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Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Değerli dostlar,

Bursa’nın tarihi kültürel değerlerine ışık 
tutmak üzere çıktığımız yolda tam 
3 yılı geride bıraktık. Birbirinden değerli 
araştırmacı-yazar dostlarımız, kentimizin 
ve medeniyetimizin çok önemli tarihsel 
noktalarına ışık tuttular 3 yıl boyunca. 
Kimler yazmadı, neler yazılmadı ki!
3 yıl içinde kentin aranan yayınlarından 
biri oldu Bursa’da Zaman. Bursa’nın 
en büyük otellerinin dahi müşterilerine 
sunmak üzere temin etme yarışına girdiği 
bir yayını hazırlıyor olmanın kıvancını 
yaşıyoruz, bütün okurlarımıza teşekkür 
ederiz.

Bu sayıda da birbirinden değerli konu 
ve konuklara yer verdik. Bunlardan 
başlıcası, İznik’te herkesin gözü önünde 
duran ancak yüzyıllarca kimselerin 
fark etmediği batık kilise/bazilika 

oldu. 30 Mart’tan sonra Büyükşehir’e 
bağlanacak ilçelerdeki tarihi kültürel 
mirası tespit çalışmamız kapsamında 
göl içinde batık bazilika tespit edildi. 
Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin’in 
bazilika ile ilgili makalesini keyifle 
okuyacağını düşünüyorum. İlçenin tarihi 
turistik değerini artıracak, UNESCO 
yolculuğunda ilçeye güç verecek ve 
hepsinden önemlisi İznik’te tarihi yeniden 
yazdıracak bir tespitle karşı karşıyayız. 

Kent tarihine ve medeniyetimize ışık 
tutacak yazılarıyla dergimize katkıda 
bulunan tüm dostlara, akademisyenlere 
tekrar şükranlarımı sunuyorum.

* Yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm sorumluluğu eser sahiplerine aittir. İzin alınarak ya da kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
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bursa’da zaman

İZNİK GÖLÜ’NDE GİZLİ TARİH

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN - UÜ. Arkeoloji Bölüm Başkanı

İznik’teki tarihi kültürel mirası tespit 
çalışmaları kapsamında havadan 
fotoğraf çekimi yapan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekibi, antik dönemde Askania 
Gölü olarak anılan İznik Gölü’nün 
kıyısında, kıyıdan yaklaşık 20 metre 
açıkta anıtsal bir yapı kalıntısını 
fark etti. Yapı objektif lere takıldı 
çünkü fotoğrafçılar doğru zamanda, 
doğru yerdelerdi; mevsim nedeniyle 
sular yaklaşık 2 metre çekilmişti ve 
ısının düşmüş olmasından dolayı suda 
planktonlardan kaynaklanan görüş 
seviyesini düşüren herhangi bir engel 
söz konusu değildi. Plankton, suda 
bulunan, hareket yeteneği akıntıya 

bağımlı olan canlılara verilen genel 
isimdir. Genellikle mikroskobik boyutta 
ve tek hücreli oldukları kabul edilir. 
Bitkisel planktonlara fitoplankton, 
hayvansal olanlarına ise zooplankton 
adı verilir. Göllerde, denizlerde ve 
akarsularda bulunurlar. Suyun ısınması 
ile birlikte sayı olarak çok artar ve 
sudaki görüş seviyesini 20 santimetreye 
kadar düşürebilirler. Belki de bundan 
dolayı yapı kalıntıları bugüne kadar 
görülmemiştir.

Su altındaki kalıntılar, günümüzde 
“Senato Sarayı” olarak tanımlanan 
alanın yaklaşık 500 metre doğusunda, 

göl sularının 2 metre derinine 
gömülmüş halde sessizce keşfedilmeyi 
beklemektedir. Hava fotoğrafından 
bile anıtsal bir yapıya ait olduğu son 
derece belirgin bir şekilde anlaşılan bu 
kalıntılar, net bir yapı planı ortaya koyar: 
Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir 
bazilika.

Bazilikal plan, aslında Hristiyanlık 
öncesinde, Helenistik ve Roma 
döneminde, açık pazarı ve mahkemesi 
bulunan büyük binalara uygulanan bir 
tipti. İmparator Büyük Konstantin’in 
313 yılında yayımladığı Milano Fermanı 
ile o zamana kadar türlü işkencelere 

Fotoğraflar: Ali Atmaca
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maruz kalmış Hristiyanlara, artık 
dinlerinde özgürce hareket edebilme 
hakkının verilmesinin yanı sıra ibadet 
edebilecekleri yapı inşa etmeleri 
de serbest hale gelmişti. Bu andan 
itibaren Hristiyanlar, imparatorluk 
topraklarının her yerinde ibadethaneler 
inşa edebileceklerdi. Ama bir sorun 
vardı. İnşa edecekleri ibadethaneler, 
pagan tanrılara adanmış tapınaklara 
benzememeliydi. İşte ilk inananlar 
kendilerine ibadet mekanı olarak 
Romanın anıtsal–sivil kamu yapıları 
olan Bazilikaları örnek aldılar ve üç 
kıtaya yayılmış büyük imparatorluğun 
tamamında deyim yerindeyse pıtrak 
gibi Bazilikalar yükselmeye başladı. 
Hristiyanlık, 4. yüzyıldan itibaren 
artarak inşa edilen bazilikal kiliselerle 
Roma İmparatorluğu’nun tüm kimliğini 
yavaş yavaş değiştirdi. 

Bazilikalar, Hristiyanlığın doğduğu 
topraklara, Kudüs’e yönelmişti. Doğu-
batı doğrultusunda uzanan bu yapıların 
içi en az iki destek sırası ile ortadaki 
daha geniş ve yüksek olmak üzere 
en az üç nefe ayrılıyordu. Boyutlar 
arttıkça ibadet alanı olan naos, beş, 
yedi hatta dokuz nefe kadar bölümlere 
ayrılabiliyordu. Naosun doğusunda ise 
yapının en kutsal mekanı olan apsis/
mihrap yükseliyordu. Burada ayini 
yöneten din adamları yerini alıyordu. 
Apsisin sağında ve solunda bulunan 
iki küçük mekanda (pastophorium), 
din adamlarının ayin sırasında giydiği 
kıyafetler ile ayin sırasında kullanılan 
liturjik (kutsal) eşyalar saklanıyordu. 
Bazilikanın batısında ise bir ön mekan 
olan nartheks yer alıyordu. Henüz vaftiz 
olmamış Hristiyanların kullandığı bu 
mekan bazen genişletiliyor, iç ve dış 

nartheks olarak kilisenin batı ucunda 
yükseliyordu. 

Göl sularının yaklaşık 2 metre derininde 
izlenen kalıntılar da yukarıda sözü edilen 
İlk Hristiyanlık Dönemi bazilikalarından 
biri olduğu izlenimi vermektedir. Yapı, 
doğuya doğru yönelmiştir. Ortadaki daha 
geniş ve orijinalde yüksek olmak üzere 
üç nefe ayrıldığı anlaşılmaktadır. Naosun 
doğusundaki apsis/mihrap, içte dairesel 
formlu olup, dışta düz bir duvarla kılıf 
içine alınmıştır. Apsisin iki yanında ayin 
için kullanılan malzemelerin saklandığı 
dörtgen odalar belirgindir. Bu odalardan 
güneyde bulunanın içinde dikdörtgen 
formda bir çukur dikkat çekmektedir. 
Bu çukur bir baptisterium (günahlardan 
arınma havuzu) veya bir mezara 
işaret edebileceği gibi, yapının kripta 
bölümüne (kilisenin gizli tapınma kısmı 
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veya azizlerin mezarlarının bulunduğu 
bodrum katına verilen ad) inen merdiven 
boşluğu da olabilir. Naosun içinin 
yoğun molozla kaplı olduğu dikkat 
çekiyor. Batısındaki narteksi net biçimde 
izlenebilmekte. Narteksin önünde ise 
kısmen narteks duvarından daha içerde 
tutulmuş, bölümlü bir birim daha takip 
ediliyor. Bu birim yapının batısında 
bulunması muhtemel atrium/avluya mı 
aitti? Yoksa bir dış narthex mi idi? Bu 
ancak yapılacak araştırmalar ile mümkün 
görünüyor. 

Hava fotoğrafında bir başka dikkati 
çeken iz ise, bazilikanın kuzey yönünden 
kıvrılarak batıya doğru devam eden 
geniş boyutlu bir duvar kalıntısı. Bu 
duvar, Nikeia kentini göl tarafından 
koruyan surun bir parçasından çok, 
bazilikayı göl sularından korumak 
üzere inşa edilen bir teras duvarı gibi 
durmaktadır. Ancak şu var ki, Nikeia, 
Hristiyanlığın ilk dönemlerinden itibaren 
Konstantinopolis’e yakın jeopolitik 
konumu ve 325 yılında toplanan ve 
imparator büyük Konstantin’in de bizzat 
katıldığı I. “Ökümenik Konsil”e ev 
sahipliği yapmış, Aziz Tryphon gibi din 
şehitleri vermiş, önemli din alimleri 
yetiştirmiş, pek çok kuşatmaya göğüs 
germiş bir merkez olarak tarih boyunca 
hep ön sırada adından söz ettirmiştir. 
Yazılı kaynaklardan kentte çok sayıda 
kilise bulunduğu bilinmektedir. Bu 
anıtsal yapılardan Ayasofya Kilisesi, 
üzerinde yapılan pek çok değişikliğe 
rağmen günümüzde hala ayaktadır. 
VII. Ökimenik Konsilin toplandığı 
Hyakinthos Manastırı-Koimesis Kilisesi 
ise İznik’in Kurtuluş Savaşı’nda 
Yunanlılar’dan geri alınması esnasında 
yıkılmıştır. Bazı yüzey araştırmaları ve 
arkeolojik kazılarda, kime adandığı veya 
ismi bilinmeyen başka kilise kalıntıları 
da bilinmektedir. Peki nasıl bir felaket 
bu anıtsal yapıyı göl sularının altına 
gömdü? İşte bu aşamada yazılı kaynaklar 
imdadımıza yetişiyor. 740 yılında 
yaşanan büyük depremde; Ayasofya ve 
Koimesis kiliseleri de dahil olmak üzere 
kentteki neredeyse bütün yapıların harabe 

haline geldiğini, depremin çok sayıda can 
kaybına mal olduğunu biliyoruz. Aslında 
bu kalıntı, çok şiddetli ve yıkıcı olan 
740 depreminin, kentin kıyı çizgisini 
dahi değiştirdiğini gösteren en önemli 
veri olarak karşımıza çıkıyor. Kilisenin 
kuzeyinde kıvrılarak uzanan geniş duvar 
ise, belki de Pax Romano’dan (Barış/
Altın Çağ) sonra Got saldırılarına karşı 
alel acele inşa edilen surun parçaları. 

7. Konsilin toplandığı kilise
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Erken Hristiyanlık döneminde inşa 
edilmiş ve belki de ilk ökümenik 
konsülde görev üstlenmiş yapının 
depremden sonra bir daha kullanılmadığı 
sular altında kaldığı büyük olasılık.

“Tarih tekerrürden ibarettir” deyimi 
akla geliyor birden. 8. yüzyılda yaşanan 
depremin, bırakın yapıları yıkmasını, 
coğrafi çizgileri değiştirecek kadar 
şiddetli olması, ister istemez aynı 
coğrafyada 1999 yılında yaşanan Gölcük 
depremini akıllara getirmiyor mu? O da 

kıyı çizgisini değiştirmedi mi? Kıyıya 
300 metrelik kesimdeki iskan alanlarını 
yutmadı mı? Kilise ile aynı akıbeti 
yaşamadı mı?

Göl içinde tesadüfen keşfedilen bu 
erken dönem Bazilikal Kilisesi ve 
etrafındaki kalıntıların ilk olarak ne 
zaman inşa edildiğini, adını, kim veya 
kimler tarafından yaptırıldığını şu an 
için söylemek zor. Zemin kaplamasında 
mozaik mi, yoksa opus sectile mi 
kullanıldı, onu da bilemiyoruz. 

Ancak, yakın gelecekte kalıntılarda ve 
çevresinde scuba ekipmanlarla yapılacak 
detaylı inceleme ve araştırmalar ile bu 
sorulara cevap aranacaktır. 
Belki de İznik tarihini yeniden 
şekillendirecek, bugüne kadar adı 
bilinen, ancak izi kaybolan çok önemli 
bir kilise keşfedilmiş olacaktır. Belki de 
İznik’in kültür turizmindeki ve UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne başvuru 
dosyasında adaylığını sağlamlaştıracak 
büyük bir keşif yapılmış olacaktır.
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BURSA’NIN KÜLTÜR ELÇİSİ;
K AR AGÖZ VE HACİVAT’IN FESTİVALİ
Ahmet ERDÖNMEZ

Karagöz oyununa yabancılar bizden daha 
yakın ve ilgili, bizler ise yabancıyız. 
Karagöz Müzesi’nin ziyaretçi sayısını 
incelersek yabancı ziyaretçi ve oyun 
izleyen sayısı neredeyse Bursalılar kadar 
var. Size bir örnek vereyim. İngiltere 
Kraliçesi 2. Elizabeth 2008 yılında 
Türkiye’ye geldi. Gezi programında 
Bursa da vardı. Nereleri gezdi, neler 

yaptı derseniz söyleyeyim; Koza Han, 
Yeşil Cami ve Türbesi’ni gezdi. Bir de 
Karagöz oyunu izledi. Karagöz oyunu 
izlemeyi bizzat kendisi istemiş. Çok 
beğendiğini ve ilgi duyduğunu söylediler. 
Organizasyonu ben yaptım. Eşi ile 
birlikte karşıladım. Gerek figür yapımı, 
gerekse oynatımını ilgi ile izlediler. 
Oynatım sırasında Karagöz ve Hacivat’ın 

atışmalarına güldüler. Gösteri bittikten 
sonra bana özel teşekkür ettiler. 
Şimdi sizlere diğer bir örnekten 
bahsetmek istiyorum. Loreena Mckennitt 
Karagöz oynattı. Dünyaca ünlü ses 
sanatçısı Loreena Mckennitt Bursa 
Festivali’ne konser vermek için geldi. 
Konserden bir gün önce sanatçıyı 
Bursa’da gezdirdim. Bana, görmek 
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istediği ilk yerin Karagöz Müzesi 
olduğunu söyledi. Çok şaşırmıştım. 
Dünyanın en ünlü sanatçılarından 
birisi, Karagöz gölge oyunu kültürünü 
tanıyordu. Bursa’ya da o bilgi ile 
gelmişti. Karagöz Müzesi’ni gezdik, 
oyun oynattık. Çok etkilendiğini gördüm. 
Müzik çalışmalarımdan birinde bu 
konuyu işleyebilirim dedi. Bu anımı 
niçin anlattım. Şunun için. Bursa’nın 
Karagöz kültürünü yabancılar bizden 
daha çok biliyorlar. 

Diğer bir anımı anlatayım. Fransa’nın 
Lyon Kenti’nde müze geziyorum. 
Osmanlı bölümünde Karagöz gölge 
oyununa yer ayırmışlardı. Figürler 18. 
yüzyıla aitti ve özenle korunuyordu. 
Figürlerin altında Bursa kaynaklı 
bir gölge oyunu olduğunu yazıyordu. 
Çok heyecanlanmıştım. Avrupa müze 
koleksiyonlarının çoğunda bu figürleri 
görebiliriz. Karagöz Hacivat deyince 
tabi ki Bursa akla geliyor. Son yıllarda 
bu konuda önemli gelişmeler oldu. 
Örneğin Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı Karagöz Müzesi kuruldu. Aynı 
zamanda müze bünyesinde karagöz gölge 
oyunu tiyatro ekibi kuruldu. Gösteriler, 
atölye çalışmaları yıl boyunca devam 
ediyor. Tarihi Karagöz gölge oyununun 
Türkiye’de ve Bursa’da gelişmesi 
için Uluslararası kukla ve gölge 
oyunları festivali düzenlendi. 15. kez 
gerçekleştirilen Kukla ve Gölge Oyunları 
Festivali, dünyada saygın yerini almıştır. 
UNIMA Dünya Genel Sekreteri’nin 
ifadesi ile anlatmaya çalıştığım festival 
Türkiye’de ustalara değer verdiği 
gibi gençlerin de yetişmesine katkıda 
bulunuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ve Kültür Sanat Vakfı organizasyonu 
ile yapılan uluslararası bu etkinlik 
hakkında araştırma yaptım ve çok 
çarpıcı sonuçlara ulaştım. Sonuçları 
sizlerle paylaşmak istiyorum. Vereceğim 
istatistiki bilgiler ilk defa yayınlanıyor. 
15. kez yapılan Uluslararası Bursa 
Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları 
Festivali tarihine bir göz atalım.
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Tarih   Katılımcılar        Toplam Katılımcı

16-20 Kasım 1993  7 yerli grup 7 topluluk

03-07 Ekim 1994  Mısır, Özbekistan, Yunanistan,  Hollandave İtalya ve 6 yerli topluluk    11 topluluk

27-30 Kasım 1995  Yunanistan, Yunanistan, Özbekistan, Belçika, İtalya, Mısır ve 9 yerli grup    15 topluluk

17-21 Kasım 1997  Rusya, Rusya, Yunanistan, İsrail, Özbekistan ve 8 yerli topluluk     13 topluluk

16-20 Kasım 1998   Rusya, Yunanistan, İsrail, ABD ve 8 yerli topluluk      12 topluluk

13-17 Kasım 2000   Rusya, İsrail, Yunanistan ve 10 yerli grup       13 topluluk

12-16 kasım 2001   Rusya, Rusya, Bulgaristan, İsrail ve 8 yerli topluluk     12 topluluk 

10-14 Aralık 2002  Başkırdistan, Brezilya, Yunanistan ve 13 yerli topluluk      16 topluluk

08-13 Aralık 2003  Macaristan, Sırbistan Karadağ, Tataristan ve 12 yerli topluluk     15 topluluk

22-27 Kasım 2004   ABD, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan ve 13 yerli topluluk     18 topluluk

29 Kasım-03 Aralık 2005  İtalya, İran, Rusya ve 8 yerli topluluk      11 topluluk

12-17 Kasım 2008  Bulgaristan, İran, Moldova, Polonya, Tataristan ve 11 yerli     16 topluluk

7-12 Aralık 2009  Azerbaycan, Bulgaristan, İran, Kazakistan, Romanya, Yunanistan ve 12 yerli    18 topluluk

21-26 Kasım 2011  Bulgaristan, Bulgaristan, Bosna Hersek, Moldova, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, 12 yerli   18 topluluk

11-16 Kasım 2013  İspanya, Başkırt Cum, Moldova, Tataristan, İran, Bulgaristan, Yunanistan ve 12 yerli   19 topluluk

Festivallerin ilki 1993 yılında 1.Milli 
Bursa Karagöz Festivali adıyla 
düzenlendi. Bu festivali bir sonraki 
yıl 1.Uluslararası Karagöz Festivali, 
daha sonra ise  3. Bursa Karagöz 
Festivali takip etti. 4.5. ve 6.’sı yapılan 
festivallerde kullanılan Bursa Karagöz 
Festivali ismi, 7. yılda Uluslararası 
Bursa Karagöz, Kukla ve Gölge Oyunları 
Festivali adını alarak, sonraki yıllarda bu 
isimle devam etti. Festival kapsamında 

bugüne kadar 214 topluluk bünyesinde 
1064 sanatçı ağırlanmıştır. 1993 yılından 
bu yana 76 bin izleyiciye ulaşan festivale 
en çok katılan ülke ise Bulgaristan 
olmuştur. Bulgaristan, gerçekleştirilen 
15 festivale 7 kez katılmıştır. Yukarıda 
verdiğim bilgilerden de anlaşılacağı gibi 
Bursa’nın Uluslararası Karagöz Kukla 
ve Gölge Oyunları Festivali kendini 
ispat etmiştir. Bundan sonra gelişerek 
devam edecektir. İleriki yıllarda beş 

kıtadan gölge oyunu ve kukla ustalarının 
da katılacağı büyük boyutlu festivallere 
hazırlık yapmalıyız. Bursa’da altyapısı 
oluşan ve birçok Bursalı sanatçının da 
destek verdiği bu köklü gölge oyunu 
geleneğimiz asla unutulmayacak. 
Gelişerek yeni nesillere aktarılacaktır. 
Karagöz’ün sözü ile son verelim; 
kusurumuz var ise af ola…
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Erdem SAKER
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Eski Başkanı

Yazıma, dilinizi alıştırmanız amacıyla, 
bundan böyle “Bursa Hayvanat Bahçesi” 
yerine “Bursa Zoo” adını kullanarak 
başlıyorum. Evet, Bursa Zoo artık 
uluslararası hayvanat bahçeleri ailesi 
içine yerleşti ve adım adım kendi 
kimliğini öne çıkarmaya başladı. Öyle 
ki, bugün ulaştığı konumda dahi, mevcut 
botanik yapısıyla ve de hayvan türleriyle 
Balkanların en gözdesi oldu ki halen 
devam eden yeni türlerle koleksiyonun 
zenginleştirilmesi çalışmaları sonunda 
bu yerini daha da ileri seviyelere 
taşıyacak.

Aslında bu ailenin içinde, o ailenin bir 
ferdi gibi doğdu, bu süreç 1996 yılında 
ilk proje çalışmalarının başladığı 
günlerde, EAZA/Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’nin 
danışmanlık ve gözetim desteği 
vermesiyle başladı. EAZA’nın eski 
başkanlarından, Koen Brouwer ve o 
günlerde Budapeşte Hayvanat Bahçesi 
Müdürü ve daha sonra Macaristan 
Çevre Bakanı olan Prof. Dr. Miklos 
Perzanyi proje danışmanlarımız 
oldular. İlk aşamada hayvan türlerinin 
seçimi, barınakların şekillendirilmesi 
ve yerleştirilmesi, Mimar İlkay İntaş 
yönetimindeki proje ekibimizin 
EAZA’ya üye hayvanat bahçelerinin 
içinde yaşayarak elde ettikleri bilgiler, 
dinledikleri tecrübeler ışığında oluştu. 
Uygulama safhasında da, 3 kişilik EAZA 
uzman ekibi, belli aralıklarla gelerek 

BURSA ZOO
15 YAŞINDA
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oluşumun içinde yer aldılar. Oluşum 
onların kontrolünde ilerlerken Bursa Zoo, 
EAZA’ya aday üye kaydedildi. Bu adaylık 
sayesinde, Bursa Zoo’ya yerleşen 85 
türden 640 hayvanın büyük bölümü üye 
hayvanat bahçelerinden bedelsiz olarak 
temin edildi.

Bursa Zoo böylesine büyük bir aile 
olarak 10/Kasım/1998 günü sevgili 
Bursalıların hizmetine açıldı, bu yıl 
10 Kasımda 15. kuruluş yıldönümünü 
kutluyoruz. Evet, büyük bir aile, 640 
mensubu var, tabii onların 24 saatinin 
sorumluluğunu, korunmasını, bakımını, 
beslenmesini, hastalıklarını üstlenen 
büyük bir uzman ekip te eğitildi ve 
onlarla beraber yaşamaya başladılar ve de 
devam ediyorlar…

Bugün dünyanın öne çıkan kentleri 
hayvanat bahçeleriyle de ünlüdür, zira 
bu organları kent yaşamlarına sağlık 
katan oluşumlardır, toplumlarının 
küçük çocukluk çağlarından itibaren 
sağlıklı olmalarını sağlamada öne çıkan 
değerleridir. Bugün çağdaş toplumlarda 

bir temel yaşam kuralı vardır, küçük 
çocuklar doğadan uzak bırakılamaz, 
onlar ancak doğanın içinde oldukça 
sağlıklı olurlar. İşte hayvanat bahçeleri 
çocukların doğanın tüm canlı türleriyle 
kucaklaştığı ortamlardır. İşte bu yönüyle 
de Bursa Zoo üstün değerlere sahiptir, 
gerek kendi içinde, tüm barınakların 
çevresinde çok çeşitli ve renkli bir ağaç 
ve bitki topluluğu vardır, gerekse hemen 
yanı başındaki Soğanlı Botanik Parkı ile 
doğanın çok renkli bir bölümüdür. Ben bu 
vesileyle, Bursa’da yaşayanlara, kendileri 
ve çocukları için böylesine önemli ve 
etkin bir sağlıklı yaşam ortamlarına 
sahip olmalarının farkına varmalarını, bu 
şanslarını iyi kullanmalarını öneririm.

Bakın size Sydney Üniversitesi’ndeki 
bilim adamlarının yaptığı bir 
araştırmanın sonucunu aktarayım, 
“Zamanının büyük bölümünü doğanın 
içinde harcayan, TV karşısında 
kaybetmeyen çocuklar, hem ruhsal, 
hem bedensel olarak sağlam bir yapıya 
sahip oluyorlar.” İşte hayvanat bahçeleri 
bu anlamda gerçek birer doğa parçası, 

yerkürenin farklı bölümlerinde yaşayan 
değişik hayvan türlerini, o bölgenin doğal 
yapısı içinde yaşama devam ettiriyorlar 
ve insanlar küçük yaşlardan itibaren 
onları görmenin, sevgilerini paylaşmanın 
tadına varıyorlar. Bursa Zoo eğitim 
ekibi, dört yıldır ilkokullar için, okul 
yönetimleriyle beraber hazırladıkları, çok 
yoğun bir ziyaret programı uyguluyor, 
Belediye Başkanlığı’nın tahsis ettiği 
otobüslerle her gün programlanan 
okuldan öğrenciler Bursa Zoo’ya 
getiriliyor, uzman eğiticiler tarafından, 
her tür hayvan ailesini, bilgilendirilerek 
gezdiriliyorlar, çocuklar bu gezi boyunca 
bazı türlerin beslenme saatlerini de 
izleme şansını yakalıyorlar. İnanıyorum 
ki o çocuklar daha sonra aileleriyle 
beraber tekrar gelip öğrendiklerini 
büyüklerine anlatıyorlar. Ben dostlarıma 
daima, eğer bir yabancı ülkeye ziyaret 
veya iş için gittiğinizde, sorun, öğrenin 
o kentin hayvanat bahçesi varsa, mutlaka 
birkaç saatinizi ayırın ve oradaki 
yaşamın içine girerek harcayın, diye 
öneride bulunurum.
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Bizim ve gelecek nesillerimizin 
yaşamında çok etkin görevi olduğuna 
inanarak kurduğum Bursa Zoo’nun 
benden sonraki on yılını içim acıyarak 
izledim. Sayın Recep Altepe başkanlığa 
seçildiğinde, kendisini kutlarken, eğer 
destek vermeye varsa, ben de gönüllü 
olarak görev üstlenmeye ve halkımız için 
çok değerli olan bu oluşumu bıraktığım 
noktadan alıp, kuruluşunda planlanan 
hedefine ulaştırmak için gönüllü 
çalışmaya varım, dedim. Kabul etti ve 
hep beraber kolları sıvadık…

Çalışmalarımız gene EAZA 
birlikteliği ile başladı, kuruluşumuzda 
danışmanlığımızı yapan, halen 
İspanya’daki Valencia Zoo’nun 
Direktörü olan Koen Brouwer yeniden 
danışmanımız olarak atandı, başlangıçta 
belirlenen hedefe 2 etapta ulaşmayı 
planladık. Bu plan doğrultusunda, bir 
yandan barınak inşaatlarına başlandı, 
diğer yandan EAZA’nın işletme ve 
hayvan bakımı kuralları işler hale 
sokuldu, 2011 yılında EAZA Genel 
Kurulu’nda tam üyeliğimiz onaylandı. 
EAZA aracılığıyla bu etaplarda Bursa 
Zoo ailesine katılacak hayvanların üye 
Zoo’lardan temini çalışması sürdürürdü. 
Bu arada, EAZA’ya üye olmamız 
sayesinde gelecek yeni hayvanlara hiçbir 
bedel ödenmeyeceğinin altını çizmek 
isterim. Halen 1. etap bitti, 10 farklı 
türden 53 adet yeni hayvan BURSA 
ZOO ailesine katıldı. Bunların içinde 
yer alan Zürafalar, Zebralar, Mongoslar, 
Kangurular, Gülen Kuşlar, Merkatlar, 
Boa Yılanları, Afrika Hayvanları ve 
Lemur Maymunları, artık yeni evleri 
Bursa Zoo’da yaşamaya başladılar. Bu 
arada 2. etap barınakları da ihale edildi, 
inşaatları bitmek üzere, 2014 yılı içinde 
5 yeni türden 30 civarında hayvanımız 
daha bizlerle beraber yaşamaya 
başlayacak. Bunlar içinde yer alacak, 
Fog Balıkları, Penguenler, Kaplanlar, 
Çitalar, Şempanzeler vb… Bursa Zoo’ya 
çok farklı bir aile yapısı kazandıracak 
ve proje tamamlandığında, 117 türden 
800 adet hayvanıyla inanıyorum ki, 
Bursa Zoo, EAZA’nın önde gelen Bursa Zoo 5 yılda yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladı
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üyeleri arasına girecek. Aslında 
Recep Altepe’nin bir başka hayali 
daha var Bursa Zoo üzerinde, “gelin 
3. Etap olarak da; filleri, buffaloları, 
hipopotamları,  gergedanları getirelim” 
der ki,  bu anlamda ilk adımı da, gerekli 
genişleme alanının kamulaştırmasını, 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 
programa alınmasını sağlayarak attı. 
Bugün için hayal gibi görünen bu adım 
da atılabilirse, Bursa Zoo 122 türden 820 
hayvanıyla Avrupa’nın gözdeleri içinde 
yer alabilecek.

Yazımı, tüm Bursalılardan,  Bursa 
Zoo’ya sahip çıkmalarını -ki çıkıyorlar-, 
2013 yılındaki ziyaretçi adedimiz 500 
bini aştı, çocuklarını o güzel doğa 
varlıkları içinde, onları ve de sonrasında 
doğayı ve insanı sevmeyi öğrenerek 
büyütmelerini dilerim.
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BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ;

BİLİMİN SERÜVENE DÖNÜŞTÜĞÜ YER

Rıfat BAKAN- Kültür A.Ş. Genel Müdürü

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak 
ülkemizin en önemli ihtiyaçlarından 
olduğunu düşündüğümüz fakat bugüne 
kadar bu düzeyde hayata geçirilmemiş 
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 
projesini hayata geçirmiş olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.
Dünyanın birçok önemli ülke ve 
şehirlerindeki örnekleri inceleyip, 
çocuklarımızın ve gençlerimizin 

bilim ve teknolojiye ilgisini çekmek, 
kolay anlaşılır ve eğlenceli bir şekilde 
bilimsel konuları sunmak amacıyla 
merkezimizi geliştirdik. BUTTİM 
yanına inşa edilen 12.000m2’lik alan 
üzerinde yaklaşık 200 deney düzeneği ve 
özel tasarım galerilerinin sergilendiği, 
eğitim salonlarının, kafeteryasının, 
kimya ve fizik atölyelerinin, simülatör 
cihazlarının, planetaryum, 3 boyutlu 

sinema, video duvarı ve sergi alanlarının 
olduğu yeni merkezimizde çocuklarımızı 
bilimsel kamplara, atölye çalışmalarına, 
bilimsel şovlara katılabilecekleri yoğun 
bir içerik beklemekte.

Biliyorsunuz ki BTM, 21 Ekim 
2012’de, dönemin Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün’ün 
katılımıyla gerçekleşen açılıştan 
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itibaren Merinos AKKM’de, 2.500m2 
alanda hizmet vermeye başlamıştı ve 
bu haliyle bile Türkiye’nin en kapsamlı 
bilim merkeziydi. Açıldığı günden 
bugüne 75.000 kişinin ziyaret ettiği 
merkezimizde gerçekleşen hizmetler 
birçok açıdan önem taşıyor. Toplumun 
dikkatini bilim merkezlerine çekmek 
amacıyla yıl boyunca farklı alanlarda 
bilimsel etkinlikler düzenlemek, 
uluslararası platformlara katılmak ve 
tabi ki en önemlisi tüm Türkiye’de 
açılması planlanan bilim merkezleri 
için hem üretim hem de işletme 
konularında tecrübe edinmek ve 
paylaşmak Bursa’mızı bilim ve teknoloji 
çalışmalarında da diğer illerden bir adım 
öne taşıdı.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 
yeni binasına kavuşuyor
Kısa zaman içinde hizmete açılacak olan 
merkezimizin yeni binası ise hem içerik 
hem de mimari değer olarak öncelikle 
6 -15 yaş arasındaki çocuklar olmak 
üzere 2-92 yaş aralığındaki her kesimden 
insanın dikkatini çekecek, bilime olan 
ilgisini attıracak nitelikte. 

BTM’de “Dokunmamak yasak”
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak inşa 
çalışmalarını yürüttüğümüz merkezde 
bilim severleri ve geleceğin mucidi 
olabilecek çocuklarımızı zengin ve 
eğlenceli birçok farklı ve uygulamalı 

Dünyanın farklı şehirlerini dolaştıktan sonra Türkiye’de ilk 
kez Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde izlenime açılan Bilimin 
Sultanları sergisi 6 ay boyunca Bursalıları ağırlayacak.
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bilimsel içerik bekliyor. 14 farklı deney 
alanında yaklaşık 200 deney düzeneği 
ile ziyaretçilerin bilime dokunmalarını 
sağlıyoruz. Sadece bizim merkezimiz 
için üretilmiş olan özel tasarım galerileri 
olan Enerji Makinesi, Büyük Makine, 
Yenilenebilir Enerji ve Suyun Serüveni 
düzenekleri alanlarında geliştirilmiş 
uygulamalı düzeneklerdir. Türkiye’de 
ilk defa sergilenecek olan 360 derece 
dönebilen simülatör cihazları ve bilimsel 
içerikli filmlerin oynatıldığı 3 boyut 
sinema salonları yine halkımızın bilimin 
eğlenceli yüzünü gördüğü özel alanlar 
olacak. Ayrıca gökyüzü meraklıları 
merkezimizde bulunan planetaryumda 
yıldızları ve uzayı yakından tanıma 
imkanı bulabilecek. Bursa’mızın 
cazibe şehri olabilmesi için dört bir 
koldan yürütülen çalışmalara, Bursa 
Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin de 
katkısının büyük olacağına inanıyoruz. 
Merkezimizin Bursa ve çevre illerle 
birlikte yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusa 
ve Bursa’ya gelen yerli ve yabancı turiste 
hizmet vermesini hedefliyoruz.

BTM ve TÜBİTAK süreci 
Bilgi, insanoğlunun ortak mirasıdır. 
Nesilden nesile, medeniyetten 
medeniyete sürekli birikerek, artarak 
gelmiştir. Ve biz biliyoruz ki, ülkelerin 
gelişimi bilimsel alandaki başarılar 
ve gelişmelerle orantılıdır. İşte tam da 
bu anlamda bilim merkezleri önemli 
bir işleve sahiptir. Bu işlevin fark 
edilmesiyle birlikte Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu kararı doğrultusunda 
2016’ya kadar tüm Büyükşehirlerde, 
2023’e kadarsa 81 ilde bilim merkezi 
kurulması kararlaştırıldı. Bilim merkezi 
projeleri için 1 milyar liranın üzerinde 
kaynak ayrılması planlandı. TÜBİTAK 
bu kaynak ile bilim merkezlerinin 
sergi alanları ve eğitim programlarının 
hazırlanması gibi konularda destek 
verecek. TÜBİTAK tarafından belirlenen 
6 öncelikli il arasında yer alan Bursa’ya 
43 milyon TL’lik kaynak aktarılmasına 
ilişkin protokol, Sayın Bülent Arınç’ın 
da katıldığı törenle 5 Nisan 2013’te 
imzalandı. Buna göre BTM’nin mevcut 
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binasına havacılık ve uzay konusuyla 
ilgili yeni bir kanat eklemeyi ve 2016 
yılı sonunda muazzam bir büyüklüğe 
ulaşmayı ve dünya çapında bir merkeze 
haline gelmeyi hedefliyoruz.

“Bilimin Sultanları” ile Altın 
Çağ’a yolculuk 
Dünyanın farklı şehirlerini dolaştıktan 
sonra Türkiye’de ilk kez BTM’nin ev 
sahipliğinde sergilenecek olan Bilimin 
Sultanları sergisi, merkezimizin 
önemli etkinliklerinden biri. Haziran 
ayı ortasına kadar ziyaretçi kabul 
edecek olan sergi, Müslüman bilim 
adamlarını ve “Altın Çağ” boyunca 
bilime ve teknolojiye yapmış 
oldukları eşsiz katkıları uygulamalı 
düzenekler aracılığıyla bilim severlerle 
tanıştıracak. Sergi; astronomi, coğrafya, 
denizcilik, matematik, tıp, eczacılık, 
mühendislik, mimarlık, sanat, optik ve 
uçak gibi birçok konuda Müslüman bilim 
adamlarının başarılı buluşlarını gözler 
önüne seriyor.
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İlk uçan insan kimdi dediğimizde 
hemen herkesin aklına Wright 
Kardeşler gelecektir. Aslında 880 
yılında Abbas İbn-i Firnas ilk uçma 
denemesi yapan mucittir. Ünlü denizci 
Zheng He Titanik’ten 6 asır kadar önce 
benzer teknikle 1000 mürettebatlı, 
üzerinde çiftlik ve tarım arazilerinin 
bulunduğu ve Kristof Kolomb’un Santa 
Maria’sından 20 kat daha bir büyük 
gemi ile keşif ler yapmıştır. El-Cezeri 
tarafından icat edilmiş olan su terfi 
sistemleri, kam mekanizmaları ve su ile 
çalışan saat modelleri ile Takiyüddin’in 
6 silindirli pompa modeli modern 
mekanik bilimin temellerini oluşturur. 
Kısacası Avrupa’nın karanlık çağ diye 
adlandırdığı Orta Çağ dönemi aslında 
İslam coğrafyasında “Altın Çağ” olarak 
anılmaktadır. Altın Çağ’da yaşamış 
bilginler ve eserleriyle tanışmak üzere 
tüm haklımızı sergiye davet ediyoruz.

Bilim Şenliği’nde
“Başımıza İcat Çıkarın!”  
Mayıs 2014’te üçüncüsünü 
düzenleyeceğimiz Bursa Bilim Şenliği 
için; Türkiye çapındaki mucitleri, 
bilimsel projesi olan ortaokul, lise ve 
üniversite öğrencilerini, sanayicilerimizi, 
diğer illerdeki bilim merkezi 
çalışanlarını, uluslararası katılımcıları 
ve 100.000’i aşkın ziyaretçisi ile 
BTM’nin en popüler etkinliği diyebiliriz. 
Bursa’mızın ulusal ve uluslararası 
platformda bilim ve teknolojiyle 
anılmasını sağlayan Bilim Şenliği 
süresince düzenlenen tüm etkinliklerde 
ziyaretçiler, günlük hayattaki konuları 
açıklamak için bilim ve teknolojinin 
nasıl kullanıldığını inceliyor, bilimsel 
metotları günlük hayatta kullanmayı 
öğreniyor ve bilimsel araştırma 
yöntemlerini keşfediyor. 2014 Mayıs 
ayındaki Bilim Şenliği’nde de tüm bilim 
severleri başımıza icat çıkarmaya davet 
ediyoruz.

Geleceğin bilim insanları
BTM’de yetişiyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
öncülüğünde, üniversitelerin ve 
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TÜBİTAK’ın desteğiyle organize edilen 
bilim kamplarında, öğrencilerin okul 
derslerinde öğrendikleri teorik bilgilerin 
günlük hayattaki kullanımlarına 
yönelik eğitimler, atölye çalışmaları, 
doğa gezileri ve fabrika ziyaretleri 
yanında kişisel gelişim seminerleri 
de düzenleniyor. Robotik, elektronik, 
fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve 
arkeoloji gibi alanlarda atölye çalışmaları 
yapılıyor.

Bilim şovlarında
eğlenerek öğreniyoruz
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi 
Bilim Şovu ekibinin gerçekleştirdiği 
gösteriler ile ziyaretçilerimiz, 
bilimsel konuları eğlenceli bir şekilde 
öğreniyorlar.  Gösterilerde bizzat yer 
alan ziyaretçilerimiz, bilimle dolu bu 
eğlenceli serüvene de ortak oluyorlar.

Aklı gece gündüz bilimde olanlar 
için “Bilimsel Geceleme”
Uyku tulumları, çadırlar, belgesel 
gösterimleri, bilimsel oyunlar, BTM 
Survivor ve tabi ki teleskop yapım 
atölyesi ve gökyüzü gözlemi bu etkinliğe 

katılanlara BTM ekibiyle birlikte 
bilimsel bir gece geçirme imkanı 
sunuyor. 

BTM’de Bilimle Dolu Hafta Sonları
Hafta içinde okullarıyla BTM’ye gelen 
çocuklarımızı hafta sonları aileleriyle 
bekliyoruz. Bunun için hafta sonlarına 
özel fizik, kimya, biyoloji, robotik, 
elektronik gibi alanlarda atölye 
çalışmaları yapıyor, belgesel gösterimleri 
ve yaş günü kutlamaları organize 
ediyoruz. Böylece ailelerimize bilimle 
dolu eğlenceli bir hafta sonu yaşama 
imkanı sunuyoruz.

BTM uluslararası platformda
Bursa’mızda başlayan ve tüm Türkiye’ye 
örnek olabilecek bilim merkezi projemizi 
şekillendirirken de yürütürken de 
uluslararası organizasyonlara katılmayı 
ve birliklere üye olmayı ihmal etmedik. 
Böylece içerik olarak güncelliği sağladık 
ve etkinliklerimizle dünya seviyesindeki 
standardı bilim severlere sunabildik.

Nedir bu uluslararası bilim merkezleriyle 
ilgili kurumlar derseniz:

• ASTC – The Association of Science – 
Technology Centers – Dünya Bilim ve 
Teknoloji Merkezleri Konseyi (Üyelik)
• NAMES - The North Africa and Middle 
East Science Centers Network – Kuzey 
Afrika ve Orta Doğu Bilim Merkezleri 
Konseyi (Yönetim Kurulu Üyeliği)
• ECSITE-European Network of Science 
Centers and Museums – Avrupa Bilim 
ve Teknoloji Merkezleri ve Müzeleri 
Konseyi (Katılımcı Üyelik)

Bilimin serüvene
dönüştüğü yere bekliyoruz
Çocuklarımızın ve gençlerimizin 
geleceğine katkı sağlayacak, 
toplumumuzun bilim toplumuna dönüşme 
sürecini hızlandıracak ve geleceğin 
bilim insanlarının yetişmesine ortam 
sağlayacak projemiz, çok yakında yeni 
binasına kavuşuyor. Bilimi zevkli bir 
uğraş haline getirme, evde ve sokakta 
bilimle karşılaşma, Bursa’nın bilimi 
solumasını sağlama ve toplumumuzu 
bilimin serüvenine çıkarma amacıyla 
hayata geçirdiğimiz Bursa Bilim ve 
Teknoloji Merkezi’nin hayırlara vesile 
olması dileriz.
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BURSA’NIN 600 YILLIK TARİHİNİ
DİJİTAL DEVRİMİN IŞIĞI AYDINLATIYOR

Osmanlı’ya başkentlik eden Bursa’nın tarihi mekanlarından bazıları, geceleri de ihtişamlı görünebilmesi 

amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce LED aydınlatma araçlarıyla donatıldı.Kentin simgelerinden 

Ulu Cami, Balibey Hanı, Surlar, Emir Sultan Camisi, Yıldırım Camisi ve külliyesi ile Bursa Saat Kulesi’nin 

aydınlatılmasında kullanılan LED teknolojileri, bu eserlerdeki gece karanlığını ortadan kaldırdı.Asırlara 

meydan okuyan tarihi yapıların mimari ve estetik özelliklerini geceleri de ortaya çıkaran aydınlatma 

sistemleri, kentin silüetinde ayrı bir değer ve derinlik oluşturdu.

Haluk YÜKSEL (AA)
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BURSA’NIN 600 YILLIK TARİHİNİ
DİJİTAL DEVRİMİN IŞIĞI AYDINLATIYOR

“Osmanlı Payitahtı” Bursa’da, 600 yıla 
varan geçmişleriyle kentin simgeleri 
arasında yer alan Ulu Cami, Balibey 
Hanı, Tophane’deki Saat Kulesi, 
Emir Sultan Camisi, Yıldırım Camisi 
ve külliyesinin aydınlatılmasında 
kullanılan LED teknolojileri, bu 
eserlerdeki gece karanlığı örtüsünü 
kaldırdı. Yüzyıllara meydan okuyan 
tarihi yapıların mimari ve estetik 
özelliklerinin geceleri de yansıtılmasını 
sağlayan LED aydınlatma sistemleri, 
kentin silüetine ayrı bir değer ve derinlik 
kattı.Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 

Philips Türkiye işbirliğiyle Bursa’daki 
tarihi yapılarda hayata geçirilen LED 
aydınlatma projeleri, kentin kimliğini 
oluşturan eserlerin etkileyici tarihi 
dokusunu ortaya çıkardı. LED teknolojisi 
ile yüzlerce yıllık tarihi buluşturan 
projeler, Ulu Cami, Balibey Hanı, Bursa 
Saat Kulesi, Bursa Surları, Emir Sultan 
Camisi, Yıldırım Camisi ve külliyesine 
ayrı bir değer ve kimlik verdi. Bu 
aydınlatma sistemleri, estetik unsurların 
yanı sıra enerji verimliliği ve tasarrufuna 
da büyük katkı sağladı. 

Ulu Cami’nin kubbelerine 
“turkuaz”
Osmanlı padişahlarından Yıldırım 
Bayezid tarafından 1396-1400 yıllarında 
yaptırılan, çeşitli dönemlerde savaşlar ve 
doğal afetlerden zarar görse de onarılarak 
bütün ihtişamıyla ayakta durmayı başaran 
Ulu Cami’nin aydınlatma tasarımında, 
dört cepheye LED projektörler 
yerleştirildi. Caminin minaresinde beyaz 
ve şerefeden sodyum buharlı projektörler 
kullanıldı. Ayrıca üç ana giriş kapısı, 
beyaz renkli LED armatürlerle ön plana 
çıkarıldı. Tarihi ibadethanenin kubbeleri, 

Fotoğraflar: Ali Atmaca
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gece ihtişamını yansıtabilmesi amacıyla 
turkuaz renkte projektörlerle aydınlatıldı.

Emir Sultan Camisi’nin
duvarları “amber”
Tasavvuf bilgini Emir Sultan’ın (Mehmet 
Şemseddin Buhari, 1349-1429) eşi 
ve Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi 
Fatma Hatun tarafından Çelebi Sultan 
Mehmed döneminde inşa ettirildiği 
bilinen Emir Sultan Camisi’nin 
aydınlatma tasarımında, tarihi taş 
duvarları amber rengiyle yıkanarak 
pencereleri beyaz renkle ışıklandırıldı. 
Bursa’nın tepesindeki amber-beyaz renk 
harmonisiyle aydınlatılan tarihi cami, 
geceleri de ihtişamıyla göz kamaştırmaya 
başladı. Aydınlatma çalışmasında, amber 
ve soğuk beyaz renkli ürünler kullanıldı.

