. 
Çünkü burada tahribat dinamitle 
yapılmıştır. Dinamit lokumu için 
açılmış deliklerden birkaçı hala 
görülebilmektedir. Bir delik 6 cm çapında 
ve 56 cm derinliğindedir.

Mağaranın dış yüzeyinde sol tarafta 
iki adet niş benzeri sığ oyuk dikkat 
çekmektedir. En sağdaki diğerlerine 
göre daha derin olup, duvar resimleri bu 
bölümün girişinin her iki yanında yer 
almaktadır. Resimlerde genellikle kiremit 
kırmızısı ve nadir de olsa sarı renk 
boya kullanılmıştır. Mağara girişinin 

yüksekliği 9.15 m ve genişliği 25 
metredir. Oyuk olan bölümün yüksekliği 
3.30 m, genişliği yaklaşık 6.5 m ve 
derinliği 3.50 metredir.

Güney duvarı
Mağara girişinin güneyinde, 1.60 m 
uzunluk ve 0.90 m yüksekliğe sahip 
resim alanında yanyana dizilmiş 3 stilize 
insan figürü seçilmektedir. Bunlardan 
birisi merkezde yalnız, diğer ikisi ise sol 
tarafta birlikte ayakta durmaktadırlar. 
Sağ yanda ise stilize edilmiş bitkisel bir 
motif bulunmaktadır. 0.37 m yükseklik 
ve 0.20 m genişliğe sahip ortadaki 
figür kollarını yana doğru açar şekilde 
cepheden betimlenmiştir. Dikdörtgen 
şeklinde hacimli işlenen vücudu aşağı 
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doğru heriki yana genişlemektedir. Vücut 
konturları normalde kiremit kırmızısı 
renkle işlenirken bu bölümde sarı 
boya kullanımlası dikkat çekmektedir. 
Bu nedenle bu figürün diğerlerinden 
farklı olarak kaftan şeklinde bir giysi 
giymiş olduğunu tahmin ediyoruz. Sol 
tarafta yan yana işlenen figürler yine 
kollarını yana açmış şekilde ayakta 
durmaktadır. Figürlerden en soldaki 
0.30 m yükseklik, 0.20 m genişliğe, 
ortadaki ise 0.40 m yükseklik ve 0.15 
m genişliğe sahiptir. Kalça bölümde 
bacaklardan ayrılarak vücudunun heriki 
yanına doğru çan şeklinde yana açılan 
çizgiler bulunmaktadır. Bu uzantıların 
elbise olduğunu düşünüyoruz. Büyük 
bir ihtimalle dans veya benzeri bir 
hareketten kaynaklanan bir yayılmaya 
işaret etmektedir. Bu durumda bu 
kompozisyonu merkezi figürün, olasılıkla 
tanrının, etrafında dans eden insanlar 
şeklinde açıklamak doğru olacaktır. 
Tanrının (?), sağında yer alan stilize 
edilmiş bitkisel motifin ise ne olduğunu 
anlayamadık. Olasılıkla olayın doğada 
geçtiğini vurgulamak için betimlenmiş 
olmalıdır. 

Mağaranın kuzey duvarında 6.70 m 
uzunluğunda ve 3 m yüksekliğinde ikinci 
bir resim alanı yer almaktadır. Merkez 
alanda şimdilik tanımlayamadığımız 
ve anlamlandıramadığımız bitkisel 
ve geometrik desenler işlenmiştir. Bu 
sahnenin en üst bölümünde V şeklinde 
bir desen ve bunun sağında, 0.50 m 
yükzekliğinde kıvrılmış şekilde yılana 
benzer bir motif betimlenmiştir. 0.60 m 
yüksekliğe sahip V şeklindeki desenin 
sol uzantısı üzerinde, yine kollarını 
yana açmış şekilde duran insan benzeri 
bir motif dikkat çekmektedir. Eğer 
kıvrılmış şekilde duran nesnenin yılan 
olduğu kabul edilirse, burda da ibadet 
ile ilgili bir sahnenin betimlenmiş 
olduğunu kabul etmek doğru olacaktır. 
Sahne doğu yönde, mevcut betimin 

sağına doğru, devam etmektedir. Ancak 
bu bölümde insan eliyle yapılan etkili 
tahribat nedeniyle, işlenen konu hakkında 
herhangi bir yorumda bulunmak zordur. 
Anlaşıldığı kadarı ile mağara girişinin 
her iki tarafında prehistorik çağ dini 
ayinleri ile ilgili kompozisyonlar tercih 
edilmiştir. Dış yüzeyde bulunan doğal 
nişler de ayinler ile ilişkili olmalıdır. Bu 
durumda Delicenur II mağarasını, bir 
mağara yerleşiminden çok, belli günlerde 
bir araya gelinen bir kutsal alan olarak 
yorumlamak daha doğru olacaktır. 

