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Bursa Günlüğü dergi-
mizin 16. sayısı ile 
merhaba...
Osmanlı Devleti’nin 

mimari anlamda ilk eserle-
rini bünyesinde barındıran 
Bursa, bunun yanı sıra kül-
tür ve sanat açısından da 
ilklere ev sahipliği yapan bir 
şehirdir. 
Bursa, aynı zamanda İslam 
medeniyetinin değerleri-
nin Osmanlı eliyle yeniden 
yorumlanarak cihanşümul 
hâle dönüştürüldüğü kutlu 
bir beldedir.
Vesiletü’n-Necat da bu de-
ğerlerimizden birisi. 1409 
yılında kaleme alınan ve altı 
yüz yıldır okunagelen Vesile-
tü’n-Necat yani Mevlid, bilin-
diği üzere Ulu Camii imamı 
Süleyman Çelebi tarafından 
yazıldı.
Tabii yazıldığı dönem çok 
önemli. Ankara Savaşı’nın 
beraberinde getirdiği boş-
lukta, tarihçilerin nitelen-
dirmesiyle her bakımdan 
Fetret Dönemi olan bir 
zamanda, iktidar mücadele-
lerinin sebep olduğu gergin 

bir ortamda, insanların 
inancını, güvenini ve iktisadi 
zenginliğini tükettiği bir 
sırada yazılmıştır. 
Bu yıl Süleyman Çelebi’nin 
vefatının 600. yıl dönümünü 
idrak ediyoruz. Süleyman 
Çelebi’nin kıymetini ve Mev-
lid’in değerini bu sene daha 
çok anlamalı ve anlatmalı-
yız. Bu vesileyle biz de Bursa 
Günlüğü dergisi olarak geniş 
bir dosya hazırladık.
Yeni sayımıza eser veren; 
Mustafa Kara, Bilal Kemikli, 
Erdoğan Boz, Kudret Ayşe 
Yılmaz, Özlem Güngör, Mus-
tafa Özçelik, Mevlüt Çam, 
Tahsin Yıldırım, Mikail Tür-
ker Bal, Nesrin Karaca, Beh-
çet Kemal Yeşilbursa, Nevzat 
Çalıkuşu, Hasan Erdem, 
Hakan Yılmaz, Ömer Faruk 
Dinçel, Mehmet Esen ve 
Uğur Ozan Özen’e şükran-
larımı sunuyor, dergimizin 
sizlere ulaşması için gayret 
eden arkadaşlarımızı da teb-
rik ediyorum.
Önümüzdeki sayıda görüş-
mek ümidiyle bereketli oku-
malar dilerim.

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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“Bursa’da Zaman” Şiirinin “Bursa ve 
Zaman” Olarak Yeniden Kurulumu
Prof. Dr. Nesrin Karaca

“Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söze dönüşen evreninde 
zaman, mekân, musiki ve rüya ön plandadır. Bursa’da 
Zaman şiiri, kendi içinde konaklamayı öğrenmiş olan 
Tanpınar’ın mekân ve zaman ile birlikte kendi ruhunu da 
kaleme aldığı bir metindir.”



İnsan ruhunu besleyen ve yücelten kaynaklardan biri 
de edebî eserlerdir. Bunlar farklı şekil, uzunluk ve 
üsluplarla kaleme alınır ve muhataplara sunulur. İlmî/
akademik eserlerin dışında hemen akla gelen kitap çe-