Balibey Hanı
Fatih Sultan Mehmed döneminde 15. 
yüzyılda Niğbolu Sancak Beyi Hamza 
Bey’in oğlu Balibey tarafından Tophane 
Surları’nın hemen altında yaptırılan 
Balibey Han’ın aydınlatılmasında, 
tarihi yapının mimari özelliklerinin 
korunması ve öne çıkarılmasına özen 
gösterildi. Aydınlatma tasarımı, giriş-
dış cephe, avlu ve iç odalar olmak 
üzere üç bölümde değerlendirildi. Giriş 
ve dış cephesi, hanın taş duvarları ve 
gösterişli kemerlerinin geceleri de 
ihtişamlı ve dikkat çekici bir görüntü 
sergilemesi amaçlandı. Hanın aydınlatma 
tasarımında, tarihi geçmişine uyum 
sağlaması ve davetkar bir görünüm 
oluşturması için sarı ışık rengi tercih 
edildi. Balibey Han’da, çeşitli renk 
ve boyutlarda 247 armatür ile 19 yere 
gömme armatür tercih edildi. 

Yıldırım Camisi ve külliyesi
Yıldırım Bayezid tarafından 14’üncü 
yüzyılın sonlarında inşa ettirilen 
külliyede yer alan, taş kesme cepheleri, 
son cemaat yeri ve ilk kez kullanılan 
Bursa kemeri ile benzerlerinden çok daha 
gelişmiş bir yapıya sahip olan caminin, 
Bursa Ovası’ndan bakıldığında şehir 
silüetinde belirgin bir yer işgal etmesi 
dolayısıyla aydınlatmasına ayrı bir önem 
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verildi. Giriş bölümünün soğuk beyaz 
ışık renginde vurgulandığı camide, yapı 
genelinde amber ışık rengi tercih edildi. 
Buralarda farklı uzunluk ve açı tipleriyle 
çeşitli armatürlere yer verildi.

Bursa Saat Kulesi
Tophane Parkı’ndaki Bursa Saat Kulesi, 
aynı yerde daha önce Sultan Abdülaziz 
döneminde yaptırılan ve bilinmeyen bir 
tarihte yıkılan saat kulesinin yerine inşa 
ettirildi. Bu kule, 2. Abdülhamid’in tahta 
çıkışının 30. yıldönümü olan 31 Ağustos 

1906’da dönemin Bursa Valisi Reşit 
Mümtaz Paşa tarafından hizmete alındı. 
Günümüzde orijinali yerine elektronik 
bir saat bulunan kulenin aydınlatma 
tasarımında soğuk beyaz ve amber renkli 
armatürler kullanıldı.
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“İPEKBÖCEĞİ; SİYASİ BİR VİZYON PROJESİ”

Hızla büyüyen şehirlerde, bu büyümenin belirli bir aşamasından sonra ana eksenlerdeki ulaşım talebinin 

ancak raylı sistemlerle ekonomik ve ergonomik bir biçimde karşılanması mümkün olabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar, bu yargının gelişmekte olan ülkeler açısından daha büyük oranda geçerlilik taşıdığını 

göstermektedir. Gerçekten de bugün dünyada tramvaydan metroya kadar çeşitli raylı sistem araçları 

yüzlerce şehrin ulaştırma sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Söyleşi: Yasemin GÜLER

Fotoğraflar; Hakan Aydın, Hüseyin Yavuz
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Son zamanlarda gelişmekte olan 
ülkelerin büyük şehirlerinde de raylı 
sistemlerin oluşturulması çalışmaları 
yaygınlaşmaktadır. Bursa’nın raylı sistem 
projesi İpekböceği dünyanın dev raylı 
sistem pazarından Türkiye’nin de pay 
alabilmesi için umut olmuşken, projenin 
başındaki isimle, Makine Mühendisi Taha 
Aydın ile gerçekleştirdiğimiz sohbet bu 
öngörünün çok da uzak olmadığını ortaya 
koydu.

Başlarken raylı ulaşım sisteminin 
geçmişine bakalım istiyorum. 
Dünyada ne zaman kullanılmaya 
başlandı ve neden gerek duyuldu?
1840’lı yıllarda Avrupa’da başlayan bir 
teknoloji. Petrolün yokluğunun yarattığı 
sıkıntıyı aşarak, eldeki kaynakların 
doğru kullanılması yoluyla şehirlerarası 
taşımacılığın sağlanması ihtiyacı raylı 
sistem düşüncesini doğruyor. Güzergahını 
belirlemek kolay, fazla yer kaplamayan 
sistemler olarak cazip görünen raylı 
sistemler öncelikle at arabaları ile 
çekilen biçimlerde kullanılmaya 
başlanmış, gelişmelerle birlikte elektrikli 
ve buharlı raylı sistemler yaygınlaşmış. 
Evvela şehirlerarasında yük taşımak için 
planlanan sistem daha sonra yolcu da 
taşımaya başlamış, şehirlerin gelişmesi, 
nüfusun artışı ile birlikte şehir içlerinde 
de yolcular raylı sistemlerle taşınır 
olmuş. Sistemin en başlarında sadece 
eldeki kaynakların doğru kullanılması 
hedeflenirken sonrasında bulunan 
teknolojinin çevreci bir teknoloji 
olması da dikkat çekmiş ve tercih 
sebepleri arasına girmiş. İlk yapılan 
teknolojiler tramvay şeklinde yer üstü 
araçları olarak düşünülmüş, şehirlerdeki 
büyüme kontrolden çıkmaya başlayınca 
ve tramvay teknolojisi bu kalabalığı 
taşımaya yetmeyince raylı taşımacılık 
yer altına inmiş. Hafif ve ağır metrolar 
inşa edilmeye başlanmış. Yer üstünde 
tramvaylar, yer altında ise metrolar şehir 
içi taşımacılığında önemli araçlar olarak 
yerlerini almış.

Raylı sistemler bu kadar yoğun 
çalışırken neden otoyollar daha 
popüler oldu?
İnsanların refah seviyesi yükseldikçe 
otomobil satışları artmış, bir ailede üç 
dört araç olmaya başlamış. Avrupa’da 
tabii petrole daha kolay ulaşılması da 
bunda etkili olmuş. Bu durum şimdilerde 
Bursa’da da var. Refah seviyesinin 
yükselmesi insanları otoyolları 
kullanmaya, otomobil sahibi olmaya 
yöneltmiş ancak bu yöneliş şehirlerde 
trafiği kilitlemiş mesela. İnsanlar kar 
yağışlarında bile özel araçları ile bir 
yerden bir yere gitmeye çalışıyorlar. 
Böylesi bir lüks ise hız çağının insanları 

için büyük kayıp demek. 

Daha sonra dünya yeniden raylı 
sistemin önemini kavradı ve raylı 
sistemlerle ilgili çok ciddi hız da 
kazandıran projeler birbiri peşi 
sıra geldi. Bazı şehirlerin altı 
üstünden daha hareketli yollarla 
örüldü. Sonradan raylı sisteme 
dönüş ne getirdi sizce?
Şöyle bir istatistik çalışma yapılıyor 
artık dünyada. 500 bini geçen yerlerde 
tramvaylar, 1 milyonu geçen yerlerde 
ise metrolar çözebiliyor ancak bu 
yoğunluğun taşınma ihtiyacını. Bu 
nedenle hem çevre faktörü, egzoz 

Taha Aydın
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salınımları, park sorunları gibi sorunlar 
insanları yavaş yavaş toplu taşımacılığa 
yönlendiriyor. Şimdi Avrupa metroyu 
da geçti hızlı trenleri yaygınlaştırıyor. 
Avrupa birliğinin aldığı kararda 
Avrupa’da 30 bin kilometrelik bir hızlı 
tren projesi var. Bunun da maliyeti 170 
milyar Euro civarlarında. Amaçları 20 
yıllık projeksiyonda ülkeden ülkeye 
hızlı trenle gidişleri yaygınlaştırmak. 
Sadece yolcu taşımacılığı değil yük 
taşımacılığını da demiryolu ile yapmayı 
düşünüyorlar. 250-300 kilometrelik 
hızlarla yolcuları 160 kilometre hızlarla 
yükleri taşıyacaklar. Bunun 18 bin 
kilometresi hızlı tren yolcu taşımacılığı, 
12 bin kilometresi yük taşımacılığı 
olacak biçimde projelendiriliyor. Tüm 
bunları yaparken iki gerekçeleri var. 
Birincisi hava yollarından uzaklaşmak 
istemeleri. Hava yolları çok pahalı 
üstelik hava koşulları bu maliyetleri 
zaman zaman çok daha yükseltiyor. 
Üstelik hava alanları şehirlerin epey 
dışında bulunuyor, hava yolculuğu 
yapmadan üç dört saat öncesinden 
hazırlanmaya başlamak gerekiyor. 
Vardığınız yerde de aynı sorunla 
karşılaşıyor şehir merkezine uçaktan 
indikten üç dört saat sonra ancak 
ulaşıyorsunuz. İnsanlar buna artık 
kaybedilmiş zaman olarak bakıyor. 
Oysa demir yolları şehir içindeki 
konumlanmaları ile bu kaybedilmiş 
zamanı tamamen ortadan kaldırıyor, 
hava koşullarından da kolay kolay 
etkilenmiyor. Hava yollarından kaçışın 
bir diğer nedeni ise havacılık sektörünün 
çok pahalı oluşu ve sektörün tamamının 
ABD’nin elinde bulunması. Dolayısıyla 
Avrupa bu teknolojiye çok para ödüyor. 
Ama demiryollarının tamamı Avrupa 
ülkeleri tarafından yapılıyor hatta 
ABD’deki raylı sistemleri de Avrupalı 
şirketler yapıyor.

Türkiye’de raylı sistem ne zaman ve 
nasıl kullanılmaya başlandı?
Sistemin ülkemize girişi çok eski 
ama modern anlamda çok yeni. 
Osmanlı Devleti’nde demiryolunun 
yaygınlaştığı ve demiryolu yatırımının 
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en çok yapıldığı dönem, II. Abdülhamid 
devridir. 1889-1898 döneminde, 5 bin 
350 kilometrelik demiryolu inşası için 
izin verilmiştir. Bu rakamın, günümüzde 
mevcut olan demiryolu uzunluğunun 
yarısından fazla olduğu düşünülürse, o 
günkü şartlarda ve teknolojik imkânlarla 
yapılan bu yatırımın ne kadar büyük 
ve önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. 
Açılışından 8 yıl sonra, 1916’da bu 
hatlar İngiliz casusu Thomas Edward 
Lawrance’in örgütlediği Araplar 
tarafından, Maan-Medine arasındaki 680 
kilometrelik kısmı bombalanarak tahrip 
edilmiştir. Ayrıca I. Dünya Savaşı’nda da 
tahribata uğramıştır. Bu yollardan kalan 
ray ve traversleri getirenlere İngilizler 
para ikramiyeleri vermişlerdir. Türkiye 
demiryollarının böyle hazin bir geçmişi 
vardır. Türkiye dış politikaların etkisinde 
çok kalmış. Demiryolu yatırımlarının 
pahalılığı nedeniyle ülkenin ekonomik 
düzeyi bu yatırımları yapmasını 
etkilemiş. Biz bugün şehir merkezinde 
yolcu başına; raylı sistemlerde 6 kuruş, 
lastik tekerlekli taşımacılıkta 75 kuruş 
harcıyoruz. Düşünün, İpekböceği projesi 
sayesinde yolcu kapasitemizle bir hatta 
120 dolmuşu ortadan kaldırdık diyebiliriz 
hesaplamalarımıza dayanarak.

Paranız varsa raylı sistem ucuzdur 
yatırım olarak, yoksa hemen geçici 
çözüm için otomobillere, araçlara 
yönelebiliyorsunuz. Esasen raylı sistem 
çalışmaları 1970’li yıllarda başlıyor 
diyebiliriz. Bu süreçten sonra da 
yavaş yavaş ilerliyor ancak artık yavaş 
ilerlemeyi bekleyecek gücü kalmadı 
şehirlerin. Çünkü yer üstünden insanları 
taşıyamaz hale geldik, yer altından 
taşımamız gerekiyor. İstanbul bunun 
en net örneklerinden biri ve 20 yıllık 
projeksiyonda 3500-3600 araçlık metro 
talebiyle en az 5-6 milyar dolarlık bir 
yatırımı sadece İstanbul öngörüyor. Bizde 
de aynı gelişmeler yaşanıyor.
Çok pahalı olduğu için bir türlü hamle 
yapamadığımız raylı sistemler için artık 
birim maliyetler çok düşmüş durumda. 
Artık ray da araç da üretebiliyoruz, 
dolayısıyla birim maliyetler bizi 

korkutmuyor. Fiyatların düşmesi de 
teknolojinin tercih edilmesini sağlıyor.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 
demiryollarına verilen önem, 
kısa süre içinde yerini oto yollara 
bıraktı. Neden böyle bir gelişme 
olduğunu düşünüyorsunuz? Yakın 
geçmişte ise raylı sistemlere bir 
geri dönüş söz konusu, bu gelişmeye 
ne sebep olmuş olabilir?
Çünkü biz artık bunu üretiyoruz. 
Dolayısıyla artık tercih edilmesi çok 
daha olası. Çok pahalı olduğu için 
bir türlü hamle yapamadığımız raylı 
sistemler için artık birim maliyetler çok 
düşmüş durumda. Artık ray da üretiyoruz 
araç da üretiyoruz dolayısıyla birim 
maliyetler bizi korkutmuyor. Fiyatların 
düşmesi de teknolojinin tercih edilmesini 
sağlıyor. Türkiye’nin ve diğer tüm 
ülkeler geldikleri noktada hem prestij 
sağlamak hem de ekonomik ulaşımı 
çevre faktörlerini gözeterek temin 
etmek açısından toplu ulaşımı çözmek 
zorundalar. Düşünün sadece yolcu 
taşımıyorsunuz yük de taşıyorsunuz. 
Toplu taşımacılık dediğinizde bu 
kadar büyük kitleyi ortadan kaldıran, 
insanları bir yerden bir yere hızlı, 
ekonomik ve konforlu ulaştıran 
sistemler yaratıyorsunuz. Bursa’da artık 
lastik tekerlekli taşımacılık bu yükü 
kaldırmıyor. 

İşin ticari boyutunu da göz önünde 
bulundurmak lazım. İnsanlar artık 
ulaşım konusunda sıkıntı yaşamadıkları 
şehirlerle ticaret yapmaya özen 
gösteriyor. Kimse zaman kaybetmek 
istemiyor. Biz de bu nedenle en yakın 
ticaret merkezi olan İstanbul ile ulaşımı 
olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyoruz. 
Ürününüzü de en kısa sürede göndermek 
zorundasınız. Onun için raylı sistemlerin 
hızına ihtiyacınız var. Otobanlar bu hıza 
yetişemiyorlar ve kapasite olarak da 
yetmiyorlar. Avrupa tüm bu gelişmelerin 
farkında ve insanlar artık tamamen toplu 
taşımacılığa yönelmiş durumda. 

“Topladığımız zaman dünya 

üzerinde 1.88 trilyon dolarlık 

bir pazardan bahsediyoruz. 

Türkiye’nin bütçesini 500 milyar 

dolar düşünün, bütçemizin 4 katı 

bir pazardan bahsediyoruz.” 

Dünyada bütçesi nedir raylı 
sistemlerin?
Dünyada şöyle bir yatırımdan 
bahsedebiliriz; Çin’de 20 yıllık 
projeksiyonda 250 milyar dolarlık bir 
yatırımdan bahsediyoruz. Hızlı trenler, 
metro hatları, tramvaylar pek çok şeyler 
var bu paketin içinde. Rusya’da, 500 
milyar dolarlık bir harcama planı var, 
çok eskimiş hatların revizyonu da dahil 
olmak üzere. Türkiye’nin 45 milyar 
dolar bir raylı sistem öngörüsü var. 
Bunun içinde sadece hızlı tren projeleri 
yok; metro, hafif metro ve tramvay 
maliyetleri de bulunuyor. Eğer hızlı tren 
ağını da koyarsak 70 milyar dolardan 
bahsedebiliriz. Avrupa’da 200 milyar 
dolarlık bir yatırım, Amerika yeniden 
raylı sistemlere dönmeye başladı, 
orada 50 milyar dolarlık bir yatırım 
söz konusu. 550-600 milyar dolarlık da 
Arabistan ve o bölgede bir raylı sistem 
ağı düşünülüyor. Topladığımız zaman 
dünya üzerinde 1.88 trilyon dolarlık bir 
pazardan bahsediyoruz. Türkiye’nin 
bütçesi 500 milyar dolar düşünün 
bizim bütçemizin 4 katı bir pazardan 
bahsediyoruz.

Bu pastadan en çok pay alan 
ülkeler hangileri?
Bundan en büyük payı alan ülkeler 
Avrupa ülkeleri çünkü raylı sistemin 
temelinde ana teknoloji Fransa’dan 
başlayan İngilizlerle ve Almanlarla 
devam eden bir sıralamada ilerlemiş, 
üretim merkezleri de bu ülkeler. Şimdi 
işin içine başka aktörler girdi Çinliler, 
Japonlar ve Koreliler de pazarda 
yarışıyor. 
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Türkiye raylı sistem kullanımı 
için yıllık araç ve ekipman bedeli 
olarak ne kadarlık bir bütçe 
ödemesi yapmaktadır? Türkiye’nin 
raylı ulaşım sektöründeki yeri 
nedir?
Türkiye’nin raylı sistem bütçesini 
tam olarak bilmiyorum ama pazarını 
biliyorum. Teknolojilerin günümüz 
şartlarını karşılamadığını, eski 
teknolojileri satın aldığımızı biliyorum. 
Bizimle birlikte Durmazlar’ın 
tramvayı İpekböceği ile birlikte bunu 
üretebildiğimizi gördük, artık gözümüzü 
hızlı tren teknolojilerine diktik, iyice 
gözümüzü kararttık. Bizde bir şey vardır; 
ya herrü ya merrü deriz, bunun için de 
iyi planlamaların yapılması lazımdır. 
İhtiyaçlar nelerdir, nerelerde nasıl 
üretilebilir, nasıl elemanlara ihtiyaç 
duyulur, eğitimleri nasıl olmalıdır. 
500 milyar dolarlık 2023 yılına kadar 
bir ihracat hedefi düşünülüyorsa artık 
bunların Avrupa standartlarında olması 
gerekiyor. 

“Şimdi Avrupa metroyu da geçti 

hızlı trenleri yaygınlaştırıyor. 

Avrupa Birliği’nin aldığı kararda 

Avrupa’da 30 bin kilometrelik 

bir hızlı tren projesi var. Bunun 

da maliyeti 170 milyar EURO 

civarlarında. Amaçları 20 

yıllık projeksiyonda ülkeden 

ülkeye hızlı trenle gidişleri 

yaygınlaştırmak. Sadece 

yolcu taşımacılığı değil, yük 

taşımacılığını da demiryolu ile 

yapmayı düşünüyorlar. 250-300 

kilometrelik hızlarla yolcuları 

160 kilometre hızlarla yükleri 

taşıyacaklar.” 

Gelecekte Türkiye’nin de yurt 
dışına raylı ulaşım alanında 
teknoloji satmak, üretim yapmak 
gibi atılımları söz konusu 
olabilir mi? Bundan sonrasında 

Türkiye’de raylı ulaşım adına neler 
yapılmalıdır?
Sayın Başkan İpekböceğini yapalım 
dediğinde, tramvay-metro yapalım 
dediğinde insanlar ‘hayal kuruyorsunuz’ 
dediler ama yapıldı bunlar, daha da 
yapılacak. Bu İpekböceği sadece 
Bursa’nın değil Türkiye’nin de vizyonunu 
değiştirdi, yüzde 51 yerli üretim bir 
sistem olarak. Türkiye bundan ne 
kadar pay alabilir, şimdi dışarıdaki 
esas kaygı bu. Bursa bundan ne kadar 
pay alacak. İşte bunu belirlediğinizde 
buna göre stratejik plan oluşturursunuz. 
Dolayısıyla üniversite eğitiminden, 
AR-GE yatırımlarınıza kadar buna göre 
bir planlama yaparsınız. Türkiye’nin 
gündemine daha yeni girdi bu konu. 
Ak Parti hükümetinin masasında ve 10 
yıldır gündeminde. Sayın Ulaştırma 
Bakanımız Binali Yıldırım Türkiye’nin 
yolunu bu noktada açan kişidir. Şimdi 
hem devletin kamu kurumları bu konuda 
yönlendiriliyor hem de bizim gibi, 
Durmazlar gibi bu konuda çalışmak 
isteyen şirketlerin hevesleri arttı.  Hem 
üretilebilir olduğunu kanıtladılar, 
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kendilerine güven geldi hem de ‘pastadan 
pay alabilir miyiz’in hesapları yapılmaya 
başlandı. Çünkü bu pastadan pay 
alabilmek gerçekten çok önemli. Artık 
üniversitelerde raylı sistem mühendisliği 
diye bölümler oluşturulmaya başlandı. 
Bir iki yıl sonra mezunlar verecekler. 
Altyapımızı kurmaya başladık 
diyebiliriz. 

Nasıl bir yol izlenmeli bu noktada 
yeniliklere, yenilikleri üretecek 
insanlara nasıl bir yol açılmalı? 
Eskiden yapılan yanlışlar neydi? 
Biz hep öğretiyoruz ama eğitmiyoruz 
insanlarımızı. Şu anda Bursa’da 2 
bin 800 vasıf lı eleman açığı var ama 
eleman bulamıyoruz. Yok! Niçin yok? 
Geçmiş politikalar dolayısıyla teknik 
liselerin önü tıkandı. Dolayısıyla insanlar 
üniversitelere yöneldi. Biz yanlış bir 
algıyla çocuklarımızı üniversitelere 
iş bulsun diye gönderiyoruz. Böyle 
bir algı yok, üniversiteler akademik 
kariyer yapmak isteyen insanların 
gideceği yerlerdir,  üniversiteyi okumuş 
ancak hiçbir şey bilmeyen insanlar 
yetiştiriyoruz. Okumaktan zarar gelmez 
elbette ama vasıf lı değiller işte. 81 ile 
üniversite açıyoruz ama ne kadar içini 
doldurabiliyoruz? Motoru görmeden 
mezun olmuş makine mühendisleri 
oluyor. Laboratuvara girmemiş 
insanlardan mühendis diye bahsediyoruz. 
Biz çok enerji sarf ediyoruz bu konu 
için, oysa az ama öz olmalı üniversite 
eğitimi. Artık açık üniversite okumamış 
insanımız kalmadı. Bu doğru değil, 
çünkü ara eleman yok. Bizdeki gibi 
meslek yüksek okulları var Avrupa’da, bu 
okullar teknik liselerden alır öğrencileri 
2-3 yıl boyunca sadece bir konuda 
eğitir, iki gün teori üç gün pratiktir 
eğitim sistemi. Eleman o okuldan mezun 
olduğunda iş bilen biridir, bir yıl sonra 
ustabaşı olur ve işi götürür. Mühendisler 
vida sıkan insanlar değildirler ki, iş planı 
yapan insanlardır, bizde ise öyle değil. 
Biz artık mühendisleri eleman olarak 
çalıştırıyoruz. Böyle bir pozisyon çıkıyor 
karşımıza. Bu pastadan pay alacaksak 
eğitiminden envanterine, AR-GE’sine 

kadar her şeyin planlı olarak yürümesini 
sağlamak lazım. İpekböceği de bunu 
biraz ateşledi ve olabileceğini gösterdi. 

“İpekböceği nasıl başarılı oldu; 

çünkü arkasında bir kamu gücü, 

siyasi irade vardı. Bu irade 

destek oldu ‘Yapın, biz bu aracı 

alacağız, ihtiyacımız var, yeter ki 

dünya standartlarında bir araç 

olsun’ dedi. Biz de gecemizi 

gündüzümüze kattık ve yaptık.”

İpekböceğinin hikayesine geçmek 
istiyorum artık. Çalışmalar nasıl 
başladı? Sonu devrim otomobiline 
benzer mi endişesi duydunuz mu?
Biz ipekböceği projesini gizli saklı 
yapmadık. ‘Devrim otomobiline benzer 
mi sonu’ yönündeki kaygılar her projede 
olabilir çünkü siz bir yeniliğe, bir AR-
GE çalışmasına talip oluyorsunuz, bunu 
yok etmek, karalamak isteyenler her 
zaman olabilir. İpek böceği TÜBİTAK 
destekli bir AR-GE çalışmasıdır. 
Üstelik biz 4 yıllık bir projeyi 2,5 
yılda bitireceğiz diye bir hedef koyduk, 
sektörü tam bilmediğimiz halde, 
gerçekten de bitirdik, azmettik çünkü. 

Ama sertifika alma süremiz sadece 
1,5 yıl sürdü. Türkiye’de uluslararası 
standartlarda üretilen bir araç yoktu ve 
ilk kez böyle bir testten geçiriliyordu 
bir araç. Dolayısıyla kimseye soramadık 
bu sürecin ne kadar sürdürdüğünü. 
Ben geldiğimde 38 civarında mühendis 
vardı AR-GE departmanında, şu 
an 72 tane oldu, hedefimiz 100 
mühendisle çalışmak, sıfırdan başlayan 
arkadaşlarımız artık raylı sistemi 
tanıyorlar, uzun bir çalışma sürecinin 
çok başındayız. Türkiye’de artık raylı 
sistem yatırımlarının başarılı olacağına 
inancın kuvvetlendiğini söyleyebiliriz 
çünkü biz bunun bir örneğiyiz. Devrim 
otomobilini yapanlar da böyle bir azimle 
yola çıktılar, başarılı da oldular ancak 
politik olarak söndürüldüler. İki araç 
yapmışlardı, araçlardan birinin benzini 
bitti diye böyle bir projeyi çöpe atmak 
büyük hataydı. Önemli olan bu aracın 
yapılmış olmasıydı ancak o gün bu 
önemin farkına varamadılar. Politik 
oyunların yoğun oynandığı bir dönemdi 
bana göre. Sadece devrim otomobili değil 
ki, uçak fabrikası vardı Kayseri’de, biz 
o fabrikayı alüminyum tencere fabrikası 
haline dönüştürdük. Nuri Demirağ bu 
ülkede demiryolları adına çok büyük 
çalışmalar gerçekleştirdi, araçlar 
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üretti. Fecihi Hürkuş uçak üretti ama 
arkasında durulmadı, hatta bu üretimlerin 
üzerinden siyaset yapıldı. Bugün 
yürüseydi devrim otomobili projesi 
şu anda bizim Türkiye olarak 5 tane 
otomobil markamız vardı. Bu nedenle 
Türkiye’de bu konuda olmayan tek şeyin 
siyasi irade olduğunu düşünüyorum.
İnanç var, çalışkanlık var, zeka var, 
eksik olan tek şey siyasi iradeydi. 
Türk insanı yıllarca askeri baskılar 
nedeniyle sindirildi ve kendini ifade 
edemeyen, beyin gücünü kullanamayan 
bir topluluk haline geldi. Raylı sistemler 
kamu teknolojileridir aslında, müşterisi 
kamudur. İpekböceği nasıl başarılı oldu; 
çünkü arkasında bir kamu gücü vardı. 
Kamu destek oldu “Yapın biz bu aracı 
alacağız, ihtiyacımız var, yeter ki dünya 
standartlarında bir araç olsun” dendi. 
Gecemizi gündüzümüze kattık ve yaptık.

Size çok eleştiriler geldi mi üretim 
aşamasında?
Bu şehirde, bu ülkede bir şeyler yapmak 
yerine laf üretmeyi tercih edenler çok 
oluyor. Dediler ki, tramvay yürümez, 
rampayı çıkamaz. Eğer yürümez diyorsan 
ve buna da inanıyorsan gel sen de bir 
fikir söyle, birlikte yürütelim. Rampayı 
çıkmazsa fikrini bizimle paylaş, 
projemize ortak ol rampayı çıkartalım. 
Bunlar söylendiğinde biz bu çağrıları 
yaptık bu şehirde. Devrim otomobilinde 
de böyle oldu. Benzin koymadığınız 
için otomobil yürümedi. Benzin koysak 
yürürdü!!! Bakış açısı çok önemli,  
çözüm odaklı bakış yok, eleştirel bakış 
çok. Biz bilgi sahibi olmadan fikir sahibi 
olan, okuyup araştırmayan bir toplumuz. 
Tırmanıyor araç, ne yapacaksın şimdi??? 
Ne diyeceksin insanlara??? Bu anlamda 
devrim otomobili ile tramvay aynı kaderi 

yaşamıştır, daha doğrusu bazı güçler 
aynı kaderi yaşatmak istemiştir ancak biz 
onları duymadık, doğru bildiğimiz yolda 
ilerlemeye devam ettik. 

Peki ipekböceğinin fazlalıkları ne? 
Sunduğu artı değerler neler?
Bir kez aracın kendisi çok teknolojik, 
2012 regülasyonuna göre yapıldı. 
Güvenlik seviyesini 5’e yükseltecek, 
vatman ve yolcuların güvenliği 
artıracak, kaza riskini en aza indirecek 
özel regülasyonlar düzenlendi. Hava 
taşımacılığına alternatif olsun diye 
alınan tüm önlemler uygulandı. Şöyle 
düşünün, bu araç Almanya’da ihaleye 
girebilir, Almanya standartlarında 
yürüyebilir bir araç. Üzerindeki raydan 
çıkma riskini azaltan bir sistem mevcut. 
İki tane uluslararası patentimiz, benzeri 
olmayan iki uygulamamız var. Birincisi; 
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süspansiyonu, havalı pinomatik sarsıntıyı 
en aza indirdik, ikincisi gövde ömrünü 
uzattık. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz 
bu teknoloji için; geç kaldık ama son 
regülasyon aracı üreterek rakiplerimizi 
bir ölçüde yakalamayı başardık.

Maliyetleri nasıl?
Maliyetler çok düşük tabii. Şu an yüzde 
51 yerlilik oranı ile yüzde 40-45’lere 
varan bir maliyet ekonomisi sağladık. 
Yerlilik oranımız arttıkça bu ekonomik 
seviye daha da iyileşecek. Dolayısıyla çok 
daha ekonomik hale gelecek. Ürettiğimiz 
araç sayısı arttıkça, yerlilik oranımız 
arttıkça daha ekonomik üretimler söz 
konusu olacak. 

Bursa’nın önümüzdeki dönemde 
kaç ilave metro hattına, kaç vagona 
ihtiyacı olacak?
Bizim Bursa Büyükşehir Belediyesi 
olarak 50 tane hafif metro vagonuna 
ihtiyacımız söz konusu diyebiliriz. 
Büyükşehir Belediyemizin geliştirdiği 

raylı sistem ağına baktığımızda 11 
ayrı ağdan bahsediliyor, bunları 
topladığınızda 90 ila 110 araç arasında 
bir tramvay ihtiyacı görünüyor. Bunlar 
en azından 10 yıllık bir süreçtir, çünkü 
sadece teknoloji üretmek değil bunların 
finansmanını da bulmak gereklidir. Bir 
de inşaat süresi var tabii. Bugün bir 
sipariş aldığınızda 18 aydan önce teslim 
edemiyorsunuz. İnşaat 1 yıl sürüyor, 
şehrin her yerini kazamıyorsunuz. 
İşin ekonomik ve sosyal yönlerini de 
düşünmek lazım. 

Son olarak vermek istediğiniz bir 
mesaj var mı?
Türkiye’de çok şey yapılıyor ve 
yapılacak da, siz bu insanların arkasında 
durduğunuzda bu ülkenin yapamayacağı 
hiçbir şey yok. Bunu planlı yapmaktır 
önemli olan. Akademik yanı, eğitim yanı, 
vasıf lı eleman yanı iyi düşünülmeli ve 
iyi planlanmalı. Otomotiv sektöründe 
Türkiye markası yaratacak bir babayiğit 
aranıyor; raylı sistemlerde babayiğitler 

var, bu babayiğitlerin arkasında durmak 
gerekiyor. Bu sistemde çok büyük 
teknolojiler var, hem ekonomik yapımız 
hem de mühendislik seviyemiz çok 
yükselecek. İnşaat yapmak, ray döşemek 
çok kolay artık, bunu Türk şirketleri 
gözü kapalı yapıyor ancak bunlar katma 
değeri çok yüksek olan şeyler değil, 
katma değeri yüksek olan şeyleri de 
üretmemiz lazım. Dünyada 1.88 trilyon 
dolarlık bir pazardan bahsettik, bunu göz 
önüne almamız lazım, buna uygun da 
gelecek hazırlanması lazım. Türkiye’nin 
500 milyar dolarlık ihracat hedefini 
yakalamak için stratejik ürünlere 
ihtiyacı var. Bursa kazanırsa Türkiye 
kazanır, bizler kazanırız. Artık şehirler 
yarışıyor biz her şeyimizle olduğu 
gibi teknolojimizle de öne çıkmalıyız. 
Tramvay projemiz Türk insanına 
güvendiğinizde, arkasında durduğunuzda 
bu ülkede neler yapılabileceğine ilişkin 
bir vizyon projedir bir siyasi vizyon 
projesidir.
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ESKİSİNE GÜLE GÜLE, YENİSİNE HOŞGELDİN

Teleferik, 1963 yılından 2013 yılına kadar Uludağ tutkunlarına, gezginlerine, meraklılarına, piknikçilerine 

50 yıl boyunca aralıksız hizmet verdi. Yavaştan, belli belirsiz bir ivmeyle yerden yükselip evleri ve 

ağaçlarıyla Teferrüç’ü, ardından bütün bütüne Bursa’yı aşağıda bırakarak yükseklerdeki Kadıyayla’ya 

ve daha da yüksekteki Sarıalan’a ulaşmak kuşkusuz heyecan vericiydi. Bursalı veya değil yüzbinlerce 

yolcusuna bu heyecanı olasılıkla defalarca ve defalarca yaşatan emektar düzenek son on, on beş 

yıllarında giderek artan oranda yaşlılığın ve yorgunluğun işaretlerini vermeye başlamıştı. Sert rüzgarlara 

daha duyarlıydı;  giderek daha titiz, daha incelikli bakım istiyor, sıklıkla da bazı parçalarının değişimine 

ihtiyaç duyuyordu. Kısacası zamanı gelmişti: bir kaza bir bela beklenmeden yenilenmeli yahut 

değiştirilmeliydi.

Hacı TONAK
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Teleferik denilince, bundan böyle 
Bursa ile Uludağ arasında biri artık 
geçmişte kalan, öteki gözümüzün 
önünde kurulmakta olan düşünsel zaman 
bakımdan birbirinin devamı, eylemsel 
zaman bakımdan birbirinden ayrı; tekniği 
ve işleyişi bakımından da benzerlikleri 
ve farklılıkları bulunan iki ulaşım 
düzeneği gelecektir akla. 
Birini gördük, görmekten öte yaşadık; 
kırmızı kabinlerine kurulup kimi 
zaman sis içinde, bulut içindeki yüksek 
yamaçların, derin vadilerin üzerinden 
motorsuz, gürültüsüz, sarsıntısız 
kudretten bir uçakla uçarmış gibi geçtik. 
Çoğumuz Kadıyayla’yı, Sarıalan’ı 
bilmezdik; oraları mesken tutmuş 
kestaneyi, tatlı palamutlu meşeyi, kayını, 
ardıcı, kamalaklı karaardıcı, çamın envai 
türünü ve başı göklerde Uludağ göknarını 
tanımazdık; onunla bildik, tanıdık. 
Bursa’ya, handiyse iki bin metreden 
bakan kayalık Büyük Bakacak’ı, 
Zeyniler’in üzerindeki Küçük Bakacak’ı, 
kamp ateşlerinin yalnızca geceyi 
değil büyük dostlukları da aydınlattığı 
Çobankaya’yı, buzul çağından kalma 
kaya akıntılarını, büyük yağışlar 
zamanının uçurumlu vadilerini sayesinde 
tanıdık, öğrendik...

Çobankaya’nın üstü Oteller Bölgesi; 
oraya kadar gidenlerden kadim 
diyemesek bile orada bir öncü olan 
Büyükotel’e, ikinci bir öncü Kuşaklıkaya 
yamacındaki Kayakevi’ne yahut 
aşağılardaki Ayıpınarı’na, karşısındaki 
Volfram tesislerine yürüyen de olmuştur, 
yürümeyen de. Kadıyayla’dan veya 
Sarıalan’dan ötesi gerekmez deyip günü 
tüketip dönen de; orada bir kamp dönemi 
geçiren de, otellerinde konaklayıp 
pistlerinde kayan yahut zirvelerine 
tırmanıp gizli bahçelerinin arı duru buzlu 
göllerine inen de olmuştur…
Özcesi anılarımız var, yaşadıklarımız 
var birincisi ile. “Bir gün teleferikle…” 
diye başlayıp süren öykülerimiz var. 
Rüzgarın hırçın iniltisine, fısıltıyla 
yağan karın sessizliğine, ilkbahar 
coşkunluğuna, sonbahar hüznüne 
tanıklığımız var. Yenisi ise henüz hiçbir 

kalemle, hiçbir mürekkep çeşidiyle 
tanışmamış beyaz, bembeyaz bir sayfa. 
“Kuruldu… Kuruluyor… Durduruldu…” 
gibisinden gazetelere yansıyan 
haberlerini saymazsak ne belleğimizde, 
ne anılarımızda, ne öykülerimizde 
yeri var; ama hiç şüphesiz olacak! Bu 
yıl olmadıysa gelecek yıl, gelecek yıl 
olmadıysa sonraki yıl!..

VEDA ETTİK 
TESELLİ DE BULDUK
Emektar teleferik, bilindiği üzere 
geçen yılın sonunda Bursa ile Uludağ 
arasındaki git gellerini, son kez 
olmak üzere durdurdu. Bir daha işbaşı 
yapamayacağı sonsuz bir tatile giriyordu. 
Unutuluş ırmağının girdabında gözden, 
gönülden yitmesi, unutulması artık 
zaman meselesiydi. Gene de giderayak, 
ardılının ilk üç istasyonu ile ilk 24 
direğinin temellerinin kurulmasına, 
bunların tabyalarının atılmasına ve 
iskeletlerinin sağlamca çatılmasına 
yarayacak avadanlığın taşınıp yerlerine 
konulmasına katkıda bulundu. Gerçek 
anlamda son, ama çok da önemli 
olan görevi buydu. Önemliydi; çünkü 
olmasaydı yenisinin inşası çok daha zor, 
daha masraflı, en önemlisi de şantiyeler, 
şantiye yolları, barınaklar, depolar ve 
belki ilkinde olduğu gibi geçici direkler, 
geçici istasyonlar gerektireceği için tabiat 
bakımından ister istemez daha zahmetli, 
daha tahripkar olacaktı. Gene de olması 
beklenir; çünkü eskisinin takılıp kaldığı 
Sarıalan’dan çok daha öteye gideceğinden 
telesiyejinkinden daha oylumlu olması 
beklenecek yeni gergi direklerine, bu 
direkler için tesfiyeye ve hem orman 
hem hat için zorunlu bir güvenlik 
alanının yaratılmasına gereksinim var. 
Bu bakımdan Sarıalan’dan sonrası için 
her şeyin yolunda olduğu söylenemez. Ne 
yapmalı ki her nimetin bir mihnetinin, 
bir külfetinin olması kaçınılmaz; 
ikincileri göze almadan birincisine 
ulaşmanın bir yolu bulunamıyor ne yazık 
ki…

Bizim emektar teleferiğin, andığımız bu 
son görevi de tamamlamasının ardından, 

elli yıldır aralıksız hizmet veren 
istasyonları bu yılın ortalarında iptal 
edildi; toplam uzunluğu on kilometreye 
varan kablolarının yerlerinden çekilip 
alınmasına, direklerinin sökülmesine 
başlandı. Böylece bildik, tanıdık ve 
hayatımızda bir yeri, bir değeri bulunan, 
ayrıca kuruluşundan itibaren Bursa’nın ve 
Uludağ’ın en önemli simgeleri arasında 
sayılan bu güzelim makinaya veda ettik. 
Yaşlanmıştı, biliyorduk. Yorgundu, 
biliyorduk. Sorun yaratabilirdi, onu da 
biliyorduk. Altı üstü bir makine idi, 
evet bunu da biliyorduk elbette, ama 
üzüldük. Sevdiğimiz bir yakınımızı, 
bir dostumuzu, yahut Bursa’ya büyük 
emekler vermiş, büyük yararlık göstermiş 
bir hemşehrimizi, bir Bursa gönüllüsünü 
son yolculuğuna uğurluyormuş gibi 
hüzünlendik arkasından.

Elbette maymun iştahlı değildik; 
seçimimiz keyfi değil zorunluluktan ve 
gerekliliktendi. Bu bir teselliydi şüphesiz.  
Yerine daha iyisinin ve daha uzaklara 
uzanacak olanın kuruluyor olması ayrıca 
avutucuydu. Bu yüzden yenisi için atılmış 
her adım, bu adımlara ilişkin her gazete 
haberi ve beyazcamdaki her görüntü bir 
“hoş geldin, safalar getirdin” olduğu 
kadar,  eskiye hep birlikte “güle güle” 
deyişimizin resmi olmaktaydı. 

Pekiyi nasıl başlamıştı hikayesi? 
Nasıl girmişti şehrin ve hemşehrilerin 
hayatına? Farklı başlatılabilir; örneğin, 
sözünün edilmeye başlandığı 1920’lerden 
yahut bazı adımların atıldığı (keşif, 
fizibilite, vb) 1940’lardan söz edilip 
temellerinin atıldığı 1958 yılına öyle 
gelinebilir. Doğrusu, yanlış da olmaz 
böylesi; dahası gerçek kurucusuna, 
Reşat Oyal’a haksızlık da olmaz. Çünkü 
Bursa’ya teleferiğin kazandırılmasından 
söz ediliyorsa, merhum Reşat Oyal’ın 
bu kazanımdaki payını vurgulamadan 
geçmek olanaksızdır. Bu bakımdan 
hikaye veya öykü nereden başlarsa 
başlasın, asıl faslına Oyal’ın çabalarını, 
katkılarını hatırlatarak başlar, 
başlamalıdır!..



36

bursa’da zaman

GÖZÜPEK BİR KARAR
Merhum Oyal 1954 yılında Bursa 
Belediye Başkanı seçildiği oturumda, 
meclis üyelerine iki konuda söz 
veriyordu: Belediyeyi demokratik usuller 
içinde yönetmek ve Bursa’ya kalıcı 
eserler kazandırmak! Bunları söylerken, 
özellikle ikincisi için güçlüklerinin 
ayırımındaydı. Çünkü o günden çok 
daha öncesinden aklında evirip çevirdiği 
ve kent için elzem kabul ettiği işlerle, 
belediyenin maddi olanaklara bağlı 
bu işleri gerçekleştirme kabiliyeti 
arasında apaçık bir uçurum durmaktaydı. 
Belediyenin toplam bütçesi 6 milyon 
TL’yi bulmazken,  Bursa ile Uludağ 
arasında teleferik kurmak, yetmedi bir 
kültür parkı ve bir merkez garajı inşa 
etmek hakikaten hayali aşıyordu.

Merhum Oyal, hepsinden önce meclise 
karşı açık davranarak ve orada alınacak 
kararlara her üyenin samimi ortaklığını 
ve desteğini sağlayarak o uçurumu 
aşabileceği inancındaydı.  “Demokratik 
usullerden” murat da bundan başkası 
olamazdı hani. Olamazdı ya, biliyordu 
ki meclisin, vilayetin, hükümetin, 
partinin ve her Bursalının ayrı ayrı ve 
birlikte bu usuller üzerinde ve işlerlikleri 
üzerinde etkisi vardır. Bu etki olumlu 
da, pekala olumsuz da olabilir. Örneğin 
kentin yönetiminde vilayetin öyle bir 
ağırlığı vardır ki olmazlandığını olur 
kılma imkanı neredeyse yoktur. Ama 
meclis, görev yüklediklerinin içtenliğine 
ve yeteneklerine ikna olur, onlardan 
desteğini esirgemez ve kararlarına 
sahip çıkarsa zaaf gibi görünen durum, 
belediyenin gücüne de dönüşebilir. 
Çünkü kentin iç dinamizmi mecliste, 
meclisin kararlarında, fikri takibinde 
somutlanır ve meclis üzerinden yayılır. 
Vilayet dediğimiz her ne kadar merkezin, 
merkezdeki hükümetin organıysa 
da, kentin bir parçası olarak yerel 
organlarla işbirliğine çok daha yatkın 
ve yakın olmak durumundadır. Ayrıca 
kentin dinamizminden etkilenmemesi 
düşünülemez.

Bursa gazeteleri teleferiğin yalnızca açılışı ile değil tesisi ile de yakından ilgililer.
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Oyal, belediye meclisi ile sıkı işbirliğini 
hiç ihmal etmeden ve orada alınan 
kararlar konusunda Vali Çağlayangil’i 
de sürekli bilgilendirip desteğini 
sağlayarak önce Kültürpark ve Santral 
Garaj projelerinde mesafe almaya 
çalıştı. Çünkü bu ikisi Bursa için daha 
bir ivedilik taşıyordu. Kültürpark ilk 
adımlarını Haşim İşcan’ın attığı, Reşat 
Oyal’ın da kent için “şart” kabul ettiği 
bir projeydi. Santral Garaj ve Teleferik 
de bir bakıma öyleydi. Oyal, bu ilk 
ikisinde kamulaştırmayı gerçekleştirip 
bedelleri de ödedikten sonra, gözüpek 
bir karar vererek İsviçre’deki ünlü demir 
çelik firması Von Roll’u teleferik için 
araştırma yapmaları için Bursa’ya davet 
etti. Kendi ifadesiyle davet mektubu şu 
içerikteydi (Bursa Hakimiyet 15 Mayıs 
1985): “Bursa-Uludağ arasında teleferik 
kurmak istiyoruz. Ekip gönderirseniz, 
teknik yardım sağlarsanız, önayak 
olursanız memnun oluruz.” 