Delicenur I ve II mağaralarında 
kullanılan kiremit kırmızısı renkli boya 
olasılıkla demiroksit ve hematitten elde 
edilmiştir. Bu malzeme önce ezilerek 
toz haline getirilmiş, sonra bağlayıcı 
işlevi gören bir sıvı ile karıştırılarak 
parmak ucu, kıldan veya tüyden fırça 
veya benzeri bir gereçle kaya yüzeyine 
uygulanmıştır. Söz konusu boyayı elde 
etmek için gerekli olan hammadde 
mağaraların civarında doğal olarak 
bol miktarda bulunmaktadır. Yine 
civarda bulunan zengin çakmaktaşı 
yataklar Prehistorik çağ insanı için 
bu bölgeyi cazip hale getiren unsurlar 
arasında sayılabilir. Yüzeyde çok rahat 
gözlemlenebilen taş aletler, söz konusu 
yatakların kullanıldığını gösterir en açık 
belgedir. 

Prehistorik yaşam konusunda 
Günümüzden yaklaşık 35 bin yıl 
öncesinden itibaren Avrupa’da, 
Afrika’da ve Avustralya’da insanlık 
tarihinin ilk sanatsal ürünleri ortaya 
çıkmıştır. Bunlar arasında güneybatı 
Fransa ve kuzey İspanya’da bulunan 
mağara resimleri özel bir öneme 
sahiptir. Mağara resimlerinin bulunduğu 
mağaralardan bazıları şunlardır: Lascaux 
(Fransa), Niaux (Fransa), Trois Freres 
(Fransa) ve Altamira (İspanya). Bu 
mağaraların iç kısımlarında duvarlara 
genellikle bizon, mamut, yabani at, 

geyik, aslan, ayı ve yaban keçisi 
gibi hayvan figürleri resmedilmiştir. 
Hayvan betimlemeleri çok doğal ve 
gerçekçidir. Resimler, oldukça başarılı 
bir teknikle ve çeşitli doğal boyalar 
kullanılarak yapılmıştır. Resimlerin 
mağaraların yaşanan kısımlarında 
değil de güçlükle ulaşılabilen derin ve 
karanlık kısımlarında yapılmış olmaları 
ilginçtir. Ayrıca hayvan betimlemeleri 
dışında spiraller, zikzaklar, düz paralel 
çizgiler gibi çeşitli geometrik şekiller de 
resmedilmiştir. Mağara resimlerinin ne 
amaçla yapıldığı ve neyi simgeledikleri 
uzun yıllardır tartışılmaktadır. Bazı 
araştırmacılar mesela Henry Breuil bu 
resimlerin bir tür av büyüsü amacıyla 
yapıldığını öne sürmüştür. Üst Paleolitik 
Dönem insanlarının ava çıkmadan önce, 
avın iyi geçmesi amacıyla bu resimlerin 
bulunduğu yerlerde büyüsel ayinler 
yaptıkları tahmin edilmektedir. Andre 
Leroi-Gourhan ise bu resimlerdeki 
figürlerin simgesel anlamlan olduğunu 
öne sürmektedir. Leroi-Gourhan, bu 
resimleri yapan insanların düşünce 
dünyalarına dikkat çekmiş ve resimlerin 
doğrudan bu hayvanları değil, bu 
hayvanların çağrıştırdığı düşünceleri 
temsil ettiğini savunmaktadır.

Mağara resimlerinin yapılmasında 
sebep ne olursa olsun, Delicenur I 
ve II mağaraları ile Güney Marmara 
Bölgesi’nde önemli bir boşluk 
doldurulmuştur. Böylece artık bu 
bölgenin de Anadolu’dan Balkanlara 
geçişte önemli yol güzergahlarından 
birisi olduğu ortaya çıkmıştır. Gelecekte 
yapılacak daha detaylı araştırmalar 
Latmos Herakleia’sından sonra Uludağ’ın 
da Prehistorik çağ araştırmaları için 
önemli olduğunu ve 2007 yılında yine 
tarafımızdan keşfedilen Şahinkaya 
Mağarası’nın tesadüfen Uludağ’da 
yer almadığını en açık şekilde ortaya 
koymaktadır. 
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Narlı’da 5 yıldızlı tatİl
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Narlı Sosyal Tesisleri Deniz 
Manzaralı Dubleks Bungalov evleri, 
bayanlara özel havuzu, son derece 
ferah restoranları ve iki ayrı plajıyla 
konuklarına 5 yıldızlı tatil imkanı 
sunuyor.
 