Von Roll, Ortadoğu işlerinden sorumlu 
temsilcisi Policar’ın başkanlığında 
teknik bir ekip gönderir. Ekiptekiler 
Uludağ’a çıkar çalışır araştırırlar: 
Başlangıç yeri neresi olabilir? Nereye 
kadar uzayabilir? Meteorolojik koşullar, 
iklim, rüzgarın genel yönü nedir, daha 
çok hangi mevsimlerde, zamanlarda 
eser? Bir ay sürer bu verileri toplamaları. 
Üç ay sonra da olası maliyet hesapları, 
güzergah planı ile teknik ayrıntıları 
Oyal’ın masasındadır. Von Roll’un 
raporu Bursa milletvekilleri, Vali İhsan 
Sabri Çağlayangil, vilayet bürokratları,   
belediye meclis üyelerince de çok olumlu 
ve yerinde bulunur.  Artık en önemli iş, 
gerekli parayı sağlamaktır. Oyal, şöyle 
anlatacaktır o günkü durumu: “Teleferiğe 
para ayırmanın imkanı yok. Ben o zaman 
yoluydu, asfaltıydı, Arnavut kaldırımıydı, 
lağımıydı falan… Hepsi içinde olmak 
üzere, genel hizmetlere 1 milyon 100 bin, 
1 milyon 200 bin ancak ayırabiliyordum. 
Bu da Bursa’ya göre çerez gibi bir şey…”

Bursa için “çerez” hükmünde bir 
varlığa sahip belediye, Von Roll’un o 
gün için talep ettiği yaklaşık 3 milyonu 

nasıl ödeyecek? Demek ki Ankara’nın 
kapısını çalmak kaçınılmaz. Öyle yapar. 
Önce Devlet Bakanı Mükerrem Sarol’u, 
ardından Başbakan Adnan Menderes’i 
ziyaret eder, anlatır. Merhum Menderes 
sorar: -Senin sıkıntın para mı? -Evet. 
-Ben sana para bulacağım. -Sözleşmeyi 
imzalayabilir miyim? -Derhal imzala! 
(agy) Hepsi bu kadar!
Bursa’da Yapı Kredi Bankası 
müdürlüğünde bulunmuş, sonrasında 
milletvekili seçilmiş, Reşat Oyal’ın 
teleferik hayalini yakından bilen Çalışma 
Bakanı Haluk Şaman girer devreye 
ve bakanlığın tasarrufundaki paradan 
5 milyon liranın Bursa Belediyesi’ne 
aktarılmasını temin eder. Projeden bazı 
kısıntılar yapılarak anlaşma imzalanır, 
iş başlar. Ne var ki her şey arzulandığı 
gibi yürümez. Kimi zaman ekonomik 
güçlükler, kimi zaman hava koşulları 
çalışmaları aksatır.  Bu arada, Türk 
Lirasında bir türlü önlenemeyen değer 
kayıpları yüzünden maliyet önce iki, 
ardından üç, ardından dört katına çıkar. 
Firma, Avrupa’da imal ettiği malzeme 
için yahut Bursa’daki imalatı için sık 
sık para beklemek durumunda kalır. 
Beklentisi karşılanmadan da sıradaki 
adımları atmaya yanaşmaz. Bütünüyle 
durmasa bile böyle zamanlarda çalışma 
yavaşlar, neredeyse oyalanma düzeyine 
iner. Bu sebeplerden yükümlülük 1959 

yılında teslimini gerektirse de bu olmaz 
ve ister istemez bu süre 1960 yılının 29 
Ekim’ine kadar uzatılır. 

HİZMETE TÖRENSİZ BAŞLADI
Derken, “27 Mayıs 1960 İhtilali” olur. 
İşler hepten duraklar. Bu duraklama 
büyük olasılıkla, belediye başkanlığı 
görevini valilik görevi ile birlikte 
üstlenen yeni belediye başkanlarının, 
öncesinden başlamış teleferik inşaatına 
mesafeli durmasından değil özellikle 
Türk Lirası ile dolar arasındaki makasın 
durmadan ikincisinin lehine olmak üzere 
açılmasından, dış kaynak temin etmekte 
de büyük güçlük çekilmesindendir. Ama 
elbette başlanmış, bir yerlere kadar 
getirilmiş iş orada bırakılacak değildir; 
bırakılmaz da. Belediye olanaklarını 
zorlar, Devlet Planlama işin devamı için 
çaba harcar,  İller Bankası yardımcı olur. 
İş yavaş yürür, ama yürür… Nihayet, 
1963 yılı 29 Ekimi’nde, saat 15.00’te ilk 
kabin, seçim yasakları nedeniyle törensiz, 
bandosuz, söylevsiz ilk biletli yolcularını  
“ücreti mukabilinde”,  Kadıyayla’ya ve 
Sarıalan’a ulaştırmak üzere yola çıkar. 
Hakimiyet gazetesi, açılışından iki gün 
sonra tesisle ilgili şu haberi verir: “7 
yılda 17 milyon sarfedildi. İki günde 
3.820 kişi bindi ve 7 bin lira hasılat 
yapıldı. Teferrüç -Sarıalan gidiş geliş 9 
lira… Bir kabinde 40 kişi taşınabiliyor. 
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Gidiş gelişte 40 kw elektrik sarfediliyor 
ve toplam 320 kuruş masraf oluyor.” 
Demeye getiriyor ki: Enseyi karartmayın 
Bursalılar. Teleferik verimli çalışıyor. 
Önemsiz bir gidere karşılık sefer başına 
360 lira kazanıyor. Çok geçmeden 
masrafını çıkarır, kazanca bile geçer!

Haşim İşcan girişimde bulunmuş, 
yabancı şirketleri çağırıp teklif lerini 
almış, seçenekleri belirlemiş, fakat ne 
yaptıysa ilk kazmayı vurma aşamasına 
taşıyamamıştı. Reşat Oyal, Bursa için 
önem taşıdığına inandığından bu işi kendi 
hayali bilmiş, Başbakan Menderes’in ve 
ilgili bakanlıkların desteğini sağlamış, 
görevden alındığı tarihte de işin esasını 
tamamlamıştı. Eğer görevde kalsaydı, o 
ilk kabin olasılıkla 1960’ın 29 Ekim’inde, 
yani üç yıl erken yola çıkacak; Oyal, 
Bursa Belediye Başkanı olarak o kabinde 
olacaktı. Ne yazık ki 1963’teki törensiz 
açılışa çağrılmadı.  Yalnız ona değil, 
Santral Garaj’ın açılışına da çağrılmadı. 
Bursalılar, elleriyle temelini attığı ve bir 
yerlere kadar getirdiği yapıların açılışına 
çağrılmadı diye Reşat Oyal’ı unutacak 
değillerdi. Yıllar sonra Kültürpark’a 
adını verip, bir de büstünü dikerek 
gösterdiler unutmadıklarını.

Basın, deneme seferlerinde olsun, 
açılışında olsun,  “Türkiye’nin ilk 
insanlı teleferik hattı” diye söz etti 
ondan. Doğru olmasına doğruydu bu, 
ama dönemin başka bir doğrusuna da 
atıftı sanki. SSCB ve ABD’nin “insanlı”, 
yani astronot veya kozmonot taşıyan 
Apollon ve Sputnik’leri ile kıyasıya bir 
yarışı sürdürdükleri zamanlardı. Tam 

da teleferiğin temelinin atıldığı yıl 
başlayan bu yarışta uzaya kaplumbağa, 
köpek, maymun gönderildikten sonra 
SSCB kanlı canlı bir insanı, Kozmonot 
Yuri Gagarin’i göndermişti uzaya.  
Amerikalılar da boş durmamış karşı bir 
hamleyle Astronot Luis Armstrong’u 
Ay yüzeyinde yürüterek yarışta geride 
değil önde olduklarını ilan etmişlerdi. 
Bu tarihten sonra astronot veya 
kozmonotu olmayan bir Sputnik veya 
Apollon  “önemli haber” sınıfından 
sayılmayacaktı. Teleferiğimizin “İlk 
insanlı teleferik” olması, Mars’a veya 
Jüpiter’e bile olsa insansız hiçbir 
yolculuğun medya bakımından kıymeti 
harbiyesinin kalmadığı o günlerin 
havasıyla ilgili olmalıdır. 

GELELİM YENİSİNE
Bursa ile Uludağ’ı birbirine bağlayan 
eski teleferiğimiz için ilk çalışmalar 
1955 yılının sonunda başlamış, temelleri 
için ilk kazma 1957 yılında vurulmuştu. 
Reşat Oyal’ın mektubu üzerine Bursa’ya 
gelip çalışmalara başlayan Von 
Roll mühendisleri teleferik yolunun 
Teferrüç’ten başlayıp günümüzde Birinci 
Oteller Bölgesi olarak bilinen bölgeye 
kadar uzatılması gerektiği görüşündeydi.  
Ne var ki bunun maliyeti adamakıllı 
yükselttiği görülünce, Uludağ’ın çok 
tercih edilen ve Bursa’ya göre birinci 
terasta yer alan Kadıyayla ile ikinci 
terastaki Sarıalan’a ulaşımın gereksinimi 
yeterince karşılayacağı kararına varıldı 
ve teleferik inşaatı bu karara göre 
yeniden şekillendi. Bu tereddüdün veya 
yetinmenin nedeni öngörü eksikliği değil, 

parasal olanakların kısıtlı olmasıydı. 
Her ne kadar Oteller Bölgesi o tarihte, 
sonradan olduğu gibi büyük bir çekim 
merkezi değilse de,  olabileceği ve 
olması gerektiği Bursa’yı yönetenlerin 
ortak arzusu ve beklentisiydi. Gene de, 
sınırının bu şekilde belirlenmesinin 
teleferiği o çekimin dışında bırakacağı ve 
Uludağ’a erişimin esas olarak karayoluna 
kalacağı tam olarak kestirilemiyordu.

Teleferik, 1963 yılından 2013 yılına 
kadar Uludağ tutkunlarına, gezginlerine, 
meraklılarına, piknikçilerine 50 
yıl boyunca aralıksız hizmet verdi. 
Yavaştan, belli belirsiz bir ivmeyle 
yerden yükselip evleri ve ağaçlarıyla 
Teferrüç’ü, ardından bütün bütüne 
Bursa’yı aşağıda bırakarak yükseklerdeki 
Kadıyayla’ya ve daha da yüksekteki 
Sarıalan’a ulaşmak kuşkusuz heyecan 
vericiydi. Bursalı veya değil yüzbinlerce 
yolcusuna bu heyecanı olasılıkla 
defalarca ve defalarca yaşatan emektar 
düzenek son on, onbeş yıllarında giderek 
artan oranda yaşlılığın ve yorgunluğun 
işaretlerini vermeye başlamıştı. Sert 
rüzgarlara daha duyarlıydı;  giderek 
daha titiz, daha incelikli bakım istiyor, 
sıklıkla da bazı parçalarının değişimine 
ihtiyaç duyuyordu. Üstelik çoğu zaman 
bu parçaların orijinallerine ulaşmak 
mümkün olamıyordu. Kısacası zamanı 
gelmişti: bir kaza bir bela beklenmeden 
yenilenmeli yahut değiştirilmeliydi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi zorunlu 
inceleme ve araştırmalardan sonra yaşlı 
ve yorgun makinayı onarımlarla veya 
yenileyerek sürdürmektense temelli 

Bursa Büyükşehir Belediyesi gerekli, zorunlu inceleme ve araştırmalardan sonra yaşlı ve yorgun makinayı 

onarımlarla veya yenileyerek sürdürmektense temelli değiştirmenin daha hesaplı, daha doğru olacağına 

karar verdi. Bu kararında, gün geçtikçe, daha doğrusu yıllar geçtikçe daha bir belirginlik kazanan 

Uludağ’a ve Uludağ’ın geleceğine ilişkin tasarımlarının da payı vardı. Uludağ’ın, Millipark alanları bir 

tarafa, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin uhdesine bırakılması yeni bir durumdu; o halde yeni teleferiğin 

bu yeni durumla, özellikle de ciddi sorunlar yaşadığı besbelli kayak ve dağ turizmiyle, dolayısıyla Oteller 

Bölgesi ile zirvelere ulaşımla birlikte düşünülmesi kaçınılmazdı. Öyle ki zahmetine karşılık tümüyle ihya 

etmese bile orada bir nitelik sıçramasına yardımı olmalı, oraya yeni ve taze bir soluk katmalı, karayoluna 

ihtiyacı da azaltmalıydı.
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değiştirmenin daha hesaplı, daha doğru 
olacağına karar verdi. Bu kararında, 
gün geçtikçe, daha doğrusu yıllar 
geçtikçe daha bir belirginlik kazanan 
Uludağ’a ve Uludağ’ın geleceğine 
ilişkin tasarımlarının da payı vardı. 
Örneğin, Uludağ’ın Millipark alanları 
bir tarafa bırakılırsa, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin uhdesine bırakılması yeni 
bir durumdu ve sonunda gerçekleşiyordu. 
O halde yeni teleferiğin bu yeni durumla, 
özellikle de ciddi sorunlar yaşadığı 
besbelli kayak ve dağ turizmiyle, 
dolayısıyla Oteller Bölgesi ile ve zaman, 
zaman gündeme gelen yeni kayak 
bölgeleriyle, ayrıca zirvelere ulaşımla 
birlikte düşünülmesi kaçınılmazdı. Öyle 
ki her bakımdan zahmetine ve verilen 
bunca emeğe karşılık tümüyle ihya 
etmese bile orada bir nitelik sıçramasına 
yardımı olmalı, oraya yeni ve taze bir 
soluk katmalı, örneğin kayak odaklı 
turizm ilgisinin çeşitlendirilip 12 aya 
yayılmasına katkıda bulunmalı, ayrıca 

Uludağ’a ulaşımda karayoluna olan 
ihtiyacı da azaltmalıydı…

Teferrüç’ten başlayıp Uludağ’da İkinci 
Oteller Bölgesi’ndeki Kartanesi Oteli’nin 
hemen önüne kadar ulaşacak, kapasitesi 
bakımından eskisinden 12 kat daha 
avantajlı olan dünyanın en uzun çağdaş 
teleferiğinin güzergahı bu öngörülerin 
ışığında belirlendi. Kolay verilmiş bir 
karar değildi; 4 bin 500 metrelik mevcut 
hat kaldırılacak, Sarılan’a kadar onun 
izinden gidilerek yenisi inşa edilecek ve 
ardından 4 bin metre daha eklenecekti!
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin beklentisi, Teferrüç ile 
Sarıalan arasındaki iki bölgeli hattın, 
ilkinde olduğu gibi 29 Ekim’e kadar 
tamamlanıp hizmete sokulmasıydı. Bu 
hat üzerinde, yeni teleferiğin hızına ve 
kapasitesine yanıt verecek boyutlarda 
24 yeni direk inşa edildi, ayrıca üç 
istasyon kuruldu. Direklerin inşası 
sırasında ormana zarar vermeyecek 

yöntemler gözetildi. Örneğin direk 
parçalarının taşınmasında ve montajında 
helikopterlerden yararlanıldı. 
Sarılan’daki istasyondan Oteller 
Bölgesi’ne kadar uzanacak ikinci 
etabın da yeni yıla yetiştirilmesi 
planlanmaktaydı. Böylece Teferrüç’teki 
teleferik istasyonuna gelenler, hiç 
sıra beklemeden ve ara istasyonlarda 
aktarma zorunluluğu nedeniyle zaman 
yitirmeden 22 dakikada doğrudan Oteller 
Bölgesi’ne ulaşabilecekti. İki teleferik 
arasındaki fark, öyle görünüyor ki 
yalnızca 50 yılın teknolojide ve teleferik 
deneyiminde yarattığı gelişmelerden 
ibaret değil.  Asıl büyük fark, Uludağ’a 
ilişkin beklentilerde, buna bağlı olarak 
da Uludağ’a ilişkin planlamadan 
kaynaklanıyor. Bu da doğrusu yeni bir 
tespit değil. Çünkü yıllarca tartışılan 
konuların başında geliyordu Bursa’da. 
Tartışılmaya da devam ediliyor.

Yeni teleferiğin temeli atılıyor.
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BURSA’DA DELİ AYTEN HANIM

Normalin ne olduğu üzerinde 

düşünmek gerekiyor. Kentler 

yalnızca “normal” olanlardan 

oluşmuyor. İyi ki oluşmuyor. 

Herkesin belirlenen çizgiler 

içinde ve belirlenen kalıplarla 

davrandığı, düşündüğü bir 

kent yaşanmaz bir kenttir. İyi ki 

Bursa öyle değil ve iyi ki Ayten 

Şenaşık’ı farklı bir renk, farklı bir 

birey ve insan olarak hatırlamak 

istiyor, bunun için heykelini 

dikiyor.

Hacı TONAK

Yediden yetmişe herkesin dilindeydi. 
Ama kimdi? Nasıl biriydi? Hiç görmemiş, 
hiç karşılaşmamıştım. Sık sık duyduğum 
sözlerdi şunlar: “Deli Aytenleşme dedim! 
Deli Ayten oldun başımıza! İyisi mi, git 
sen Deli Ayten’e yoldaş ol! Deli Ayten 
gibi dağıttı ortalığı!”
İlginçtir diyemeyeceğim, ama ilginçti 

gene de, erkeklerden ziyade kadınlardı bu 
sözlerin sahipleri.

Ayten Şenaşık söz konusu olduğunda 
değil yalnız, onun kadar pervasız olmasa 
da yerleşik davranış kalıplarının dışına 
çıkmış, çıkmaya yeltenmiş ya da bu 
gizilgücü taşıdığı düşünülen başkalarıyla 
ilgili tevatür de çoğunluk kadınlardan 
yayılmaktaydı. Pekiyi neden, diye 

sorduğumu hatırlıyorum. Elbette, öyle ulu 
orta ve ortaya değil; sessizce ve kendime:
Neden kadınlar? Kimin akıllı, kimin 
deli olduğuna onlar mı karar veriyordu? 
Yoksa diyelim ki bir kadının delirip 
delirmediğini en iyi kadınlar bildiği 
yahut bilebileceği için miydi bu?
Birincisinin doğru olması gerektiğinden, 
çocukları anneleri büyüttüğüne göre o 
zaman da şüphe duymuyordum, bugün 
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de duymuyorum. Çünkü yeri geldiğinde 
gerçeğin katılığını olmayan başka bir 
“gerçek” ile ödünlemek;  “en iyisi, en 
alası, en doğrusu budur, budur işte!” 
diye, belki elimizde olmadan dayatıp 
zorladığımız dünyayı, bir çırpıda başka 
bir dünya ile değiştirmek ve düşü hayatın 
yerine koymak çocuk yetisidir. Bunu en 
iyi bilenler, psikiyatrlar da bilebilir ama, 
en iyi bilenler kadınlar olmalıdır. Bilmek 
de değil yalnızca en iyi yorumlayan, 
değerlendiren, çözümleyen de onlardır. 
Gerçeği, düşle karıştıran çocuk değil 
bir yetişkinse… İkincisinden şüphe 
etmeninse, bir kadın bahis konusu 
olduğundan, olanağı yok! Ayten Şenaşık 
kaç yaşındadır? Boyu posu nedir? Kaşı 
gözü, saçı başı nasıldır? Sarışın mı, 
esmer midir? Bilmiyordum. Neye sevinir, 
neye kızar? Gülerse niçin güler? Ağlarsa 
neden ağlar? Bunları da bilmiyordum. 
Ama deli olduğunu biliyordum.
Ne zaman delirmiş? Hangi sebepten 
delirmiş? Hiçbir fikrim yoktu.

Bırakın yaşamının yarım yamalak bir 
öyküsünden haberdar olmayı, bilmeyi; 
uzaktan da olsa görmüş değildim 
kısacası. Ama tanıyordum onu: Koca 
Bursa’nın Deli Ayten’iydi!
Birini tanımak yalnızca fiziksel 
de olsa bazı ayırıcı özelliklerini 
bilmeden mümkün mü? Eğer “deli” 
dediklerimizdense mümkün! Çünkü 
o gömleği bir kez giydiler mi, eğer 
yüksek sınıftan değillerse (o tuhaf 
gömlek yalnızca alttakiler içindir), 
fiziksel özellikleri anlamını yitirir. 
Söz ederken gençtir, orta yaşlıdır, 
uzun boyludur, yakışıklıdır veya 
güzeldir demeyiz; delidir deriz. Tut ki 
komşumuz, akrabamız,  akıllı halinde 
tanıdığımız, ahbaplık ettiğimiz, çoluk 
çocuk görüştüğümüz mesai arkadaşımız 
filandır; fiziğine ilişkin hiçbir ayrıntı 
dillendirmeyiz hakkında konuşurken. 
Yalnızca “vah.. vah.. yazık…” der, 
yazıklanırız.

Görmemiz, tanımamız da gerekmez varsa 
delilik hallerini. Hani; saçmalamakta 
mı, yoksa “süper” saçmalamakta mı? 

Yalnızca yarım akıllı laflar mı etmekte, 
yoksa karşısındakine ne kaptıysa 
saldırmakta mı diye… Gazeteler 
yazar. Mahalleli zaten konuşur. 
Konuşulmayacak gibi de değildir. 
Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz 
söyler itirazsız kabulleniriz. Hiç tanık 
olmamışızdır deliliğine veya delice 
davranışına, eylemine, sözüne; ama bu 
kadar insan öyle olduğunu düşünüyor, 
inanıyor ve söylüyorsa ve bunu gazeteler 
de böyle yazıyorsa ”zahir öyledir” 
demekten başka seçenek kalmamış 
görünür bize de. Bu kadar kolay olmalı 
mı? Bilmiyorum. Fakat su götürmez ki, 
bu kadar kolaydır!

ORTAK HAFIZAYA YAZILMAK
Deli olarak ünlenmek, şöhret yapmak; 
kentin ortak hafızasına bu sanla yazılmak 
nasıl olur? Bunun için ne yapması, nasıl 
biri olması gerekir insanın? Mesela 

trafikte solumuzdan geçip gideni kırmızı 
ışıkta durduğunda aracından inmeye 
zorlayıp hırpalamaya kalkışmak, hatta 
düpedüz canına kastetmek; kimin 
aracının nereye park edebileceği veya 
edemeyeceği konusunda sözümüzün 
üstüne söz söyleyeni -komşumuz, 
“mahallemizin, sokağımızın insanı” 
olsa bile- doğduğuna pişman etmek; 
ne bileyim, “yürüyen tehlike” halinde 
caddeleri arşınlarken kaşını, gözünü, 
bakışını beğenmediğimizin kaşını 
gözünü yarıp bakışını dilediğimizce 
düzeltmeye kalkışmak yeter mi? 
Yetmeyeceği anlaşılıyor; çünkü hiç kimse 
böylesi vakaların kahramanlarından 
“deli” diye söz etmiyor. İşin içine 
öldürmeye teşebbüs ya da düpedüz 
“öldürmek” fiili girse bile ortada 
herhangi bir delilik emaresi görülüp 
sezilemiyor, anlaşılamıyor. Olsa, olsa bir 
kızgınlık hali, bir öfkesini yenememe 

Olay Gazetesi Deli Ayten’in ölüm haberini böyle verdi.
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hali, bir “tansiyon” durumu sayılıyor 
olup bitenler. Mahallede birkaç gün 
konuşulduktan sonra da unutulup gidiyor 
mevzu. Zaaf olabilir, evet. Makul aşılmış 
olabilir, evet. Ama delilik değil. Başka 
bir şey! Gazeteler de yalnızca cinayet 
diye, yaralama diye söz ediyor bu tür 
hadiselerden: Otopark tartışması kanlı 
bitti! Demek ki tartışmak tehlikelidir. 
Kanlı bitebilir! Elbette her tartışma değil, 
bazı tartışmalar. Doğrusu, bazılarıyla 
tartışmalar…

Ayten Şenaşık, kentteki yürüyen 
tehlikelerden biri değildi. Kimseyi 
yaralamadı, öldürmedi. Kimsenin 
canını yakmadı. Kimseye üstünlük 
taslamadı. Kimseyi aşağılamadı. 
Onunla tartışılabilirdi. Nasırına da 
basabilirdiniz. En fazla yerden topladığı 
çer çöptü başınıza atmak isteyeceği. Bir 
de sövgülü bir saygı sunumu… Başka 
silahı yoktu. Olmasını da düşünmemişti. 
Hiç kimseyi soyu, rengi, dini inancı, 
siyasal görüşü, düşünüşü veya başka 
herhangi bir nedenle damgalamaya, 
küçümsemeye, horlamaya, ötelemeye de 
kalkışmadı. Demek ki zapt edemediği, 
kontrol edemediği bir öfkesi yoktu.
Demek ki ırkçı değildi, ayırımcı 
da değildi. Demek ki insanlarla 
münasebetinde “makul” kabul edilen 
sınırları aşmıyordu ve aşmamıştı. Ama 
deliydi. Hem de şeksiz şüphesiz!
Üstelik Ayten Şenaşık bir sokağın, bir 
mahallenin, bir semtin değil bütün bütüne 
kentin delisiydi. Bir bakıma ortak irade, 
ortak kanaat vardı deliliği konusunda. 
Bu iradenin bir parçası olduğumdan, 
ayrıca onunla uyuşmazlık içinde olmayı 
ya da aykırı gitmeyi aklımdan bile 
geçirmediğimden -bu, akıllılık demektir-,  
Ayten Şenaşık hakkında söylenenleri 
tereddütsüz kabullenmiştim. Böylece 
kendisini hiç görmeden, tanımadan 
akıl defterimdeki deliler listesine “Deli 
Ayten” sanıyla eklemiştim.

ÇANTA BÖYLE TAŞINIRDI
Hakikaten, hayal kırıklığına uğradığımı 
söyleyemem. Basbaya deliydi işte! Bir 
kere, bir değil birkaç çanta taşıyordu. 

Deli olmasa, tek çanta ile yetinirdi. Onun 
bir kolunda üç, bir kolunda iki çantası 
vardı. İlk kez karşılaştığımda böyleydi. 
Aklımda kalan budur. Sonrasında birçok 
kez karşılaştıysam da belleğimdeki 
görüntüsü ilk karşılaşmaya ait. Çantaları, 
dirseğinden belli bir açıyla öne doğru 
uzanmış kollarında, her biri kendine ait 
yerde sıralanmışlardı. Belki değişmez 
değildi bu sıralama. Fakat uyandırdığı 
izlenim hiç değişmediği, değişmeyeceği 
yönündeydi. Çatalfırın’dan, Şehabettin 
Paşa Camii’ne doğru, Altıparmak 
yönünde yürüyordu. Cidden hanım 
hanımcıktı. Bir baloya giderken olması 
gereken zarafetteydi. Zor bir iş olmalıydı 
buna erişmek, ama öyleydi. Bu da 
çocukluğunda veya ilk gençliğinde 
seçilmiş bir rol modelinin varlığına işaret 
ediyordu. Hani, kadınlar bir yana, küçük 
bir kızı olan babaların da ayırımında 
olacağı bir durum. Annesi mi, teyzesi 
mi, mahalleden başka bir hanımefendi 
miydi o rol model bilinmez; ama erken 
yaşta seçilmiş o model olmadan bu 
çanta tutuşu ve o tutuşla uyumlu salınış 
kolay edinilecek bir beceri olarak 
görünmüyordu. Hanım hanımcık taşımaya 
gösterdiği özenin onda birini renklerine 
göstermemiş olabilirdi, ama bu ayrı 
konuydu. O gün boynunda davulu yoktu. 
Elinde cümbüşü yoktu. Başka bir şeyi 
de yoktu. Ruju biraz abartmıştı sanırım. 
Bir de saçları taraz tarazdı. Sataşanlar 
da dahil, hiç kimse ile ilgilenmeden, göz 
göze de gelmeden öyle dosdoğru karşıya, 
ama uzak karşıya, bizim görmediğimiz 
onun görebildiği birine, bir şeye, bir yere, 
bütün dikkatini de vererek bakıyormuş 
gibi bakarak yürüyüp gitmişti. Nereye? 
Bilmiyorum!

Bildiğimiz gördüğümüz, Bursa’nın 
cadde ve sokaklarında işsiz güçsüz 
dolaşmasıydı.  Onun gördükleri neydi 
acaba? Tembellik hakkını, avarelik 
hakkını mı kullanıyordu? Doğal 
olanın bu olduğunu düşündüğü için mi 
yapıyordu bunu? Örneğin, ona deli diyen, 
akıldan yana kusurlu bulan, bunu da 
saklamayan hemşerileri,  aklı başında bir 
takım insanlar mıydık onun için? Nasıl 

görüyordu kendini ve Bursa’nın caddeleri 
ile sokaklarında işsiz güçsüz dolaşmayı? 

Giyimi ile kuşamındaki aykırılık 
dikkatimizi çekiyordu. İstediği de bu 
olmasın? Çantaları, davulu, cümbüşü 
olmadan da dikkatimizi çeker miydi? 
Yaşamı hakkındaki rivayetler muhtelifti. 
Bunlardan biri şöyleydi: “Anlatılanlara 
göre üç yaşında iken menenjit hastalığı 
geçiren ve yaşı ilerledikçe hastalığın 
olumsuz etkileri silinen Ayten Şenaşık, 
genç kızlığa adım attığı 13 - 14 
yaşlarında, aynı mahallede oturan ve 
kendisinden beş yaş büyük olan Cümbüş 
Hasan’a (Bayımdırlıoğlu) aşık olur. 
Ancak ailesi, Ayten’in tüm ısrarlarına 
karşın Cümbüş Hasan’la evlenmesine 
izin vermez. Alkolik olduğu belirtilen 
sevgilisiyle evlenemeyen Ayten’in akli 
dengesi yavaş yavaş bozulur. Ailesi kapı 
kapı derman ararken, bir doktor ‘ancak 
sevdiği kişi ile evlenirse düzelir’ der. 
Ailesi de Ayten’i sevdiği ile evlendirmek 
zorunda kalır. Ne var ki, dillere destan 
bir düğünle Cümbüş Hasan’la dünya 
evine giren Ayten, artık düzelemez. 
Aradan 1.5 yıl geçtikten sonra genç 
damat Cümbüş Hasan evi terk eder ve 
kendini içkiye verir, bir süre sonra da 
ölür. Eşinin ölümüyle yıkılan Ayten 
de avare avare sokaklarda dolaşmaya 
başlayınca adı ‘Deli’ye çıkar (Olay 
gazetesi 12 Mart 1992).”

ADI DELİYE ÇIKMAK
Gazetenin editörü, başka nedenle değil 
psikiyatr olmadığını düşündüğünden, 
toplumun ortak yargısını yinelemiyor 
Ayten Şenaşık için. Şöyle, şöyle 
olduğundan “adı deliye çıktı” demeyi 

Almanya’da, Hitler döneminde 

psikiyatrların, 200 bin akıl 

hastasının öldürülmesi 

kararlarında imzaları var.  

Türkiye’nin tarihinde böylesi 

bir ayıbın izi yok. Yıldırım 

Darüşşifası var…
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tercih ediyor. Akıl hastalıkları uzmanı 
bir psikiyatr olsaydı, büyük olasılıkla 
bu özeni göstermekten kaçınacaktı. 
Çünkü çağdaş psikoloji okulunun 
temelleri, günümüz iktisadi ve sosyal 
sisteminin mükemmelliği varsayımına 
dayanıyor. Savaşlar, katliamlar, açlık 
ve hastalıklara karşın yaşadığımız 
dünyayı, sömürü ve zulümle hastalıklı 
toplumsal yapıyı kutsuyor; onun için 
“olursa bu kadarı olur” diyor. Harika 
bir düzenimiz var; ayak uyduramayana, 
ters gidene, yana bakana! Sistem 
mükemmelse sorunlu, kusurlu, sağlıksız 
olanın bu sistem ve toplumla uyum 
becerisi gösteremeyen birey olması 
doğal oluyor. Bu yüzden dünyamızda 
kimin deli gömleği giyeceği; kimlere 
üstün zekalı, kimlere aptal denileceği 
aşağı yukarı bellidir. Mükemmel dünya 
sisteminin merkezindeki mükemmel 
ABD’de hazırlanmış testler bu konularda 
yanılgıya yer vermez. 

Peki, deli de, üstün zekalı veya aptal da 
olmayan insan kimdir? Araştırmalara 
bakılırsa, Amerikalılardır. Ne var ki bu 
araştırmalar Türkiye’de, Asya’da veya 
Afrika’da da değil Amerika’da, bilemedin 
Avrupa’da yapılıyor. Bu yüzden “normal 
insan” doğal olarak Amerikalı, biraz 
da Avrupalıdır. Buna karar verenler 
de Amerikalı psikologlar, psikiyatrlar, 
sosyal bilimciler, eğitimciler, vb. 
Üniversite çevrelerinden bir grup bilim 
insanı, Amerikan okulunun “normal” 
veya “anormal” gördüğünü hınzırca 
bir dürtüyle deneylerle doğrulamak 
istiyor; komedi de bundan sonra 
başlıyor: aralarında lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencileri bulunan 
denekler gaipten sesler işittikleri gibi 
gerekçelerle ABD’nin bir kısmı çok 
ünlü, bir kısmı değil akıl hastalıkları –
sorunları diyelim- ile ilgili kurumlarına 
başvuruyor. Bu ünlü ünsüz kurumlar 
tüm deneklerin durumunu “ciddi” 
bulmakta zorlanmıyor ve tereddütsüz 
tedavi edilmeleri gerektiğine karar 
verir. Bu süreçte denekler tamamen 
normal davranmalarına ve şikayet te 
bildirmemelerine karşın hepsine ilaç 

verilir. Yedisine “şizofreni”, birine 
“manik depresif” teşhisi konur. Gerçeği 
açıklayanların “hasta değilim, bilimsel 
bir araştırma için buradayım” demesi 
hastalıklarına kanıt sayılır…
Sonuçların açıklanması hayli gürültü 
koparır.  Önde gelen hastanelerden biri 
deneyin yinelenmesini ister. Deney 
yinelenir, ama hiç denek göndermemek 
gibi küçük bir farkla. Sonuçlar ilkinden 
daha da şaşırtıcıdır: Hastaneye başvuran 
193 kişiden 41’i hastalık numarası yapan 
denek,  42 kişi de muhtemelen yalan 
söyleyen (muhtemelen denek) olarak 
tespit edilir! Gorbaçov öncesi Sovyetler 
Birliği’nde Nobel ödüllü yazar Aleksandr 
Soljenitsin ile gene Nobel ödüllü 
fizikçi Andrey Sakharov akıl hastası 
oldukları gerekçesiyle akıl hastanelerine 
kapatılmışlardı.  Çünkü Sovyetler 
Birliği’ndeki düzeni kusurlu buluyor, 
eleştiriyorlardı. “Büyük çoğunluğun eşsiz 
ve mükemmel kabul ettiğinin” onlara 
hiç de mükemmelmiş gibi görünmemesi 
tuhaftı! Sovyetler Birliği’ni demir 
yumrukla yönetenler, bunun akıl hastalığı 
dışında bir açıklamasının olamayacağı 
kanısındaydı. Tıp fakültelerinin akıl 

hastalıklarıyla ilgili birimleri de 
Soljenitsin’e, Sakharov’a ve pek çok 
başka muhalife deli gömleği giydirmekte 
sakınca görmedi. Akılsızlığın ya da akıl 
hastası olmanın düzenin tepesindekilerin 
öğütlerine uymak ve bunun sağlayacağı 
nimetlerle yetinmek varken, bunlara 
karşı çıkmaktan daha sağlam, daha kesin 
kanıtları bulunamazdı doğrusu. Dünyada 
milyonlarca çocuk, ABD firmalarının 
sattığı bazılarına göre kerameti 
kendinden menkul testler yüzünden 
heder edilmekte. O testlerin uygulanması 
sonucunda üstün zekalı çıkanlar üstün 
zekalılar okulunda, düşük zekalı çıkanlar 
da sürgün edildikleri özel sınıf larda 
harcanıyor. Almanya’da, Alman 
çocuklarının durumunu saptamada bir 
geçerlik taşısa bile Türk ve başka göçmen 
ya da göçmen kökenli çocuklar için 
yeterli olmayacağı öne sürülen testlerinin 
binlerce çocuğu perişan etmesi gibi.

MASANIN ALTI VE ÜSTÜ
Yatılı okulda öğrenciyken, bir sabah 
en çalışkan, en zeki arkadaşlarımızdan 
biri birdenbire delirmişti! Kahvaltı 
masasındaydık. Yumruğunu masaya 

Ayten Şenaşık’ın Kamberler’deki parka bir heykelinin dikilmesini eleştirenler oldu. Oysa o 
heykel, Bursa’nın “delisi” ile empati kurduğunun kanıtı kabul edilebilir. Bursalılar, o heykel 
aracılığıyla delilikle akıllılık arasındaki farkın, kimi hallerde kıldan ince bir çizgiden ibaret 
olduğunu, ayrıca kentlerin ve toplumların insanın her haline aşina olmaları gereğini hatırlatmak 
istemişlerdir de denebilir.
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indirip bağırdı: Bu masanın altında 
ne var? Bize göre hiçbir şey! Ne var 
ki o çok ciddiydi. Bakışlarını tek tek 
yüzümüzde gezdirdi. Bu basit soruyu 
yanıtsız bırakmamıza üzüldüğünü 
görebiliyorduk. Oturmasını istedik. Israr 
ettik. Gönülsüzce oturdu. Masadaki 
çinko sürahi ile bardaklara, içinde birkaç 
zeytinle bir parça peynir, birazcık reçel 
bulunan kahvaltı tabaklarına ilgisizce göz 
gezdirdi. Ne zaman kapandıysa kapandığı 
dünyasında bu nesnelere de, kahvaltıya 
da, arkadaşlarına da bizimkinden 
farklı bir yerden baktığını; bunlara 
yüklediğimiz anlamların onun gerçeği 
ile örtüşmediğini anlayabiliyorduk. 
Daha tabaklarımıza uzanmamış, 
çaylarımızdan ilk yudumu almamıştık. 
Bekliyorduk. O da bekliyordu. Biz 
onun için endişelenmiştik, onun adına 
korkmuştuk. Onun ne beklediğini ise 
bilmiyorduk. Sorusunun yanıtını mı 
söyleyecek, yeni bir soru mu soracaktı, 
ne yapacaktı? Suspus olmamızdan, 
tedirgin olmamızdan memnun muydu? 
Öyle görünüyordu. Ayağa fırladı, bir 
kez daha masaya vurup ikinci sorusunu 
sordu: Masanın üstünde ne var? İki 
soru deliliği için yetti, arttı bile. Akıl 
hastanesine gönderildi.  Görüşmek için 
ziyaretine gittiğimizde “sağlığı için 
hiç iyi olmaz” dediler. Bir ara serbest 
bırakıldı. Sonra bir kez daha alındı. 
Okulu sürdüremeyeceğine karar verildi. 
Hastalığı gelgeç değilmiş, tedavi de 
olamazmış!

Deli gömleği giymişti bir kez. Peki, 
ne olmuştu arkadaşımıza? Ciddi bir 
saldırganlık eğilimi göstermemesine 
karşılık, neden alınıp götürülmüş ve 
tımarhaneye kapatılmıştı? Görüşmemiz 
neden engellenmişti? Hakikaten sağlığı 
için zararlı mı olurdu görüşmesi?
Kahvaltı masasının altı ve üstüne ilişkin 
sorulardan muradı neydi dersiniz?
Birinci sorunun yanıtı Bismillah, 
ikincisinin yanıtı Elhamdülillah! 
Unutmamalı ki akıl hastalıkları 
denen hadise, 19. yüzyılın sonlarına 
kadar “şeytanın eline düşmek” olarak 
görülüyordu. Günümüzde de böyle 

kabul eden çok insan var. Çağdaş 
toplum, bu hastalığı inceleyen ve tedavi 
eden uzmanlar yetiştirdi, kurumlar 
geliştirdi. Bunların başında da etrafı 
duvarlarla çevrili, koğuşları hapishane 
koğuşlarından farksız akıl hastaneleri 
geliyor. Oralarda şeytan kovalayıcılar 
değil “deli doktorları” görev yapıyor. 
Tedavi yöntem ve araçları ise çok yakın 
zamana kadar –belki hala öyledir- önceki 
çağın yöntem ve araçlarından çok farklı 
değildi. Şeytan terk edip gitsin diye 
zavallıya bedensel eziyet çektirmenin 
çeşitli yol ve yordamının yerini 
elektroşok cihazı almıştı o kadar.
Bursa’da uzun bir dönem bu tür 
sorunlarla ilgilenen kurum büyük 
olasılıkla Yıldırım Darüşşifası idi. 
Burada “deli” olduğu düşünülenlere 
uygulanan tedavi, onların insan 
olduklarının hiçbir şekilde göz ardı 
edilmemesi ilkesine dayanıyordu. Müzik 
ve belki raks, kimyasal olmayacağına 
göre doğal sakinleştiriciler ve tabiatın 
sunduğu olanaklar darüşşifa hekimlerinin 
en büyük yardımcısıydı. Şiddetin, 
zincire vurmanın kullanıldığı durumlar 
da olmalıdır; fakat bunların sür git 
uygulanmasının darüşşifa anlayışı ile 
uyuşmadığı da belirtilmektedir. Ünlü 
Veziriazam Çandarlı Halil Paşa Fatih 
Sultan Mehmet’in gazabına uğradığında, 
kardeşi İbrahim Paşa akıbetinden 
endişe eden dostları tarafından aceleyle 
buraya kapatılmış ve akli melekelerini 
yitirdiği -doğru veya eğri- dört yana 
duyurulmuştu. Olur ya, Sultan bir 
nedenle derdest etmek isterse diye…
Yıldırım Darüşşifasının yalnızca 
yüksek mevki ve nüfuz sahipleri için 
hizmet verdiği öne sürülse de bu, 
oradaki tedavinin insani özünü ortadan 
kaldırmıyor. Ayrıca Osmanlı devleti 
ile imparatorluğunda deli sayılanların 
başa bela sayıldığına ve yirminci 
yüzyılda Avrupa’da yapıldığı gibi yok 
edilmeleri yoluna gidildiğine ilişkin 
hiçbir veri yoktur. Alt sınıftan insanlar 
burada tedavi edilmemiş olabilir, ama 
buradaki uygulamaların tüm toplum için 
yönlendirici olması gerektiği de açıktır.

Topluma gelince: biliniyor ki “normal” 
kabul edilenler bir tarafa, çokluk “veli” 
kabul ettiklerinden bile ayırmıyordu 
delisini! Almanya’da, Hitler döneminde 
psikiyatrların, 200 bin akıl hastasının 
öldürülmesi kararlarında imzaları var. 
Türkiye’nin tarihinde böylesi bir ayıbın 
izi yok. Yıldırım Darüşşifası var… Neyse 
ki tarihte hep olumsuz örneklerden 
söz edilmiyor. Osmanlı’da olduğu gibi 
Selçuklu’da, Eski Mısır’da, Çin’de, 
İran’da eski çağların hekimlerinin, 
deli doktorlarının insancıl yaklaşımı 
elden bırakmadığını gösteren pek çok 
örnek bulunmakta. Ayten Şenaşık’ın 
Kamberler’deki parka bir heykelinin 
dikilmesini eleştirenler oldu. Oysa o 
heykel, Bursa’nın “delisi” ile empati 
kurduğunun kanıtı kabul edilebilir. 
Bursalılar, o heykel aracılığıyla delilikle 
akıllılık arasındaki farkın, kimi 
hallerde kıldan ince bir çizgiden ibaret 
olduğunu, ayrıca kentlerin ve toplumların 
insanın her haline aşina olmaları 
gereğini hatırlatmak istemişlerdir 
de denebilir. Bunu hatırlamaya çok 
ihtiyaç olduğu da bir gerçek. Unutmak, 
Hitler gibilerini de unutmak olur. 
Hatırlamaksa, Yıldırım Darüşşifası’nı 
ve orada akıl hastası olarak tutulan 
İbrahim Paşa’nın, sonradan kadıaskerlik 
ve veziriazamlık makamlarında 
bulunduğunu unutmamaktır. Ayten 
Şenaşık böyle makamlara gelemedi, 
bu doğru; ama İbrahim Paşa da 
gelemeyebilirdi. Eğer Bursa’nın Yıldırım 
Darüşşifası olmasaydı. Normalin ne 
olduğu üzerinde düşünmek gerekiyor. 
Kentler yalnızca “normal” olanlardan 
oluşmuyor. İyi ki oluşmuyor. Herkesin 
belirlenen çizgiler içinde ve belirlenen 
kalıplarla davrandığı, düşündüğü bir kent 
yaşanmaz bir kenttir. İyi ki Bursa öyle 
değil ve iyi ki Ayten Şenaşık’ı farklı bir 
renk, birey ve insan olarak hatırlamak 
istiyor, bunun için heykelini dikiyor. Bir 
Delinin Hatıra Defteri’nde, “Anne hiçbir 
yerim yok burada. Kurtar beni!” diye 
seslenir Gogol’un delisi. Ayten’in böyle 
seslenebileceği annesi bile yoktu; deli 
olarak tanıdığımızda. Bu kadim, bu güzel 
şehir o annenin yerini almış, çok mu?
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HEYKEL MESELESİ

Yıl 2007, dönemin Osmangazi Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Kamberler’deki 
yaklaşık 50 bin metrekarelik alanı 
kamulaştırarak park ve meydan yaptı. 
Tarihi kent merkezi yakınındaki en büyük 
yeşil alan olma özelliği taşıyan bu alana 
kentin simgelerinin heykelleri dikilmeye 
başlandı. Bu simgelerden biri de kentin 
sosyolojik bir değeri; Deli Ayten idi. 
Kısa süre içinde tamamlayacakları parka 
Ayten’in heykelini dikeceklerini bildiren 
Başkan Altepe, “Bu kentin bugünkü 
yöneticileri olarak, kentin geçmişinde 
iz bırakanlara vefa borçluyuz. Tanpınar, 
Zeki Müren, Osman Gazi, Orhan Gazi ve 

niceleri. Ayten de bu kentin bir değeridir, 
kentin tarihindeki yerin alacaktır” 
diyordu. 

2001 yılında, dönemin Belediye Başkanı 
Hilmi Şensoy’un girişimiyle Ayten’in 
mezarı granit kaplanarak düzenlenmiş 
ve mezar taşına da davullu bir fotoğrafı 
konulmuştu. Ancak heykel fikri bazı 
kesimlerce ihtiyatla karşılandı. Ayten’in 
‘heykeli dikilecek önemde bir değer 
olmadığı’ gibi görüşler, beyanatlar 
duyuldu. Ancak Başkan Altepe kararlı 
bir duruş sergiledi ve Nihat Küçük’e ait 
bir fotoğrafa sadık kalınarak Ayten’in 

heykeli tamamlandı. Elinde cümbüş, 
kolunda davuluyla Deli Ayten heykeli 
Kamberler Tarih ve Koordinasyon 
Parkı’na bir kamyonetin bagajında 
getirildi. Heykel bugünkü kaidesine 
yerleştirildikten sonra bir takım 
tahribatlara uğramadı değil. İlk başlarda 
ya davulu zarar gördü ya cümbüşü. Ama 
belediye bu tahripleri hiç yüksünmeden 
onardı. Zaten heykel çık kısa bir sürede 
bütün Bursa tarafından kabul gördü. 
Deli Ayten heykeli, kentin önemli 
noktalarından biri olan parkta, ömrünü 
geçirdiği mahallede ziyaretçilerini 
selamlıyor.

Yıl 2008, 
Ayten’in heykeli 
atölyeden alınıp 
Kamberler’deki 
kaideye konulmak 
üzere bir araçla 
taşınıyor.
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BİR DELİ AŞK HİK AYESİ: DELİ AYTEN

Yıl 1935. Fakir bir roman çocuğu olarak 
dünyaya gelen “Ayten...” Kimisi “Deli” 
dedi, kimisi divane. Bazen davulunu 
çalarak geçti çarşının içinden, bazen 
de camları indire indire. Bursa çok 
sevdi Ayten’i, benimsedi, kabullendi. 
Uğur saydı çarşı esnafı, geçmez ise 
olmaz işler dedi. Bir elinde davul, bir 
elinde cümbüş nereden çıktı bu Allah’ın 
delisi? Kimdi bu Ayten? Neciydi, neyin 
nesiydi… 6 yaşına kadar her çocuk 
gibi düşe kalka büyüdü Ayten. Ta ki 
menenjit denilen illet Ayten’in yakasını 
sarana kadar. Nedendir bilinmez ama 
tedavi ettirilemedi Ayten. Belki fakirlik, 
belki cahillik, nedeni bilinmez. Sakat 
kalmıştı küçük kız. Konuşamayan derdini 
anlatamayan dışlanmış bir toplumun 

içinde, dışlanmış bir küçük kız kaldı 
birdenbire. İki kere dışlanmıştı Ayten.

ARDA MAT: Deli Ayten’i 
çocukluğumdan tanırım. Hoca Taşkın 
Mahallesinde büyüdük. Ayten sık sık 
uğrardı bizim mahalleye. Annemler 
komşularımız ara sıra yiyecek falan 
verirlerdi. Ayten de kapının önünde 
oturur, yemeğini yer giderdi. Ayten 
yemeğini yerken biz evin içindeysek 
dışarı çıkamazdık, evin dışındaysak ta 
içeri giremezdik. Çok korkardık. Bir de 
Ayten sayesinde yaramazlık yapamazdık 
çünkü ne zaman yaramazlık yapmaya 
kalksak annemler “yaramazlık yaparsan 
seni Ayten’e veririm” diye bir silah 
geliştirmişlerdi. Biz de mecburen o silah 

karşısında teslim oluyorduk.
2008 yılında dönemin Osmangazi 
Belediye Başkanlığını yapan Recep 
Altepe çok tartışılacak bir karara imza 
atıyordu. Yıkılan kamberler parkının tam 
ortasına bir heykel dikiyordu. Buraya 
kadar her şey normaldi ama dikilen 
heykel normal değildi. O heykel bir 
delinin heykeliydi.

ARDA MAT: İşte bizim için işin 
başladığı yer burasıydı. Neden bir 
delinin heykeli dikilirdi ki? Bizim işler 
için Deli işi derler. Normal insanların 
yapabileceği bir tarafı yoktur. Tiyatro 
böyle bir şeydir. Ama bir delinin 
heykelinin dikilmesi hiçte normal 
değildir. İnsanlar genelde sorgulamazlar 

Fotoğraflar: Yunus Hakan Güler
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“neden” sorusunu sormazlar. –Delinin 
heykeli mi dikilir kardeşim başka iş mi 
kalmadı memlekette- derler. Gerisi onları 
ilgilendirmez. Somut şeylere bakarlar. 
Ortada bir delinin heykeli var gereksiz 
diye yorumlarlar. Nitekim öyle de oldu. 
Eleştiri üzerine eleştiri geldi, protesto 
ettiler, yazdılar çizdiler. Hala daha yazıp 
çizenler var ne yazık ki… 

Heykel olayı açıkçası bizim çok 
hoşumuza gitti. Her zaman akıllıların 
heykeli dikilecek değil ya birazda 
delilerin heykeli dikilsin ne var yani 
dedik. Belki de Dünya’da heykeli dikilen 
tek deliydi Ayten. Renkli bir karakteri 
vardı, Bursa’nın maskotu olmuştu. Recep 
ALTEPE’de ‘deli de olsa Bursa’nın 
değeridir’ diyerek ölümsüzleştirmişti 
Ayten’i. İnanırmısınız 6 sene Antalya’da 
yaşadım ve bir Bursalı ile tanıştığımızda 
Deli Ayten’i konuşuyorduk, bilmeyen 
yoktu. İşte bu olay bize ışık tuttu evet 
madem Bursa’nın bir değeri ve insanlar 
Ayten’i hala konuşuyorlar o zaman 
bizlerde üstümüze düşen görevi yerine 
getirip iyice perçinleştirmeliydik Ayten 
ile Bursa’yı. Hemen bunu tiyatral dilde 
anlatmalıydık. Başladık araştırmaya. 
Kamberlerde sorduk soruşturduk her 
aldığım bilgi beni biraz daha sarstı, 
duyduklarım karşısında şoke olmuştum. 
Kendi kendime –Ne yani bizim Deli 
Ayten mi? İnanması zordu. Ama hepsi 
gerçekti…

Ayten 15’li yaşlarında Cümbüş Hasan 
diye bilinen bir gence aşık olur. Hasan’ın 
alkol sorunu yüzünden anne bir türlü 
vermez Ayten’i sevdiğine. Ama gün 
geçtikçe Ayten aşk ile yanmaya başlar. 
Artık onun hayatında başka hiç bir şey 
yoktur. Tek bir isteği vardır oda Hasan 
ile Kavuşmak. Doktorlar Hocalar derken 
çalmadık kapı bırakmaz Makbule anne 
(Ayten’in Annesi) ama oda görür ki 
başka çare kalmamıştır. İstemeyerek 
de olsa gönlü razı gelir ve evlendirirler 
Ayten ile Hasan’ı. İyisiyle kötüsüyle 
başlar evlilikleri. Çantalar hediye eder 
Hasan Ayten’e, rujlar alır güzel gözüksün 
diye.  Ve 1,5 sene sonra alkol komasına 

Arda Mat’ın yazıp yönettiği oyunda Ayten’in hazin yaşam öyküsü anlatılıyor
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giren Hasan aniden can verir meyhanede. 
Bilmez o zaman kimse bir deli aşk 
hikayesinin başladığını…

ARDA MAT: Hikaye buydu ve bu hikaye 
nasıl anlatılırdı diye düşündükten sonra 
oturdum 2008 yılında senaryosunu 
yazdım. Fakat çok ciddi bir senaryo 
çıkmıştı ortaya bizim gücümüz 
bunu oynamaya yetmezdi. Ciddi bir 
prodüksiyon istiyordu, ileride mutlaka 
oynarız diye senaryoyu rafa kaldırdım. 
2013’ün başlarında da artık zamanı 
geldi diyerek tozlarını üfleyerek 
indirdiğimiz senaryonun çalışmalarına 
başladık. Şubat ayında Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanımız, Deli Ayten’in 
provalarını yaptığımızı öğrendi ve bizi 
ziyarette bulundu. Çalıştığımız bazı 
sahneleri izleyen başkan Altepe oyunla 
ilgili ellerinden geleni yapacaklarını 
söylediğinde havalarda uçuyorduk. 
Artık korkmamıza gerek kalmamıştı. 
Şimdi geriye bir tek şey kalmıştı oyunun 
müzikleri. Hemen sarıldık telefona 
Türkiye’nin en ciddi bestekârlarından 
Bayram Şenpınar’ı aradık. Bayram 
Şenpınar’ı aradık çünkü hem besteleriyle 
hem roman olması hem de Ayten’in 
kardeşi olmasından dolayı bu projeye 
gönülden destek olacağını biliyorduk. 

BAYRAM ŞENPINAR: İlk heykel 

dikildiğinde Başkanımıza bir teşekkür 
mektubu yazmıştım. Kendisi ile gurur 
duyuyorduk çünkü romanların sorunu 
kendi sorunu gibiydi. Her zaman bizim ve 
kardeşlerimizin yanında oldu. Açıkçası 
ablamın heykelinin dikilmesiyle gurur 
duydum. Aradan epey bir zaman geçti ve 
bir gün başkanımla bir telefon görüşmesi 
daha yaptım. Başkanım bana oyunun 
provasında olduğunu ve mektup için 
teşekkür ettiğini söyledi. Birkaç gün 
sonra da Arda kardeşim aradığında 
hemen Bursa’ya geldim ve elimden ne 
geliyorsa yapacağımı söyledim. Arda 
kardeşim bana senaryodan bahsetti 
ve birkaç prova izleme imkanım 
oldu. Provalar sırasında ne kadar 
duygulandığımı anlatamam. Bu çok 
onur verici bir şeydi. Hemen akabinde 
bütün bestelerimin kapısını açarak 
oyun içerisinde hangisini istiyorsanız 
kullanabilirsiniz dedim. Daha sonra bir 
albüm yapmaya karar verdik ve oyunun 
müziklerini 20 şarkılık bir cd olarak tüm 
Türkiye’nin hizmetine sunduk. Gerçekten 
çok eğlenceli ve çok kaliteli bir iş çıktı 
ortaya. Oyun günü gelip çattığında ise 
Arda kardeşime sitemim oldu; Benim gibi 
bir adamı ağlattınız ya, daha ne diyeyim 
ben size… Oyunun provaları devam 
ediyordu, rejisörlüğünü Celal Bıyıklı 
üstlenmişti. Zaman içerisinde birçok 
oyuncu denendi ve en doğru isimler 

sonunda bulundu. Artık geriye oynanacak 
tarihin belli olması kalmıştı. Ama bazı 
sorunlar sıkıntılar tarihi kasım ayına 
atmamıza neden oldu. 

MEHMET VANLIOĞLU: Basından 
Deli Ayten’in tiyatroya uyarlandığı 
haberini görünce açıkçası üzüldüm. 
Çünkü benim de buna benzer bir projem 
vardı, tiyatro değildi ama sinema ile 
ilgili bir şeyler yapmayı planlıyordum. 
Zamanında gereken desteği 
bulamadığımız için rafa kaldırmıştık. 
Bir gece saat 03’de Arda Mat aradı ve 
ertesi gün için randevulaştık. Kendisi 
bana, ‘Deli Ayten ile ilgili düşüncelerin 
varmış, biz işe başladık, gel katıl ekibe, 
hepimizin yapacak bir şeyleri var, 
birlikte hareket edelim’ dedi. Şaşırmadım 
değil doğrusu ama bir taraftan da mutlu 
oldum. Çünkü benim de Ayten ile ilgili 
anılarım vardı ve bunları hazır bir 
projenin içerisine dâhil edebilecektim. 
Teklifi kabul ettim. Provalara 
katıldım.  Proje çok ciddi bir projeydi. 
Başarırsak Bursa’da ve Türkiye’de bir 
milat olacaktı… Bir klasiğin adımları 
atılıyordu burada. Çok heyecanlandım…
Artık iş bitmek üzereydi, son hazırlıklara 
gelindi ve 27 KASIM 2013 Çarşamba 
günü ilk sınavını verecekti Deli Ayten. 
Oyun başladı, oynandı ve bitti.  Salonda 
yaklaşık 1000 kişi vardı, 300 kişi 2 
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saat boyunca ayakta izlemişti oyunu. 
Selamlamaya çıkıldığında ise bütün 
salon ayaktaydı, alkışlar ayakta devam 
ediyordu. Bu, projenin en güzel ödülüydü, 
inanılmaz güzel bir görüntü vardı 
salonda…

ARDA MAT: Sıkıntılı bir çalışma 
sürecinden sonra bu övgüleri 
hakettiğimizi düşünüyorum. İnsanların 
ayakta dakikalarca alkışlaması gurur 
vericiydi. Oyuncusundan dansçısından 
çalgıcı mektebinden tüm teknik 
arkadaşlara kadar hepsinin yüzü 
gülüyordu. İşte bu parayla satın alınacak 
bir şey değil. Bu bambaşka bir şey. 
İnşallah bundan sonraki oyunlarımıza da 
bunları yaşarız…
Biz bu oyunla bir şey anlatmaya çalıştık. 
Sadece Ayten değil. Romanların 
yüzyıllardan beri dışlanmışlığı var 
içinde. Allah hepimizi farklı farklı 
yaratmış. Allah’a inanıyorsun da 
yarattığına neden inanmıyorsun? Neden 
dışlıyorsun? Irklarımız farklı diye 
neden kendini daha üstün ırk olarak 
görüyorsun. İşte insanlar biraz da 
kendileri ile yüzleşecek bu oyunda. Belki 
bizde bir nebze olsun hepimiz insanızı 
öğretebiliriz kendini üstün görenlere…
Oyunda Deli Ayten’in gençliğini 
Özlem Mat canlandırıyor. Özlem Mat 
performansı ile bütün salonu gözyaşlarına 
boğuyor. Gerçekten müthiş duyguya 
girmiş ve direk olarak seyirciye aktarıyor 
hissettiklerini. 

ÖZLEM MAT: Oyunun araştırma 
aşamasından beri içerisindeyim. Ayten 
benim için farklı ve özel bir karakter. 
İstediğim oyunculuğu ortaya çıkartmak 
benim için çok zor olmadı. Nasıl bir 
karakter olması gerektiği üzerinde çok 
tartıştık. Bayram abiden çok faydalandık. 
Bayram Şenpınar’ın anlattığı her anıda 
içimden bir parça koptu. Bizler Ayten’i 
tanımıyormuşuz. Deli diye dalga 
geçiyormuşuz oysa onun kocaman yüreği 
varmış. Hem de çok başkaymış. Bütün bu 
bilgileri topladıktan sonra olabildiğince 
saf ve doğal olsun istedim. Ve ortaya 
güzel bir performans çıktı. İnanır mısınız 

Arda ile karşılıklı sahnelerimizin olduğu 
provalarda çok ağladık. Her provada 
ağlanır mı? Bütün oyuncularla ağlaya 
ağlaya provalar yaptık. Bu da ne kadar 
havaya girdiğimizi ve ne kadar doğal 
olduğunun ispatıdır.

ARDA MAT: Özlem’in performansı 
bizi çok motive etti. Zaten oyun Deli 
Ayten, Hikaye Ayten’in etrafında 
dönüyor. Birçok karakter hayali Özlem’in 
oyunculuğu oyunu aldı götürdü. Ben 
inanıyorum ki bir gün Özlem MAT 
bu performansının karşılığını alacak. 
Birçok ödül alacağının garantisini 
şimdiden veririm. Bu bizi çok mutlu 
ediyor. Ayten haricindeki karakterler de 
bence yerine oturdu hepsi bir fenomen 
olabilecek potansiyelde. Cümbüş Hasan, 
Kofti Selim, İsmet, Zarife, Makbule 
ana, Figüran Nejat ve diğerleri hepsi 
farklı renkte, tam bir mahalle. Hepsi 
çok çalıştı çok araştırdı. Oyun Ayten’in 
Hasan’a aşık olması ile başlayıp delirme 
sürecine kadar geçen evrede yaşananları 
anlatıyor. Zaman zaman romanların 
sorununa, zaman zaman geçinme 
sıkıntısına zaman zaman da Ayten’in 
aşkına değinilen oyunda Cümbüş 
Hasan’ı Arda Mat, Cümbüş Hasan’ın 
kader birliği yaptığı arkadaşı olan Kofti 
Selim’i Sadri Dağgeçer canlandırıyor. 
Hasan’ın ve tüm mahallenin manevi 
babası olan Meyhaneci Bekir Babayı ise 
Mehmet Vanlıoğlu oynuyor. Ayten’in 
Annesi Makbule Anayı Seçil Mutlu, 
Zarife’yi Kübra Tüzgün, İsmet’i Selçuk 
Salih Başhan, Figüran Nejatı Gökberk 
Gültekin, Zarife’nin Annesi Kıymet’i 
Tuğba Yaman, Ayten’in kardeşini Emir 
Tekin, Kırık Necmiye’yi Özlem Satış 
canlandırıyor. Diğer renkli karakterleri 
ile de Ebru Ersöz, Ezgi Gençoğlu, Hakan 
Kuyumcular, Burak Kaya, Batıkan Baş 
ve Esra Konakçı oyuna renk katıyor. 
Ayten’in yaşlanmış halini ise Selin 
Nur Kulbey oynuyor. Ayrıca oyunun 
danslarını Serkan Maral, Tuğba Mercan 
Maral yönetiyor. Dansçılar ise Kayı 
Boyu Dans Topluluğu dansçıları. Müzik 
Direktörü Bayram Şenpınar, müzikler 
Çalgıcı Mektebi, dekor Necati İlkılıç, 

kostüm Aslıhan Pekün, makyaj Arzu 
Bahar, ışık tasarım Mustafa Yıldırım, 
ışık kumanda Ali Pınar, ışık kumanda 
yardımcısı Hasan Özcan, ses kumanda 
Ali Soyluoğlu, dekor ve kostüm 
sorumluları Burak Özçelik, Melek Turgut 
ve seslendiren Kadir Özübek. 

ARDA MAT: Ben isimleri yazan tüm 
arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimi 
sunuyorum. Gönüllülük esasına göre 
çıktı bu oyun. Bu ekiple yakında belgesel 
ve sinema filmini de yapacağız. Bize 
inanan, bize güvenen ve desteklerini 
esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Recep Altepe olmak üzere 
tüm ekibine teşekkür ediyorum. Projenin 
başından beri bize destek oldular. Ve 
bizde ortaya koyduğumuz eseri tüm 
Türkiye’ye tanıtmaya söz verdik. Umarım 
bu hikaye Leyla ile Mecnun gibi Kerem 
ile Aslı gibi Ferhat ile Şirin gibi bir aşk 
hikayesi olur ve dilden dile dolaşan bir 
Bursa Hikayesi haline gelir.
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HATIRLA BENİ 
İSTANBUL

Metin Önal MENGÜŞOĞLU

Sana bir sonbahar günü daimi ikametgâh 
edinmek kararıyla yerleştim hatırlarsan. 
Topkapı sur içerisindeki bir medresenin, 
kubbelerinden kurşunları sökülmüş bir iç 
odasına. Boş, soğuk taş duvarlar arasında, 
avluya bakan ve derin bir mağara ağzını 
andıran küçük pencereden, güneşsiz 
günün soluk ışıkları doluşuyordu. Zemin 
taştı ve bomboştu. Kenarda bir somya 
vardı. Yerlerde ise oda arkadaşımın etrafa 
serpiştirilmiş ders notları ve üst üste 
istif lenmiş kitapları duruyordu. Onunla 
aynı odayı ve aynı somyayı paylaşacaktık 
kısa bir müddet için. Odanın en karanlık 
köşesindeki o eski ahşap somyanın 
üzerinde çıplak bir sünger yatak ve kirli 
mavi bir yorgandan başka bir şey yoktu. 
Duygularımı, gurbetimi, endişelerimi 
ifadeye denk düşürecek kelimelerden 
mahrumdum. Her birimiz yatağın bir 
ucuna başımızı koyup yatacağız lakin 

ortada tek bir yastık vardı. Sağ elimin 
baş parmağını döşeğin üzerine bastırınca 
fos diye bir ses ile birlikte bir miktar su 
fışkırıyordu dışarıya. Öyle rutubetli bir 
iklime düşmüştüm ki, kalbimin gurbetine 
istediğim miktarda su temini mümkündü.

Uzun sürmedi sende yurdum yuvam 
oldu İstanbul. Cerrahpaşa’da ikamet 
ettim. Aylarca sular akmadı. Susuzluk 
canıma yetince Samatya’da Küçük Langa 
bahçelerinin yakınında bir ev tuttum. 
Somyamın üzerine çıkıp hafif sıçrayınca, 
balkon penceresinden Marmara Denizi’ni 
seyredebiliyordum. Benim için büyük 
devletti bu. Hele Yenikapı sahilindeki 
Dar Vakit Gazinosunda oturup çay 
yudumlamak yahut aynı sahilde sandal 
kiralayıp da açıklarda çapari ile istavrit 
avlamak ömrümün bereketi gibi bir şeydi.

Nişantaşı’nda Yılmaz Güney’in eşinden 
kendisine kalan Bağdat Apartmanı’ndaki 

serüvenimi anlatsam film yahut roman 
olur biliyorsun. Alt katında Filiz 
Akın üst katında Türkan Şoray’ın 
annesi ikamet ederdi galiba. Karşı 
apartmanların açık pencerelerinden 
bizim pencerelere yansıyan, masonların 
tuhaf ayinleri, suratlarına minik de olsa 
bir samimiyetin gölgesini düşürmez 
görünürdü bize. Dünyanın en koyu batıl 
itikadına mensup bu adamlar neyin 
peşindeydiler, bilemezdik. Düşün ki 
on iki odası, iki tuvalet ve iki banyosu 
bulunan bu koca apartman dairesinde 
hane arkadaşlarımızın bir kısmını hiç 
tanımazdık bile. Risale şakirtleri olan 
ve evin içerisinde sabah ezanı okuyan 
kimselerdi. Ramazan ayında Maçka’da bir 
evde kalan Hataylı arkadaşlarımızın iftar 
ve sahur yemeklerini adeta iple çekerdik. 
Ağzınıza layık acılı Hatay kebaplarını 
unutmak mümkün mü? Nişantaşı benim 
İstanbul Sosyetesine karıştığımın 
resmileşmesi sayılırdı. Lakin 
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saltanatımız uzun sürmedi. Evimizin 
yakınında oturan bazı öğrenciler bir 
cinayete karışmışlardı. Bizim evde de 
öğrencilerin kaldığını haber alan polis 
ikide bir evi basıp arama yapıyordu. 
Yegâne suç aleti benim kitaplarımdı. 
Onları alıp götürüyorlardı. Bir defasında 
gece evi basarak uykumda karnıma 
tekme atıp beni uyandırmışlardı. Hülasa 
if lah etmedi, Nişantaşı’nda barınamadık.

Sevgili İstanbul beni hatırladın değil 
mi? Şu Hukuk Fakültesinde okuyor gibi 
yaparak bohem bir hayat sürdüren sessiz 
haytayı? Senin toprağında ayak basmadık 
yer bırakmamaya niyetli acemi oğlanı? 
Düşündükçe havsalası almıyor insanın. 
Kim bilir kaç asırdan beri nice sakininin 
hatırası var her santimetre karende? Onca 
yaşanmışlık, yıpranmışlık, eskitilmişlik 
taşıyorsun ki sana yeni bir hatıra ilave 
etmenin imkânı kalmamış. Kimse artık 
senin zamanına ve mekânına bırakacak 

ve sende izi kalacak herhangi bir yaşama 
modeline sahip değil. Görmediğin, 
bilmediğin, tanımadığın dil, tip ve 
karakter yok. Bütün ecnebilikler sende 
yerlileşiyor. Senin ecnebin yoktur 
biliyor musun İstanbul? Bir de seni 
tüketmek mümkün görünmüyor gözüme. 
Sen hepimizle birlikte kim bilir daha 
nicelerini tüketeceksin.
Sezai Karakoç ile ahbaplığımızı 
hatırlıyor olmalısın. Senin en gizli 
köşelerini bize O öğretti. Göstermekte 
cimri davrandığın, herkesle 
paylaşmadığın nice çehren varmış 
senin. Ve hala benim bilmediğim daha 
nicesinin mevcudiyetine de inanıyorum. 
İşte o çehrelerinden bir kısmını bize 
Sezai Karakoç tanıtmıştı. O diyordu 
ki: “Taşlar hatıra yazılamayacak 
kadar fazla kararmış.” En ziyade 
Çemberlitaş’ın oradan geçerken Sultan 
İkinci Abdülhamit Türbesi önünde bu 
dize bir anlam kazanıyordu. Yeni rejimin 

sanki bilhassa kir pas içerisinde güya 
unutulmaya terk ettiği bu türbe, işte 
Şair’in ölümsüz dizelerinde hatıralara 
nakşediliyordu.

Yılmaz Güney’in kayınpederinden 
kalan evden polis tarafından kovulunca 
Anadolu Yakası serüvenimiz başladı. 
Gerçi ne Kadıköy’ün ne de Üsküdar’ın 
acemisiydik. Beykoz’a kadar bütün 
Boğaz sahili ile Suadiye, Erenköy’e ve 
Bostancı’ya yabancı sayılmazdık. Necip 
Fazıl’ın evinde az mı papara işittik?

Sezai Karakoç zaruretten ötürü yeniden 
memur olunca, hatırlarsan Dr. Şakir 
Paşa Sokağı’ndaki evini biz kiraladık. 
Misbah Muhayyeş sokağından çıkıp 
sağa dönünce U harfi biçimindeki bizim 
sokağa girerdiniz. Bir bahçe içerisindeki 
evin en alt katıydı bizimkisi. Ne garip, 
benim odamdaki somyanın üzerine çıkıp 
tavana doğru azıcık zıpladığınızda bu 

Fotoğraflar: Engin ÇAKIR
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sefer Moda sahillerini yalayan denizi 
görebiliyordunuz. Sanırsın ki leb-i derya. 
Artık Moda’da Bomonti bahçesindeyiz 
her gün. Yahut Fenerbahçe Dalyan 
koyunda sandal kiralayıp açılmışız. 
Hem de gece vakti. Hem de denize 
giriyor, serinliyoruz. Senin o eşi benzeri 
bulunmayan ılık denizine ey İstanbul. 
Üsküdar Kanaat Lokantası’ndaki Hünkâr 
Beğendi ile vişneli dondurmayı unuttum 
sanma. Kanlıca’nın pudra şekerli 
yoğurdunu da. Lakin benim en çok 
sevdiğim neydi bilir misin? Şemsi Paşa 
Camii aralığından duvarlara sürtünerek 
sahile çıkmak. Kız kulesine kadar 
yürüyerek oradan Üsküdar tepelerine 
tırmanmak. Bir yandan Boğazı ve her 
on dakikada bir Boğazdan geçen Rus 
tankerlerini seyretmek diğer yandan 
Sezai abinin bir dizesini mırıldanmak: 
“Ezip büzerek Üsküdar sokaklarını.” 

Bunca insanın bunca zamanın hatırasını 
biriktirip sırtında taşıyan bu şehre 
verebileceğim hiçbir şey yok. Hep 
O’ndan bir şeyler alıyoruz. Herkes 
alıyor. Asırlardır alıyor. Ama O hiç 
mi hiç tükenmiyor. Eksilmiyor. Bana 
mısın demiyor. Evlendim. Feneryolu’nda 
oturdum, Göztepe ve Üsküdar’da 
ikamet eyledim. Evvela Karaköy’deki 
Vakıflar Baş Müdürlüğü, ardından 
Zeytinburnu, Yeşildirek, Sultanhamam 
iş mekânlarımdı. Ama Zeyrek ve 
Balat’ta yürüttüğüm üç buçuk yıllık 
takip memurluğu kadar beni İstanbul’a 
bağlayan, hayran bırakan, ondan 
kopmamı engelleyen hiçbir ilgi/ilişki 
yoktur. Haliç yani şu Altın Boynuz 
denildiği halde o esnada leş kokusundan 
yanına yaklaşılamayan bölge, yeni 
insan tipinin İstanbul’dan neleri alıp 
O’na ne bıraktığının en hazin, en trajik 
göstergesiydi. Her şeye rağmen ev ev 
sokak sokak oralarda dolanıp durdum. 
Dörtte üçü Osmanlı Vakfiyesi olan 
bu şehrin, neredeyse tamamı Vakıf 
arazisi sayılan bu semtlerindeki beşeri 
işgal dehşet boyutundaydı. Meyhaneye 
dönüştürülmüş, mihrabı yerli yerinde 
duran eski mescitlerden, esrar tekkesi 
veya kumarhaneye çevrilmiş türbelere 

kadar neler gördüm. Beni asıl dehşete 
düşüren ise İstanbul’un bu “ücra ve 
sakin” muhitlerinde yaşayan insanların 
kadın ve kızlarıydı. Onlardı, Beyoğlu’nda 
rastladığımız ve her birisini Yeşilçam 
artistleri sandığımız kimseler, o 
parlak dişiler. Babaları seyyar satıcılık 
yapıyordu.  Başlarını güç bela uydurma 
bir gecekonduya sokmuşlardı. Pekâlâ, bu 
insanlar, onların dişileri Beyoğlu’nda ne 
geziyorlardı? Bu parlak kız ve kadınlar 
meğer İstanbul Sosyetesine filan mensup 
değillermiş. Büyük anneleri sokak 
ortasında plastik bir leğende çamaşır 
yıkayan kızlardanmış bunlar. O büyük 
anneler ki aynı çamaşırları pencerelerden 
karşı pencerelere gerili ipler üzerinde 
sokağın ortasına asarak kurutanlardır. 
İşte bu parlak kızlar, o büyük annelerin 
torunları, meğer Beyoğlu’nda piyasa 
yapıyorlarmış. Bir şey daha var: Zeyrek 
ve Balat’ta tanık olduğum. Bir mezarlık 
düşünün. İçerisinde de ya bir paşa 
veya bir evliya türbesi. O türbenin 
bir duvarına üç duvar daha ekleyerek 
üretilmiş kaçak bir oda. Odada yaşayan 
tam sekiz baş nüfus. Baba ve anne 
haricinde altı çocuk, hepsi, tuvaletsiz, 
banyosuz ve hatta penceresiz şu tek 
göz odacıkta yaşamaktalardı. Veya bir 
mescidin beton bahçe duvarını düşünün. 
O duvara üç duvar daha ekleyip ondan 
bir kulübe yaratan yetmişlik bir dede, 
orada kundura tamir etmekte, geceleri de 
uyumaktadır. Kimsiz, kimsesiz. İnsanlık 
namına tek kimsesi var; o da elbette 
İstanbul. İstanbul’un büyüklüğünün, 
heybetinin onlara sağladığı bir gölge 
sığınak.

Sevgili İstanbul, biliyorsun sevgili ve 
merhum arkadaşım Mustafa Filiz’in 
dayısı Beyoğlu’nda bir Pavyon 
işletiyordu. Pavyon, geceleri içki 
içilen bir mekândı. Masalara içkileri 
konsomatris kadınlar servis yapardı. 
Aynı kadınlar, içki içen erkeklerin 
iştahını kabartmak maksadıyla masalara 
oturur ve içki içmeyi kışkırtırlardı 
bu ortamlarda. Gündüzleri bazen 
Mustafa’nın isteği ile dayısına uğrardık. 
Pavyon faal olmazdı. Bize Meysu filan 



53

ikram ederlerdi. Bir gün neredeyse 
yüz elli kilo ağırlığında bir kadına 
rastladık orada. Meğer konsomatris 
olarak çalışıyormuş. Herkesle her masada 
yiyip içmek mesleğini seçtiği için böyle 
şişmanlamıştı zahir. Öğlen saatlerinde 
bir ilk mektep öğrencisi girdi Pavyon’a. 
Kızıymış. Nur topu gibi bir çocuk. 
Biraz konuştuk çocuk ve annesiyle. 
Kadın bize “hoca”  demeye başladı 
alkol kullanmadığımızı öğrenince. Ve 
imrenerek baktı. Şu zavallı yavrucağızı 
bizler gibi  “hoca” olan birilerine gelin 
verebilecek miydi? Ne oldu o kadın, 
kızını gelin etti mi; bilmiyorum. Sen 
biliyor musun İstanbul? Ne ki öyle 
ketumsun ki bilirim, ser verir sır 
vermezsin. Sakinlerini böyle gözetir 
kollarsın sen.

Şehirleri biz insanlar kuruyoruz. 
Oralarda yaşamalar üretiyoruz. 
Üzerinden asırlar geçiyor bu biriken 
yaşamaların. Bir hatıralar külliyatı 
oluşuyor. Sonra bir gün geliyor o 
kurduğumuz şehir bizi esir alıyor. Artık 
başlıyor o bizi kurmaya, kurgulamaya. 
Bu nasıl bir metafordur anlamak 
zor. Manyetik bir güç sanki. Karşı 
kutupmuşuz gibi bizi kendisine doğru 
cezp ediyor. Onun büyülü etkisinden 
kurtulamıyorsunuz. Karşılıksız bir sevda 
gibi sizi kendisine bağlıyor. 

İşte ben uzunca zamandan beridir 
İstanbul’dan ayrı yaşıyorum. Oralarda 
bir yerlerde nice hatıralarım kaldı. 
Bilmiyorum İstanbul onları püskürtüp 
omuzları üzerinden denizlere mi fırlattı. 
Lakin benim üzerimdeki hatırı, tıpkı 
vücudumun organları gibi benimsenmiş 
ve kendimin kılınmış vaziyette 
durmaktadır. Ben bu sebepten sürekli 
İstanbul hasretiyle yaşamaktayım. Bu 
hasretin yangınını söndürmeye yetecek 
miktardaki suyu görelim bakalım 
hangi bulutlar, ne vakit yeryüzüne 
gönderecekler. Her vakit senin 
umurunda olmak istiyorum, bunu biliyor 
muydun İstanbul? Çünkü sen benim 
umurumdasın.
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MİLYAR NÜFUSLU KÖY: HİNDİSTAN

Envai çeşit desen, renk, doku, tat, koku, kültür, inanç, dil, gelenek, insan... Ve hepsi birbiriyle uyum 

içinde. Her sokağı, her köşesi, her yönüyle yaşayan, capcanlı kültür. Seyrine doyulmaz harikalar diyarı.

Yazı ve fotoğraflar: Aysun & Emrah DÖNMEZ

Hindistan’a gitmeyi mi düşünüyorsunuz? 
Bütün ezberlerinizi bozun. Ülkeyi 
bambaşka bir gezegen, bir makro-
organizma olarak düşünün ve kendinizi 
Hindistan’a teslim edin. Envai çeşit 
desen, renk, doku, tat, koku, kültür, 
inanç, dil, gelenek, insan burada. Hepsi 
birbiriyle uyum içinde. Her sokağı, her 

köşesi, her yönüyle yaşayan, capcanlı 
kültür. Burası, seyrine doyulmaz 
harikalar diyarı. Büyük bir aşkın 
abidesini, dünyanın yedi harikasından 
biri olan Taj Mahal’i yakından 
görmeye, o güzelim mermer duvarlarına 
dokunmaya Agra’ya gidebilirsiniz elbet. 
Fakat oradaki curcunada kendinizi 

ziyadesiyle “turist” gibi hissedeceksiniz. 
Eğer kültürü yaşamak, hissetmek 
istiyorsanız, önerilerimiz başka.
Pembe şehir Jaipur’da saraya çıkmak için 
fil sırası beklerken, çimlerin üzerindeki 
yaprakları süpüren, turuncu renkte sari 
giymiş ve başına güneş geçmemesi 
için sarisinin bir ucunu başına örtmüş 

Taj Mahal’in Yamuna Nehri tarafından; arkadan görünümü. 2012
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temizlik görevlisi kadını bir saat boyunca 
sıkılmadan seyredebilirsiniz meselâ. 
Güneş ışınlarının, bir rengin; belki de 
hayatınızda daha önce hiç görmediğiniz 
tonda bir turuncunun üzerinde oynadığı 
oyunlara dalıp gidebilirsiniz. Ve o 
güneş ışınları, yapraklar süpürüldükçe 
dalgalanan tülden sarinin üzerinde, 
turuncunun daha onlarca başka tonuna 
bürünür. En fakirinden en zenginine 
her kesimden kadının giydiği bu 
kıyafetin şıklığını, hızma, küpe, kolye, 
bilezik, yüzük, halhal ve ayak parmağı 
yüzüğüyle tamamlamayan kadın yok. 
Bu aksesuarların da her biri bin bir 
şekil, bin bir tasarım… İnsan burada 
giysilerden, takılardan, insanlardan 
gözünü alamıyor. Gözünü alamıyor ve 
düşünüyor: Hint kadınları mı zarif olan, 
yoksa Hindistan dışında bazı Uzakdoğu 
ülkelerinde de giyilen bu kıyafet mi 
kadınları bu kadar zarif kılan? Dünyada 
bundan daha zarif bir kıyafet var mıdır? 
İnsana sonsuzmuş gibi gelen desen, doku, 
renk ve renk tonlarından bir sari seçmeye 
kalksanız, hangisini alırsanız aklınız 
diğerlerinde kalmaz? Peki, geleneksel 
kıyafeti olmadığı halde sari giymeye 
kalkışan kadınlar, bu sekiz metrelik 
kumaşı doğru bir şekilde sarınmayı, hatta 
o kumaşı Hintliler kadar zarif bir şekilde 
ve üzerlerinden düşürmeden taşımayı 
başarabilir mi?  Rajastan eyaletinin süslü 
erkekleri özellikle çiçekli küpeleriyle sizi 
şaşırtır. Her ne kadar erkekler günlük 
yaşamlarında geleneksel kıyafetlerine 

kadınlar kadar sadık kalmış olmasa 
da, sadece İskoç erkeklerinin etek 
giymediklerini Hindistan’ın taşrasında 
görürsünüz. Saçlarına, sakallarına 
kına yakmış erkekler de görürsünüz 
ülkede. Ayrıca, burada erkeklerin el ele 
dolaşmaları için eşcinsel olmaları da 
gerekmez. Sokaklarda el ele dolaşan 
erkekler gördüğünüzde, şaşırmayın. Bu 
bir sevgi gösterisi. Hintli çocuklar da 
pek süslü. Gözlerine sürme çekilmiş, 
iki kulağı da küpeli olan küçük bir 
çocuk gördüğünüzde, bunun kız çocuğu 
olduğunun hiçbir garantisi yok. Bir anne 
ya da baba ısrarla kucağınıza çocuğunu 
vermeye çalışılabilir. Korkmayın, sadece 
çocuklarının sizinle fotoğraflarını 
çekmek istiyor, sonrasında teşekkür edip 
gülümseyerek yanınızdan ayrılıyorlar. 
Yetişkinler de sizinle fotoğraf çektirmek 
isteyebilirler. Nereli olduğunuzu 
sorduklarında verdiğiniz cevaba tepkisiz 
kalmalarına şaşırmayın. Herhangi bir 
ülke vatandaşına ekstra bir ilgi ya da 
sevgi gösterdiklerine şahit olmadık.

Hawa Mahal Sarayı’nı müze gibi gezip, 
rehberinizden kralların ihtişamlı 
yaşamları hakkında ilginç bilgiler 
edinebilirsiniz ama yine de en çok, saray 
kafeteryasında geleneksel kıyafetiyle bir 
yandan kadim Hint çalgısı ravanhatha 
çalıp tatlı sesiyle kim bilir kaç yüzyıl 
öncesinin halk şarkılarını söyleyen, 
bir yandan da dans eden güler yüzlü 
sanatçıdan gözünü, kulağını alamıyor 

Hanuman Tapınağı’nın kutsal sularında yıkanan insanlar. Jaipur, 2012 Pushkar’da cenaze töreni. 2012

Hawa Mahal Sarayı’nda 
müzisyen-dansçı. Jaipur, 2012
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insan. Sanat kimi yerlerde kafeteryalara, 
restoranlara kadar da yayılmış: Yemek 
yiyeceğiniz bir restoranın bahçesinde, 
belki de nesillerdir aile geleneğini 
sürdüren yerel bir sanatçıdan Hint kukla 
tiyatrosu seyredebiliyorsunuz meselâ. 
Bizi dil konusunda şaşırtan olaylardan 
biri, sokakta kına yakarak para kazanan, 
okul eğitimlerini devam ettirmeyen, 
10’lu yaşların başlarında, çöl çingenesi 
iki kız, bir oğlan çocuğun çok akıcı 
İngilizce konuşuyor olmalarıydı. Ülkede 
İngilizce yaygın olarak konuşuluyor. 
Fakat biz konuştukları dili “Hindilizce” 
olarak adlandırdık. Bazılarının F harfini 
P; V harfini B; S harfini Ş olarak 
telaffuz ettiğini çözene kadar, insanlarla 
anlaşmaya çalışırken biraz acılar çektik. 
Sonunda alışıp çok tipik Hint vücut 
diliyle biz de onlar gibi konuşmaya 
başladık: Başımızı iki yana sallayarak. 
İnançlar da çeşitli demiştik. Din 
konusunda kafası karışık, yolunu 
arayan biri bu ülkeye gelip pek çok 

dini araştırabilir, gözlemleyebilir, 
deneyimleyebilir. Bir de ülkede 
kendinizi peygamber ya da tanrı ilan 
edebilirsiniz, müritleriniz olabilir. 
Yerel televizyonlarda bu gibi şahısların 
pek çok örneğini görebilirsiniz. 
Hukuk çerçevesinde devlet buna hiç 
sesini çıkartmaz: Kimseye bir zararı 
dokunmadığı sürece her türlü inanç özgür 
burada. 

Küçük bir kasaba olan Pushkar’da, 
yılın her günü, en güzel kıyafetlerini 
giymiş, en aydınlık yüzleriyle, yaratılışın 
tanrısı Brahma’nın dünyadaki sayılı 
tapınaklarından birine doğru hacı 
olma telaşıyla, heyecanla yürüyen 
insanları; tapınağa giden çarşılı yolda 
oturup belki saatlerce, bıkmadan 
seyredebilirsiniz. Hangi dine mensup 
olursa olsun insanların hac yolunu en 
saf, en temiz, en arınmış haliyle aldığını 
düşünüyor insan burada. Hindistan’ın 
ruhanî başkenti Varanasi’de hacı olan 

Hinduların doğan güneşe karşı Ganj 
Nehri’nde yaptıkları arınma banyoları, 
sizi şaşırtan ritüellerden biri olacaktır. 
Nehrin rengi kirlilikten kahverengi olsa 
da, insanlar bu kutsal nehirde yıkanmayı, 
hatta suyundan içmeyi sürdürüyor. 
Fakat şunu da belirtelim; her ne kadar 
ülkede pis kokular, pis görüntüler olsa 
da, hiçbiri sanayi atıklarından kokuşmuş 
bazı derelerimiz, nehirlerimiz kadar kötü 
gelmedi bize.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Muradiye 
Külliyesi’nin türbeler bölümü için “ölüm 
yalnız burada korkunç değildir” der. 
Hindistan’da ise, müzik sesine aldanıp 
“düğün alayı geliyor” diye durup size 
yaklaşmasını beklediğiniz grubun, bir 
cenazeyi, üzerine kırmızı gül yaprakları 
ata ata, şarkılar eşliğinde, neşeyle 
sonsuzluğa uğurladığına, ölümün bu 
kültürde ne kadar olağan karşılandığına 
şahit olabilirsiniz. Cenaze alayı 
ilerledikçe yerlere saçılan gül yaprakları 

Kutsal Ganj Nehri’nde sabah banyosu. Varanasi, 2012
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da mundar olmaz: Başıboş gezen “kutsal 
inekler” cenazenin ardından yürüye 
yürüye hem yaprakları yiyip karınlarını 
doyurur, hem de yolları temizlemiş olur. 
Yine Varanasi’de yok edici tanrı Shiva’ya 
yapılan aarti (bir tür tapınma ayini) 
Ganj Nehri kıyısındaki 80’in üzerindeki 
noktada her gece seyredilebilir. 
Hindistan’ın dört bir yanından pek çok 
yaşlı, imkânı olmayanlar belki aylarca 
yürüyerek, Varanasi’ye ulaşmaya 
çalışıyor. Bunu başarabilenler nehir 
kıyısındaki metruk binalarda ömürlerinin 
son demlerini yaşıyor. Burada ölmek 
Hindular için çok önemli çünkü böyle 
olursa tekâmüllerini tamamlamış 
olduklarına inanılıyor. Son nefeslerini 
verdikten sonra bedenleri krematoryumda 
yakılıyor, külleri de kutsal nehre 
serpiliyor. Beden, dört elemente; ateşe, 
havaya, toprağa ve nihayetinde de suya 
karışıyor. Odunla yakılan cenazelerin 
kokusu genzinize kaçıyor bazen ve bu 
size hiç de kötü bir şeymiş gibi gelmiyor. 
Diyeceğimiz o ki; Varanasi’yi 
yaşamazsanız, Hindistan’ı gördüm 
demeyin.

Evlerimizde, salonlarımızın başköşesinde 
baktığımız bitkiler, burada sokaklarda 
kendi kendilerine yetişiyorlar. Sebzeler 
de çeşit çeşit ve ülke vejetaryenler için 
bir cennet. Fakat tavuk, keçi, koyun eti 
ve balık da bulunmaz değil. Herhangi 
bir restorana gittiğinizde kitapçık 
kalınlığındaki menüden gözünüz kapalı 
siparişler verebilirsiniz ve pişman 
olmazsınız. Yemeklerde kullandıkları 
baharatların pek çoğunun İngilizce veya 
Türkçe karşılıkları olduğundan şüphe 
duyuyor insan. Acı yiyemeyen biriyseniz 
bu konuda garsonu bilgilendirmenizde 
fayda var çünkü Hindistan’ın normal 
acısı, bize çok acı gelebiliyor. 
Ekmeklerinin ve tatlılarının da tadına 
doyulmuyor. Tahayyül sınırlarımızı 
bir hayli zorlayan lezzeti, Mahatma 
Gandhi’nin mezarının girişindeki seyyar 
satıcıda bulduk: Yapraklardan yapılmış 
tabağın içinde baharat, tuz ve acı biberle 
çeşnilendirilmiş karpuz, papaya ve 
kavun! Kaldırımları mesken edinmiş 
pek çok Çingene aile görürsünüz… 
Çatıya ihtiyaç duyduklarında otobüs 
durağına sığınıyorlar. Kaldırımlar; 

oturma odaları, yatak odaları, mutfakları, 
yemek sofraları... Apartman bahçelerinin 
parmaklıkları da çamaşır ipleri... Bir 
başka yoksul Çingene aile son model 
arabaların bulunduğu açık otoparkı 
mesken edinmiş. O lüks araçların 
hiçbiri hasar görmüyor... Zengin ve 
fakir yan yana ve sokaklar, caddeler 
güvenli. Yollarda pek polis görüldüğü de 
söylenemez üstelik. Bu evsiz Çingeneler 
sizi gördüklerinde kolunuza en az bir 
kere dokunup dikkatinizi çektikten sonra 
parmaklarını birleştirip ağızlarının 
içine sokarak yemek dilenirler. Bir 
süre sonra pes ediyorlar ama bir 
keresinde, karşılaştığımız en istikrarlı 
ve inatçı Çingene oğlana sonunda bir 
dondurma ısmarlamak durumunda 
kaldık. Dondurmasını aldıktan sonra, 
yemeğe başlamadan önce fotoğraflarını 
çekmemiz için bize poz verdi. En 
garip dilenciler, kamçılılar: Kocaman 
kamçılarını caddede vura vura yanınıza 
yaklaşırlarken sesten o kadar rahatsız 
oluyorsunuz ki, arkanıza bakmadan 
kendinizi en yakın kafeye atıyorsunuz ve 
bir süre insanları kamçıyla rahatsız edip 

Orchha’da bir sadu. 2012
Hanuman Tapınağı’nın kutsal sularında yıkanmak 
için bekleyen kadınlar. Jaipur, 2012
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kaçırarak nasıl para kazanabileceğini 
sorguluyorsunuz! 

Hindistan’da kulaklarınız alışana 
kadar asıl rahatsızlık veren ses, hiç 
susmayan korna sesleri olacaktır. 
Araçların arkalarında “Blow Horn” ya da 
“Horn OK Please” yazısını okursunuz. 
“Hindilizce”den tercüme edersek “lütfen 
korna çalın” diyor bu yazı. Çünkü burada 
şoförler dikiz aynalarını kullanmıyorlar; 
hatta iki yan ayna genelde kapalı ve 
sadece korna çalan araca yol veriyorlar. 
Hintliler ülkelerinde iyi araba kullanmak 
için şu üçüne ihtiyaç olduğunu 
söylüyorlar: İyi korna, iyi fren, iyi şans. 
Üç tekerlekli araçlar; pırpırlar, 
Hindistan’da taksi görevini görüyor ve 
insan bunlara ilk binişini unutamıyor. 
Çünkü kapıları yok ve çukurlarda 
sarsılırken sanki her an devrilecekmiş 
gibi geliyor insana. Trafiğin tam 
kilitlendiğini düşündüğünüz anda, 
düğüm birden çözülüyor ve herkes 
yoluna gidiyor. Bunca kargaşaya rağmen 
küfürleşmek, bağrışmak yok trafikte. 
Birbirlerine en fazla yaptıkları bir el 
hareketi; “ne yapıyorsun?” der gibi. 
Bir de asla sürat yapmıyorlar. Trafik 
yavaş burada ve hayat da yavaş çekim 
bir film gibi. İnsanların hiç acelesi yok. 
Belki de bu yüzden küçücük bir kasaba 
olan Kajuraho’da, küçücük atölyesine 
tesadüfen rastladığımız ressam, ipek 
kumaştan tuvallerinin üzerine incecik 
fırçalarla kondurduğu minik desenleri, 
büyüteçle bakarak, sabırla, nakış gibi 
işleyerek, başka eyaletlerde bile ünlenen 
şaheserler yaratabiliyordu.