Son dönemde Kayhan Hamamı, Emir 
Buhari Tekkesi, Atatepe, Gölpark, 
Hünkar Köşkü, Mudanya ve Ertuğrulbey 
Meydan Kafe gibi sosyal tesisleri 
Bursalılarla buluşturan Büyükşehir 

Belediyesi, sosyal tesis zincirine son 
halka olarak eklenen Narlı Tesisleri, 
yeme içme mekanının ötesinde 
Büyükşehir’in konaklama hizmeti veren 
ilk tesisi olarak öne çıkıyor. Gemlik’te 10 
yıldır metruk halde kaderine terk edilen 
ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından 
tadilatları tamamlanarak hizmete açılan 
Narlı Sosyal Tesisleri, konaklama 
hizmetinin de başlamasıyla tam bir tatil 
cennetine dönüştü. Yaklaşık 1 aydır 
dubleks bungalov evlerde konuklarını 
ağırlamaya başlayan tesisler, kısa sürede 

yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Bursa merkezine sadece 50 kilometre 
mesafede olan Narlı Sosyal Tesisleri, 
konuklarına 3’er günlük iki ayrı paket 
programla hizmet veriyor. Zeytin ve 
çam ağaçları arasında 16 adet bungalov 
ev bulunurken, sabah, öğle ve akşam 
yemeğiyle tam pansiyon olarak hizmet 
veren tesisler, kısa sürede tatilcilerin 
yeni rotası haline geldi.
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BEŞEVLER’E YENİ YAŞAM ALANI

Büyükşehir Belediyesi’nin bu 

dönem Bursa’ya kazandırdığı 2 

milyon metrekarelik yeşil alan 

projeleri arasında yer alan 41 

bin metrekarelik Beşevler Bölge 

Parkı, Başbakan Yardımcısı 

Bülent Arınç’ın da katıldığı 

törenle hizmete açıldı.

Bursa’nın yaşanabilir, sağlıklı bir kent 
olması ve ‘Yeşil Bursa’ adını tekrar 
kazanması amacıyla yerleşimin yoğun 
olduğu bölgelerdeki BUSKİ’ye ait su 
depolarının bulunduğu alanları yeniden 
düzenleyerek yeşil alan olarak halkın 
kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi, 
Beşevler Su Deposu’nun bulunduğu 41 
bin metrekarelik alanı da ayrıcalıklı 
bir park haline getirdi. Kısa bir süre 
öncesine kadar su deposu alanı olarak 
etrafı duvarlarla çevrili olan alan; içinde 
çeşitli oyun ve rekreasyon alanları, 
yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, 
futbol, basketbol ve voleybol sahaları, 
tenis kortları, yeşil alanlar, kafeterya 

ve restoranların bulunduğu Beşevler 
Bölge Parkı, törenle hizmete açıldı. 
Büyükşehir Belediye Konservatuarı 
Halk Müziği Topluluğu’nun konseri ile 
başlayan törene Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç’ın yanı sıra Vali Münir 
Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Bursa Milletvekilleri 
Mustafa Öztürk, Canan Candemir Çelik, 
Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, Önder 
Matlı, Bedrettin Yıldırım, Mustafa Kemal 
Şerbetçioğlu, Kosova Kamu Yönetimi 
Bakanı Mahir Yağcılar, AK Parti İl 
Başkanı Sedat Yalçın, ilçe belediye 
başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

“Yeşil için imkanları zorluyoruz”
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Büyükşehir Belediyesi olarak 
hava, kara ve denizdeki ulaşım 
yatırımlarından raylı sistemlere, spordan 
tarihi ve kültürel mirasa, alt ve üst 
yapıdan çevre projelerine kadar çok geniş 
bir alanda hizmet verdiklerini söyledi. 
Belediye binası, bilim teknoloji merkezi 
ve stadyum gibi anıtsal yapıların bu 
dönem kente kazandırıldığını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Bunun yanında 
yüzbinlerce metrekarelik büyük parkları 
bu dönem Bursalılarla buluşturuyoruz. 
Bursa’nın daha yeşil bir kent olması 
için tüm fırsatları zorluyoruz. Çünkü 