Görmek için can attığınız şehre sizi 
götürecek tren saatlerce rötar yapabilir 
ve tren istasyonunda size uzaylıymışsınız 
gibi bakan, hatta önünüzden geçerken 
sizi fark edince tam karşınızda durup bir 
süre sizi seyreden, belki de ömründe hiç 
turist görmemiş taşra insanlarının içinde 
saatlerce treninizi beklemek durumunda 
kalabilirsiniz. Bunu Hindistan’ın size 
sunduğu ödüle dönüştürmek elinizde: 
Eğer yazı yazmayı seviyorsanız, 
gördüğünüz insanları, tanık olduğunuz 

olayları yazıya dökün. Fotoğraf çekmeyi 
seviyorsanız çok ilginç portreler 
yakalayabilirsiniz. Resim yapmayı 
seviyorsanız, buna keza... Ülkenin 
kendisi her yönüyle müze gibi demiştik 
ya, eliniz kolunuz bağlı kaldığında, 
etrafınızı gözlemlemeniz dahi hoş vakit 
geçirmenizi sağlar ve hatta belki de 
bir ömür unutamayacağınız görüntüler 
belirir karşınızda. Bize Hindistan’la 
ilgili ilk sorulan soru daima “gerçekten 
pis mi?” oluyor. İşte şu anları yaşadıkça, 
ülkenin kirini-pisini görmedik, 
göremedik ve karşımıza çıkarttığı 
sürprizlerin tadını çıkarttık:
Şehrin tam merkezindeki meydanda, 
omuzunda havlu, elinde upuzun bir 
çubukla ne sattığını anlamadığımız 
bir adam, yanımıza gelip nereli 
olduğumuzu öğrendikten sonra defterini 
açıyor ve Türkçe yazıyı bulup bize 
okutuyor: “Kulak temizleyici. İşini iyi 
yapıyor...” Yüzlerce, binlerce insanın 
dilek mumlarının ışığı Ganj Nehri’nin 
sularında dalgalanıyor... 

Fotoğraf çekmek için mola verip 
su şişesini yere koyduğumuzda, bir 
maymun gelip şişeyi alıyor, kapağını 
çevirip suyu kafasına dikiyor, şişeyi 
yerine koyup suratımıza bakıyor... 
Kartallar şehrin semalarında çığlıklar 
atarak, döne döne uçuyor... Çocuklar 
geniş bir caddenin ortasında kriket 
oynuyor… Bir adam, gazete sattığı 
tezgâhın altında güpegündüz uyuyor... 
Bir sokak berberi, 40 derece sıcakta 
güneşten korunması için eline şemsiye 
tutuşturduğu müşterisini yerde tıraş 
ediyor... Kocaman bir inek caddenin 
ortasına yayılmış, etrafı seyrediyor ve hiç 
susmayan kornalar bir tek ona çalmıyor… 
Bir taş ustası elleriyle küçücük mermer 
parçalarını oyarak takı yapıyor... Bir 
keçi bisiklet kemiriyor… Dünyanın en 
büyük açık hava çamaşırhanesi Dobi 
Ghat’ta bir köylü çalışan, kömürlü 
ütüyle çamaşır ütülüyor… İnekler 
tarlalara dalmış, ekinleri yiyor… Üç 
tekerlekli küçücük pırpır, içine tıklım 
tıkış doluşmuş öğrencilere okul servisi 
olmuş… Bisikletinin arkasına tekerlekli 

Ganj kıyısında bir krematoryum. 
Varanasi, 2012
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koltuk bağlamış bir adam, “Hindistan 
helikopteri” diyerek taksicilik yapmaya 
çalışıyor… Tarihî bir kompleks, yeşil 
papağanların ve sincapların dünyası 
olmuş... Hanuman Tapınağı’nın 
kutsal sularında kadınlar ve erkekler 
günahlarından arınıyorlar, etraflarında 
maymunlar cirit atıyor... Keçi çobanı, 
sürüsünü otobüs terminalinin ortasından 
geçiriyor… Saçlarını kazıtıp beyazlar 
giymiş bir adam, bir yakınının küllerini 
Ganj Nehri’ne serperek onu sonsuzluğa 
uğurluyor... Konfeksiyon mağazalarının 
önünde terziler, kaldırıma koydukları 
dikiş makineleriyle tadilat yapıyor... 
Bir adam, sokakta ütü yaparak geçimini 
sağlıyor, hemen yanındaki beyaz 
köpeğini de alnına kırmızı kumkum 
sürerek kutsamış... Sari giymiş kadınlar 
motosikletin arkasına yan oturmuş, 
kıyafetlerinin kumaşları rüzgarda 
dalgalanıyor… Hintli Müslüman bir 
adam iri mavi boncuklardan uzun bir 
kolye takmış ve bunun aslında Türk hacı 
arkadaşının hediye ettiği tespih olduğunu 

söylüyor… Bir motosiklete çoluk-
çocuk 5 kişilik bir aile sığmış, trafikte 
ilerliyorlar… Bir giyim mağazasının 
ortasında bir inek yatıyor ve o mağazanın 
tabelasındaki resim dikkatinizi çekince 
anlıyorsunuz ki o dükkân zaten o ineğin... 
Geceleri sokaklarda, yani “milyon 
yıldızlı otelde” insanlar uyuyor... 
İnsanlar uyuyor… Bir müzenin önündeki 
çiçeklerin arasında… Tezgâhının 
arkasında, yanında, üstünde, altında… 
Kaldırımın ortasında… Sokağın 
kenarında… Duvarın üstünde… 
Kargaların ortasında… Ağacın 
altında… Kırmızı ışık yandığında, 
şoför koltuğunda… Banklarda… Yoğun 
trafiğin aktığı bir caddenin kenarında… 
Otobüs durağında yatarak ya da 
oturarak… Görüntülere alışana kadar 
bir an kalakalıyorsunuz bu adam ölü mü 
diye; durup nefes alıp almadığına, göğüs 
kafesine bakıyorsunuz. Birisi gerçekten 
ölse, ya da bayılsa, uzun süre fark 
edilmez burada.
Özetle, ülkeyi öğrenmek, yaşamak, 

hissetmek istiyorsanız sokaklara 
çıkın. Saraylardaki, tapınaklardaki, 
müzelerdeki kültürün, sanatın peşine 
düşebilirsiniz tabii fakat gerçek anlamda 
yaşayan, capcanlı bir müze olan ülke, 
sırlarını, gizemini, zenginliğini, siz 
sokaklarda bu binalar arasında gidip 
gelirken kulağınıza fısıldayacak, 
gözlerinizin önüne serecektir. Sakın bu 
hediyeleri görmezden gelmeyin.
Hindistan yazmakla bitmez ve biz 
daha ne kadar yazarsak yazalım bu 
yazı bize hep eksik gelecek. Bu yüzden 
sözlerimizi, Hindistan’da gördüğümüz 
bir tişörtün üzerindeki yazıyla bitirelim: 
“Bir milyar insan yanılıyor olamaz. 
Hindistan’a gelin.”
Not: Delhi, Jaipur, Pushkar, Fatehpur 
Sikri, Agra, Jhansi, Orchha, Kajuraho, 
Satna, Varanasi, Sarnath, Mumbai, 
Belapur ve Vashi’de 2012 ve 2013 
senelerinde yaptığımız 5 haftalık 
seyahatin notlarından derlenmiştir.
aykardes@gmail.com

Jaipur Sarayı’nın temizlik görevlileri. 2012
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Orta Asya Türk dünyasının ortak kültürel 
değerlerini ve müzecilik alanındaki yeni 
gelişmeleri paylaşmak üzere Bursa’da 
buluşan 19 ülkeden uzmanlar, yapılacak 
çalışmaları Bursa Deklarasyonu ile 
kamuoyuna duyurdular. 

9 Kasım’da başlayan ve 4 gün süren 
Orta Asya Türk Dünyası Müzeciler 
Forumu’nun sonunda yeni bir oluşuma 
da imza atıldı. Türksoy ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 
görev yapmak üzere Türk Dünyası 
Müzeler Birliği oluşturuldu. Birlik, 
Türk dünyasından müzeler arasında 
gerekli koordinasyonu, kültürel 
alışverişi ve eğitimleri koordine 
edecek. Türksoy(Uluslararası Türk 
Kültürü Teşkilatı) ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, Kültür Bakanlığı 
ve Milli Saraylar Başkanlığı’nın desteği 
ile Ördekli Hamamı’nda başlayan Türk 
Dünyası Müzeler Forumu tamamlandı. 
3 gün süren foruma, 12’si bağımsız, 
7’si özerk olmak üzere Orta Asya Türk 
dünyasından toplam 19 ülkeden 35 
temsilci katıldı. Müzecilik ve tarihi 
kültürel miras alanının uzmanları, 
ülkelerindeki müzeleri anlattılar. St. 
Petersburg, Hakas gibi dünyaca ünlü 
müzelerin müdürlerinin de katıldığı 
forumda, müzeler arası alışveriş ve 

eğitim alanında işbirliği önerilerini 
sundular.

Foruma katılan; Kazakistan Cumhuriyeti 
Milli Müzesi, Kırgızistan Devlet Tarih 
Müzesi, Azerbaycan Tarih Müzesi,  
K.K.T.C, Tacikistan Milli Müzesi, 
Türkmenistan Güzel Sanatlar Müzesi, 
Moğolistan Zanabazar Sanat Müzesi, 
Gagavuz Etnografya Müzesi, Kırım-
Bahçesaray Müzesi, Başkurdistan Milli 
Edebiyat Müzesi, Tataristan Milli 
Müzesi, L.R.Kızlasov Hakas Milli 
Tarih Müzesi, Yaroslavskiy Yakutistan 
Devlet Kuzey Halkları Tarihi ve 
Medeniyeti Müzesi, Tıva Cumhriyeti 
Aldan-Maadır Milli Müzesi, St. 
Petersburg Antropoloji ve Etnografya 
Müzesi(Kunstkamera), St. Petersburg 
Etnografya Müzesi ve Moskova Devlet 
Doğu Eserleri Müzesi temsilcileri, 
toplantıların sonunda, yapılacak 
çalışmalara çatı oluşturması amacıyla 
bir Bursa Deklarasyonu yayınladı. 
Uluslararası forum sonuçlarının 
kitaplaştırılmasından, müzeler arası 
etkileşimin hızlandırılmasına, ortak 
konferans vb. etkinlikler düzenlenmesine 
ve müze uzmanlarının değişimine kadar 
pek çok konuda işbirliği yapılmasını 
öngören deklarasyon, Türksoy’a üye 
ülkeler arasında bir Müzeler Birliği 

oluşturulmasını da öngörüyor. Başta 
Bursa olmak üzere foruma katılan 
tüm ülkeler bu Birliğin doğal üyesi 
olacak. Türksoy’a bağlı çalışacak 
Birlikte Bursa’nın da içinde olduğu 
bir yürütme kurulu belirlenecek. Türk 
dünyasından gelen uzmanlar 3 günlük 
yoğun programın ardından, başta 
müzeler olmak üzere, Bursa’nın tarihi 
ve turistik merkezlerini ziyaret ettiler. 
Türk Dünyası Müzeler Forumu 2014 
yılında Tataristan’ın başkenti Kazan’da 
gerçekleştirilecek. Forum sonuç 
bildirgesini değerlendiren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, Türk 
dünyasının ortak kültürel değerlerinin 
tespiti ve bu değerler üzerinden 
kültürel alışverişin yoğunlaşması için 
çalışacaklarını söyledi. “Biz doğu ile 
batı arasındaki en hayati köprülerden 
biriyiz” diyen Başkan Altepe, Bursa’daki 
birikimlerin başta Orta Asya olmak 
üzere tüm dünya ile paylaşmaya hazır 
olduklarını söyledi. Altepe, “Müzelerimiz 
adeta insanlığın belleği konumundadır. 
Bu belleği ve Türk coğrafyalarının 
ortak kültürel değerlerini paylaşmaya 
hazırız” dedi. Başkan Altepe ayrıca, 
Türksoy bünyesinde oluşturulan Türk 
Dünyası Müzeler Birliği’nin destekçisi 
olacaklarını bildirdi.

TÜRK DÜNYASI MÜZECİLERİNİN 
BURSA DEKLER ASYONU
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Ahmet ERDÖNMEZ

Son yıllarda Bursa’da müzeciliğin 
gelişmesi adına önemli adımlar atıldı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
beş adet müze açıldı. Daha beş müze 
açılacak. Bursa, bu alanda müze açmakla 
kalmadı aynı zamanda Avrupa ve Asya 
müzecilerini Bursa’da buluşturdu. Önce 
2009 Avrupa Müzeler Birliği Toplantısı 
Bursa’da yapıldı. Avrupa ülkelerinden 
önemli müze yöneticileri kentimize geldi. 
Burada sempozyumlar yapıldı. Bursa vE 
Türkiye müzelerini tanıdılar. Ardından 
2013 yılında Avrupa Müze Akademisi 
yıllık toplantısı kentimizde yapıldı. Yine 
Avrupa’dan önemli müze yöneticileri 
şehrimize geldi, toplantılar yapıldı. O 
yıl Merinos Enerji Müzesi Avrupa’nın 
en iyi 6 müzesi arasına girdi. Yine bu yıl 
2013 Kasım ayında Türksoy Teşkilatı’na 
üye Türki Cumhuriyetler ve akraba 
toplulukları müzecileri Bursa’ya geldiler. 
Bu müzeciler ilk defa Bursa’da bir araya 
gelip birbirlerini tanıdıkları için bizlere 
teşekkür ettiler.

Görüldüğü gibi kültür birikimleri güçlü 
olan Bursa son yıllarda bu birikimlerini 
gerek müzeler yolu ile gerekse tarihi 
kimliği ortaya çıkaracak çalışmalar 
yaparak kültür dünyasına kanıtlamıştır. 
Sadece şehir içinde kalarak değil aynı 
zamanda uluslararası kültürel ilişki 
ağlarını geliştirerek dünya vitrinine 
çıkmak için önemli adımlar atmıştır. Bu 
ifadeler benim ifadelerim olduğu kadar 
uluslararası toplantılarda yaptığımız 
sohbetlerde bize söylenen sözlerdir. 
Yaptığınız işin doğru olduğunu ve 

uluslararası geçerliliğini böylece 
anlayabiliyorsunuz. Uluslararası kültürel 
birliklere üye olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi kendini oldukça başarılı 
şekilde temsil etmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışında katıldığımız 
her kültürel toplantı da Bursa’nın önemli 
bir kültürel yapıya sahip olduğunu 
konuşmalardan anlayabiliyoruz. 
Türksoy’un Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ile Bursa’da yaptığı toplantıyı 
değerlendirecek olursak önemli 
sonuçları olduğunu görebiliyoruz. 
Bursa toplantısına nasıl gelindi ve 
ne sonuçlar elde edildi şöyle bir göz 
atalım. Benim Avrupa Müze Akademisi 
Türkiye temsilcisi ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı 
olarak Kazakistan’ın Alma Ata şehrine 
çağrılarak Türkiye müzeleri ve Bursa 
uygulaması hakkında sunum yapmam 
ile ilişkiler başladı. Kazakistan’a Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ekibi olarak ben, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Projeler 
Koordinatörü Aziz Elbas ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Basın Halkla 
İlişkiler Şube Müdürü Saffet Yılmaz ile 
birlikte gittik. Kazakistan’daki sonuç 
bildirgesine bir öneride bulunduk. 
Önerimiz şu idi: Türk Dünyası Müzeler 
Birliği kurulsun. İlk toplantı için Bursa 
uygundur dedik. Türksoy yönetimi de 
bu teklifimizi kabul etti. 7-10 Kasım 
2013 tarihleri arasında Bursa’da toplantı 
yapıldı. Toplantıya katılan ülkeler 
ve federe cumhuriyetler, Türkiye, 
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, 
K.K.T.C. , Türkmenistan, Özbekistan, 
Moğolistan, Moldova (Gagavuzlar), 
Ukrayna (Kırım), Rusya’dan Başkurtlar, 

Tataristan, Altay Cumhuriyeti, Hakas 
Cumhuriyeti, Saha-Yakut Cumhuriyeti, 
Tuva Cumhuriyeti, Rusya Sen Petersburg 
Müzesi ve Rusya Moskova Müzesi.

Üç gün boyunca her ülkede kendi 
müzeleri hakkında sunum yaptı. Müzeler 
konusunda ilk defa bir araya geldiklerini 
söylediler. Daha önce böyle bir toplantı 
hiç yapılmamış. Bu çapta müzeler arası 
tanışma hepsini çok memnun etti. Bizlere 
çok minnettar olduklarını söylediler. 
Her ülke birbiri ile kültürel bağlantılar 
kurdu. Müzeler arası iletişim ve bilgi 
aktarılması konusunda çok faydalı oldu. 
Müzeler arası sergilerin, festivallerin 
ve kültürel etkinliklerin yapılabileceği 
ortaya çıktı. Bu konuda Türkiye’nin, 
Bursa’nın rolünün önemli olduğunu 
belirttiler. Sonuç bildirisi imzalandı: 
Bildiriye göre alınan kararlar:
• Her yıl bu toplantılar bir Türk 
Cumhuriyetinde yapılacak.
• Ortak komisyon kurulacak.
• Türksoy’a bağlı ülkeler Müzeler Birliği 
kurulmasına karar verildi. Adına Bursa 
Deklarasyonu dendi. Bu fikir çok olumlu 
yansıdı.
• Bu etkinliğin yürütülmesi TÜRKSOY 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacak.
• Türkiye ve Avrupa’daki konu ile 
ilgili sivil toplum örgütleri ile bilgi 
alışverişinde bulunulacak.

SONUÇ OLARAK: Bu örgütlenme 
başarı ile tamamlanır ve iyi yürütülürse 
Türksoy’a bağlı ülkeler ICOM’U da 
kurulabilir. Bu gelişme kültürlerimizi 
zenginleştirir.

AVRUPA VE ASYA 
MÜZECİLERİ 
BURSA’DA
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Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonunda, Bursa Hanlar Bölgesi 
(Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan 
Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, 
Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü 
tarihi alanlarını içerecek şekilde 
hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
isimli “Adaylık Dosyası” ve ekinde yer 
alan “Taslak Yönetim Planı”, 1 Şubat 
2013 tarihi itibariyle UNESCO Dünya 
Miras Merkezi’ne iletilmiş, UNESCO 
Dünya Miras Merkezi de üzerinde gerekli 
incelemeleri yaptıktan sonra dosyayı, 1 
Mart 2013 tarihi itibariyle tüm teknik 
gereklilikleri sağladığını belirterek 
ICOMOS (Uluslararası Anıtlar ve Sitler 
Konseyi) uzmanlarına değerlendirilmek 

üzere göndermiştir. Bu bağlamda Bursa, 
2014 yılı için UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne Türkiye’nin iki adayından biri 
olmuştur. 

Bu süreçte hem masa başında, hem de 
yerinde tespit yapacak olan ICOMOS 
uzmanlarına gönderilen dosya, kapsamlı 
bir şekilde 2014 Mayıs ayına kadar 
incelenecektir. UNESCO, incelemelerin 
tamamlanmasının ardından, 
değerlendirme sonucunu Haziran 2014 
tarihinde gerçekleştireceği komite 
toplantısında açıklayacaktır. 
ICOMOS tarafından Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne gönderilmiş olan 
18 Haziran 2013 tarihli yazıda, 
değerlendirme süreci içerisinde 
Bursa’da yerinde incelemeler yapmak 
üzere bir uzmanın görevlendirileceği, 

27 Ağustos 2013 tarihli yazıda ise 
yapılması gereken teknik değerlendirme 
ziyaretini İspanya'dan Alvaro Gomez-
Ferrer Bayo'nun gerçekleştireceği 
bildirilmiştir. 18 Haziran 2013 tarihli 
yazıda, gelecek uzmanın çekirdek alan 
ve tampon alan sınırlarını inceleyeceği, 
alanın korunması, yönetimi ve “Yönetim 
Planı”nın (ilgili mevzuat gereği Eşgüdüm 
ve Denetleme Kurulu üyelerince 6 
Haziran 2013 tarihinde ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 
18 Temmuz 2013 tarih ve 866 sayılı 
karar ile onaylanarak yürürlüğe girmiş 
olan) uygulanması ile ilgili konular 
hakkında çalışma yürüten yetkililerle 
birlikte değerlendirmeler yapacağı 
belirtilmiştir. Ayrıca aynı yazıda, 
uzmanın kamuya açıklamalar yapmasına 
izin verilmediği bildirilerek, ziyaretin 

UNESCO YOLCULUĞUNDA SON SÜREÇLER
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kamuya mümkün olabildiğince az 
duyurulması konusunda işbirliği talep 
edilmiştir. ICOMOS’un bilgilendirmeleri 
üzerine  Bursa Alan Başkanlığı ziyarete 
ilişkin detayları, belirlenen uzman ile 
birlikte değerlendirerek taslak programı 
hazırlamış ve ziyaret tarihi 9-12 Ekim 
2013 olarak belirlenmiştir.  Söz konusu 
ziyarete Kültür ve Turizm Bakanlığı 
yetkilileri ile ICOMOS Türkiye’den iki 
uzmanın da katılacağı bildirilmiştir.
Bursa’nın Dünya Miras Aday 
Alanları’nda 9-12 Ekim tarihleri 
arasında yapılan incelemede ICOMOS 
Uzmanları Dr. Alvaro Gomez-Ferrer 
Bayo (Değerlendirici) ve Doç. Dr. 
Elena Dimitrova (Gözlemci) ile birlikte 
Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan 
Dostoğlu, Adaylık Dosyasını hazırlayan 
Giora Solar, ICOMOS Türkiye Temsilcisi 
Prof. Dr. Zeynep Ahunbay ile Bursa 
Alan Başkanlığı Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu Üyesi ve ICOMOS Türkiye 
Temsilcisi Prof. Dr. Füsun Alioğlu, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları 
Seda Duzcu ve Umut Özdemir, Bursa 
Alan Başkanlığı ekibinden Koordinatör 
Y. Rest. Mimar Birben Durmaçalış, 
Y. Mimar Ayten Başdemir, Y. Sanat 
Tarihçisi Esra Çobanoğlu, Y. Sanat 
Tarihçisi Eser Çalıkuşu ve Tekniker 
Ahmet Güler hazır bulunmuştur. 

Bursa Alan Başkanlığı tarafından 
hazırlanan yoğun program uyarınca, 
ziyaretin ilk günü olan 9 Ekim Çarşamba 
sabahı Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nda 
yapılan toplantı sonrasında heyet,  Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili 
Atilla Ödünç’ü makamında ziyaret 
etmiştir. Bu ziyaretin ardından Dünya 
Miras Aday Alanları’ndan Hanlar 
Bölgesi’nde (Orhan Külliyesi ve Çevresi) 
incelemelerde bulunulmuştur. Ziyaretin 
ikinci günü 10 Ekim Perşembe sabahı 
heyet, Bursa Vali Vekili M. Vedat 
Müftüoğlu ve Vali Yrd. Samet Ercoşkun’u 
makamlarında ziyaret etmiştir. Valilik 
ziyaretinden sonra Dünya Miras Aday 
Alanları’ndan I. Murad (Hüdavendigar) 
Külliyesi, Yıldırım Külliyesi ve 

Cumalıkızık Köyü’ne gidilerek alanlar 
yerinde incelenmiştir. 11 Ekim Cuma 
günü ise Yeşil Külliyesi ve Muradiye 
(II. Murad) Külliyesi heyet tarafından 
görülerek Dünya Miras Aday Alanları’nın 
inceleme ziyaretleri tamamlanmıştır. 
ICOMOS teknik değerlendirme heyeti, 
incelemeler sırasında alanlarla ilgili 
çeşitli bilgiler almak üzere Yönetim Planı 
hazırlayıcısı, Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu üyeleri, ilgili Danışma Kurulu 
üyeleri, ilgili Koruma Kurulu üyeleri, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
ve personeli, akademisyenler, muhtarlar, 
imamlar, dernek başkanları ve üyeleri, 
İlçe Belediyesi yetkilileri, yapıların 
restorasyonunda görevli yetkililer, müze 
uzmanları, restorasyon projesi müellif leri 
gibi pek çok kişiyle görüşerek bilgi 
almıştır. 

Aday alanların teknik olarak yerinde 
incelenmesinin yanısıra Bursa Alan 
Başkanı ve ekibi, ICOMOS uzmanları, 
Adaylık Dosyası’nı hazırlayan uzman, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcileri 
ve ICOMOS Türkiye Temsilcileri, üç gün 
boyunca Tayyare Kültür Merkezi’nde 
Adaylık Dosyası, Yönetim Planı, 
çekirdek ve tampon alan sınırlarıyla 
ilgili ofis çalışması yapmış, bu süreçte 
Adaylık Dosyası’nın içeriğiyle ilgili 
bazı revizyonların yapılması gerektiği 
ortaya çıkmıştır.  11 Ekim Cuma akşamı 
geç saatlere kadar süren toplantıda 
Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri 
ile Bursa Alan Başkanlığı elemanları, 
ziyaret ekibinin sorularını yanıtlamış 
ve birlikte kapsamlı değerlendirmeler 
yapılmıştır. 

UNESCO Dünya Miras Listesi Aday 
Alanları’nda yapılan analizler sonrasında 
12 Ekim Cumartesi günü uzmanlarla 
birlikte Hünkar Köşkü’ne gidilerek 
Bursa’ya üst bir noktadan bakılmış ve son 
değerlendirmeler yapılmıştır. ICOMOS 
heyeti bu aşamanın ardından Bursa’dan 
ayrılmıştır. Kentimizin UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne dahil edilmesi sürecinde 
büyük önem taşıyan bu değerlendirmeler 
sonucunda hazırlanacak olan ICOMOS 

raporu, Dünya Miras Komitesi’nin 
alacağı karara esas teşkil edecektir. 
1 Aralık’ta gerçekleştirilen ICOMOS 
Paneli’nde Adaylık Dosyası ile ilgili 
alınacak kararlara istinaden hazırlanacak 
taslak rapor UNESCO Dünya Miras 
Komitesi’ne iletilecek olup, 15-25 
Haziran 2014 tarihinde Doha, Katar’da 
yapılacak UNESCO Dünya Miras 
Komitesi'nin 38. oturumunda Adaylık 
Dosyamızın Dünya Miras Listesi’ne dahil 
edilme konusu görüşülecektir.

Bu süreçte ayrıca ICOMOS tarafından 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
gönderilen bir başka yazıda "Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun 
Doğuşu" isimli Adaylık Dosyası’nı 
oluşturan seri bileşenlerin seçimi, 
kriterler ve karşılaştırmalı analiz 
bölümlerine ilişkin bazı ek bilgiler talep 
edilmiştir.  9-12 Ekim 2013 tarihlerinde 
yapılan ICOMOS Teknik Değerlendirme 
Ziyareti kapsamında; ICOMOS 
tarafından görevlendirilen uzmanlar, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri 
ile ICOMOS Türkiye’den uzmanların 
da katılımlarıyla gerçekleştirilmiş olan 
yerinde incelemeler ve yapılan toplantılar 
sonucunda uzmanlarla mutabık kalınan 
görüşlere göre Adaylık Dosyası’nda idari 
özet, kriterler ve sınırlar konularında 
değişiklikler ve ilaveler yapılmıştır. Sınır 
değişikliği ile ilgili tüm kurumların 
görüşleri alınarak sınırlar Bakanlık 
tarafından tekrar onaylanmıştır. 25 
Kasım 2013 tarihine kadar iletilmesi 
istenilen ek bilgiler, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından hazırlanarak 19 
Kasım 2013 tarihinde Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na teslim edilmiştir. Söz 
konusu bilgiler 22 Kasım 2013 tarihinde 
ise UNESCO Daimi Temsilciliği 
tarafından ICOMOS ve UNESCO Dünya 
Miras Merkezi’ne iletilmiştir. Bursa’nın 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girme süreci tüm paydaşların desteğiyle 
devam etmekte olup, Haziran 2014 
tarihinde Bursa’nın hedefine ulaşması 
beklenmektedir.
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MAHALLE MERKEZİ OLAR AK
BURSA’DA MESCİDLER

Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN

Arapça “secde edilen yer” anlamına 
gelen mescid ile, “toplayan, bir araya 
getiren” anlamındaki cami kelimeleri 
bazen aynı anlamda kullanılmış, bazen 
de farklı anlamlarda kullanılmıştır. 
İslam tarihinin ilk devirlerinde “el-
mescidü’l-câmi” tabiri kullanılmakla 

beraber, IV. (X.) yüzyılın başlarında 
“câmi” kelimesi tek başına kullanılmaya 
başlanmıştır. Daha sonraki dönemlerde, 
içinde cuma namazı kılınan ve hatibin 
hutbe okuması için minber bulunan 
mâbedler cami, minberi bulunmayan 
içinde cuma namazı kılınmayan küçük 

mâbedler ise sadece mescid olarak anılır 
olmuştur. Bu durum Osmanlı devleti 
zamanında da devam etmiş ve padişahlar 
tarafından inşa ettirilen büyük camilere 
“selâtin camileri”, vezirler ve diğer 
devlet adamları tarafından yaptırılan orta 
büyüklükteki camilere banisinin adına 
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izafeten cami, küçük olanlara da mescid 
denilmiştir. Mescidlerin cuma namazı 
kılınan camiye dönüştürülmesi ise berat 
ve izinle olmaktaydı.

İsmi ne olursa olsun, İslâm dininin ibadet 
yerleri olan cami ve mescidler tarih 
boyunca sadece ibadet yer olarak değil, 
birçok fonksiyonları icra eden mekânlar 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Hz. 
Peygamber (sav)’in hicretten hemen sonra 
inşa ettiği Kuba Mescidi ve özellikle 
de Medine’ye yerleştikten sonra inşa 
ettiği Mescid-i Nebevî bu bakımdan 
ilk örneklerdir. Mescid-i Nebevî’nin 
şüphesiz ki ilk ve en önemli fonksiyonu 
ibadet yeridir, yani namaz kılmak içindir. 
Bunun yanında dini eğitim merkezi, 
talebe yurdu, misafirhane, elçi karşılama 
yeri, hastane, hapishane, mahkeme solunu 
gibi bir takım idari ve sosyal işlerin 
de buradan yönetildiği bilinmektedir. 
Sonraki yıllarda bu işler için farklı 
kurumlar ve bu kurumlar için müstakil 
binalar yapılmaya başlayınca, mescid ve 
caminin görevi ibadet ve eğitimle sınırlı 
kalmıştır. Ancak tarih boyunca ibadet 
etmenin yanında cami ve mescidlerde 
özellikle eğitim ve öğretim faaliyetleri de 
devam etmiştir. 

Osmanlılar Bursa’yı fethettikten 
sonra, bu şehirde büyük derecede imar 
faaliyetlerine başladılar. Bu kapsamda 
öncelikli olarak, namaz kılmak için cami 
ve mescide ihtiyaç duyulmuştur. Orhan 
Gazi’nin öncülük ettiği söz konusu imar 
faaliyetlerine o devrin hayırseverleri ve 
devlet adamları da destek vermişlerdir. 
Hisar içinde Orhan Gazi tarafından 
yaptırılan mescidin yanı sıra, Ahi Hasan, 
Alaaddin Bey, Çoban Bey, Ak Timur, 
İl-Eri Oğlu Ahmed Bey, Lala Şahin Paşa, 
Süleyman Paşa ve Darphane Mescidi 
gibi mescidler ile Hisar dışında Orhan 
Külliyesi’nin bir parçası olarak Orhan 
Camii ilk akla gelenlerdir. Cami ve 
mescid inşası diğer Osmanlı sultanları 
dönemlerinde de devam etmiştir. 
Külliyeler bünyesinde yaptırılan ve cami 
tabir edilen mabetlerin büyük bir kısmı 
günümüze ulaşmakla beraber, mahalle 
aralarındaki küçük mescidlerin bir 
kısmı, deprem, yangın ve sel felaketi 
gibi sebeplerle, bir kısmı da özellikle 
son yüzyılda Bursa’nın aldığı göç sonucu 
büyümesine paralel olarak açılan yol 
çalışmaları nedeniyle yıktırıldıkları veya 
yerlerinin değiştirildiği bilinmektedir. 
Bunlarla ilgili olarak tarihi kaynaklarda 
ve arşivlerimizde oldukça çok malumata 
sahibiz. Yeri değiştirilen mescidlerden 
birisi Şehreküstü meydanından bulunan 

Doğan Bey’in de kabrinin de bulunduğu 
Sülûkî Camii idi. Söz konusu cami 
bulunduğu yerden biraz daha aşağıya 
taşınarak yeniden yapılmıştır.
Ancak burada bir durumu daha 
tespit etmek gerekir, o da Bursa’da 
son yıllarda önemli derecede tarihi 
eserlerin yeniden ayağa kaldırıldığı 
gerçeğidir. Birçok han, hamam, 
medrese küllerinden yeniden doğdu. 
Bu ihyadan yukarıda açıklandığı gibi, 
çeşitli sebeplerle yok olan mescidler de 
nasibini aldı. Mescidlerin dünkü mahalle 
yapılaşmasında, güneş sistemi gibi, 
mahalle düzeninin merkezini oluşturan 
ve tüm yolların kavşak noktasında yer 
alan, varsa minaresinin tüm evlerden 
görülecek gibi konumlandırıldığı 
bilinmektedir. Bu sistemin Bursa’da 
en güzel görüleceği yer kısmen de 
olsa Hisar semtidir. Burada mahalle 
arasına serpiştirilmiş bugün “cami” 
denilen birçok mescid bulunmaktadır. 
Söz konusu camilerin minareleri küçük 
olduğundan günümüz yapılaşmasında pek 
fark edilmez. Ancak dünkü şehrimizde, 
evlerin en fazla iki katlı olduğu göz 
önünde bulundurulursa, mahalle arasında 
en yüksek yapıların minareler olduğu 
görülecektir. 19. yüzyılın sonlarına doğru 
fotoğrafın hayatımıza girdiği tarihlerde 
yüksek mevkilerden çekilen Bursa 
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fotoğraflarında mevcut minareleri tek tek 
tespit etmek mümkündür.

Yukarıda da işaret edildiği gibi, son 
yıllarda Bursa’da birçok mescidin Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi 
Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yeniden ihya edildiğine 
temas edilmişti. Bir kısmının da 
zamanla bozulan orijinal hallerine 
yeniden döndürmek içi yıkılıp tekrar 
yapıldığı bilinmektedir. Bursa’da 
mescid ve camilerle ilgili yapılan 
üçüncü bir çalışma ise etrafındaki 
kötü yapılaşmadan arındırılarak 
yeniden mahallenin merkezi konumuna 
getirilmeleridir. Bunlardan birincisine 
Hisar’da bulunan Nakkaş Ali Mescidi, 

ikinci gruba Selimiye Camii, üçüncüsüne 
örnek olarak Hoca Hasan Camii 
verilebilir.

Hisar’da bir zaman zâviye olarak 
yaptırılan, zamanla mescide 
dönüştürülen, fakat uzun zamandır 
tamamen yok olan Nakkaş Ali 
Mescidi’nin durumu ile ilgili merhum 
Kâzım Baykal Bursa ve Anıtları adlı 
eserinde 1949 yılında şu bilgileri 
vermektedir: “Adı ile anılan mahallede 
Eski fırının bitişiğindedir. Moloz taşla 
yapılmış, dört duvar, üstü ahşap ve 
yerli kiremidi, minaresiz, minbersiz, 
kitabesiz, kadı dışı, cemaat elinde 
Ramazanlarda namaza açıktır.” (s. 63) 
1949 yılında bu halde tarif edilen Nakkaş 

Ali Mescidi, aslen Bursalı olan ve Yeşil 
Camii’nin nakış işlerini yapan Ali bin 
İlyas tarafından, aynı adla anılan bir 
zâviye olarak yaptırılmış, zaviyenin 
bir bölümü zamanla mahalle mescidine 
dönüştürülmüştür. Bursa tarihi ve tarihi 
eserleri hakkında birçok eser yazan 
hakkında Mehmed Şemseddin Efendi, 
Yâdigâr-ı Şemsî adlı eserinde, Nakkaş 
Ali Zâviyesi’nin halen mahalle mescidi 
olarak kullanıldığını ve zâviyelikten eser 
kalmadığını, bunu aslına döndürmek 
için kadirşinas insanların olmadığını 
belirtmektedir. (age, s. 549)  Mescidin 
bânisi, Timur ile Buhara’ya giden ve 
sanatını burada ilerleterek Bursa’ya 
dönen Nakkaş Ali, Yeşil Camii’nin 
muhteşem nakışlarını bu mekânda 

Çukur Mescit Nakkaş Ali Mescidi

Feyzullah Paşa Mescidi

Zafranlık Cami
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tasarlamış olmalıdır. Onun bu muhteşem 
eserlerine karşılık ne yazık ki vefat 
ettiğinde defnedildiği hazirede mezar 
taşını bile koruyamamışız. 
Nakkaş Ali’nin oğlu Osman Efendi, 
II. Bayezid devrinde defterdarlık 
yapmıştır. Vefat ettiğinde İstanbul 
değil de babasının Bursa’da yaptırmış 
olduğu mescidin haziresine defnedilmesi 
önemlidir. Onun hakkında en önemli 
bilgilerimiz, bugüne kalan mezar 
taşındaki yazılı bilgilerdir. Taşta adının 
Osman Çelebi bin Nakkaş Ali olduğu, 
defterdar olup, 907/1501-2 tarihinde vefat 
ettiği yazılmaktadır. 

Nakkaş Ali Mescidi haziresindeki en 
mühim simalardan birisi hiç şüphesiz 
ki Nakkaş Ali’nin torunu ve Osman 
Çelebi’nin oğlu Lâmi’î Çelebi’dir. 
Bursa’da 878/1472 tarihinde dünyaya 
gelmiş, burada eğitimini tamamlamış, 
özellikle Muradiye Medresesi 
müderrislerinden dini ilimleri tahsil 
etmiştir. İstanbul’da dönemin meşhur 
Nakşibendî şeyhlerinden Seyyid Ahmed 
Buharî’den Nakşî icazet almış ve 
dedesinin yaptırmış olduğu zâviyede 
postnişin olmuştur. Lâmi’î Çelebi’nin en 
önemli özelliği 50 civarında eser tercüme 
ve telif etmesidir. Bunların arasında 
Abdurrahman Camiî’den tercüme ettiği 
ve Anadolu’da yaşayan sufileri ilave ettiği 
Nefehatü’l-Üns (terc. Evliya Menkıbeleri) 
adlı eserdir. Şerefü’l-İnsan (haz. Sadettin 
Eğri, Harvard Ün.) ve Divanı’nın 
yanı sıra, Bursa hakkında yazdığı ve 
Kanunî Sultan Süleyman’a takdim 
ettiği Şehrengiz-i Bursa adlı eserleri de 
yayınlanmıştır. Lâmi’î Çelebi’nin Bursa 
ve Uludağ hakkında yazdığı Münâzara-i 

Sultân-ı Bahâr Bâ-Şehriyâr-ı Şitâ- Bahar 
Sultânı ile Kış Şehriyârı’nın Uludağ’da 
Savaşı isimli eseri de Uludağ Ün. Fen 
Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Sadettin Eğri tarafından Bir 
Bursa Efsanesi adıyla neşredilmiştir. 
(İstanbul 2001).

Lâmi’î Çelebi bu eserinde Bursa 
ve Uludağ hakkında bilgiler verir. 
Esere göre Bursa cennet köşelerinden 
İrem’e benzeyen, eşi ülkeler arasında 
yaratılmamış, ırmaklarının suyu 
cennetteki Tesnim suyundan daha latif 
bir şehirdir. Daha sonra Uludağ’da 
bahar ile kış mevsimlerinin kavgasını 
alegorik bir tarzda anlatan Lâmi’î 
Çelebi, bu vesileyle dağdaki çiçeklerden, 
rüzgarlardan, derelerden, sulardan, 
yaylalardan bahseder. Uludağ’da 
Babunç, Nesteren, Yâsemen, Semen, 
Nergis, Lâle, Zambak, Şakayık, Niliüfer, 
Karanfil, Sûsen gibi çiçekler vardır 
ve bunlar silahlarıyla donatılmış birer 
asker gibidirler. Mollaalan, Kurtbelen, 
Felek Meydanı, Sarıalan, Şâhimefendi, 
Karagölcük, Çatalhöyük, Hızırbey, 
Sobran, Kırıkpınar, Dokuz Kaynak, 
Kuşyokuşu, Peyk Yaylağı, Karagöl, 
Gülümgöl, Çukurçemen gibi yaylalar 
ise; Kızılcayel, Akçayel, Şimâl Rüzgârı, 
Kasırga, Zemheri gibi rüzgârlar ve 
yukarıda adı geçen çiçeklerin silahlarıyla 
savaştığı ve ele geçirmek için çalıştıkları 
savaş meydanlarıdır. Lâmi’î Çelebi, tabiat 
unsurlarını Uludağ’da efsanevi bir tarzda 
savaştırarak insanlara bir mesaj vermeye 
çalışır. 

Bir mescid etrafında oluşan kültürün 
izlerini kısa da olsa Nakkaş Ali Mescidi 

ekseninde değerlendirmeye çalıştık. Son 
yıllarda buna benzer başka mescidler 
de ihya edildi. İncirli caddesinde Çukur 
Mescid, Reyhan mahallesinde Zaferanlık 
Mescidi bunlardan ikisidir. Şehreküstü’de 
bulunan Tavukçuoğlu Mescidi gün 
saymaktadır. Bunlardan Zaferanlık 
Mescidi de tıpkı Nakkaş Ali Mescidi 
gibi zâviyeden mescide dönüşmüştür. O 
mescidin ve yanında bulunan türbedeki 
Şeyh Ebu Bekir Efendi’nin de Bursa 
kültür hayatına katkıları olmuştur. 
Himmetleri olursa, onun da serencamı 
kâğıda dökülebilir.

Zaman içinde birçok tarihi eser, ehil 
olmayan insanlar tarafında restore ve 
tamir edilmek bahaneleriyle orijinal 
hallerinden uzaklaştırılmıştır. Uzun 
zamandır uğramadığım Selimiye 
Camii’nde bir akşam namazı kılmak için 
yolumu değiştirdiğimde, karşımda sadece 
dört duvar kalmış bir bina iskeletiyle 
karşılaştım. Selimiye Camii, zaman 
içinde büründürüldüğü çirkin sıvalardan 
temizlenmekte, adeta yeniden ilk haline 
döndürülmektedir. Ancak aynı akşam 
gittiğim Rusçuklu Mustafa Camii ise 
birkaç sene önce yıktırılmış, yerine 
yapılan bina ise hiç de cami/mescid 
formuna uygun olmamıştır.
Etrafındaki kötü yapılaşma ve yanına 
eklenen kısımdan kurtarılan Hoca Hasan 
Camii kapı kitabesinde yer alan ve bir 
hadîs olarak rivayet edilen şu cümlelerle 
bu yazıya son verilebilir: “Hazreti 
Peygamber (sav) şöyle buyuruyor: Kim 
Allah rızası için bir mescid bina ederse, 
Cenab-ı Hakk da o kimseye cennette bir 
ev bina eder.”

Hoca Hasan Cami kitabesi
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DERGÂHLAR AÇILSIN MI, K APANSIN MI?

Prof. Dr. Mustafa KARA

Tasavvufî hayat ve düşünceye, bu 
düşüncenin mimarlarına karşı olan 
tavrın çok eski olduğu bilinmektedir. Bu 
tavrın sebepleri; bazen dinî hassasiyetler, 
bazen siyasî tercihler, bazen fikrî 
farklılıklar, bazen bilgi ve iletişim 
eksikliği bazen da daha karmaşık 
meselelerden kaynaklanmıştır. Aslında 
hangi medeniyette olursa olsun mistik 
faaliyetler her zaman belli ölçüde tepki 
görmüştür. Bu düşünce ve yaşama 
tarzının yeni ve değişik yorumlara açık 
olması, zahirî ve mahallî ölçü ve sınırları 
zorlaması, dinî geleneklere zaman 
zaman ters düşmesi, meselelere aklî 
boyutun ötesinde his ve gönül boyutuyla 
yaklaşması, söz konusu tepkinin en 
mühim sebepleri arasında sayılmalıdır.

Makalemizin başlığında yer alan soru, 
Osmanlı toplumunda ilk defa XVII. 
yüzyılda Kadızâde-Sivasî tartışmaları 
sürerken soruldu. Yani tekkelerde 
zaviyelerde yapılan sesli zikir meclisleri 
başta olmak üzere dervişlerin bazı 
fikir ve yorumlarının dinî sınırlar 
içinde olup olmadığı meselesi sert bir 
şekilde tartışılırken gündeme geldi.  
Sufilerin tavır ve yorumlarına sıcak 
bakanlara Sivasî, karşı kanatta yer 
alanlara Kadızâde kelimesi ile hitab 
ediyorlardı. Olayların canlı şahidi Katib 
Çelebi Mîzânu’l-Hak isimli eserinde bu 
tartışmalarla ilgili dikkat çekici bilgiler 
verir. Bu yüzyılda bazı tekkeler kısa bir 
süre kapatıldı. Tansiyon düşünce tekrar 
açıldı.(1684)

Dergahlarla ilgili ikinci gerginlik 
1826 da Yeniçeri Ocağı kaldırılırken 

onunla et-tırnak gibi iç içe olan Bektaşi 
tekkelerinde yaşandı. Devlet bu gönül 
birlikteliğini bildiği için Yeniçeri 
Ocağı ile beraber Bektaşi tekkelerini 
de kapattı. Tekkelerin bir kısmını yaktı, 
bir bölümünü Nakşibendi tarikatına 
devretti. Yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra 
tansiyon düşünce-gayr-i resmî de olsa- 
Bektaşi tekelleri yavaş yavaş açılmaya 
başlandı. İkinci meşrutiyet döneminde 
Bektaşiler tekkelerinin açılması için çok 
uğraştılarsa da emellerine ulaşamadılar. 
Üçüncü ve son gerginlik 1925’te Şeyh 
Sait olayı ile birlikte yaşandı. Şimdi 
bunun biraz öncesine, biraz sonrasına 
bakarak meseleyi kavramaya çalışalım.

1909: Cumhuriyet Öncesi
Osmanlı döneminde oluşan din ve 
kültür hayatının önemli bir bölümünü 
tarikatların oluşturduğu bilinmektedir. 
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Bu yıllarda tekke düşüncesi sosyal 
hayatın her alanına belli oranlarda nüfûz 
etmiş ve onlara kendi rengini vermiştir. 
Bedreddinîler ve Melâmîler dışta 
tutulursa devletin çok zecrî tedbirlere 
başvurduğu hele bütünüyle tarikatları 
mahkum edici bir tavır sergilediği 
söylenemez. Yönetim mesela 1826’da 
Bektaşîliğe tavır alırken diğer tarikatları 
yanına alarak bu işin üstesinden 
gelebileceğini biliyordu. Tanzimat 
fermanını ilan eden Abdülmecid ise 
öldükten sonra her Cuma gecesi 10 
Halidî (Nakşî) dervişinin kabri başında 
hatm-i hâce (dua-zikir) yapmasını vasiyet 
ediyordu.
Tanzimatla başlayan, 1908’de İkinci 
Meşrutiyet’ten sonra hızlanan “değişim 
rüzgarları” ile ilgili olarak basın-yayın 
organlarına akseden görüşlerin bir 
bölümü de bu dünya ile ilgili; tekke 
dünyası ile ilgili idi. Bunlar iki ana 
başlık altında toplanabilir:

1. Osmanlı’nın ve İslâm dünyasının çöküş 
sebeplerinden biri tasavvufî düşüncedir. 
Bu düşünce toplumu uyuşturmuştur. 
Dervişlerle ve tekke düşüncesiyle bir 
yere varılamaz. Bu görüşün en sivri 
temsilcisi İctihad dergisi yazarı Kılıçzade 
Hakkı’dır. Tarih-i Tedenniyat-ı Osmaniye 
(İstanbul 1913) adlı eserinde sözkonusu 
görüşlerini bulmak mümkündür. İkinci 
hızlı kalem ise Celal Nuri (öl. 1939)’dir. 