Recep Altepe, bu dönem yüz binlerce metrekarelik büyük parkları Bursa’ya kazandırdıklarını 
belirterek, kenti daha da yeşillendirmek için tüm imkanları zorladıklarını söyledi.
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nüfusun büyük bir bölümü özellikle de 
kadınlar ve çocuklarımız günlerinin 
büyük bölümünü mahallelerde geçiriyor, 
mahalle dışına fazla çıkamıyorlar. 
Bu nedenle tüm mahallelerimize 
böyle aktivite alanları kazandırmaya 
çalışıyoruz. Burası da BUSKİ depolarının 
bulunduğu koruma alanı olarak yıllardır 
atıl halde duruyordu. Yeşil alan ve 
spor alanı olarak bölgeye kazandırdık. 
Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

“41 kere maşallah”
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da 41 
dönüm alan üzerinde yapılan park için 
“41 kere maşallah” diyerek konuşmasına 
başladı. Belediyelerin vazifesinin 

günlük hayatı yaşanabilir hale getirmek 
olduğunu dile getiren Arınç, “Burası 
herkesin huzur duyacağı, istifade edeceği 
bir alan olmuş. Yeşil alanlar halkımızın 
günlük yaşam içinde huzur bulduğu 
alanlar. Büyükşehir Belediyemiz de 
sadece merkezde değil tüm ilçelerde 
böyle hizmetlere önem veriyor. Burada 
fazla nutuk atmaya gerek yok. Eser 
ortada, eserin kendisi konuşuyor. Beni 
güzel yaptılar, iyi ki yaptılar, ben 
Nilüfer’e yakıştım diyor. İnsanlar belki 
burayı görmek için bile gelecekler, 
eşleri torunları ile birlikte olacaklar. 
Büyükşehir Belediyemizin ulaşımdan 
yeşil alanlara, sağlıktan eğitime, spora 
kadar her türlü alanda katkısı var. 

Yapılan yüzlerce esere, böyle büyük 
kaliteli, niteliklilerini de ekliyoruz.” diye 
konuştu.

Kendisini 40 günlük Bursalı olarak 
tarif eden Vali Münir Karaloğlu da 
Büyükşehir Belediyesi’nin alt ve üst 
yapıdan toplu ulaşıma, tramvay ve 
metrodan tarihi mirasa kadar her alanda 
çok sayıda proje uyguladığını gördüğünü 
belirterek, bunun memnuniyet verici 
olduğunu kaydetti. Başbakan Yardımcısı 
Bülent Arınç, Vali Münir Karaloğlu, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve protokol üyeleri, açılış 
kurdelesini kestikten sonra parkı gezdi.
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BURSA’NIN

YENİ SOSYAL TESİSİ:

K AYIHAN
HAMAMI

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 

en önemli anıtsal yapılarından 

biri olan ve Bursa Büyükşehir 

Belediyesi’nce restore edilerek 

hizmete hazır hale getirilen 

600 yıllık Kayıhan Hamamı, 

düzenlenen törenle faaliyete 

başladı.

Hamamın hizmete alınması nedeniyle 
düzenlenen törende konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
dahil ettirmek istedikleri Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi’nin yeme-içme 
mekanı olarak planlandığını belirterek, 
sosyal tesis olarak düzenlenen Kayıhan 
Hamamı’nda da bu hedef doğrultusunda 
sadece Bursa’ya özgü İskender Kebabı 
satışının yapılacağını açıkladı.

Mülkiyeti kime ait olursa kent 
ziynetlerini Bursa’ya kazandırmak 
için bugüne kadar satın alma, tahsis ve 
kullanım hakkı gibi farklı metotlara 
başvuran Büyükşehir Belediyesi’nin 
mülk sahiplerinden kiralama yoluyla 
aldığı tarihi hamam, restore edilerek 
harabe görünümünden kurtuldu. 
Tarihi yapıyı çevreleyen iş yerleri 
kamulaştırılarak kaldırılırken, cepheleri 
aslına uygun hale getirilen Kayıhan 
Hamamı, belediye iştiraklerinden 
BURFAŞ’a ait sosyal tesis olarak bölgeye 
ayrı bir değer kattı.
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 Kayıhan Hamamı’nın açılışı nedeniyle 
düzenlenen törene, başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe olmak 
üzere Bursa milletvekilleri Hüseyin 
Şahin, Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Öztürk 
ve İsmail Aydın, Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, ilçe belediye 
başkanları, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Birliği (BTÇH) Başkanı Bülent Erginal, 
Kayıhan Hamamı’nın mülk sahibi olan 
Özhamarat Ailesi’nin fertleri, davetliler 
ve vatandaşlar katıldı. 
 