2. Tasavvufî hayattaki çöküntüyü ve 
Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu 
kötü durumu inkar etmek mümkün 
değildir. Kaldı ki tasavvufî hayat bir 
ihtiyaçtır. Dolayısıyla bu hayatın ilga 
edilmesi yanlıştır, ıslah edilmelidir. Bu 
yıllarda Ziya Gökalp (öl. 1924) gibi sûfî 
olmayan kimseler bu tezi savunurken, 
bizzat dervişler de bir ıslahat projesinin 
gerekli olduğunu vurgulamışlardır. 
(Geniş bilgi için bk.M.Kara,Tekkeler ve 
Zaviyeler, s. 265 vd.)

1919: Mukaddime
Bu tartışmalar sürüp giderken, Balkan 
Harbi, Birinci Dünya Savaşı derken 
Kurtuluş Savaşı geldi çattı. Tasavvufî 

kültürün kamuoyu için ne anlama 
geldiğini çok iyi bilen Mustafa Kemal’in 
bu harekete başlarken yaptığı işlerden 
biri de nüfuzlu tarikat şeyhlerine 
mektup yazması ve onların desteğini 
istemesidir. Bu girişimin neticesini 
aldı. Adeta bunun bir bedeli olarak, 
1920’de kurulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına seçildikten sonra 
kendisine yardımcı olarak aldığı iki 
milletvekili şeyh idi: Konya Mevlâna 
Dergâhı Şeyhi Abdülhalim Efendi ve 
Kırşehir Hacıbektaş Dergâhı Şeyhi 
Cemaleddin Efendi. İlk Meclis lağvedilip 
İkinci Meclis oluşturulunca ortam 
biraz değiştiyse de tarikat dünyasının 
aleyhinde kayda değer bir şey görülmedi. 
Aynı yıl Mehmet Ali Aynî (öl. 1945) 
Şeyh-i Ekber’i Niçin Severim adlı eserini 
yayınladı ve onu “Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretleri’ne” ithaf etti.(Nşr. İsmail 
Kara, İst. 1992).

1924’te Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurulurken cami ve mescidler gibi tekke 
ve zaviyelerin yönetimi de bu kuruluş 
bağlanmıştı. Bu yıl dikkat çekici bir 
gelişme daha oldu: Osmanlı döneminde 
Meclis-i Meşayıh Reisliği (Bir açıdan 
tarikatlar genel müdürlüğü) yapmış olan 
Urfa milletvekili Şeyh Safvet, Halifeliğin 
kaldırılması için kanun teklifini verdi 
ve netice aldı. Son padişah Vahdettin’in 
tahta çıkışını Arapça şiir ile alkışlayan 
bir zatın gerçekleştirdiği ve sergilediği 
bu tavır, fikirlerdeki değişiklikler kadar 
İkinci Meclis’in yapısına dair de ipuçları 
barındırmaktadır.

1925: Dönüm Noktası
1923’te İkinci Meclis’le birlikte 
oluşan muhalefete, Şeriye ve Evkaf 
Vekaleti’nin kaldırılması, Halifeliğin 
lağvedilmesi tuz-biber oldu. Sıkıntılar 
toplumdan Meclis’e aksetti. Ağustos 
1923’te Başvekil Rauf (Orbay), Ekim 
ayında Başvekil Fethi (Okyar) istifa 
etti. Kasım ayında iki mühim gelişme 
oldu: İlk muhalefet partisi Terakkîperver 
Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Bundan 
üç gün sonra Başvekil İsmet (İnönü) 
istifa etti. Yeni parti 30 Aralık’ta 

İstanbul şubesini açtı. Cumhuriyet 
Halk Fırkası’na göre daha ileri bir 
program ve tüzükle halkın huzuruna 
çıkan Fırka’nın programının altıncı 
maddesinde yer alan şu altı kelimelik 
cümle daha sonraki uzun tartışmaların 
odak noktası olacaktır: “Fırka efkâr ve 
itikadât-ı diniyeye hürmetkârdır”.(Parti; 
fikir ve dinî anlayışlara bağlıdır.) 13 
Şubat 1925 tarihinde doğu ve güneydoğu 
illerinde meydana gelen Şeyh Sait Olayı 
bu muhalefet dalgalanmalarının bir 
çıkışı olarak görüldü. Hükümetin aklına 
hemen Terakkîperver Cumhuriyet Fırkası 
ve onun altı kelimelik altıncı maddesi 
geldi. Bunun en açık belgesi olay patlak 
verir vermez Başvekil Fethi’nin parti 
yetkililerinden yeni kurdukları partiyi 
feshetmelerini istemesidir.

Dini Siyasete Alet Etmek
Daha önceki yıllarda Hıyanet-i Vataniye 
Kanunu’na 25 Şubat 1925’te bir cümle 
daha ilave edildi: Dini veya mukaddesat-ı 
diniyeyi siyasî gayelere esas veya alet 
ittihazı maksadıyla cemiyetler teşkili 
memnudur”. Bu cümlenin Türkiye’de 
çok dikkat çekici bir “saltanat”ı 
vardır. Yetmiş seneden beri bütün dinî 
faaliyetler bu cümle ile mahkum edilmiş, 
bu cümle ile engellenmiş ve bu cümle ile 
sindirilmiştir. Rahatlıkla söylenebilir ki 
bu cümlenin saltanatı bugün de devam 
etmektedir. Yeni parti 14 Mayıs’ta 
İstanbul bölge kongresini yaptıysa da 3 
Haziran’da kapatılmasını engelleyemedi.

Sıra Tekkelere Geldi
Şeyh Sait Olayı iki müesseseyi hedef 
tahtası haline getirdi. Bunlardan biri 
siyasî idi diğeri dinî. Birincisinin işini 
bitiren hükümet ikincisine yöneldi. Yaz 
aylarında bir yurt gezisine çıkan Mustafa 
Kemal ilk defa tekke ve tarikatların 
aleyhinde konuştu. Mustafa Kemal’in 
1919-1925 yılları arasındaki tavır ve 
yaptıkları incelendiğinde tasavvufî hayatı 
yasaklamasına dair ipuçları bulmak 
zordur. 1919’da şeyhlere mektup yazarak 
kolları sıvayan, Erzurum Kongresi’nde 
Nakşibendî Şeyhi Fevzi Efendi ile aynı 
safta yer alan, Ankara’ya dönerken 
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Hacıbektaş Dergâhı’nı ziyaret eden, 
1920’de bir tarikat pirinin türbesini 
ziyaret ettikten sonra açılan Meclis’te 
kendisine yardımcı olarak tekke 
şeyhlerini alan, 1923’te Mevlâna’nın 
huzuruna varan, 1924’te tekke ve 
zaviyelerin yönetimini Diyanet İşleri 
Başkanlığına bırakan Mustafa Kemal ve 
arkadaşlarına ne oldu da 1925’te tekkeleri 
kapattı? Tarikat hayatını yasakladı? Bu 
önemli soruya yukarıdaki davranışlarla 
cevap vermek zordur. Burada Nutuk 
imdadımıza yetişmektedir: “...Sonunda 
8 Nisan 1923 tarihinde görüşlerimi 
dokuz prensib halinde tesbit ettim. 
İkinci Büyük Millet Meclisi’nin seçimi 
esnasında yayınlayarak ilan ettiğim bu 
program partimizin kuruluşuna esas 
olmuştur... Bu programda bugüne kadar 
giriştiğimiz ve sonuçlandırdığımız bütün 
temel hususlar yer alıyordu. Bununla 
beraber programa sokulmamış önemli 
ve esaslı bazı meseleler vardı. Mesela, 
Cumhuriyetin ilanı, Şeriye Vekaletinin 
kaldırılması, medreseler ve tekkelerin 
kaldırılması, şapka giyilmesi... Bu 
meseleleri programa alarak vaktinden 
önce cahil ve gericilerin bütün milleti 
zehirlemeye fırsat bulmalarını uygun 
görmedim. Çünkü bu meselelerin 
zamanı gelince çözümleneceğinden ve 
milletin neticeden memnun olacağından 
kesinlikle emindim...”

Tekkelerin kapatılmasıyla ilgili kanunun 
çıkışına daha yakından bakıldığında bu 
işin birkaç merhalede gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bu tedricilikte tekkelerin 
tarihten ve gelenekten aldıkları güç ve 
kuvvetin payı vardır. Böyle bir geleneğe 
sahip olmayan Terakkîperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kısa bir sürede kapatılması da 
bu konu ile ilgilidir.

677 sayılı kanunun çıkış merhaleleri 
şöyle verilebilir:
1.  Şeyh Sait Olayı’ndan hemen sonra 
kurulan Şark İstiklâl Mahkemeleri 
bölgedeki tekke ve zaviyeleri kapattı.
2.  Ankara İstiklâl Mahkemesi tekke ve 
zaviyelerin kapatılması için hükümetin 
dikkatini çekti.

3.  Mustafa Kemal Ağustos ayının 
son günlerinde Kastamonu-Çankırı 
vilayetlerinde yaptığı konuşmalarda 
tekke, tarikat ve dervişlerin aleyhinde ilk 
defa konuştu.
4.  Eylül başında Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu 
tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili 
altı maddelik bir kararnâme yayınladı.
5.  Kanun 30 Kasım’da kabul edildi.
6.  Kanun 13 Aralık 1925 tarihli Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Meclis meselenin üzerine nasıl gitti? 
Bu soruya cevap vermek için kanunun 
görüşülmesi esnasında Rize milletvekili 
Ekrem Bey’in söylediği şu cümleyi 
okumak yeterlidir: “...Artık bundan sonra 
şeyh ve tekke ismi kalmayacaktır. Bunu 
görmekle mesudum... Öyle meseleler 
vardır ki milletler münakaşa etmez, 
muhakeme etmez, yıldırımlar saçarak 
hükmünü verir...”

Dervişler Ne Dedi?
Bin yıllık bir geleneği temsil eden bu 
müesseselerin kapatılmasını dervişler 
nasıl karşıladı? Elimizde böyle bir 
anket yok. Zaten o yıllarda böyle 
bir anket yapılsaydı, yapılabilseydi 
ona da güvenmek pek mümkün 
görülmemektedir. Ancak aradan uzun bir 
zaman dilimi geçti. Hatıralar yayınlandı, 
belgeler neşredildi. Bunların ışığında 
1925 ve sonrasında yaşayan dervişlerin 
bu olaya farklı açılardan baktıkları 
müşahede edilmektedir. Bu farklı 
değerlendirmeler şöyle özetlenebilir:

1.  Tekkeleri kapatmak mümkün değildir. 
Bazı binaları kilitlemek, tekkeleri 
kapatmak anlamına gelmez. Çünkü 
bütün dünya tekkedir. Bu mesleğin taca, 
hırkaya, resmiyete ihtiyacı yoktur.
2.  Tasavvufî hayat insanın tabiî bir 
ihtiyacıdır. Dolayısıyla bu ihtiyaç değişik 
yollarla mutlaka karşılanacaktır.
3.  Tasavvuf bir gönül terbiyesidir. Onun 
tekkeye ihtiyacı yoktur. Gönülden gönüle 
akar gider.
4.  Hükümet doğru olanı yapmıştır. 
Hükümetin her yaptığı işte bir hikmet 

vardır.
5.  Feyiz bitmiştir. Tekkeleri zorla ayakta 
tutmanın faydası yoktur.
6.  Bu bir kaderdir. Karşı çıkmak 
abesle iştigaldir. Akıntıya karşı kürek 
çekmektir.
7.  Her şey O’nun tecellisidir. Kahrı da 
hoştur, lütfu da.
8.  Tekkeler gerçekte kendilerini 
yenileyemedikleri için zaten kapanmış 
bir durumda idiler.
9.  Tekkelerin kapanmasıyla dinin aslî bir 
unsuru ortadan kalkmadı. Aksine asla 
dönülmüş oldu. Çünkü Hz. Peygamber 
devrinde tekke yoktu.
10. Zamanımız artık tarikat zamanı 
değildir.

Ne Yaptılar?
Tekkelerin vakıflarla olan yakın ilişkileri 
sebebiyle birçok tarikat mensubunun 
tekkelerin kapatılmasıyla birlikte mali 
bir sıkıntıya düştüğünü tahmin etmek 
zor değildir. Tahsili ve bilgisi yeterli 
olan dervişler yeni hayata intibak 
ederek maişet derdine deva bulmaya 
çalışmışlardır. Bunların bir kısmı 
imam-hatiplik, öğretmenlik, bir bölümü 
kütüphanecilik bir kısmı da ticaretle 
meşgul olmuştur. Bir grup derviş 
tasavvuf defterini bütünüyle kapatırken 
bir kısmı bu kültürü etrafındaki 
insanlara aktarmaya devam etmiştir. 
Sahanın ehli olan insanlar ahirete intikal 
ettikçe seviye kaybı da artmıştır. Buna 
rağmen hayat “sessiz ve derin”den sürüp 
gitmiştir. “Mahallî” şeyhlerle tasavvufî 
muhteva insanlara aktarılmış, dinî 
hayatın bu rengi bütün baskılara rağmen 
bütünüyle yok edilememiştir.(Geniş bilgi 
için bkz.M.Kara,Günümüz Tasavvuf 
Hareketleri)
 
Son Durum
Şu anda tansiyon yine düşmüşe benziyor. 
TBMM’ye 2013 yılında iki ayrı partiye 
mensup milletvekilleri ayrı ayrı 
zamanlarda dergahların açılması ile 
ilgili kanun teklifi verdiler. Bekleyelim 
görelim.
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Sefer GÖLTEKİN

Susuz şehirlerde medeniyet ilerleme 
kaydetmez. Medeniyetler su üzerinde 
yükselir. Çünkü su medeniyettir. 
Selçuklu da Osmanlı da birer su 
medeniyetidir.  Onlara göre, suyla irtibatı 
kesmek hayatın can damarını kesmekle 
aynı anlama gelmektedir. Bu anlayışın 
ürünüdür, çeşmeler, sebiller, selsebiller, 
fıskiyeli havuzlar, suluklar, şadırvanlar, 
sarnıçlar, kuyular, su yolları, hamamlar, 
köprüler, kemerler… Öyle ki özellikle 

Osmanlı’da, su sesinin duyulmadığı bir 
ev hayal etmek zordur. Su, her haliyle ve 
bir şekilde içindedir hayatın…

Seyahatname’sinde uzun uzadıya 
Bursa’daki çeşmelerden bahseden 
Evliya Çelebi’ye nihayetinde “El-hâsıl, 
Bursa demek sudan ibaret bir kelâmdır” 
dedirten, öve öve bitiremediği(1) Bursa 
suları; üzerinde hala araştırmaların 
yapıldığı, makalelerin yazıldığı, 
sempozyumların düzenlendiği ve 
mimari örnekleriyle bu şehri, kadim 
medeniyetimizin su kültürünün 

oluşumunda belirleyici konuma taşıyan 
bir güzelliktir. Ki bu tanımımızı 
destekleyen en güzel ifade Mimar 
Sinan’ın İstanbul’a getirdiği sulara atfen 
Hatîfî’nin(2) yazdığı ve İstanbul’un da 
artık Bursa gibi suyu bol bir şehir haline 
geldiğini belirten; “Şi denli gark-ı âb 
oldu Stanbul, / Serabken sîr-i âb oldu 
Stanbul / Stanbul oldu gûyâ şehr-i Bursa 
/ Var idi her kişide mihr-i Bursa” (3) 
beyitleridir.

16. yüzyıl ulemasından Lamiî Çelebi, 
“Şehrengîz-i Bursa” adlı eserinde 

BİR SU GÜZELLEMESİ: 

HASİB AHMET EFENDİ’NİN MİYÂHİYESİ

Fotoğraf: Ali Atmaca
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“Akar her kûşeden bin çeşme rahşân /
Biri ol çeşmenün mihr-i dırahşân” 
sözleriyle şehirde güneş gibi parlayan 
bin çeşmeden su aktığını ifade eder.
(4) Evliya Çelebi’ye göre 17 kaynaktan 
gelir Bursa’ya sular ve “Temmuz ayında 
insanın elini sokup üç taş çıkaramayacağı 
kadar soğuktur. Sünderlibaşı’ndan 
gelir sular; Çatal Kaynakbaşı’ndan, 
Kepizbaşı’ndan, Sobranbaşı’ndan, 
Ardıçlıbaşı’ndan, Harsudbaşı’ndan, Billur 
Kaynağı’ndan, Samanlı Kaynağı’ndan, 
Şeker Kaynağı’ndan, Selam Kayası 
Kaynağı’ndan, Kral Kaynağı ve Murad 
Dede Kaynağı’ndan gelir. Bu 17 kaynağın 
suyu Evliya’nın tespitlerine göre 2060 
çeşmeye ve 23.000 eve uğrar. Ki her bir 
evin suyu bir değirmeni çalıştıracak denli 
gürdür.(5)

Suların bolluğu yabancı gezginlerin de 
gözünden kaçmaz. 17. asır gezginlerinden 
Jean Thevenot, son derece elverişli 
suların şehre yakınlığından, bolluğundan, 
evlere ve hanlara su nakleden bacak 
kalınlığındaki borulardan bahseder. Aynı 
yüzyılın bir başka gezgini George Wheler 
ise hiçbir yerde Bursa’daki kadar çeşme 
ve büyük su kaynaklarına rastlamamıştır. 
18. yüzyıl gezgini Carsten Niebuhr’a 
göre camilerde, kervansaraylarda ve 
evlerde akan su değil adeta bir akarsudur. 
19. Yüzyılın gezginlerinden Charles 
Texier, Bursa sularının kente yeni gelen 
kişilerde bıraktığı etkiden bahseder.(6) 
19. Yüzyılın bir başka gezgini Robert 
Walsh’a göre ise su, caddelerden sonra 
camilerin, pazarların, dükkanların ve 
evlerin içinden geçer; öyle ki, büyücek 
her binanın ortasında canlı suyun 
çağladığı mermer bir havız vardır.(7)

Şairlerin de ilham kaynağıdır Bursa 
suları. Necati Bey’den Lamii Çelebi’ye, 
Çalıkçızâde Mehmed Mânî’den Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a kadar bir çok şair 
Bursa’nın sularını konuk etmiştir 
dizelerine. İşte bunlardan biri de Hasib 
Ahmet Efendi’nin Miyahiyesi’dir. Kendi 
adıyla bilinen tek örnek oluşundan 
olsa gerek Hasib Ahmet Efendi’nin 
miyâhiyesi; bahâriyye, cemreviyye, 

şitîyye, hazâniyye, rahşiyye gibi edebi 
türlerin arasına dahil edilmemiştir.(8)

Hasib Ahmet Efendi
Miyahiyeler, suları metheden manzum 
eserlerdir. En önemli örneği de Hasib 
Ahmet Efendi’nin kaleminden çıkmıştır. 
Kesin olmamakla birlikte 18. asra yakın 
bir tarihte(9) Bursa’da doğan; müderris, 
kadı ve şair olan Hasib Efendi,  Hz. 
Muhammed’in soyundan gelme olduğu 
inancıyla ‘seyyid’ unvanını kullanmıştır. 
1708’de Şeyhülislam Çatalcalı Ali 
Efendi’nin katipliğinde bulunur. Çağının 
ünlü müderrislerinden Süleyman 
Efendi’ye kapılanarak, Veliyettinzâde 
Ahmet Paşa Medresesi’nde müderris 
olduğu sırada onun asistanlığını 
yapar.1716’da Şeyhülislam Ebu İshak 
İsmail Efendi’nin sınavından başarıyla 
geçerek müderris olur. Süleymaniye ve 
Hançeriye Medrese’lerinde çalışır. Bosna, 
Tokat, Kayseri ve Bağdat kadılıklarında 
bulunur.(10) Nazik ve Hoşsohbet bir şair 
olan Hasib Efendi’nin; ‘Silkü’l-Leal adlı 
manzum Osmanlı tarihi, aynı isimde 
mensur Mahmud-i Evvel’in Vakayii 
ve Derekenâme’si, manzum İstanbul 
Tekkeleri ve manzum Hekimoğlu Ali 
Paşa’ın Gazavatı adlı telif leri vardır.
(11) 1753 tarihinde vefat eden Hasib 
Efendi’nin mezarı, İstanbul’da Emir 
Buhari Türbesi yakınında bulunan 
Mekteb Haziresi’ndedir.(12)

Hasib Ahmet Efendi’nin Miyâhiyesi
Barekâllâh zehî şehr-i güzîn-i vâlâ
Habbezâ belde-i pâkize-i cennet-âsâ
Var mı bir şehr ki bu beldeye mânend ola
Cümle büldana n’ola olsa müreccah Bursa
Şehr-i Bursa’da olan suları ta’dâd ideyim
Vadî yü nehr u huveyzat ü uyûn ü şettâ
diyerek başlar Hasib Ahmet Efendi 
miyâhiyesine. Bursa’yı över ilk altı 
beyitte. Bursa’nın Allah’ın bereketini 
bahşettiği yemyeşil bir cennet 
olduğundan, başka şehirlerin Bursa’nın 
bu halini özenmesinden dolayı Bursa’nın 
tüm şehirlerden üstün olduğundan 
bahseder. Sonra da vadiler, nehirler ve 
meçhul pınarları bulup tek tek sayar 
Bursa sularını.(13) 

Suların başında, Bursa’nın en eski su 
kaynağı olan ve Hanibal tarafından 202 
yılında yapılan Pınarbaşı’nı sayar Hasib 
Ahmet Efendi. Sudan her anlayanın onu 
tercih ettiğini bildirir. Naib Pınarı’nın 
ise yumuşak, pak ve lezzetli bir suyu 
vardır. Kumları düşürmeye birebirdir. 
Öte yandan Sütlüce’nin suyu da çok 
yararlıdır ve çocukluğundan beri severek 
içer. Sahrınç suyu ise ne yersen ye eriten 
cinsten bir sudur; hazmı kolaylaştırır 
ki bundan dolayı dünyada bir benzeri 
yoktur. Bir kez içmek yetmez Umurbey 
Suyu’ndan. Çünkü bir içişte anlaşılmaz 
doyumu onun.

Müftü Suyu’nu her suya tercih etmez. 
Bugün üzerinde “Sahibu’l-hayrat fakîr 
Azîz Efendi” yazan birine rastlamasak da 
Şeyhülislam Aziz Efendi’nin(14) her köşe 
başında bulunan 200 çeşmenin birinden 
akar. Belki bundan dolayı ‘kimse karşı 
çıkmasın şer’i sudur’ der Hasib Ahmet 
Efendi. 

Yaşlılara hoş gelir Asa Suyu. Çünkü 
kerametli bir sudur. Rivayetlere göre 
bir gün Emir Sultan bir bahçede yakın 
ahbaplarıyla bir sohbet cemiyetindeyken 
Musa Baba, Emir Sultan’dan himmet 
edip bir keramet göstermesini, cümle 
ahbabın bunu istediğini belirtmesi 
üzerine Emir Sultan elindeki asasını yere 
batırır ve yerden oldukça leziz, coşkun 
bir su fışkırır. Dostları bu kerametten 
dolayı Emir Sultan’a safalar bağışlayıp 
ağızlarından şu dizeler dökülür: “Bir 
âbdır ki teşne-dile rûh-ı sânîdir / Âb-ı 
hayat anı işitir revânîdir”(15) Bunu bilir 
Hasib Ahmet Efendi.

Okkalı kahve zevkini ağızda bahşiş 
eyleyen su Yeni sudur. Hazmı yumuşak 
eyler Yeni su. Kızık Çeşmesi’nden akan 
su ise her akşam bolca içilmesi gereken 
lezzetli bir sudur. Katip suyu tutkunların 
suyudur. Duruluğuna ancak hoşlananlar 
tanıktır, herkes değil.
Sara illetine tutulsa şifası bellidir şairin. 
Bundandır Dölengeç suyunda ısrarı. 
Kadri suyunu anlamlı kılan ise Bayram 
yerinde akmasındandır. Özeldir bu 
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yüzden. Gümüş suyu ise harcanmaz öyle 
olur olmaz yere. Lakin Fındıklı suyu 
Gümüş’ten daha âlâdır. Fukara indinde 
bin fındık altın kadar kıymeti vardır.

Eskiden beri hep zarif insanlar içer ki, 
içilince sefa edilecek bir sudur Tâyegân. 
Yaycılar biraz ağırdır amma kaynağı 
temizdir ve soğuk yer arayanların 
tercihidir. Nilüfer ise Afrika’nın Nil’i 
gibidir. Taht vermiş Allah ona; hatta 
Bursa’yı bile… Kaplıkaya’nın suyu, 
kaba-kacağa sığmaz; eritir koca gövdeleri 
bile. Ayrancı süt gibi lezzetlidir. Tıkalı 
yeri açıp sancı bırakmaz midede. 
Çatalçeşme’nin suyundan dünya içmeye 
hasrettir. Çünkü, yere kan tükürenler 
bile şifa bulur bu sudan. Pak sulardan 
biri de Soğucaktır amma ne kaynağı 
bilinir ne de sorar kimse yerini. Koz 
pınarı ise kiralıktır. Halbuki suyu bol bu 
pınardan içmek her canın hakkıdır. Tatlı 
tatlı içilince Acı çeşmenin suyu,  aşk 
ateşini bile söndürür. Laklak suyunu lık 

lık içmek hamallık gibi görünse de bir 
afiyettir aslında. Şairin herkese önerdiği 
su ise Fazlı Paşa suyudur. Çünkü ol su, 
sular sultanlığının emiri gibidir. En 
yararlı suların âlâsı Kavaklı suyudur. 
İnanamazsanız Balıklı halkına sorun 
yararını. Zeyniler suyu kalbi tazeler, 
susuzluk korkusunu alır yürekten. Hakim 
şah suyu da yararlı sulardandır. Şerbet 
niyetine içildiğinde kötü huyları bile atar 
insan. Delice suyundan içmek kendinden 
geçmek için yeterlidir. Ona gülsuyu kadar 
değer vermiştir her alim. Gökdere’nin 
şanını bilseydi gökler masmavi su olurdu. 
Lakin suların padişahı Akçağlandır. 
Onun hükmü geçerlidir çünkü en 
yüksekten bakar o. Alişar suyuna gelince; 
ha Alişar suyunu içmişsin ha şarab 
içmişsin. Fark etmez. Zira Kaplan Giray 
Han bile beğenmiştir bu suyu…

Böyle bir vâdi-i nev tarhına dilteşne idim
Kâse-i nazmımı i’câz ile ettim imlâ
Nâvidân-ı kalemim itti bu vadide yine

Ravza-i hâtırı yâran-ı safay-ı iskaa
Âb-dâr oldu bu nazm-ı güherin Hasib
Hazret-i han-ı keremkâra anı it ihdâ

beyitleriyle bitirir miyâhiyesini Hasib 
Ahmet Efendi. Gönlünü yeni bir vadide 
söyleterek şiir torbasını süslemiştir. 
Suların hatırasını yazmıştır hünerli 
kalemiyle. Cevherini su ile doldurmuştur. 
Susadıkça yazmış, yazdıkça 
susamıştır. Hasib Efendi bu miyahiyeyi 
tamamladıktan sonra Bursa’ya getirilen 
başka sular için Şeyh Sait Efendi bir 
miyahiye yazar ve Gülpınar, Güher, 
Altınoluk, Kurtbasan, Âb-ı Hayat suları 
ile Kestane sularını Hasib Efendi’nin 
miyâhiyesindeki sulara ekler.(16) Elhasıl, 
sıcak hali de soğuk hali de Bursa’dadır 
suyun. Belki de bu yüzden Bursa sudan 
ibarettir. Bu yüzden belki Kütahya 
deyince pınarlar, Ordu deyince dereler 
akla gelirken Bursa deyince sular akla 
gelir. Bu yüzden rahmetle anıyoruz, 
Bursa deyince suları akla getirenleri…
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BURSA’NIN GELİŞİM VE DEĞİŞİMİ

İhsan AYDIN 

Bursa’yı, yerel yönetimleri 25 yıldır 
içinden ve yakından takip ediyoruz. 
Doğrusu, Bursa’da son yıllarda kentleşme 
adına yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm 
bir gazeteci olarak bizim kadar herkesçe 
de gözleniyor. Gelişime farklı açılardan 
yaklaşabilir. 80’lerin sonlarında hızlı 
göçün etkisiyle toprakları hileli hisseli 
parselasyonla parçalanan ve kıyı 

semtlerde kontrolsüz biçimde ortaya 
çıkan yerleşimler yüzünden bugün 
Bursa’da kentsel dönüşüm zorunluluğu 
doğdu. Bursa, artan nüfus ve büyümesine 
paralel olarak son 25 yıldır ulaşım 
sistemleri üzerinde de hızlı adımlar attı. 
Geçmişte rüya olarak görülen ve başka 
dünya kentlerinde imrendiğimiz ulaşım 
sistemleri bugün için kentimiz de süratle 
yaygınlaştırılıyor. Üstelik, bugün ray 
aracı imal edebilen, bu sektörde marka 

oluşturan kentlerden biri haline de 
geldik.

Tohumları 80’lerin sonlarında atılan 
ulaşım etütleri sonrası işbaşına gelen 
hemen her başkan, bugün şehrimizin raylı 
sistemini kentin bir ucundan diğerine 
ulaştırırdılar. Şüphesiz, bunda yaşayan, 
ebediyete göçen ve halen işbaşında olan 
belediye başkanlarımızın emeği var. 
Ancak biz Bursa’nın son dönemlerini 
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öncelikli irdelemek istiyoruz. 
Bursa geçmiş beş yılda gerçekten, 
Türkiye’de öne çıkacak yatırımlarıyla 
dikkatleri üzerine çekmeye başladı. 
Söze tramvay imalatıyla başlamak 
istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin 
öncülüğünde Bursa orijinli bir şirketimiz 
olan Durmazlar, dünya devlerine kafa 
tutabilecek bir atakla tramvay üretimine 
başladı. Bunu hafife almak, bu şehirde 
doğmuş, yaşamış, ekmeğini yemiş, 
suyunu içmiş ve havasını teneffüs etmiş 
bireyler için doğru bir yaklaşım olmaz. 
Siemens firmasından Bursa’nın ilk hafif 
raylı sistem aracının teslim edileceği 
Almanya’nın Köln şehrindeki törende 
yıllar önce çok hayıflanmıştık. Bursa ve 
Türkiye olarak bizde de üretilebilecek 
araçlar için Alman firmaya o tarihte 
Belediyemiz milyonlarca Mark ödemişti. 
Dış kredi ödemeleri ise halen devam 
ediyor. Gün geldi, bugün Bursa raylı 
sistem araçlarını artık kendi imal 

ediyor. O tarihte işbaşında bulunan 
yöneticilerimiz, bugünkü gibi araç 
alımında yerli katkı şartını koyma 
cesaretini gösteremediler. Bunun için 
elini taşın altına sokacak firmalarımıza 
bir siyasi omuz ve yasal altyapı hazırlama 
zorunluluğu vardı. Bu dönem bütün 
bunların başarıldığını görüyoruz.

Bursa’nın bu alanda yakaladığı 
ivme, diğer şehirlerimizi de harekete 
geçirecektir. İpekböceği aracı bir Bursa 
ve Türkiye malıdır. Bu açıdan emeği 
geçen tüm yetkilileri, mühendisleri 
ve işçileri kutlamak Bursalı olarak 
boynumuzun borcudur. Elbette, bilimsel 
ve siyasi tartışmalar olacaktır. Bunlar 
eşyanın tabiatına aykırı şeyler değil, 
bilakis daha iyiyi, daha ucuzu ve daha 
dayanıklıyı bulma adına son derece 
doğaldır. Bizim için önemlisi, bugün 
artık ray araçlarını kendi ülkemizde 
ve kendi şehrimizde üretebilir hale 

gelmemizdir. Yakın gelecekte hafif 
raylı sistem, metro ve hızlı tren setlerini 
de imal edebilmek artık Bursa için 
ulaşılması kolay hedeftir. Nitekim, 
şimdiden imalatçı firmamızın Avrupa’nın 
diğer kentlerini kendine potansiyel 
pazar seçmesini önemsediğimizi de 
vurgulamak istiyoruz. Bütün bunların, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe ve onun teknik kadrosunun 
desteğiyle hayata geçirildiğinin de 
farkındayız.

Söze ulaşımla devam edelim. Bursa’nın 
sembollerinden olan teleferik projemiz 
de geçmiş dönem ihale edilmiş olmasına 
rağmen bu dönem başlatılıp, bitirilme 
noktasına getirilmiştir. Modern tasarımlı 
vagonlarıyla, Oteller Bölgesi’ne kadar 
uzatılacak yeni teleferik Bursa’yı 
dünyanın sayılı turizm ve kayak 
merkezlerinden biri yapacaktır. Nitekim 
Uludağ’da konaklamaya gerek kalmadan, 
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kayak için günübirlik kent merkezinden 
beyaz cennete ulaşım avantajı 
yakalanacaktır. Davos benzetmesi 
hoşumuza gitmiyor. Fakat yurtiçindeki 
diğer kayak merkezlerinin Uludağ’ın 
önüne geçirilmek istenmesinden de 
doğrusu hoşnut değiliz. Bu bakımdan, 
yeni teleferik Bursa’nın markalaşmasında 
eskisinde olduğu gibi önemli bir figür 
olacaktır. Bu konuda, otellere uzayacak 
bölümle ilgili yasal engelin de kamu 
yararı gözetilerek kısa sürede aşılacağını 
ümit ediyoruz. 

Sportif yatırımlar bakımından da 
Bursa’nın senelerce ihmal edilmiş 
tesislerine kavuştuğuna tanık oluyoruz. 
Bunlardan en çok, eğitim kurumlarına 
kazandırılan spor salonu ve amatör spor 
kulüplerine verilen desteği çok yerinde 
buluyoruz. Tabi ki Bursaspor’umuza 
kazandırılan yeni stadın da Bursa’yı 
dünya ölçeğinde sportif müsabakaların 
yapılabildiği bir kente dönüştürecektir. 
Bugün için belediye kaynaklarıyla 
yapıldığı eleştirilse de Ankara 
kaynaklı projelerin tapusunun bu kente 
verilmeyeceği unutulmamalı. 

Beş yılda BUSKİ’nin kentimizin 
altyapısına yaptığı yatırımı görmezden 
gelemeyiz. Üstelik, sorumluluk sahası 

her seçim dönemsinde katlanan ve 
30 Mart sonrası 17 ilçeyi birden 
hizmet ağı içine katacak BUSKİ’yi 
bugün kentimizin en büyük altyapı 
yatırımcılarından biri yapacaktır. 
Bütünşehir Yasası en çok BUSKİ’yi 
sahaya sürecektir. BUSKİ’nin yatırım 
elinin değdiği yeni metropol ilçelerinin 
kısa sürede çehresinin değiştiğini, 
altyapısının yenilendiğini, kokan 
derelerinin bir bir elden geçirildiğine 
tanığız. 17 ilçemizin ve kırsaldaki 
yerleşimlerin arıtma tesisi eksiklerinin 
de bu sayede tamamlanacağını ekleyelim. 
Şimdilerde yenilenebilir enerji türleri 
üzerinde de BUSKİ’nin çalışmalar 
yaptığını biliyoruz. Arıtma tesisleri, 
barajlar, ırmaklar ve depo çıkışlarına 
hidroelektirik santraller planlanmıştır. 

2009 Yerel Seçimleri ile birlikte 
Bursa’da atıl konumdaki Belediye 
İktisadi Teşekkülleri olan şirketlerin de 
yakaladıkları ciro ve hizmet çeşitliliğiyle 
Bursa’ya ikinci bir Büyükşehir bütçesi 
kattığını unutmayalım. Keza, sosyal 
tesisler bakımından BURFAŞ’ın, toplu 
ulaşım açısından BURULAŞ’ın bugün 
çok öne çıktığını biliyoruz. Yine, 
BESAŞ’ın gıda sektöründe sınırları 
aşıp Bursa’nın yeni devlerinden birine 
dönüştüğüne, sosyal sorumluluk 

projeleriyle kırsal alan kalkınmasını 
tetikleyecek projelere el attığını da 
görüyoruz. Geride kalan beş yılda, tarihi 
ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına 
dönük çalışmaların da Bursa’yı bir açık 
hava müzesine döndürdüğünü, kaderine 
terk edilmiş ecdat yadigarı yapılarımızın 
tekrar ayağa kaldırıldığını unutmuş 
değiliz. Burada bir parantez daha açmak 
gerekirse, Hanlar Bölgesi ve Cumalıkızık 
ile UNESCO’ya yapılan Dünya Kültür 
Mirası Listesi adaylık başvurusunun da 
5 yılın önemsediğimiz girişimlerinden 
biri olduğunu vurguluyoruz. Bir vurgu 
daha yapılmak gerekirse, Bursalıların 
kabullendiği deniz uçağı, deniz 
otobüsü ve en son Bursa Havayolları 
girişimlerinin iddialı bir kent için 
olmazsa olmazlardandır. Beş yılda kentin 
tarihine geçecek işlere imza atabilmek 
için tecrübe ve deneyimin de şart 
olduğuna inananlardanız. Hiç şüphe yok 
ki, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Altepe’nin yıllara sari belediyeciliğinin 
bugün gelinen noktada kendisini ikinci 
kez Büyükşehir’e aday gösterilmesini 
sağlamıştır. Bursa halkı tekrar vize 
verdiğinde Bursa’nın yarım kalan ve 
hazır olup henüz başlanamayan projeleri 
için de zaman kaybedilmeyecektir.
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AVRUPA MİR AS 
GÜNLERİ 
BURSA’DA

Ülkemizde 2007 yılından beri kutlanan 
ve bu yıl altıncısı düzenlenen Avrupa 
Miras Günleri, 1-3 Kasım 2013 
tarihlerinde Bursa’da düzenlendi. Her yıl 
belli bir tema kapsamında düzenlenen 
etkinlikler, bu yıl “Kırsal ve Kentsel 
Mirasın Birlikteliği” başlığı altında 
gerçekleştirildi. 

Peki Avrupa Miras Günleri nedir? 1984 
yılında Fransa’da ortaya çıkan “Kapıları 
Açık Anıtlar (Monuments Open Doors)” 
tasarısının tüm Avrupa’ya yayılması 
önerisiyle ortaya çıkan Avrupa Miras 
Günleri, halkın müzelere, ören yerlerine 
ve anıtlara yönelik ilgisini artırmayı 
amaçlamaktadır. 1991 yılında resmi 
olarak başlatılan etkinlikler, her yıl 
daha genişlemiş ve 1999 yılında Avrupa 
Komisyonu ile Avrupa Konseyi’nin 
ortak etkinliği halini aldı. Avrupa Miras 
Günleri kutlamaları, ülkemizde ilk 
kez 2007 yılında Safranbolu’da, 2008 
yılında İpek Yolu’nun Ayaş-Sapanca 
güzergahındaki illerde, 2009 yılında 
“Miras Kapımızda” temasıyla Kütahya’da 
düzenlendi. 2010 yılında “Mirasla 
Yaşamak” teması kapsamında Antakya’da 
düzenlenen etkinlikleri, 2012 yılında 
“Yönetim ve Miras” başlığı altında 
Ankara’da gerçekleştirilen kutlamalar 
izledi.

Bu yıl Bursa Hanlar Bölgesi, Sultan 
Külliyeleri ve Cumalıkızık’ın UNESCO 
Dünya Miras Listesi adaylığı sürecine 
de dikkat çekmek amacıyla etkinliklerin 
“Kırsal ve Kentsel Mirasın Birlikteliği” 
teması kapsamında düzenlenmesine 
karar verildi. Etkinlik programı, 1 
Kasım 2013 tarihinde düzenlenen 
“UNESCO Dünya Mirası Adaylık 
Süreci ve Yönetim Planı” konulu panelle 
başladı. Panelde Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Sn. Abdurrahman ARICI, 
Bursa Vali Yardımcısı Sn. Ahmet Hamdi 
USTA ve Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sn. Recep Altepe’nin açılış 
konuşmalarının ardından Bursa’nın 
UNESCO Dünya Miras Listesi Adaylık 
Süreci, Türkiye’deki UNESCO Dünya 
Miras Alanları ve Avrupa Miras Günleri 
hakkında sunumlar gerçekleştirildi. 

Avrupa Miras Günleri etkinlikleri 
kapsamında, 1 Kasım 2013 tarihinde 
Akçalar Aktopraklık Mevkiindeki 
Arkeopark, 2 Kasım 2013 tarihinde 
ise Muradiye Külliyesi’nde bulunan 
ve restorasyonu tamamlanan türbeler 
ziyarete açıldı. Bunun yanında üç gün 
boyunca Cumalıkızık ve İznik gezileri, 
çeşitli konserler, sergiler ve söyleşiler 
düzenlendi.

Bursa’nın ulusal ve uluslararası 
platformda daha da iyi tanıtılmasına 
ve Bursa’nın UNESCO Dünya Miras 
Listesi Adaylığı sürecine olumlu katkı 
sağlayacak Avrupa Miras Günleri, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Bursa Valiliği ve 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 
işbirliğiyle başarıyla gerçekleştirildi. 

Geçmiş yıllardaki etkinliklerle 
karşılaştırıldığında Bursa’da düzenlenen 
Avrupa Miras Günleri programının 
planlama, hazırlık ve operasyon 
aşamalarının profesyonelce yürütüldüğü 
göze çarpmaktadır. Bu noktada, yoğun 
çalışma programları arasında Avrupa 
Miras Günleri’nin kapsamlı ve çeşitli 
aktivitelerden oluşan bir programla 
kutlanması için emek harcayan başta 
Bursa Büyükşehir Belediyesi personeli 
ve yetkilileri olmak üzere ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlar büyük bir alkışı 
hak ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
önümüzdeki yıllarda Avrupa Miras 
Günleri etkinliklerinin daha iyi 
tanıtılması, kutlamaların diğer şehirlere 
de yayılması ve kapsamının daha da 
zenginleştirilmesini hedeflemektedir.
Sahip olduğumuz eşsiz kültürel ve 
doğal mirasımızın farkına vararak onu 
gelecek kuşaklara korunmuş bir biçimde 
aktarabilmek dileğiyle…

Umut ÖZDEMİR - Avrupa Miras Günleri Ulusal Koordinatörü
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AŞK BAHÇESİNİN BÜLBÜLÜ HZ. ÜFTADE

Prof. Dr. Mustafa KARA

Bursa denince akla gelen gönül 
sultanlarından biri de Hz. Üftade’dir. 
Farsça âşık anlamına gelen bu kelime, 
onun daha çok şiirlerinden kullandığı 
mahlas ise de esas ismi olan Muhammed 
Muhyiddin zamanla unutulmuş, 
bu isimle âşıkların gönlünde taht 
kurmuştur. O gün bugün onu tahtından 
kimse indirememiştir. Çünkü gönül 
sultanlarının saltanatı geçici değil 
süreklidir.

Hz. Üftade diğer meslektaşları gibi 
gönlünde hissettiği güzellikleri iki 
yolla insanlara aktarmıştır: Sohbet ve 
kitap. Kitap yoluyla irşad şiirleriyle ve 
nesirleriyle gönülleri mayalamaya devam 
ediyor. İnsanlar yüzyılların ötesinden 

gelen tatlı sesi ve ılık nefesini hisseder 
gibi oluyor. Onun peşine, onu sevenlerin 
peşine düşüyor. Derdine deva arıyor.

O yaşarken peşine düşenlerden biri de 
Aziz Mahmud Hüdayî idi. Bursa’da 
üst düzey bir yönetici olan Hüdayî,Hz. 
Üftade’nin sohbetleriyle karşılaşınca 
mesleğini değiştirmiş ve “Gönül 
Mektebi”ne kaydolmuştu. Tahsil ve 
terbiyesi boyunca diğer müridlerin 
yapamadığı bir şeyi de yaptı. Üstadının 
sohbetlerini Arapça olarak kaleme aldı ve 
bize Vakıât ismiyle armağan etti.
XVII. yüzyıl İstanbul’unu aydınlayan 
derviş Hüdayî’nin gönlündeki Üftade 
nasıl bir kimse idi? Birbirine âşık 
iki insanın arasına girmek mümkün 
olmadığı için bu sorunun cevabını tam 
olarak bulmak, bilmek mümkün değildir. 

Hüdayî’nin Üftade ile ilgili bir şiiri bu 
konuda işimizi kolaylaştırmaktadır. 
Yüzyıllardan beri ilahî olarak da okunan 
bu mısralar bir Allah dostunun diğer bir 
Allah dostuna bakış açısını vermektedir. 
O meşhur şiir ve kısa açıklaması şöyle:

Bağ-ı aşkın andelibi Hz. Üftadedir
Dertli âşıklar tabibi Hz. Üftadedir

Aşk bahçesinin bülbülü ve dertli 
âşıkların doktoru odur. Dost meclisinde 
konuşan mürşidin sözleri müridlere 
bülbül şakıması gibi hoş gelir. Dinleyen, 
kendisini bir gül bahçesinde zanneder, 
mest olur. Dinleyicilerin bir kısmının 
dertleri, gönül yaraları, iç sızıları vardır. 
Onların da tedavi edilmesi gerekir. 
Mürşidin sözü sohbeti o yaraları sarıp 
sarmalar, kalbin gözünü açar, aşka 
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yol verir. Derviş gereksiz şeyleri dert 
edindiğinin farkına varır. Esas derdin aşk 
olduğunu anlar.

Vâsıl-ı tevhid odur tevhid-i zâta şüphesiz
Gösteren râh-ı Hüda’yı Hz. Üftadedir

O, Hakk’a ve hakikate doğru olan gönül 
yolculuğunu tamamlamış, vuslata ermiş, 
kemal noktasını yakalamış, tevhidin 
sırlarını kavramış bir mürşiddir. Kamil 
insanların sadece sohbetleri değil bizzat 
varlığı, oturması kalkması da insana 
yol gösterir. Hüda’nın yoluna girmek 
isteyenler, onun halkasına katılırlarsa 
karlı çıkarlar. Çünkü onun O’ndan başka 
bir derdi yoktur. O gönül yolcularının 
rehberidir.

Eyleyen ruhundan istimdad erişir matlaba
Halleden her müşkilâtı Hz. Üftadedir

Allah dostları yardım isteyen herkese 
elini uzatır. Onun ruhaniyetinden ve 
sohbetinden istifade etmek isteyenler 
maksatlarına ulaşırlar. Gönül 
dünyalarının müşkillerini hallederler. 
Sorularının cevaplarını bulurlar, 
problemlerini çözerler, karanlıkta kalan 
konuları aydınlatırlar. O andan itibaren 
hayata başka bir pencereden bakmaya, 

başka şeyler görmeye başlarlar.