600 yıllık eser,
özgün kimliğine kavuştu
Açılış töreninde konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Kayıhan 
Hamamı’nı restore etmekten ve sosyal 

tesis olarak hizmete almaktan dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Daha önce etrafı işyerleriyle çevrili 
olan Kayıhan Hamamı’nın harabe 
görüntüsünün oldukça kötü olduğunu, 
dolayısıyla hamama el atmayı ve yaşanan 
sıkıntıyı gidermeyi ön plana aldıklarını 
belirten Başkan Altepe, “Sonunda 
hedefimize ulaştık ve 5-6 yıl da sürse, 
gözler önünde olan çarpıklığı gidermeyi 
başardık. Öncelikle hamamın etrafında 
bulunan ve inşaat malzemeleri satan 
dükkanlar bir bir kaldırıldı. Ardından da 
komple bir elden geçirme işlemi yapıldı. 
Sonunda pırıl pırıl, özgün kimliğiyle 
600 yıl önceki tarihi eser ortaya çıktı. 
İnşallah 1500 metrekare arsada 1350 
metrekarelik alana oturan bu hamam, 
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Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi´ne değer 
katacak. Katkı koyan herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi. 
 
Restorasyon, kiralama
yoluyla gerçekleşti 
Osmanlı kenti Bursa’daki tarihi 
eserleri ayağa kaldırmak için her yolu 
denediklerini, resmi kurumlara ait olan 
tarihi eserleri tahsis yoluyla, vatandaşa 
ait tarihi eserleri satın alma yoluyla, 
bazı tarihi eserleri de kat karşılığı 
alarak restore ettiklerini vurgulayan 
Başkan Altepe, Kayıhan Hamamı’nın 
da kiralama yoluyla ayağa kaldırıldığını 
söyledi. Mülk sahibi Özhamarat Ailesiyle 
yapılan ‘restorasyonun bedeli kaç 
yıla tekabül ediyorsa, o kadar yıl kira 
vermemek üzere’ anlaştıklarını ifade 
eden Başkan Altepe, “Bu konuda katkı 
sağlayan Özhamarat Ailesi’ne teşekkür 
ediyorum. Bu yollarla tarihi eserleri ele 

alıp, hayatiyet kazandırıyoruz. Bugüne 
kadar yüzyıllar boyunca hizmet eden 
mekanları, bizden de sonra da yüzyıllar 
boyunca hizmet etmek üzere gelecek 
nesillere bırakıyoruz. Ecdada vefa borcu 
bu şekilde ödenir.” diye konuştu. 

Sadece İskender Kebabı’nın
satışı yapılacak  
Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi´ne 
dahil ettirmek istediklerini, yapılan 
planlar doğrultusunda bölgenin sadece 
yeme-içme mekanı olarak planlandığını 
kaydeden Başkan Altepe, Kayıhan 
Hamamı’nda da sadece İskender Kebabı 
satışının yapılacağını belirtti. Başkan 
Altepe, “Hedefimiz çarşı kalitesinin 
artması ve bölgenin tüm özellikleriyle 
dünyaca tanınır hale gelmesidir. Çünkü 
İskender Kebabı 1800’lü yılların 
ortalarında burada bulundu. Yine pideli 

köfte ve cantık bu bölgeye ait. Esnafın 
talebi doğrultusunda, bu tesisimize 
sadece İskender Kebabı satma yetkisini 
verdik.” şeklinde konuştu.

Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği 
Başkanı Bülent Erginal, tarihi ve kültürel 
miras alanındaki hizmetleri nedeniyle 
Başkan Altepe´ye teşekkür etti. Bursa´da 
restore edilen tarihi eser sayısının büyük 
çoğunlukla tamamlandığını kaydeden 
Erginal, kentteki tarihi ve kültürel 
mirasların UNESCO listesine girmesinin 
yakın olduğunu ifade etti. 
Kayıhan Hamamı’nın mülk sahibi 
Özhamarat Ailesi adına konuşan 
İrfan Özmaharat, yapılan restorasyon 
nedeniyle ilgililere teşekkür etti. Tesis 
açılışının ardından, protokol üyeleri 
ve vatandaşlara İskender Kebabı ikram 
edildi.
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