Mürşid-i âli istersen dâmen-i pâkini tut
Dost ilinin rehnüması Hz. Üftadedir

Gönül yolunu aydınlatacak yüce gönüllü 
bir mürşid arıyorsan onun eteğine yapış, 
sohbet halkasına katıl. Aşk kervanının 
meşalesinden istifade etmek istiyorsan 
onun peşine düş! Dost’un ülkesine gitmek 
istiyorsan onunla tanış çünkü Dost iline 
giden yolun tecrübeli rehberi odur. O 
yolun tehlikeli noktalarını, zikzaklarını, 
çıkmaz sokaklarını sana öğretsin. Bir 
başka ifadeyle tecrübesini hiçbir karşılık 
beklemeden sana aktarsın. Böylece sen 
de unuttuklarını hatırla, kaybettiklerini 
bul.

Sıdk ile kul ol Hüdayî eşiğinde daima
Bil hakikat kutbû’l-aktab Hz. Üftadedir

Gönül dünyasını aydınlatan dergâhın 
eşiğine tevazu ile samimiyet ile kul ol, 
benliği, egoyu terk et, bulunduğun yerin 
değerini bil. Karşında bulunan insanın 
kutup yıldızı gibi yolcuların yönünü 
bulmalarına vesile olduğunu unutma, 
ustaların ustası odur.
Hüdayî mürşidi için “aşk bahçesinin 
bülbülü” demişti. Peki bu konuda Hz. 

Üftade ne diyor? Şöyle diyor:

Seherde bülbülü gördüm iniler
Kamu dertlilerin derdin yeniler

Seherde bülbülün gördüm durağın
Gülün tekkesine dikmiş çerağın

Seherde bülbülün gördüm figânın
Gülün mest eylemiş kokusu canım

Seherde bülbülün gördüm yatağın
Gülün sayesinde kurmuş otağın

Seherde bülbülün gördüm iniler
Gazeller okuyup kendini anar
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İNANÇ TURİZMİNE BİR DUR AK DAHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restorasyonu tamamlanma aşamasına 
gelen Üftade Tekkesi, kentin en önemli 
manevi odaklarından biri haline geliyor. 
Bursa’nın turizmden hak ettiği payı 
alması hedefiyle tarihi ve kültürel 
miras çalışmalarıyla kenti adeta 
bir açık hava müzesine dönüştüren 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ayağa 
kaldırdığı eserlere Üftade Tekkesi’ni 
de ekliyor. Vakıflar Müdürlüğü 
mülkiyetinde olan ve restorasyonu 
için önceki yıllarda cami derneğinin 
Osmangazi Belediyesi’nin desteğiyle 

başlattığı restorasyon çalışmalarından 
bir sonuç alınamayan tarihi yapının 
ayağa kaldırılması için 2009 yılında 
devreye Büyükşehir Belediyesi girdi. 
Üftade Mehmed Muhiddin tarafından 
16. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılan 
cami ve tekke orijinal şekli ile günümüze 
ulaşamasa da Büyükşehir Belediyesi’nin 
restorasyon çalışmaları ile yapı ilk günkü 
orijinal haline kavuştu. Restorasyonu 
tamamlanma aşamasına gelen ve çevre 
düzenlemesi yapan tarihi yapıdaki 
çalışmaları inceleyen Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi 

yapının açılışının önümüzdeki günlerde 
gerçekleşeceğini bildirdi.

Önemli bir ziyaretgâh
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Üftade Hazretlerinin, Aziz 
Mahmud Hüdayi gibi birçok önemli 
talebesini yetiştirdiği tarihi tekkenin 
ayağa kaldırılması için 9 yıldır 
çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir 
Belediyesi olarak tarihi yapıyı çevreleyen 
binaların kamulaştırılarak yıkıldığını 
hatırlatan Başkan Altepe, “Emir Sultan, 
Üftade Hazretleri, Somuncu Baba, İsmail 
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Hakkı Bursevi gibi birçok evliyayı 
bağrında yaşatan Bursa’mız önemli 
bir esere kadar kavuşuyor. Tekkenin 
bir bölümü ile mescit dışında önemli 
bir bölümü günümüze ulaşamayan 
500 yıllık eseri ilk günkü ihtişamına 
kavuşturduk. Ocak ayının ortalarında 
açılışını yapacağız. Burası da önemli 
bir kültür merkezi, ziyaretgah ve kültür 
yolcularının önemli bir uğrak yeri olacak. 
Üftade Hasretlerinin koruma altındaki 
kıyafetleri ve eşyaları da burada özel bir 
bölümde sergilenecek” diye konuştu.

Üftade tekkesi
Toplam 2 bin 500 metrekarelik alana 
yayılan yapıda, zemin ve 1. kattan oluşan 
630 metrekarelik tekke bölümü ile 135 
metrekareden oluşan cami ve semahane 
bulunmaktadır. Tekke bölümünde çok 
amaçlı salon, arşiv, çilehane, külhan, 
sofa, hamam, mutfak, soğukluk ve 9 adet 
oda bulunmaktadır. Cami bölümünde 
ise cami ve semahane bulunmaktadır. 
Semahane günümüzde son cemaat yeri 
olarak kullanılmaktadır. Semahanenin 

kuzeyinde bulunması gereken selamlık 
günümüze gelememiştir. Çilehane, iki 
katlı, kare planlı ve ahşap tavanlı basit 
bir yapıdır. Çilehane içinde Üftade’nin 
çok sayıda özel eşyası ile sema için 
kullanılan defler bulunmaktadır. Cami 
1975 yılında vakıflar genel müdürlüğü 
tarafından onarıma tabi tutulmuş kuzeye 
bakan duvarların bir kısmı tuğlayla 
yenilenmiştir. Mescid pencereleri eski 
yapısından kalan en orijinal kısımdır.
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ESKİ BİR DOST… ESKİŞEHİR HANI

19. yüzyıl sonu 20. Yüzyıl başlarına 
tarihlendirilen Eskişehir Hanı, Bursa’nın 
kalbini oluşturan Hanlar Bölgesine 
yakınlığı nedeniyle günümüze kadar 
geçen süre içerisinde her dönem önemini 
korumuş ve odak merkezlerinden biri 
olmayı başarmıştır.

Yapıyla ilgili en erken tarihli kaynak 
olan 1863 Yılı Suphi Bey haritasında, 
Cumhuriyet Caddesine bakan kısmının 
var olmadığı, bu alanın bahçe olduğu, 
Eski Yiğit Sokak’a bakı veren kısmında, 
farklı ve daha büyük boyutlarda bir 
yapı grubunun bulunduğu, Davutpaşa 
Hamamı’nın ve bitişiğindeki hücrelerin 

bulunduğu bölümde güney ve doğu 
yönüne yapıların devam ettiği, 1939 
yılında çekilmiş hava fotoğrafında 
ise bugünkü tüm yapılar tespit 
edilebilmektedir.  Hatta avlunun 
güneyindeki bugünde yer alan 3 adet 
kırma çatılı dükkanlar ve 3 parseldeki 
özgün yapının güneydoğu köşesinin de 
varlığı ve güneye doğru uzandığı da 
görülmektedir.

Yapı grubunun, şehrin ticaret merkezinde 
oluşu nedeniyle de ticaret için şehre 
gelenlerin zemin katlardaki dükkanlardan 
alışverişlerini yapabilmeleri,  üst katlarda 
konaklayabilmeleri için inşa edildiği, 

ayrıca 3 parselin avlusunun 1940-1950 
yıllarında Eskişehir yönüne giden küçük 
otobüslerin kalktığı terminal olarak 
kullanıldığı bilinmektedir. Han adını bu 
dönemdeki kullanımı sebebiyle almış ve 
bu isimle günümüze kadar anılagelmiştir. 

Eskişehir Han, Kayhan Mahallesinde, 
Reyhan-Kayhan Hanlar Bölgesi Koruma 
Amaçlı İmar planı kapsamında, 4 No.lu 
Özel Proje Alanı olarak belirlenen 
alan içerisinde, Cumhuriyet Caddesi 
ile Eski Yiğit Sokak’ın kesiştiği 
köşede konumlanmış, 4280 Ada, 3-5-4 
parsellerde (tevhitlerle tüm parseller tek 
bir parsele dönüşerek 43 parsel olmuştur.) 
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bulunan 86 envanter numarası ile tescilli 
sivil mimarlık örneği olarak tescilli bir 
yapıdır. Yapı bütünü ahşap taşıyıcılı, 
tuğla dolgulu sistemle inşa edilmiş olup; 
cumbalarında bağdadi kullanılmıştır. 
Çatısı alaturka kiremitle örtülü kırma 
çatı şeklindedir. Eskişehir Han, planı 
açısından klasik Osmanlı hanlarına 
benzemekle birlikte,  mekânsal ve 
yapısal özellikleri ile bu tür hanlardan 
ayrılmaktadır. Han ahşap saçak 
detayları, eliböründeleri, pasalı tavanları, 
avlusu ile hanı oluşturan yapı top luluğu 
farklı zamanlarda inşa edilmiş olsa da 
kendine özgü bir bütünlük içindedir.

Restoraston Çalışmaları
Eskişehir Han’ın,  3 ve 5 nolu 
parsellerini içine alan yılında mülk 
sahiplerince hazırlatılan projeleri 
2008 yılında Koruma Kurulu’nca 
onaylanmıştır. Belediyemizin Tarihi 
Kültürel Mirası Koruma ve Yaşatma 
Çalışmaları kapsamında kent kimliğinde 
önemli bir yeri olan Eşkişehir 
Han’ın kentimize kazandırılması için 
çalışmalara hız verilmiştir. İlk olarak, 
söz konusu parsellerin mülk sahipleri 
ve Belediyemiz arasında 2010 yılında 
“Eskişehir Han’ın Restore Edilerek 
Özgün Kimliğiyle Yeniden Bursa’ya 
Kazandırılması Çalışmaları” ilgili 
sözleşme imzalanmıştır. Belediyemize 
iletilen projeleri doğrultusunda 
uygulama çalışmalarına başlanan 
Hanın, kat karşılığı restorasyon 
modeli ile Kentimize kazandırılması 
hedeflenmiştir. 

Handa geçmişteki kullanımına atıfta 
bulunularak, zemin katlarda otel girişi ve 
restoran eklentisi dışındaki kısımlarına 
dükkan, birinci katın tamamına ise 
otel işlevi verilerek restorasyon projesi 
hazırlanmıştır. Ayrıca günümüz 
ihtiyaçlarını da karşılamak üzere, avlu 
altında bodrum kat oluşturularak, 
işlev doğrultusunda otopark ihtiyacı 
karşılanmış ve engelli erişimini 
sağlamak üzere rampalar ve asansör 
de projede yer almıştır. Belediyemizle 
diğer mülk sahipleri arasında imzalanan 
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sözleşmeye istinaden, restorasyon 
uygulaması tamamlandığında, otel 
ve eklentilerini içeren bağımsız 
bölüm Bursa Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetine bırakılırken; dükkan olarak 
belirlenen bağımsız bölümler diğer 
mülk sahiplerine hisseleri oranında 
verilecektir.

Ayrıca, Eskişehir Han’ın bulunduğu 4 
parseldeki maliklerinden biri ile de aynı 
sözleşme yapılmış, diğer hisse için ise 
kamulaştırma çalışmalarına başlanmıştır. 
Sözleşme akabinde bu parselin de mülk 
sahibi tarafından hazırlatılmış olan 
projeleri Belediyemize iletilmiş; gerekli 
kurul onayları alınmış ve hanın bütününü 
kapsayan tüm projeler tamamlanmıştır. 
Restorasyon uygulamaları başlayan 
Eskişehir Han’ın bulunduğu 3-5 
parseller, 2010 yılı içinde tevhit edilerek 
42 parsele dönüşmüş ve Eskişehir Han 
hissedarları arasına Belediyemiz de 
eklenmiştir. 
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Uygulama çalışmalarının başlaması ile 
birlikte, yapıyı gerek özgün yapısına 
kavuşturmak gerekse konstrüksiyonunun 
durumunu tespit edebilmek için raspa 
çalışmaları yapılmıştır.  Bu çalışmalar, 
yapının tarihsel süreç içerisinde çeşitli 
çevresel faktörler nedeniyle tahribata 
uğradığını ve taşıyıcı sisteminde 
büyük hasarların meydana geldiğini 
de açıkça göstermiştir. Söz konusu bu 
çalışmalar sürecinde, yapının taşıyıcı 
sitemindeki bu ciddi bozulmalar yapının 
rekonstrüksiyonu yönün karar alınmasını 
mecbur kılmıştır. Özgün mimari 
yapısına sadık kalınarak hazırlanan 
rekonstrüksiyon projesi Koruma Kurulu 
onayına sunulmuş kurul onayı alınmıştır.

4 parseldeki kamulaştırma çalışması da 
2011 yılında tamamlanarak, bu parselin 
½  hissesi de Belediyemiz mülkiyetine 
geçmiştir. 42 parselde uygulama 
çalışmaları devam ederken,
4 parselde de restorasyon uygulamasına 

yönelik raspa çalışmaları sonucu, yapının 
mail-i inhidam (yıkılmaya meyilli) 
durumunda olduğu ortaya çıkmış; taşıyıcı 
sisteminin yıpranmış olması, işlevini 
yerine getirememesi ve restorasyon 
uygulamasına mahal vermemesi sebebiyle 
ilgili teknik rapor düzenlenmiş ve hanın 
bütününün yeniden inşa edilmesi yönünde 
rekonstrüskiyon projesi hazırlanarak 
gerekli onayları alınmış ve hanın 
rekonstrüksiyon uygulamasına devam 
edilmiştir.

Kamulaştırmalar tamamlandığında, 
iki ayrı parsele oturan hanın, otel 
odalarının bulunduğu birinci katının 
bir birbirine geçişli olması sebebiyle ve 
kamulaştırmalar da tamamlandığından 42 
ve 4 parsellerin tevhidi gerçekleştirilmiş 
ve 43 parsele dönüşmüştür. 

Yapının bulunduğu 4 No.lu Özel 
Proje Alanı’a yönelik çalışmalarda, 
Belediyemizce bütüncül bir yaklaşım 

sergilenmiş; Eski Tekel Çevresi Cephe 
Sağlıklaştırma ve Eskişehir Han 
Restorasyonu ile bağlantılı olarak 
Davutpaşa Hamamı Restorasyon Projeleri 
hazırlanmış; ancak kamulaştırma ile ilgili 
hukuki sebeplerle, Davutpaşa Hamamı 
Restorasyonu gerçekleştirilememiştir. 
Eskişehir Han restorasyonu ile birlikte, 
Eski Tekel Çevresi Cephe Sağlıklaştırma 
ve projeleri Vakıflar Bursa Bölge 
Müdürlüğü’nce hazırlatılan Davutpaşa 
Camii Restorasyon uygulamaları da 
Belediyemizce yürütülmüştür.

Eskişehir Han, restorasyon öncesi 
kullanımı ile dağınık bir durumda ve 
harabeyi andırır bir görünümde iken; 
Belediyemizce “kat karşılığı restorasyon” 
modelini kullanarak restorasyonunu 
gerçekleştirilmiş, merkezi ticaret 
akslarının önemli bir noktasında bulunan, 
Bursa’ya yeniden kazandırılan özel bir 
yapı olarak parlamaktadır.
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Doç. Dr. Hasan Basri ÖCALAN

Bursa’nın şirin ilçesi Mudanya’da 
sivil mimarlık örneğine ait çok az 
sayıda tarihi eser günümüze kadar 
gelebilmiştir. İlk olarak 1977 yılında 
bir lise talebesiyken ziyaret ettiğim ve 
zihnimde şirin bir kasabayı andıran 
ilçede ne yazık ki gün geçtikçe bu tür 
eserler yok edilmiştir. Günümüze kadar 

ayakta kalabilen bu eserlerden birisi 
“ehl-i himmet” gayretiyle restore edilerek 
müze haline getirildi: Tahir Paşa Konağı. 
Açıldığı tarihte yurtdışında olduğumdan 
törene katılamadığım gibi, açıldıktan 
sonra da henüz ziyaret edemedim. Söz 
konusu konağın müze olarak açılması 
münasebetiyle Bursa’da Zaman dergisinin 
Ekim 2013 tarihli 8. sayısında, dostumuz 
Sayın Banu Demirağ tarafından kaleme 

alınan “300 yıllık Tarihi Miras: Tahir 
Paşa Konağı” başlıklı yazıda ismim 
geçmiş ve okuduğum söylenen kitabede 
tashihe muhtaç ve ilave edilmesi gereken 
bazı yerler vardır. Ayrıca aynı yazıda 
ismi geçen ve lisanstan talebem olan 
Cenk Açarçiçek’in okuduğu söylenen, 
zira okunan metin benim tashihimden 
geçmişti, ancak onun böyle okumadığı 
Tahir Paşa’nın mezar taşı ile ilgili de bazı 

TAHİR PAŞA KONAĞI’NDAKİ KİTABE
VE MEZAR TAŞI MÜNASEBETİYLE...

Fotoğraf: Nilay Şahinkanat İlcebay
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düzeltmeler yapılması gerekiyor. 

Öncelikle bu konuya dahil olmamdan 
kısaca bahsedeyim. 2013 Haziran diye 
hatırlıyorum, eskiden beri tanıştığımız, 
birçok belgelerini okuyarak ailesi ile 
ilgili “Manolya Ağacının Kökleri” 
kitabını çıkartan Sayın Şüküfe Gökçen 
telefonla arayarak, Mudanya’daki Tahir 
Paşa Konağı başoda kapısı üzerinde 
bir kitabe olduğunu ve bu konuda 
yardımcı olup olamayacağımı sordu. 
Her zaman olduğu gibi memnuniyetle 
gittim ve kitabenin fotoğrafını da 
çekerek okunabilecek yerleri okudum. 
Zira ahşap kitabede hem üzerinden 
boya ile geçilmesinden, hem de ahşap 
olmasından dolayı yer yer tahribat 
meydana gelmiştir. Yerinde gördüğüm 
kitabenin aynı zamanda fotoğraflarını da 
çekerek okunabilecek kadarıyla okumaya 
çalıştım. Ayrıca daha önce de İ. Hakkı 
Konyalı tarafından da okunduğu ve 
bazı yanlışlar olduğunu da tespit ederek 
kendilerine okuduğum aşağıdaki metni 
gönderdim. Benim okuyup, tercüme 
ettiğim ve kısmen eksik olan metin şu 
şekildedir:

Bu bâba….… idüb safâ kesb eyle gel cânâ
……… sim ü zer eyle………  dilber-i 
ra’nâ
İlâhî feyz-i lütfunla kerem-bâbın küşâd 
eyle 
Bu hâne sâhibinin dâima ömrün müzdâd 
eyle
Sene 1137 (1724-1725)

Anlamı:
Bu kapıya …….. et, gel cana sefa kazan.
…… gümüş ve altın eyle……….. her 
güzele
Allahım! Lütfunun bereketiyle cömertlik 
kapısını açık tut.
Bu ev sahibinin ömrünü dâima uzun et.

Ancak yazıda, benim okuduğum metin İ. 
Hakkı Konyalı merhumun kimi yanlışları 
(bana kalırsa merhum doğru okumuştur 
da onu yazıya geçirenler yanlış daktilo 
etmiştir) benim yazdığım metne ilave 

ederek, son şeklini verdiğim gibi 
bir metin ortaya çıkmıştır. Benim 
okuduğum metin yukarıdaki gibidir. 
Bir diğer husus da aynı yazıda bahsi 
geçen Tahir Paşa’nın mezar taşı ile 
ilgilidir. Mudanya’daki Tahir Paşa 
konağındaki kitabeyi okuduktan sonra 
orada bir görevli bayan (isminin Pınar 
Hanım olduğunu hatırlıyorum) Tahir 
Paşa’nın mezar taşını da bulduklarını 
ve hazırladıkları kitapçığa fotoğrafını 
koyacaklarını, eğer mümkünse 
onu da gözden geçirmemi istedi. 
Bana gösterilen fotoğrafın Tahir 
Paşa ile ilgisi olmadığını, bu 
yanlışı yapmamaları gerektiğini 
söyledim. Pınar hanım o sırada beni 
Mustafa Turgut Bey ile telefonla 
görüştürdü ve kitapçığın basılmasının 
durdurulmasını sağladık. Peki yazıda 
geçen Tahir Paşa’nın mezar taşı nasıl 
bulundu?

Kısa bir araştırmadan sonra İstanbul 
Eyüp Mezarlığı’nda medfun olan 
Tahir Paşa’nın mezar taşının pafta ve 
parsel numaralarını Mehmet Nermi 
Haskan’ın Eyüp Tarihi adlı kitabından 
tespit edip, Tarih bölümünden eski 
öğrencim olan ve halen Mimar Sinan 
Üniversitesi Tarih Bölümü’nde yüksek 
lisans öğrencisi (yazıda öğretim üyesi 
olarak yazılmış, kendisinin böyle bir 
ifadesi olamaz, hatta bundan da rahatsız 
olduğunu bildirdi) Cenk Açarçiçek’i 
arayıp bu konuda yardımcı olmasını rica 
ettim. O da memnuniyetle kabul etti 
ve Banu Hanım’ın yazısında belirttiği 
gibi Mustafa Turgut beyle buluşarak 
mezar taşının fotoğrafını çekmişler 
ve Cenk’in okuduğu notlardan mezar 
taşının okunuşuyla ilgili bir metin 
ortaya çıkmıştır. Ancak söz konusu 
taşın okunmasında bir 
takım yanlışlar vardır. Bu 
yanlışlar da muhtemelen 
okunan metnin yazıya 
geçirilmesi sırasında 
yapılmıştır. Zira taşın 
okunması benim de 
onayımdan geçmiş ve şu 

şekilde onay vermiştim:

Hüve’l-Hayyü Lâ Yemût
Sâbıkan Hudavendigâr eyâleti
Mutasarrıfı olub Emînü’l-Hacc
Kâimmakâmlığıyla Sürre-i Hümâyûn
emânetine me’mûren azîmet üzre iken
irtihâl-ı dâr-ı bekâ iden Seyyid
Mehmed Tâhir Paşa merhûmun ve kâffe-i
ehl-i imânın rûh-ı şerîf lerine 
rızâen lillâhi’l-Fâtiha fî 22 Receb sene 
1287
(18 Ekim 1870)

Hâmiş: Gözü kör etmeyelim:
Öğrencilerime Osmanlı Türkçesi 
derslerini verirken onlara her zaman 
bir örnek veririm. Osmanlı Türkçesinde 
bir nokta gözü kör eder. Osmanlı 
Türkçesinde “göz” (كوز) kelimesindeki 
zenin üstünde noktayı görmeyip re 
okunursa kelime (كور)“kör” diye okunur.
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Hamam kelimesi Arapça “ısıtmak” 
anlamındaki “hammama”dan türeyen ve 
“ısıtan” anlamı taşıyan “hammam”dan 
gelmektedir. Osmanlı hamam geleneğinin 
ilk oluşumlarının ve gelişimlerinin 
görüldüğü Bursa’da saray, konak vb. 
büyük evler dışında orta halli ve küçük 
evlerde- yıkanma dolabı dışında bir 
hamam kısmı bulunmamaktadır. Halk 
yıkanma ihtiyacını “halk hamamı” 
veya “çarşı hamamı” denilen genel 
yıkanma yapılarında karşılamıştır. 
Sultan veya önde gelen devlet adamları 
ile varlıklı kimseler bu yapıları cami, 
medrese, imaret gibi hayır yapılarına 
gelir getirmesi amacıyla “vakıf” olarak 
veya doğrudan hayır için bölge halkının 
karşılık ödemeksizin yıkanabilmesi 
amacıyla yapmışlardır. 
Osmanlı İmparatorluğu’na giden yolda 
ilk başkent Bursa, yüzyıllarca Hamamları 
ve Kaplıcaları ile meşhur bir “su kenti” 
olmuştur. Bursa’da Osmanlı Döneminde 
14. Yüzyılın başlarından 17. Yüzyılın 
sonuna kadar bu yapıların birbirinden 
güzel örnekleri inşa edilmiştir.
Muallimzade Hamamı, Davutkadı 
Mahallesinde aynı adı taşıyan caminin 

doğusunda yer almaktadır.

Tarihçesi:
Kazım Baykal bu hamamı Muallimzade 
Ahmet Efendi’nin, Zeyneddin Hafi 
Mahallesi ve Aksu’daki Cami, okul ve 
zaviyesine gelir sağlamak için 1572’de 
yaptırmış olduğunu söyler. (Baykal, 
Bursa ve Anıtları, s.153) Ancak hamamla 
ilgili ilk sicil kaydı 1490 tarihine 
aittir.( Kepecioğlu, Bursa Hamamları, 
s.14) Bu kayıtta hamamın çok harap 
durumda olduğu belirtilmiş olduğundan 
hamamın 1490’dan önceki bir tarihte 
inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir. 
Hamam, eğimli bir arazi üzerine 
kurulmuş orta büyüklükte bir “çifte” 
hamamdır. Zaman içerisinde yapılan 
müdahaleler ve çevresel koşulların da 
etkisiyle yapının fiziksel durumunda 
bozulmalar ve değişiklikler meydana 
gelmiştir. Bu değişikliler sebebiyle 
kadın ve erkek kısımlarının hangileri 
olduğunu anlamak güçtür. Hamamın 
güneydeki kısmının ılıklığı kubbeyle 
örtülü eyvanlı bir mekan ve ona bağlı iki 
hücreden oluşmaktadır. Hücrelerden biri 
kubbe diğeri aynalı tonoz ile örtülüdür. 

Sıcaklık bölümleri iki kısımda da benzer 
plan özelliği göstermektedir. Sıcaklıklar 
eyvanla genişletilmiş kubbeli bir ana 
mekan ve bu mekana bağlanan kare planlı 
iki halvetten oluşmaktadır. Eyvanlar 
aynalı tonoz ile örtülü olup, güneydeki 
kısmın halvet kubbeleri pandantif lere, 
kuzeydekinin kubbeleri ise tromplara 
oturtulmuştur. Hamamın aynalı 
tonozlarında ve sıcaklık kubbelerinde 
altıgen ve yıldız biçiminde son derece 
hoş aydınlık delikleri bulunmaktadır. 
Yapı duvar malzemesi moloz taş ve kaba 
yontu taştır. 

Kayıtlara göre, hamam uzun zaman 
bakımsız kalmış ve pek çok kez de 
onarım görmüştür. 1490, 1613, 1655, 
1730, 1744 ve 1830 tarihlerinde çeşitli 
onarımlar görmüş olan Muaalimzade 
Hamamı 1950’lerde ise özgün işlevini ve 
karakterini büyük ölçüde kaybetmiştir. 
Yapının bu tarihte dökümhane 
olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
kullanım şekli nedeniyle de yapıya 
çok fazla müdahale edilmiş, neredeyse 
tüm mekanlar arasındaki duvarlar 
kaldırılmış, geriye sadece yapıyı 

HAMAMDAN DÖKÜMHANEYE, SOSYAL ve KÜLTÜREL TESİSE…

MUALLİMZADE HAMAMI
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taşıyacak şekilde paye biçiminde duvar 
parçaları bırakılmıştır. Hamam yapısının 
üstünde 1930’lu yıllarda yapılmış 
olduğu bilinmekte olan ahşap döşemeli 
bir kat bulunmaktaydı. Külhanın ocak 
ağızı kapatılmış, moloz taş ile yıkılan 
kısımlar onarılmış bu duvara pencere ve 
kapılar açılmıştı. Bu bölümün üstündeki 
döşemeden üst kata geçilmekteydi. 
Muallimzade Hamamı’nın plan şemasını 
gösteren izler, taşıyıcı ayaklar ve birkaç 
örtü elemanı dışında yapıdan geriye 
özgün malzeme ve detay kalmamıştır. 
(Şehitoğlu, Bursa Hamamları, s. 91,92.)

Hamamın Mimari Özellikleri:
Muallimzade Hamamı çifte hamam 
niteliğinde inşa edilmiş olup; günümüze 
gelene kadar çok fazla miktarda 
bozulmaya maruz kalmıştır. Bu durumun 
sebebi hem doğal faktörler hem de 
hamam işlevini kaybetmiş olan yapıya 
verilmiş olan yeni işlevlerdir. Hamamın 
1. Dünya Savaşı sonrasında soğukluk 
bölümünün yıkılmış olması özgün 
işlevini sürdürememesine ve yeni işlevler 
yüklenmesine sebep olduğu söylenebilir.
Hamam her ne kadar müdahale görmüş 
olursa olsun; ayakta olan aralık, tuvalet, 
halvetleri, su deposu ve bunların üzerini 
örten özellikli tonoz ve kubbeleri ile 
hala hamam yapısı olmanın izlerini 
taşımaktadır. Yapılan restitüsyon 
çalışmaları, hamamın soğukluk 
bölümlerinin yapının batı cephesinde 
bulunduğu ortaya 
koymuştur. Kadınlar 
ve erkekler bölümleri 
plana şemasında 
bir aks üzerinde 
simetrik bir yerleşim 
sergilemektedir. 
Tuvalet bölümlerinin 
üzeri tonoz ve 
kubbeyle; dikdörtgen 
bir plana sahip olan 
Ilıklık ve sıcaklık 
bölümlerinin üzeri 
tonoz ve kubbe ile; 
kare planlı halvetlerin 
üzeri kubbe ile 
geçilmiştir. Duvardan 

kubbeye geçişler tromplarla sağlanmıştır. 
Su deposunun tuğla tonoz örtüsü 
korunmuştur. Cephelerde hamamın özgün 
yapısını ılıklık mekanlarına giriş kapıları 
yansıtmaktadır.

Restorasyon Çalışmaları
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
2009 yılında proje çalışmalarına 
başlanmış olan hamamın bulunduğu 
parselde, verilmesi planlanan işlev 
doğrultusunda imar planı değişikliğine 
gidilerek “sosyal tesis alanı” olarak 
belirlenmiştir. Özel mülkiyete ait 
hamamın kamulaştırmasına önce 
Yıldırım Belediyesi’nce başlanmıştır 
ancak işlemler Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sonuçlandırılmıştır. 
Muallimzade Hamamı ile ilgili yapılan 
tüm proje çalışmaları itina ile çalışılmış; 
doğru verilere ulaşmak adına kazı 
çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde 
Belediyemizce yürütülmüştür. Kazı 
çalışmaları sonucunda hamamın özgün 
tuvalet bölümleri ve gerçek zemin kotları 
ile cehennemlik yükseklikleri tespit 
edilmiştir. Hazırlanan tüm projeler Bursa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu onayı alındıktan ve mühendislik 
uygulama projeleri tamamlandıktan sonra 
restorasyon uygulamalarına başlanmıştır.

Hamamın kubbe ve tonozlarını tahrip 
eden betonarme döşeme kaldırılmış ve 
hamamın özgün çatı konstrüksiyonu olan 

bu yapı parçaları ortaya çıkarılmıştır; 
üzeri kurşun ile örtülerek iç mekanda 
geometrik formlardan (yıldız ve 
altıgen) oluşan fil gözleri hamam 
işlevinin yansıması olarak yerini 
almıştır. Yine özgün işlevi dışında 
kullanıldığı dönemde yok olan mermer 
zemin döşemeleri yenilenmiştir. İşlev 
doğrultusunda uygulama aşamasında 
mekanların daha aydınlık olması adına 
hamamın Dökümhane döneminde açılan 
açıklıklar; bu dönemdeki kullanımına 
atıfta bulunularak,  ahşap çerçeve içi cam 
olacak şekilde düzenlenmiştir.

Tarihi yapının algılanabilirliğini 
arttırmak adına hamamın restorasyon 
çalışmaları kapsamında, yapı önündeki 
meydan düzenlenmiş, meydandaki 
mevcut taksi durağı, tarihi dokuyla 
uyumlu olacak şekilde değiştirilmiştir. 
Ayrıca restorasyon öncesinde, hamamın 
güney cephesini kapatan park alanındaki 
büyük boyutlu bir trafonun yeri 
değiştirilmiş; açılan alan hamamın 
dış kotuna indirilerek, çocuk parkı 
düzenlenmiş ve boyutları daha küçük 
bir trafonun, bu alanın daha güneyinde 
konumlandırılması sağlanmıştır. Bursa 
Büyükşehir Belediyesinin yeniden hayat 
bulmasını sağladığı hamam, bu yeni 
işlevi ile; bulunduğu ilçe ve çevre için 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapıldığı 
önemli bir odak noktası olacaktır.
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BURSA 6 ASIRLIK BİR DEĞERE 
DAHA K AVUŞTU

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sultan 2. 
Murad’ın vezirlerinden Feyzullah Paşa 
tarafından 1426 yılında yaptırılan ve 
bakımsızlık nedeniyle harabeye dönen 
Feyzullah Paşa Mescidini ilk günkü 
ihtişamına kavuşturdu.

Tarihi ve Kültürel Mirasın ayağa 
kaldırılması çalışmalarıyla UNESCO 
tarafından da örnek gösterilen Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, yok olmaya 
yüz tutmuş 587 yıllık bir Osmanlı 
eserini daha ayağa kaldırdı. Sultan 2. 
Murad’ın vezirlerinden Feyzullah Paşa 

tarafından 1426 yılında yaptırılan, 
ilk dönem Osmanlı eserlerinden biri 
olmasına rağmen ilgisizlik nedeniyle 
harabeyi andıran Feyzullah Paşa 
Mescidi restorasyon çalışmalarının 
ardından özgün kimliğine kavuştu. 
Tarihi mescitteki son çalışmaları yerinde 
inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, tarihi yapıyı önümüzdeki 
günlerde hizmete açacaklarını bildirdi.

Bölgeye değer katacak
Emirsultan mezarlığının batı kısmındaki 

yaklaşık 600 yıllık eserin tamamen bir 
harabe görümünde olduğunu, sadece bir 
iki duvarının günümüze ulaşabildiğini 
hatırlatan Başkan Altepe, restorasyon 
çalışmalarının tamamlandığını ve tarihi 
mescidin önümüzdeki günlerde ibadete 
açılacağını söyledi. Restorasyonun 
ardından tarihi mescidin özgün kimliğine 
yeniden kavuştuğunu belirten Başkan 
Altepe, “Abdest alma yerleri, çevre 
düzenlemesi ve hemen yanına yaptığımız 
çocuk oyun alanı ile bölge önemli bir 
değer kazandı. Şimdiden bölge halkına ve 
Bursa’mıza hayırlı olsun” dedi.
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FAHRİ 
DOKTOR AYA 
AK ADEMİK 
BAKIŞ

Bugün Uludağ Üniversitesi olarak, Bursa 
Büyükşehir Belediye başkanımıza fahri 
doktora unvanı verme töreni yapıyoruz. 
Uludağ Üniversitesi hangi gerekçelerde 
bu kararı aldı sorusunu cevaplamak 
için birkaç cümle söylemek istiyorum 
müsaadenizle. Bunlardan bir tanesi biraz 
önce de Sayın Bölüm Başkanımızın 
ve Dekanımızın da vurguladığı gibi, 
Bursa, Sayın Başkanımız döneminde, 
tarihinde olmadığı kadar tarihi doku ve 
restorasyonun korunması çalışmaları 
altına almıştır. Bunlara hepimiz, Bursa’da 
yaşayanlar olarak şahidiz diyoruz. 
Kendisinin tarihi kentler birliğinden 
aldığı ödüller bunlara destektir. Yine 
son zamanlarda UNESCO dünya kültür 
miras çalışmaları sonlanmak üzere. 
Bursa’mızın birçok dokusu restore 
edilmiş, UNESCO tarih kültür mirası 
hazinesine kabul edilecekler. Bunlar 
Başkanımızın bu açıdan bizlere sunduğu 
güzelliklerdir diye düşünüyorduk 
doğrusu. Yine bir diğer önemli unsur 
kendisine bu ödülü layık görmemizde, 
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın 
Bursa’mızın kültür ve sanat hayatına 
katkılarıdır diyebilirim. Özellikle 
hepimiz şahidiz akademisyenler 
olarak Büyükşehir Belediyemizin 
destekleriyle sadece Uludağ Üniversitesi 
olarak birçok bilimsel panel söyleşi 
ve sempozyumları yapıyoruz. Birçok 
ilimizdeki, ilçelerimizdeki toplantıları 
maddi ve manevi destekçileri Bursa 
büyükşehir belediyemiz olmuştur. 
Bunu hepimiz biliyoruz. Yine son 
dönemde akademisyenlerden aldığım 
bilgilere göre, son bir kaç yıl içinde 
bile akademisyenlerimizin Bursa ile 

ilgili yaptığı yayınlar kitap haline 
dönüştürülmesi rakamı 150 kitap, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
basılmış ve Bursa’mızın hizmetine 
sunulmuştur. Yine Bursa ile yapılan 
bütün çalışmalarda yine Büyükşehir 
Belediyesi’nin ve belediye başkanımızın 
desteklerini görüyoruz doğrusu. 
Büyükşehir Belediyemizin sadece Bursa 
ile ilgili hayalleri yok, doğrusu bunu 
hepimiz biliyoruz. Biz de akademisyen 
olarak bunlara şahidiz çünkü 
Balkanlardaki birçok yatırımlarda, kültür 
sanat faaliyetlerinde de Bursa Büyükşehir 
Belediyemiz var gücüyle yer alıyor. Yine 
Uludağ Üniversitesi birçok akademisyen 
kendini danışman olarak birçok 
kollarda görev yapıyorlar, kendisiyle 
beraber zevkle ve şevkle çalışıyorlar 
diye düşünüyorum. Yine Balkanlardaki 
birçok yatırımlarda da altını çizmem 
gerekirse Bursa Büyükşehir Belediyemizi 
ve Sayın Başkanımızın katkıları vardır 
diye düşünüyorum. Kentte yaşayan bir 
birey olarak, kent trafiğinin katkılarına 
baktığımız zaman bile gerçekten 
başkanımızdan övgüyle bahsetmek 
gerekir diye düşünüyorum, elimizi 
vicdanımıza koyduğumuz zaman.

Bundan yıllar önce, bir Ramazan 
gününde, buradan Setbaşı’ndaki evime 
gitmek için 2 saat yollarda beklediğimi 
iyi hatırlıyorum, dolayısıyla da şu 
andaki Bursa’nın trafiğine baktığımız 
zaman gerçekten de buradaki atılımların 
başkanımızın döneminde rastlamış 

olması da kendisi adına bir övünç 
kaynağıdır diye düşünüyorum. Yine 
metroyla ilgili yatırımların üniversite 
olarak zaten biz şahidiz. Üniversitemizin 
şu an içine kadar metro geliyor, bu 
çalışanlarımız adına, öğrencilerimiz 
adına, hastalarımız adına gerçekten 
büyük bir hizmettir diye düşünüyorum. 
Yine İpekböceği ve tramvay projesi 
gerçekten de bir belediyenin, risk alarak, 
altını çizerek söylüyorum, risk alarak 
böyle bir proje içinde yer alması ve bu 
projeden de başarıyla, alnının akıyla 
çıkması büyük bir ayrıcalıktır diye 
düşünüyorum. Bunu başarmış olması 
Belediyemizin ve Sayın Başkanımızın 
gerçekten de övgüye değer özellikleridir 
diye altını çizmek gerekir.

Hep anlatılır ya; 2 tür şehirler vardır, 
bir gezip görülecek şehirler, bir de 
yaşanacak şehirler. Ne talihsizliktir ki, 
gezip görülecek şehirlerde yaşanamaz 
çünkü onlar yaşama uygun kentler 
değildir, insanı sıkar, boğar. Ama Bursa 
için gerçekten de bir kent yaşayanı 
olarak gururluyum, mutluyum bu kentte 
yaşamaktan gerçekten de büyük mutluluk 
duyuyorum, samimi duygularım bu. 
Bursa şu anda Belediyemizin ve Sayın 
Belediye Başkanımın gayretlerinde 
hem gezip görülecek hem de yaşanacak 
bir şehir olmuştur. Bunu gerçekten de 
övgüyle kendisine aksetmemiz gerekiyor. 

Bu çabalar dışında Uludağ Üniversitesi 
ile Belediyemizin ilişkileri nedir 
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dediğimiz zaman da şunu söyleyebiliriz; 
Uludağ Üniversitesi şu anda tarihinde 
olmadığı kadar kentle bütünleşmiş 
konumdadır. Burada belediye de 
paydaşlarımızdan bir tanesi. Sayın 
Başkanımızın döneminde şu 2,5 yıllık 
anılarımı yokladığım zamanlar onlarca 
projeyi birlikte gerçekleştirdik diyoruz. 
Her türlü projemize maddi manevi destek 
veriyorlar, bunları minnetle şükranla 
karşıladığımızı üniversitemiz adına 
söylüyorum. 

Biraz önce üniversitemizin öğrenci 
temsilcileri de Sayın Başkanımıza 
plaket verdiler. Çünkü tarihte ilk kez 
Uludağ Üniversitesi ile belediyemiz 
kayıtlar sırasında önemli bir 
projeye imza attı. Öğrenci konseyi 
temsilcilerimizle beraber, Uludağ 
Üniversitesi’ne kayıt yapılan 12 
bin öğrenci Belediyemizin maddi 
manevi destekleriyle terminallerden, 
otogarlardan, tren istasyonlarından 
alınarak kampüse getirilmiştir. 
Burada kayıtları tamamlanmış, 
aileleriyle beraber ağırlanmış ve yolcu 
edinmişlerdir. Projenin birinci etabı bu, 
2. etabı daha güzel. 2. etapta da yine 
birlikte çalışacağız. Bursa Büyükşehir 
Belediyemizin desteği ile öğrencilerimize 
Bursa’nın tarihi, kültürel dokusu 
tanıtılacak ve buna bir yıl boyunca 
devam edilecektir. Öğrencilerimizden 
Sayın Başkanım biraz önce plaket 
aldılar; bizlerden plaket almak kolay 
ama öğrencilerden takdir kazanmak 
çok zordur. O açıdan da başkanımı 
tebrik ediyorum. Birçok projeyi 
burada söyleyebilirim doğrusu ama 
çok fazla zaman almayacağım. Uludağ 
Üniversitesi ve belediyemizin onlarca 
projesinin şuanda yürümekte olduğunu 
söyleyebilirim. Onun dışında, gerçekten 
Uludağ Üniversitesi Türkiye’nin en 
güzel kampüsüne sahip bir konumdur. 
Bunu altını çizerek iddia ediyorum. 
Ama altyapı eksiklerimiz maalesef var. 
Devletimizin kaynakları bunu bir anda 
güzelleştirmemize de yetmiyor doğrusu. 
Burada Büyükşehir Belediyemizi yine 
Uludağ Üniversitesi olarak minnetle 

anmamız, hatırlamamız gerekir. Biraz 
önce açılışı yapılan kavşakla beraber 
çevre yollarının yapılması, mevcut 
trafiğin dış aksa kaydırılarak mevcut 
alanların bisiklet ve yaya yollarına 
dönüştürülmesi projesi toplamı 10 bin 
liralık bir bütçedir. Sayın Başkanımız 
da biraz önce ifade ettiler; şu ana kadar 
buraya yapılan harcama 5 milyonun 
üzerindedir. Dolayısıyla da bu projeyle 
beraber Uludağ Üniversitesi kampüsü 
çok daha yaşanabilir çok daha güzel 
bir kampus olacaktır diye düşünüyoruz 
ve hayal ediyoruz dolayısıyla da 
bizlerin hayallerini pekiştiren, 
umutsuzluklarımızı gideren, gerçekten de 
öğrencilerimizi ve bizi motive eden bir 
yatırım olmuştur bunlar. Kendilerine bu 
açıdan da şükranlarımızı, minnetlerimizi 
sunuyorum. Giriş taklarımız yapılacak. 
Sayın Başkanım da vurguladı, çevre 
yollarımızla beraber kampüs bir buçuk 
yıl içinde gerçekten de tanınmayacak 
hala gelecek, güzelleşecektir diye 
düşünüyoruz. Onun dışında hasta 
yakınlarıyla ilgili projemizi başlatıyoruz. 
Sayın Başkan da açıkladılar, bu da 
Uludağ Üniversitesi hastanesi için çok 
büyük projelerden bir tanesi çünkü böyle 
bir tesisin yapılması ve daha da önemlisi 
işletilmesi belediyemiz tarafından 
sağlanacak. Çok makul ücretlerle, bedava 
düzeyince olabilecek bedellerle hasta 
yakınlarımız burada kalabilecekler. Bu 
da Bursamız adına gerçekten büyük bir 
yatırımdır, büyük bir inceliktir, büyük 
bir destektir diye düşünüyorum doğrusu. 
Onun dışında Besaş’la ilişkilerimizi 
altını çizerek vurgulamam gerekir. 
Sayın Başkanımızla beraber ortaya 
çıkan bir ilişkidir bu. Gıda mühendisliği 
bölümümüzle beraber Besaş’ın araştırma 
ar-ge fırını bitmek üzere, hemen hemen 
3 trilyonluk bir yatırım bu, yakında 
bunu hizmete sokacağız. Bu fırınla 
beraber Uludağ Üniversitesi ve Besaş 
ortak ar-ge çalışmaları burada yapılacak, 
öğrencilerimiz burada çalışacaklar, bu 
da yine Uludağ Üniversitesi’ne destek 
adına başkanımızın önemli katkılarından 
bir tanesidir diye düşünüyorum. Bu 
örnekler çoğaltabilir ama zamanı da çok 

fazla almamak adına fazla da bu konuda 
bahsetmek istemiyorum. Ancak bu Fahri 
Doktoranın manasında sadece Uludağ 
Üniversitesi’nden sizlere bir minnet ve 
şükran ifadesi değildir, altını çizerek 
söylüyorum, Uludağ Üniversitesi Bursa 
halkının hislerinin tercümanı olarak size 
bu desteği veriyor, size bu unvanı veriyor. 
Dolayısıyla da üniversitem adına, bizlerle 
beraber olduğunuz için onur duyuyorum. 
Zaten şahsınızla ilgili her zaman bütün 
üniversite personeli minnetle şükranla 
bahsediyorlar çünkü bize her zaman 
şunu hissettirdiniz. Uludağ Üniversitesi 
Bursa’nın göz bebeğidir. Konuşmanızda 
bunu ifade ettiniz. Uludağ Üniversitesi’ni 
her zaman destekleyeceğiz dediniz. Ve 
daha önemlisi Uludağ Üniversitesi’ni 
seviyorum dediniz. Sadece seviyorum 
demekle de yetinmediniz, gerçekten de 
vücut dilinizden, uygulamalarınızdan 
da bizi sevdiğinizi desteklediğinizi her 
zaman gösterdiniz. Dolayısıyla da bir 
vefa duygusu olarak, hem Bursa halkı 
adına hem de Uludağ Üniversitesi adına 
sizlere bu fahri doktora unvanını takdim 
edeceğim. Zaten gönül bağı olarak 
bizlerle beraberdiniz bunu biliyoruz, 
2 yıldır beraber çalışıyoruz Sayın 
Başkanım, bunu hissettik, hissettirdiniz 
bize ama bu fahri doktora töreninden 
sonra artık Uludağ Üniversitesi’nin bir 
mensubu olacaksınız. Uludağ Üniversitesi 
olarak bizlere katılmanızdan onur 
duyuyoruz.  Çok teşekkür ediyoruz, bu 
davetimizi kabul ettiğiniz için. Sayın 
Başkanım sözlerimi şöyle bitirebilirim; 
bundan sonraki hayatınız ne olacak 
bilemeyiz. Siyasi hayat elbette ki 
nasıl cereyan edecek, kaderiniz nasıl 
cereyan edecek onu bilemeyiz ama 
burada dostlarınız şunu söylüyor size; 
hayat sizin için güzel olsun, kader size 
iyilikler güzellikler getirsin. Eşiniz 
hanımefendiyle beraber torununuz 
İlhan’la beraber,  annenizle beraber, nice 
sağlıklı mutlu yıllar diliyorum sizlere 
saygılar sunuyorum... 

*Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Kamil Dilek’in fahri doktora töreninde 
yaptığı konuşmadan…
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İPEK YOLU ŞEHİRLERİ BAYR AĞI 2015’TE BURSA’DA

Dünya İpekyolu Şehirleri 2015 yılında 
Bursa’da toplanıyor. Güney Kore’nin 
Yeosu kentinde gerçekleştirilen Dünya 8. 
İpek Yolu Şehirleri Belediye Başkanları 
Forumu sonuç bildirgesi açıklandı. 
Buna göre tarihi ipek yolu şehirlerinin 
belediye başkan ve yöneticileri 2015 
yılında Bursa’da toplanacaklar. Yaklaşık 
30 ülkeden 120 şehrin belediye başkanı 
ve vali düzeyindeki temsilcileri, Çin’den 
başlayıp Orta Asya’yı kat ederek 
Anadolu’ya ulaşan ve Bursa’da son bulan 

tarihi ipek yolunun günümüz modern 
dünyasında da önemli bir sosyal ve 
ekonomik ağ oluşturması için gerekli 
altyapıyı konuşacak. İpek yolu üzerindeki 
günümüz medeniyetlerinin uyumunu, 
karşılıklı etkileşimini ve özellikle de 
yeni ticaret kanallarının geliştirilmesini 
amaçlayan buluşmanın Bursa’da 
yapılacak olması, yüzyıllarca dünya 
ekonomisine yön veren bir sisteme yeni 
görevler yüklenecek olması bakımından 
önemli bulunuyor.

8. Dünya İpekyolu Şehirleri Belediye 
Başkanları Forumu, Ekim ayı sonunda 
Güney Kore’nin tarihi kenti Yeosu’da 
yapıldı. Toplantıya Bursa’dan Büyükşehir 
Belediyesi Başkan Danışmanı ve Kent 
Müzesi Koordinatörü Ahmet Erdönmez 
ve Tarihi Miras Projeler Koordinatörü 
Aziz Elbas katıldı. Dünyanın en eski 
ticaret yollarından biri olan ve uzunluğu 
7 bin kilometreyi bulan ipek yoluna 
günümüzde yeni sosyal, kültürel ve 
ticari işlevler yüklemek amacıyla 
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gerçekleştirilen toplantıda bir sunum 
yapan Tarihi Miras Projeler Koordinatörü 
Aziz Elbas, Bursa’nın tarihi ipek yolu 
üzerindeki yeriyle ilgili bilgi verdi. Elbas 
sunumunda, genel olarak kent tarihini 
ve son dönemde tarihi miras alanında 
yapılan çalışmalar, Tekstil Sanayi Müzesi 
ve İpek Müzesi hakkında ayrıntılı bilgi 
verdi. Dünyanın farklı coğrafyalarından 
yaklaşık 250 belediye başkanı ve 
kent yöneticisinin katıldığı toplantıda 
Bursa’nın sunumu büyük ilgi gördü. 

Güney Kore’nin tarihi şehri Yeosu’da 
gerçekleştirilen Belediye Başkanları 
Forumu’nda, Bursa’nın yanı sıra 8 
kent daha toplantılara evsahipliği için 
aday oldu ve sunum yaptı. Aralarında 
dünyanın önemli tarihi şehirleri arasında 
yer alan Budapeşte(Macaristan), 
Kotor(Karadağ), Bişkek(Kırgızistan) 
ve Semerkant(Özbekistan) gibi 
aday şehirleri değerlendiren Dünya 
İpekyolu Şehirleri Organizasyon 
Kurulu, Yeosu’daki toplantının sonuç 
bildirgesiyle birlikte 2015’de toplantının 
yapılacağı yeri de açıkladı. Buna göre, 
2015 yılı Eylül/Ekim aylarında 30 kadar 
ülkeden 120 şehrin belediye başkanları 
Bursa’ya gelerek, modern ipek yolunu 
konuşacak. 

Konuyu değerlendiren Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi 
ipek yolunun önemli duraklarından 

biri olan Bursa’nın, modern ipek yolu 
projesinde de aktör kentlerden biri 
olması gerektiğini söyledi. Günümüz 
dünyasında turizm olgusunun kültür 
turizmine ve özellikle de kültür yollarına 
yöneldiğini anlatan Başkan Altepe, “Biz 
yıllardır bu alanlarda proje üretiyoruz, 
kentimizin turizm pastasından hak 
ettiğini alabilmesi için çalışıyoruz. Bu 
çabalardan biri de ipek yolu şehirlerinin 
Bursa’da toplanması ve tarihi güzergah 
üzerinde oluşturulacak günümüz kültür 
ve ticaret ağlarına dahil olmaktır. 
Bu sayede hem modern ipek yolu 
politikalarının belirlenmesine önemli 
bir katkı sağlayacağız hem de dünyanın 
150 farklı şehrinden gelecek misafirlere 
Bursa’yı gezdirme imkanı bulmuş 
olacağız” dedi.

Yeosu Bildirgesi
Tarihi ipek yolunun başlangıç noktaları 
arasında yer alan Güney Kore’nin 
tarihi şehri Yeosu’da yapılan Belediye 
Başkanları Forumu’na dünyanın pek çok 
önemli kentinden temsilciler katıldı. 
Toplantıya UNESCO’nun yanı sıra; 
ABD, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere 
ve İsviçre gibi ülkelerin büyük önem 
verdiği gözlendi. Yüzyıllarca doğu ile 
batı arasında hem ticaret mallarının hem 
de kültürlerin ve inançların taşınmasına 
aracılık eden ipek yolunun günümüz 
dünyasında yeni turizm güzergahı olarak 
belirlenecek olması, bu oluşumdan pay 

almak isteyen tüm ülkeleri ve kentlerin 
dikkatinin buraya toplanmasına neden 
oldu. 

Toplantıda, tarihi ipek yolunun; Kara, 
Hava, Deniz ve Demir yolu güzergahları 
üzerinde öneriler de sunuldu. Yeni İpek 
Yolu Üzerinde Evrensel Medeniyetlerin 
Uyumu üzerine sunumların yapıldığı 
Forumun sonuç bildirgesinde, tarihi ipek 
yolunun aktif bir hale getirilmesi karara 
bağlandı. Diğer yandan, Kara ve Deniz 
ipek yolu güzergahı üzerindeki şehirlerin 
yöneticilerinin çevreye ve iklim 
değişikliklerine karşı sorumlu olmaya 
çağrıldığı sonuç bildirgesinde; farklı 
ideolojilere ve politik sistemlere rağmen, 
kültür farklılıklarına saygı gösterilmesi, 
İpek Yolu Şehirler Ağı, İpek Yolu 
Üniversiteler Ağı, İpek Yolu Şehirleri 
Kültür Ağı gibi birliklerin oluşturulması 
ve bu ağ üzerinden kültürel, turistik, 
öğretici, iş ve spor alanlarında işbirlikleri 
yapılması, gençler arasında değişim 
programları düzenlenmesi gibi hükümler 
de bildirgede yer aldı. Sonuç bildirgesi 
şu hükümlerle son buldu: Son olarak, 
tüm kara ve deniz yolu şehirlerini, 
kendi özel iyileştirme programlarını 
geliştirmeye davet ederek, vatandaşlarına 
sağlık ve mutluluk getirmeleri için bu 
program tecrübelerini “Yeni Küresel 
İpek Yolu’nda bulunan şehirlerle 
paylaşmalarını istemekteyiz.
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Aziz ELBAS

İpek Yolu Çin’i, Asya üzerinden Anadolu 
ve Avrupa’ya bağlayan ve geçmişi 
milattan önceki yüzyıllara dayanan 
tarihi bir yoldur. Bu yol vasıtasıyla 
en çok taşınan mal ipek olduğundan 
ötürü bu yola İpek Yolu adı denilmiştir. 
Milattan önce kullanılmaya başlanan 
yol Antakya’dan başlayarak İran ve 
Afganistan’ın kuzeyinden geçerek 
Pamir Ovası’na kadar gitmekteydi. 
İpek Yolu’nun bir güzergahı Baktriyo 
yolundan Hindistan’a giderken diğer 
bir güzergahı ise, Batı Türkistan’ın 
güneyinden geçilip, Taklamakan Çölü’ne 
girmeden güneyden veya kuzeyden kat 
edilerek Doğu Türkistan’a varılırdı. Daha 

sonra iki güzergah 
tekrar birleşip Doyang 
Bölgesi’ne kadar 
uzanmaktaydı.

Tarih boyunca Orta 
Asya bölgeleri ile her 
daim bağlantılar var 
olmuştur. Çin ile Avrupa arasında en 
az Tunç Devri’nden bu yana bağlantılar 
mevcuttur. İlk dönemlerde madenin 
elde edilerek işletilmesi konusunda 
bilgi alışverişinde bulunulmuş, daha 
sonraları ise ticari mal değişimi suretiyle 
gelişmiştir. Bu sayede iki farklı kültür 
birbirini tanıma imkanı elde etmiştir. 
İpek Yolu yalnızca tüccarların değil, 
aynı zamanda, doğudan batıya ve batıdan 

doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, 
dinlerin ve kültürlerin aktarıldığı 
bir yol olmuştur. İpek, ayrıca doğu 
kültürünün batı tarafından tanınmasını 
da sağlamış, kültür tarihinin gelişiminde 
de önemli bir rol oynamıştır. Bu yol 
vasıtasıyla felsefeler, sanat, ahlak, örf ve 
adetler etkileşim içerisine girmiştir.

İpek Yolu dünyada ticaret tarihi kadar 
eski bir ticaret yoludur. ‘İpek yolu’ uzun 

İPEK YOLU’NDA
YENİ AR AYIŞLAR

Fotoğraflar: Saffet Yılmaz
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yıllara sürekli konuşulmasına ve projeler 
üretilmesine rağmen özellikle 2000’li 
yılların başından itibaren üzerinde 
özellikle durulan ve ciddiyetle ele alınan 
bir konu olmaya başlamıştır. Günümüzde 
Unesco başta olmak üzere kültür odaklı 
uluslararası kuruluşların yanında 
uluslararası ticaret örgütlerinin de 
gündemlerinin ilk sıralarında yer almaya 
başlamıştır. “Kültürlerarası diyalog”, 
“İpek Yolu kültür koridoru” başlıkları 
altında komisyonlar oluşturularak bu 
konuda ipek yolu üzerinde ülkeler başta 
olmak üzere birçok ülkeden temsilcilerin 
katıldığı uluslararası toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların 
küçük çaptaki bir örneği de Mart 2013’te 
Kültür Bakanlığı, Unesco ve Türksoy 
işbirliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde yapılmıştı. Buna paralel 
bir çalışma ise İpek Yolu üzerinde 
bulunan şehirlerin bir araya gelmesiyle 

geliştirilmesi düşünülen işbirlikleri. Bu 
amaçla ilk toplantı 2006 yılında Taşkent 
şehrinde yapılmış daha sonra sırasıyla 
Lanzhou, Almata, Pyeongtaek, Shiraz, 
Graozni ve Gaziantep şehirlerinde 
gerçekleştirilmiş, en son ise Güney 
Kore’nin Yeosu şehrinde gerçekleştirildi. 
30 ülkeden belediye başkanı ve 
yetkililerin yer aldığı 250 yabancı 
katılımcı ile birlikte ülkenin farklı 
bölgelerinden ve yetkililerinden oluşan 
dinleyici kitlesiyle Expo 2012 alanında 
inşa edilen kongre merkezinde hedefe 
odaklı toplantılar gerçekleştirildi.

Bu toplantıların özünde Unesco gibi 
uluslararası kurumlarında desteğini 
alarak kendi şehirlerinin dünyadaki 
tanınırlığını arttırmak, diğer yandan 
İpek Yolu üzerinde yer alan şehirlerle 
kültür başlığı altında işbirliklerini 
güçlendirirken, diğer taraftan turizm 

başta olmak üzere geçmişte olduğu gibi 
ticari ilişkilerinde gelişmesine katkıda 
bulunmak. Yapılan son toplantıda İpek 
Yolu’nun kısa süre içerisinde turizm 
başta olmak üzere bir çok başlıkta önemli 
bir argüman olarak hızla yükselişe 
geçen değerler bütünü olacağı yapılan 
konuşma ve sunumlardan net olarak 
anlaşılmıştır. Özellikle Çin, Güney Kore, 
Rusya, Japonya, Kazakistan gibi ülkelerin 
bu konuda büyük çaba içerisinde 
oldukları rahatlıkla gözlenmektedir. 
Kültür turizminin oldukça hızlı bir 
şekilde tüm dünyada tırmanışa geçmesi 
İpek Yolu gibi gerek tarihi geçmişi ve 
gerekse kat ettiği coğrafyalar açısından 
hem lansmanı hem de pazarlanması 
kolay bir turizm akımı haline getiriyor. 
Unesco’nun da gündeminde sıkı bir 
şekilde takip ettiği ve Kültür Koridoru 
adı altında tescil etmeye çalıştığı İpek 
yolu turizmi bu sebeple birçok ülkenin 

İpek Yolu’nun başlangıç noktalarından biri olan 
Güney Kore, denizle iç içe ülkelerden bir tanesi.
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iştahını kabartan bir duruma gelmiştir. 
Toplantıda tarihi İpek Yolu’nun dört ana 
başlık altına değerlendirilmesi gerektiği 
özellikle vurgulanmıştır. 1-Kara yoluyla, 
2- Deniz Yoluyla, 3- Hava Yoluyla, 
4-Demir Yoluyla...

Yapılan toplantılarda zikredilen her bir 
İpek Yolu koridoru için örneklemeler 
ve öngörüler dile getirilerek bu konuda 
potansiyeller ortaya konulmuştur. Öne 
çıkan bazı başlıklar şöyle sıralanabilir: 

İpek Yolu şehirlerinde daha fazla eğitim 
verilebilmesi için akademik alanda 
enstitüler arasında değişimleri artırmak 
için tanıtımlar yapılması. Eğitim için 
uygulamalı ve sürdürülebilir bir çerçeve 
geliştirerek ‘İpek Yolu Üniversiteler 
Ağı’nın kurulması. 

Farklı ideolojiler ve politik sistemlere 

rağmen, kültürel farklılıklarımıza ortak 
saygı göstererek ırk ve din ayrılıklarını 
yok ederek “İpek Yolu Şehirleri Kültür 
Ağı” küresel birliği kurulması. 

İpek Yolu gemi turu programını 
planlayarak, İpek yolu şehirleri arasında 
turizmin geliştirilmesi.

Gençler için değişim programları 
düzenleyerek, tüm vatandaşların 
İpek yolu üzerindeki farklı kültürleri 
anlamalarını sağlayarak kendi yerel 
yaşam kültürümüzü zenginleştirmek. 

Dünya ekonomisinde ve gelir düzeyi 
konusunda hızlı bir tırmanışa geçen; Çin, 
Güney Kore, Japonya, Hindistan ve Orta 
Asya Türk Cumhuriyetleri yukarıdaki 
başlıklarda hareketli turizm konusunun 
ana unsurları olarak görülürken, Amerika 
ve Avrupa halklarının da bu güzergah 

içerisine nasıl aktif olarak dahil 
edileceği konusunda değerlendirmeler 
yapılmıştır. Program içerisinde bir 
sonraki yıllarda bu toplantılara ev 
sahipliği yapacak şehri belirlemek 
aralarında Bursa’nın da bulunduğu sekiz 
adet sunum yapılmıştır. (Kotor, Urumçi, 
Bursa, Budapeşte, Pecs, Kharkov, 
Bişkek, Semerkand) Bursa Büyükşehir 
Belediye olarak yapılan sunum takdir 
toplamış beğeni ve ilgiyle izlenmiştir. 
Bunun sonucunda 2015 yılında İpek yolu 
şehri ev sahipliği bayrağının Bursa’ya 
geçmesi kararlaştırılmıştır.  Bu kararın 
verilmesinde Bursa’nın geçmişte olduğu 
gibi bir ipek yolu şehri olarak halen canlı 
ticaret şehri özelliğini kaybetmemesi, 
özgün kimliğini koruması, tarihi 
kimliğini koruması ve yaşatması, İpek 
Müzesi ve ipeğin halen önemli kültürel 
ve ekonomik unsurlardan birisi olması 
gibi öne çıkan özellikleri olmuştur.
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Bilindiği gibi İpek Yolu, Çin’den 
alınan İpek ham maddesinin batıya, 
ilk zamanlarında da Büyük Roma 
İmparatorluğu’nun başkenti olan Roma’ya 
ulaştırılması için yapılan yolculuk 
sırasında kullanılan yola verilen isimdir. 
İpek, o devirlerin ticaret hareketliliğinde 
en pahalı maddelerden biridir. Gerek 
alındığı yerdeki fiyatının yüksek olması 
ve gerekse ulaşım maliyetinin yüksekliği 
sebebiyle, Roma’daki pazarlama sırasında 
pazarın en yüksek fiyatlı malı haline 
gelebiliyordu. İşte bu fiyata da Büyük 
Roma’nın başkentindeki zengin kesim 
müşteri olabiliyordu. Zamanla Çin 
dışında da üretiminin yapılabilir hale 
gelmesi nedeniyle, ipek piyasasındaki 
fiyatlar değişkenlik göstermeye başladı. 
Bu sebeple de ekonomik yönden 
gelişmiş şehirlerin zengin kesimleri 
de bu maddeye değişik fiyat ve kalite 
farklılıkları çerçevesinde ulaşabilir 
oldu. Çin dışındaki üretim yerleri de 
yine İpek Yolu güzergâhı üzerinde kalan 
coğrafyalarda ortaya çıktı. Bu sebeple 
genel çerçevede İpek Yolu güzergâhı, 
çok uzun yüzyıllar boyunca hep Çin ile 
Avrupa arasındaki klasik yönünü korudu. 
Bazen gidiş ve geliş güzergâhlarında, 

biraz kuzeye veya biraz güneye kaydırıldı 
ise de doğu-batı yönündeki hattını hep 
korudu.

Bu pahalı maddenin taşındığı 
güzergâhlar, devletlerin yöneticilerinin 
de hep ilgisini çekmiştir. Çünkü ticareti 
yapan tüccarların, nakliyat sırasında 
kalabalık tüccar grupları ile hareket 
ettikleri bilinmektedir. Bu kalabalık 
grubun yanlarında, koruma elemanları 
ve hizmet elemanları gibi birçok başka 
insanlarla birlikte yolculuk ettikleri de 
bilinir. Tabi bu kadar insanın yanında, 
sırada yolcular da bu gruba bazen 
katılıyorlardı. Böylece grup, insan 
sayısı bakımından hayli kalabalık bir 
miktara ulaşıyordu. O yüzden bu kadar 
insanın dışında önemli miktarda hayvana 
da ihtiyaç duyuluyordu.  Tüccarların 
yüklerini taşıttıkları yük hayvanlarının 
yanında kendilerinin binek hayvanları da 
bu kervanda bulunmaktaydı. Buna diğer 
insanların hayvanlarını da dâhil etmek 
gerekir.

Tüccarlar ve diğer insanlar dışındaki 
hayvanlar ile birlikte oluşan bu 
gruba kervan adı veriliyordu. Büyük 

kervanlar bazen 1000 bazen de 1500 
develik gruplardan oluşabiliyordu. 
Bu kadar hayvan ve onların sahipleri 
olan insanlar ile birlikte kalabalık bir 
gurup şeklinde yol alırlardı. İşte bu 
kalabalık grubun her uğradığı yerleşim 
birimi, grubun ihtiyaçlarını gidermek 
çerçevesindeki taleplerine cevap 
verebilmek bakımından önemli bir ticaret 
hareketliliğine muhatap oluyordu. Bu 
açıdan bakıldığında, yerleşim biriminin 
insanları yetiştirdikleri ve ürettikleri 
birçok ürünlerini mallarını kervancılara 
satarak gelirler temin ediyorlar ve de 
konaklatmak bakımından da ücret 
yoluyla gelir temin ediyorlardı. 

Bu ticaret ve alış-veriş hareketliliğinden 
dolayı devlet de vergilendirme yoluyla 
çok miktarda gelirler elde ediyordu. 
Önemli miktardaki bu gelirler dolayısıyla 
devletler, kendi hazineleri için bu 
ticaret yoluna ehemmiyet veriyorlardı. 
İşte bu sebeplerle her devlet, İpek 
Yolu güzergâhının kendi ülkelerinden 
geçmesini arzu ediyorlardı. Burada öne 
çıkan kişiler, kervanlardaki tüccarlar 
oluyordu. Tüccarlar, yol güvenliğini 
önemsiyorlar ve güvenli güzergâhları 
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tercih ediyorlardı. Çünkü taşıdıkları 
kıymetli ipek kumaşı hırsızların da 
hevesini kabartıyordu. İpek balyalarını 
ele geçirebilmek için de hırsızlık 
yapabilmeye uygun olan gizlenebilecek 
coğrafyalarda barınıyorlar ve kervanlar 
buralardan geçerken baskınlar 
düzenleyebiliyorlardı. İmparatorlar, 
Sultanlar ve Hakanlar; ülkeleri için 
bu derecede önemli gördükleri İpek 
Yolu güzergâhının kendi ülkelerinden 
geçmesini sağlayabilmek için birçok 
tedbire başvuruyorlardı. Yol üzerindeki 
güvensiz bölgeleri derbentler ihdas 
ederek güvenli hale getirirken, dereler 
üzerinde köprüler ve gece konaklama 
yerlerinde de hanlar inşa ediyor veya 
ettiriyorlardı. Hatta yolun, düşmanları 
olan ülkelerden geçmemesi için bile bazı 
tedbirlere başvurmaktan çekinmiyorlardı.   
      
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 
itibaren gelişme dönemi sonuna kadarki 
geçmişiyle ilgili hakkında hiç bir 
araştırmaya rastlanamayan Ermeni Pazarı 
Kazası ve bu kazanın dahilindeki Ermeni 
Derbendi (diğer adıyla Ahi Beli Derbendi 
veya Ahi Ali Derbendi) hakkında 
yaptığım araştırmanın sonuçlarını, 

Osmanlı Devleti dönemindeki adıyla 
Sultanönü Sancağı’nı kuruluş ve 
gelişme devirlerinde payitahta bağlayan 
ulaşım ağının üzerinde bulunan 
Ermeni Derbendi konusu çerçevesinde 
değerlendirmek bu çalışmanın hedefidir.. 
Çalışmada Ermeni Derbendi’ni daha çok, 
yol güzergâhının durumu, güzergâhtaki 
yerleşim birimleri ve bu güzergâhtaki 
ticaret ve ulaşımın sağlıklı işleyebilmesi 
için yöreye merkez yöneticileri 
tarafından götürülen hizmetlerin 
vaziyeti açısından ele alınacaktır. 
Burası, kuruluş ve gelişme devirlerinde 
devletin merkezini İnegöl üzerinden 
Eskişehir yoluyla doğuya bağlayan 
önemli bir derbent idi. Aynı zamanda 
İstanbul’dan doğuya gidecek olan 
arabalı kervanların da geçmek zorunda 
oldukları güzergâh ise; İstanbul’dan 
İznik’e gelir, oradan devam ederek 
Yenişehir üzerinden yine Pazaryeri 
kasabasına gelirdi. Böylece Pazaryeri, 
iki yolun kesiştiği nokta oluyordu. 
Bursa’dan gün ışımasıyla birlikte Çin’e 
doğru yola çıkacak olan kervan, akşam 
havanın kararmaya başlaması sıralarında 
Aksu derbendinde konaklayacaktır. 
Ertesi sabah oradan yola çıkan kervan, 

İnegöl’de konaklayacaktır. Buradan 
da ertesi sabah yola çıkan kervan, 3. 
Gün akşam üzeri Ermeni Derbendinin 
orta yerindeki Pazaryeri’nde (1)  
konaklayacaktır. Bahse konu konaklama 
yeri ve derbent bu çalışmada ele 
alınacaktır. Eskişehir’e 67 km. Bursa’ya 
85 km. Bilecik’e 32 km. uzaklıktaki 
bugünkü adıyla Pazaryeri kasabası 
(810 m. rakım), incelediğimiz dönemde 
sadece küçük bir kasaba konumunda 
olup (3 mahalle ve 96 hane), önceleri 
Ermeni Pazarı Vilayeti’nin ve daha 
sonra da Ermeni Pazarı Kazası(2) ‘nın 
merkezi durumuna gelecektir.(3) Kasaba 
XV. yüzyıl sonlarında, Mustafa Paşa(4) 
tarafından önemli bir imar faaliyetine 
sahne olmuştur. Mustafa Paşa buraya 
zaviye(5), cami(6), mektep(7) ve bir de 
kervansaray(8) inşa ettirmiştir.(9) Yaptığı 
vakıflarının hizmet icra etmelerini 
temin edebilmek için de yine buradaki 
pazar yerine 10 dükkân inşa ettirerek 
kira gelirini eserlerine vakfetmiştir.
(10) Bu gelirlere, İstanbul’daki hamamı, 
bitişiğindeki dükkan ve odaların kira 
gelirlerini de eklemiştir(11) XVI. yüzyıl 
ortalarında bu kasabaya Hacı Memi(12) 
ve Hacı Sefer(13) isminde varlıklı iki 
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hayırsever, birer mescid inşa ettirmiş ve 
onlar da bu eserlerine gelir kaynakları 
vakfetmişlerdir. Bu haliyle 1573 yılında 
1 cami 2 mescid ve yaklaşık 100 
hanelik(14) bir nüfusa ulaşmış bulunan 
Pazarcık, İnegöl’e giden yol üzerinde 
kervanların ve yolcuların güvenli seyahat 
edebilmelerinin temini için oluşturulmuş 
bulunan derbentçilik hizmetinin de 
başlangıç noktasıdır. Derbent hizmeti, 
yol güzergâhının korkulacak ve endişe 
edilecek bölgelerinin, tayin edilen 
derbentçiler kılavuzluğunda emniyetle 
geçilmesini temin etmek demektir. 
Yol güzergâhına devlet tarafından 
yerleştirilen bazı ailelerin bu hizmeti 
yapmakla görevlendirildiğini biliyoruz.
(15) Görevlendirilen aileler, yürüttükleri 
derbentçilik hizmeti karşılığında, 
normalde ödemeleri gereken bazı 
vergilerden muaf tutulurlardı.(16)

Kasaba, bu yüzden hem uzak yollardan 
gelen kervanların (halkın deyimiyle 
Bağdat Yolu kervanlarının) uğrak 
ve durak yeri olmak yönüyle önem 
kazanıyor, hem de kaza sınırları içindeki 
köylerin halkının alış veriş yaptıkları 
pazaryerinin burada bulunuyor olması 
hasebiyle de hareketli bir merkez haline 
geliyordu. Bu hareketliliğe, civar köylerin 
halkının cuma namazı ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri mabed olan Cuma 
Camisi’nin burada olmasının etkisini 
de ekleyecek olursak kasabanın çevresi 

içinde en hareketli merkez haline 
geleceğini tahayyül edebiliriz. Bunlara, 
Kaza kadısının burada oturmasını yani, 
mahkemenin burada bulunmasını da(17) 
ekleyebiliriz.
Ermeni Pazarcık Kasabası, İstanbul’dan 
doğuya gidebilmek için Büyük Roma 
İmparatorluğu tarafından açılan taş 
döşeli tek yol durumundadır. Osmanlı 
devrinde de bu yol doğuya düzenlenecek 
seferlerde ordu yükünün taşınması için 
kullanılan arabaların geçirilebileceği tek 
yol idi.

Kanuni Sultan Süleyman da Irakeyn 
Seferi sırasında, İstanbul’dan doğuya 
yönelerek İznik üzerinden araba yolunu 
takip edip Yenişehir’e ve oradan da 
Akbıyık Derbendi’nden geçmiştir, 
Ardından yol üzerindeki Zincirlikuyu 
çevresinde durak yaptıktan sonra da 1534 
yılında Derbend-i Ermeni adıyla bilinen 
Pazaryeri kasabasından geçmiştir.(18)

Pazarcık kasabasına, İstanbul’dan 
arabalarla İznik, Yenişehir ve Yarhisar 
güzergâhını kullanarak gelen Hans 
Dernschwam’ın, yol etrafı hakkında şu 
bilgileri verdiğini görüyoruz; 18 Mart’ta 
Akbıyık’tan kalkıp 3 mil uzaklıktaki 
Ermen Pazargik’e vardık. Akbıyık ve 
Ermen Pazarcık arasındaki yol çok bozuk 
ve çamurlu. Etrafta tepeler ve vadiler 
görülüyor. Meşe ormanları var. Ama 
bunlar çok eski ormanlar olsa gerek. 

Burada vahşi hayvanlar, özellikle yaban 
domuzu boldu. Domuz izlerini bizzat 
gördük. Sağda karlı dağ yükseliyor. Her 
iki tarafta da sıradağlar uzanıp gidiyor. 
Akbıyık ile Ermeni Pazarcık yolunun 
yarısına geldiğimizde sağ tarafta bir çay 
gördük. Ormandan çıkıp açık araziye 
girdiğimizde bir tahta köprüden geçtik. 
Sonra bir su daha geçtik. Bu suyun 
üzerinde de bir tahta köprü vardı. Suyun 
başında atlarımızı suladık. Ormandan 
geçerken iki tarafta da köy görmedik. 
Alçak kulübeler, tek tük evler vardı. Bir 
küçük köprüden daha geçtik. Burada 
ormanın her iki tarafında da köyler 
vardı… …Eski bir mezarlıktan geçtik. 
Herhalde uzaklardan, başka bir yerden 
getirildiği anlaşılan birçok güzel mermer, 
taşlar ve sütunlar buradaki mezarlar için 
kullanılarak ziyan edilmiş.(19)

Pazaryeri’nin 1554 yılındaki durumu 
hakkında Alman seyyahın verdiği 
bilgiler de hayli ilginçtir; …Pazarcık’ta 
bir mescit var. Burada yalnız Türkler 
oturuyor. Rum yok. Sağ tarafta yol 
kenarında büyük bir kervansaray gördük. 
Kervansarayın içinde orta kısmında 
12 tane meşe direk var. Bu direkle 
taşlar üzerine oturtulmuş, bütün binayı 
taşıyorlar. 20 baca saydım. Kervansaray 
herkese açıktır. İçinde 150-200 at 
barınabilir.(20)
Kasabanın içindeki hareketliliği de 
seyyah şöyle aktarıyor; …Bütün gün 

Dipnotlar:
1 - 1530 yılına ait kayıtlarda bir adlî idare 
birimi yani kaza olarak gördüğümüz Ermeni 
Pazarı (Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu 
Tasnifi, no: 166, s. 33), daha eski mesela 1487 
yılı kayıtlarında nahiye (BOA. TT., no: 23, s. 
114), 152â1-22 yılının kayıtlarında ise vilayet 
olarak belirtilmiştir (BOA. TT., no:111, vr. 
233a).
2 - BOA. TT., no: 166, s. 33. 
3 -  Pazaryeri, Pazaryeri Belediye Başkanlığı 
Yayınları, Eskişehir, (tarihsiz).
4 - Pazaryeri Kasabasını tanıtan kitapta 
(Pazaryeri, Pazaryeri Belediye Başkanlığı 
Yayınları, Eskişehir, ty.,s. 23) ve eserin 

tanıtıcı kitabesinde, hatta Bilecik Tanıtma 
Kitabı’nda (Bilecik, Bilecik Belediye 
Başkanlığı Yayınları, İstanbul (tarihsiz), 
s. 28) Kara Mustafa Paşa ismi yanlışlıkla 
1676-1683 yıllarında Vezir-i Âzamlık 
yapan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ile 
karıştırılmış ve Pazaryeri Şehrindeki cami, 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya ait olarak 
gösterilmiştir. Halbuki cami, mektep, 
zaviye ve kervansaray inşaasının kayıtları, 
Vakıf lar Genel Müdürlüğü’ndeki 882 (1477) 
tarihli vakfiyede kayıtlıdır. Bu vakfiyede 
eserler açıkça, Bursa’da külliyesi bulunan 
İzmir fatihi Hamza Beg’in oğlu Mehmet 
Bey’den olma torunu Kara Mustafa Paşa’ya 

ait olarak gözükmektedir. Kara Mustafa 
Paşa, II. Bayezid’in kızı Hatice Sultan’la evli 
olup, kayınpederinin Cem Sultan ile olan 
anlaşmazlığı sırasında kendisinin Cem’e 
meylettiği ve onu desteklediği gerekçesiyle 
kayınpederi tarafından bertaraf ettirilmiştir 
ve kabri Bursa’dadır.
5 - Vakıf lar Genel Müdürlüğü’ndeki 
vakfiyesinde, mektep ve imaret ifadesi 
geçtiğine bakılırsa, “imaret” kelimesinin 
“imar yapıları” anlamında kullanıldığını 
düşünmek gerekmektedir. İmaret kelimesinin 
burada zaviye, cami ve kervansaray binalarını 
da ihtiva ettiğini düşünmekteyiz. Çünkü 1530 
tarihli defterde (BOA. TT. 166, s. 34) “zaviye 
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Bursa’ya giden veya oradan dönen 
yolcularla karşılaştık. Yüklü katır 
deve vs. hayvanlarla gidip geliyorlar. 
Aralarında askerler de var. Bunlar 
Bursa’ya buğday gönderiyorlar. 6 devenin 
taşıdığı yük aşağı yukarı 5 duka altın 
değerindedir. Üzeri kımızı renkle 
boyanmış kapalı iki arabayla karşılaştık. 
İçlerinde kadınlar varmış. Türkiye’de 
adet olduğu vechiyle ata binmiş kadınlara 
sık sık rastlanır. Pazarcık sakin iki tarafı 
dağlarla çevrili güzel bir yer….. 

Seyyah Pazarcık’tan Bozüyük’e gidişi 
de kısaca belirtir; 19 Mart Salı sabahı 
Pazarcık’tan Boz Gywgck (Bozüyük)’e 
doğru yola çıktık. Saat 11’e doğru bu 
şehre vardık. Üç millik bir yol….   … 
Pazarcık’tan biraz sonra küçük bir 
köprüden geçtik. Daha sonra dağın 
eteğinde 3 küçük pınar gördük. Sağ 
tarafta yolun kenarında bir kuyu vardı. 
Sonra küçük bir köprü ve dağın eteğinde 
küçük bir pınar daha gördük. Bundan 
sonra dağlar darlaşıp bir boğaz halini 
aldı….(21)

Görüldüğü gibi Pazarcık kasabası araba 
yolu üzerinde ve bir durak noktasıdır. 
Hatta gece konaklanabilecek büyük bir 
kervansaraya da sahiptir. Çevresi de 
hem girişte hem de çıkışta hareketli bir 
güzergâhtır.      

Osmanlı hanedanının daha kuruluş 

yıllarından itibaren, mesela Osman 
Gazi’nin(1 adet), Orhan Gazi’nin (3 adet), 
I. Murad’ın (3 adet) yaptıkları küçük de 
olsa temlik ve vakıflarla bu bölgenin 
iskâna açılmasını ve şenlenmesini temin 
etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Sonraki 
sultanların da bugün mevcut bulunan 
köylerin hemen hemen tamamının 
kuruluşlarının temelini atma hareketi 
olarak, bir kısım din önderlerine yapılan 
vakıf ve temlikleri mukarrer tutuklarını 
hatta kendilerinin de bazı yeni araziler 
temlik ettiklerini veya vakfettiklerini, 
belgelerden tespit edebiliyoruz. Devletin 
kurucusu Osman Gazi, Zekeriya Baba 
ismindeki dervişin zaviyesine(22), ondan 
sonraki sultan olan Orhan Gazi’nin 
de Saruca Paşa’nın İmir Köy’deki 
zaviyesine(23) vakıflar yaptıklarını 
belgelerden öğreniyoruz. Yine bu manada 
I. Murad’ın ve Yıldırım Bayezid’in de bu 
bölgede vakıflar yaptığını görüyoruz.(24)

İlk fetih yıllarından itibaren Müslüman-
Türk nüfusun bölgeye gelmeye 
başladığını ve hatta yerleşik hayata 
geçtiğini tespit edebiliyoruz. 1530 
yılına gelindiğinde Kaza dâhilinde 
10’a yakın köy oluşmuş ve bu sayı 
1573’e gelindiğinde 20’ye yaklaşmış 
görünmektedir. Öyle anlaşılıyor ki ilk 
iskân, devletin derbentçi yerleştirmesiyle 
Pazarcık, Zekeriye Baba, Geçüd ve 
Ahi Beli’nde sağlanmıştır. Yukarıdaki 
kalabalık köylerin durumundan da 

anlaşılacağı üzere, ilk zamanlarda 
Pazaryeri merkezli bir derbent ihtiyacı 
karşılar ve tüm derbentçiler burada 
otururlar iken, daha sonraları güvenliğin 
tahkim edilmesine duyulan ihtiyaç 
üzerine derbentçi görevlilerinin sayısı 
artırılmış ve Geçüd ve Ahi Beli köylerine 
de derbentçiler yerleştirilmesi ihtiyaç 
haline gelmiş gibidir.

Bölgede nüfus yönünden meydana 
gelen bu iskân faaliyetlerinin yanında 
imar yönünden de hızlı yapılanmalar 

Matrakçı da Ermeni Derbendi, Bözüyük ve 
İnönü

ve kervansaray” ifadesi açıkça görülmektedir. 
Ayrıca bakınız; BOA.TT.no: 453, s. 233 a.
6-  BOA.TT., no: 166, s. 35’te vakfın cihetleri 
arasında imamet, hitabet gibi görevlilere 
bakıldığında 1530 daki eserlerinin arasında 
caminin (belki vakfedilişi sırasında mescid 
statüsünde idi) olduğu sonucu açıkça ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca bakınız; Aşıkpaşaoğlu, 
Tevarih-i Al-i Osman, İstanbul 1947, s. 
243. Cami Yunan işgalcilerinin çekilirken 
çıkardıkları yangında yanmış ve sonradan 
tamir edilmiştir.
7-  Kara Mustafa Paşa’nın, vakfiyesinde 
mektep yaptırdığı ifadesi açıktır. Bu konudaki 
vakıf cihetleri kısmında da “ta’lim-i eytam”a 

tahsisat ayrılmış olmasına bakılırsa, bu 
mektepte babası olmayan çocukların eğitimi 
sağlanacaktır ve muallime de günlük 2 akçe 
tayin edilmiştir. Aşıkpaşaoğlu, bu mektebi 
medrese olarak tanıtmıştır ki sonraki 
yüzyıllarda mektebin medreseye dönüştüğü 
anlaşılıyor. Aşıkpaşaoğlu, Tevarih-i Al-i 
Osman, İstanbul 1947, s. 243.
8 - Bakınız; BOA. TT. no: 166, s. 34; BOA. 
TT. no: 453, s. 233.a; Yunan işgalinin sonunda 
çıkarılan yangında yanmış olan kervansarayın 
yan duvarlarının çok az bir kısmı ayakta 
kalabilmişti.
9 - Vakıf lar Genel Müdürlüğü’ndeki 
H.822/M.1477 tarihli vakfiyeye bu konudaki 

açıklayıcı bilgiler için müracaat edilebilir. 
Ayrıca; E. H. Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde 
Fatih Devri IV, İstanbul 1989, s. 833 ve 834; 
Vakıf lar Genel Müdürlüğü, Defter no: 618, 
s.187-189.
10 - Pazarcık’ta inşa ettirilen dükkanların 
sayısı 1477’de 10 iken 1530’a gelindiğinde 
28’e ulaşmıştır. Bakınız; BOA. TT. no: 166, s. 
34 ve 35.
11 - BOA. TT. no: 166, s. 34 ve 35; BOA. TT. 
no: 453, s. 233 a.  
12 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Kuyud-u Kadime Arşivi, Tahrir Defterleri, 
no: 585; Ömer Lütfi Barkan-Enver Meriçli, 
Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri-I, s. 
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bursa’da zaman

olduğu gözlenebiliyor. Eserleri tespit 
edebilmek için doğudan batıya doğru 
şöyle bir yolculuk yapmakta fayda 
ummaktayım. Yol güzergâhı üzerinde 
Bozüyük’ten sonra batıya doğru 
giderken ilk gecelenebilecek yer 
olan Pazarcık’taki kervansaray bizi 
karşılar. Ertesi günkü yolculukta da Ahi 
Beli’nde Kadızâde lakaplı bir hayırsever 
tarafından inşa ettirilmiş bulunan hanı 
ve Kınık Köyü’nden geçen Sorgun Deresi 
üzerindeki köprüyü güzergah yolcularına 
hizmet ederken görebiliriz.(25) Kervanlar 
Ahi Beli’ne gelince bu handa gece 
konaklattırılıyor ve ertesi sabah bugün 
de halen Ahı Dağı adıyla bilinen dağdan 
geçerek Kurşunlu Köyü’ne doğru yola 
çıkarılıyordu. Demek ki Kadızâde’nin 
hanı ihtiyaca cevap veremez hale gelince 
bölgedeki ihtiyacı karşılayabilmek için 
Topçubaşı Pîrî Ağa, 1570’lerde iki kapılı 
yeni bir kervansarayı Yalacık Köyü’nde 
inşa ettirmiştir. Pîrî Ağa bununla 
yetinmemiş ve köye, civar köylerin 
halkının Cuma Namazı ihtiyacını 
karşılayabilmek için de bir Cuma Camisi 
inşa ettirmiştir.

Kazanın Geçüd ve Ahi Beli köylerinde 
oturmakta ve derbentçilik hizmetlerini 
yürütmekte olan aileler, yürütmekte 
oldukları hizmetin zorluklarına 
dayanamayıp bazen buraları terk 
etmektedirler. İşte böyle bir gelişme 

sonrasında Yavuz Sultan Selim, Mısır 
Seferine çıkarken bu derbendin iyi 
işler hale getirilmesi için, burada 
kalmış bulunan 7 ailenin sayılarının 
artırılmasını istemiştir. Yunus ve Hüseyin 
Paşa’lar bu talebi yerine getirmek 
niyetiyle, konar-göçer Yörüklerden 11 
aileyi buraya getirip yerleştirmiş ve 
deftere de kaydettirmişlerdir. Yine bu 
çerçevede olmak üzere Yunus ve Hüseyin 
Paşa’ların delâletiyle, bölgedeki çok işlek 
bir köprü olan Orta Köprü’nün sık sık 
tamire ihtiyacı olması nedeniyle, bazı 
vergilerden muaf olmak karşılığında 
köprücülük hizmetini yürütmek üzere 
3 aile görevlendirilmiş ve isimleri de 
deftere kaydedilmiştir. Bu derbentçilik 
ve köprücülük hizmetlerini yürütenlerin 
görevi babadan oğula tevarüsen 
geçmektedir(26).

Yavuz Sultan Selim’in, Mısır Seferi 
sırasında Yunus ve Hüseyin Paşa’lar 
vasıtasıyla yeniden organize ettirdiği 
Ermeni Derbendi, Ahi Beli Derbendi 
adıyla da bilinmektedir. İsimden de 
anlaşılacağı üzere, derbendin ilk 
vazifelisi ve derbentçi başısı olan “reis-i 
derbentçi” ünvanlı kişi Ahi namlı 
birisidir. Onun uzun müddet hizmet 
yürüttükten sonra ölümü ile derbendin 
sorumluluğu Ahi’nin oğlu Ali’ye geçmiş 
ve o bu görevi sürdürmüştür. Reis olan 
derbentçi, derbentçilik görevlerini 

yürütmekte olan ailelerin nikah 
merasimleri sırasında ödemeleri gereken 
“gerdek resmi” vergisini görevinin 
karşılığı olarak toplamak hakkına da 
sahipti.(27)

1517 yılındaki yeni düzenlemelerden bir 
müddet sonra, derbentçilik hizmetini 
yürüten ailelerden bazıları görevlerini 
bırakarak bölgeyi terk ettikleri görülüyor. 
Bu eksilme nedeniyle hizmette meydana 
gelecek aksamaları telafi etmek için 
1530 yılında Kanuni Sultan Süleyman 
devrinde, Ovacık Köyü halkından olup 
yaya askeri statüsünde olanların bu 
sorumlulukları iptal edilmiş ve bunlardan 
13 aile kadarı derbentçilik göreviyle 
mükellef tutulup deftere böylece 
kaydedilmişlerdir. 

Yol güzergâhının Pazaryeri 
Kasabası’ndan geçiyor olması ve hatta 
buranın, derbendin başlangıç yeri 
olması keyfiyeti, Pazaryeri’nin hem 
Müslüman Türk nüfusun iskanına 
açılmasına hem de böylelikle bölgeye 
imar faaliyetlerinin yöneltilmesine zemin 
hazırlamıştır.  Kasabadaki bu gelişmeler 
buranın, yöresel idarî yapılanmada ilk 
zamanlarda nahiyenin, ardından kazanın 
ve günümüzde de ilçenin merkezî şehri 
haline getirilmesine zemin hazırlamıştır.

172.
13 -Ömer Lütfi Barkan-Enver Meriçli, 
Hüdavendigar Livasi Tahrir Defterleri-I, s. 
172.
14 - Barkan-Meriçli (1988), s. 161-162 ve 164.  
15- Derbentçilik konusunda geniş bilgi 
için bakınız; Cengiz Orhunlu, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Derbend Teşkilatı, İstanbul 
1990.
16 - Bu hizmeti, günümüzdeki il güvenlik 
görevlilerinin il sınırına girecek olan bir 
önemli devlet adamını il sınırında, diğer ilin 
görevli güvenlik elemanlarından alıp ona 
eskordluk yaparak gideceği ilin sınırına kadar 
götürmeleri hizmetine benzetebiliriz. 

17 - Pazarcık’taki Kara Mustafa Paşa’nın inşa 
ettirdiği Cuma Camii’nin hatipliği ciheti, 
burada oturan kadı tarafından yürütülecek 
hitabet vazifesi gereği tasarruf edilecektir. 
Bakınız; Barkan-Merçil, a.g.e., s. 171.
18 - Bu konuda bakınız; Nasûhu’s- Silâhî  
(Matrakçı), Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn, 
yay. haz. Hüseyin Gazi Yudaydın,Türk Tarih 
Kurumu Yayını, Ankara 1976,  s. 60. 
19 - Hans Dernschwam, İstanbul Ve 
Anadolu’ya Seyahat, çev. Yaşar Önen, Kültür 
Bakanlığı Yayını, Ankara 1992, s. 221-222.
20 - Age. s. 222.
21 - Age. s. 222.
22 - Bu konuda bakınız; BOA. TT. no:453, s. 

233 b; ayrıca, Barkan-Meriçli, a.g.e., s. 168. 
23- BOA. TT. no: 453, s. 233 b ve BOA. TT. 
166, s. 35.  
24 - BOA. TT. no: 453, s. 233 b ve 234 a; BOA. 
TT. no: 166, s. 35; TKGM-KKA. TD, no: 585. 
25 - Barkan-Meriçli, a.g.e., s. 172.  Kadızade, 
bu eserleri için 10.000 akça nakit para da 
vakfetmiştir.
26 - BOA. TT. no: 166, s. 33; Barkan-Meriçli 
(1988), s. 163-164.
27 - Barkan-Meriçli (1988), s. 164.
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