şitleri şunlardır: Şiir, destan, tiyatro, hikâye, masal, roman, 
deneme, tenkit, biyografi...
Bütün medeniyetlerde edebiyat ve sanat dünyasının bü-
yük şahsiyetleri tarafından insanoğluna sunulan bu eser-
lerin bir kısmı da dinî düşüncenin şemsiyesi altında üretil-
miştir. Şüphesiz bunların başında o toplumların inandığı 
mukaddes kitaplar/metinler/şahsiyetler ve bunların et-
rafında oluşan tarihler, tefsirler, yorumlar, menkıbeler ve 
tartışmalar gelir. İnsanlık tarihinin ortak özelliklerinden 
biri olan mezhepler işte bu serbest tartışmaların, bazen 
sert bazen ılıman geçen fikir alış verişlerinin “yavru”ları 
olarak ele alınabilir.
İslâm kültür dünyasına gelindiğinde ise Allah’ın kitabı ve 
Resulullah’ın sözleri ile başlamak, sonra âlim ve sanatkâr-
ların yadigârlarına bakmak gerekir. Bütün bu konuları ve 
detaylarını şimdilik bir tarafa koyarak Peygamber Efendi-
miz’e ve onun edebiyat ve sanat dünyasına akseden yönü-
ne bakılırsa şu kitap türleri ile karşılaşılır:
1. Siyer: O’nun hayatını daha çok kronolojik olarak ve ir-
şad ahlâkının detaylarını konu edinir.
2. Kısas-ı enbiya: O’nu diğer peygamberler ile birlikte ele 
alıp tanıtır.
3. Hilye: O’nun bedenî özellikleri ve güzelliklerini anlatır. 
Hat sanatıyla da iç içedir.
4. Mirâciyye: O’nun yaşadığı Mirac olayını anlatabildiği 
kadarıyla tasvir ve tahlil eder.
5. Hadis-i erbaîn: O’nun farklı veya aynı konudaki kırk 
hadisini/sözünü bir araya getirir.
6. Na’t: O’nun hayatının ve ahlakının ana çizgilerini şiirle 
çizer.
7. Mevlid
Hz. Peygamber aşkıyla doğrudan ilişkili olan Mevlid 
yazma faaliyetine, her millet kendi dili ile katılmıştır.1 
Dolayısıyla edip ve şairler yüzyıllardan beri çok farklı 
coğrafyalarda çok değişik dillerde konu ile ilgili eserler 
ortaya koymuşlardır. Doğal olarak bu mübarek işin ilk 

1 Geniş bilgi için bk. DİA ilgili madde.

Mevlid Yazan Bursalı Dervişler

Prof. Dr. Mustafa Kara / Emekli Öğretim Üyesi

Lâmiî Çelebi’nin Meşâiru’ş-şuarâ’daki minyatürü  
(Millet Ktp., Ali Emîrî, Tarih, nr. 772, vr. 304a) (Kaynak: İslam Ans.)
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temsilcileri de Mekke ve Medine’de onunla birlikte yaşa-
ma şerefine nail olan dört şairdir: Hassan b. Sabit, Ka’b b. 
Malik, Ka’b b. Züheyr, Abdullah b. Revaha.
Asırlar boyunca bazen nesir/düzyazı, bazen nazım/şiir 
hâlinde sadırlardan satırlara aktarılan ifadeler zamanla 
dinî hayatın ayrılmaz bir parçası hâline gelmiş, çoğu za-
man bu edebî metinler bestelenerek musikinin ahengiyle 
birlikte söz konusu derin/lahûtî aşkı birlikte terennüm 
etmişlerdir. Taşlıcalı Yahya’nın (ö. İzvornik, 1582) şu 
meşhur beyti sanki İslâm dünyasının bu ortak aşkını an-
latmaktadır:
“Kâşki sevdiğimi sevse kamu halk-ı cihân
Sözümüz cümle hemân kıssa-yı cânân olsa”
Süleyman Çelebi ve Çevresi
Osmanlı coğrafyasında Mevlid yazanlar kafilesinin büyük 
meşalesi Süleyman Çelebi’nin elinde görülmektedir. O 
güne kadar konu ile ilgili olarak kaleme alınan Arapça, 
Farsça, Türkçe eserleri inceleyerek yola düşen Çelebi, Ve-
siletü’n-necât adını verdiği eserini 1409 yılında Bursa’da 
tamamlamıştır. Söz konusu yıllar, bilindiği gibi Timur Dev-
leti ile Osmanlı Devleti arasında cereyan eden Ankara Sa-
vaşı’yla başlayan, çok sıkıntılı olaylara şahit olunan ve yüz 
yıllık devletin adeta ölüm-kalım savaşı verdiği bir zaman 
dilimini barındırmaktadır. Bu açıdan adı “Kurtuluşa Vesile 
/ Kurtuluş Sebebi” olan bu esere, dervişlerin tespitiyle 
“celâl içre cemal” olarak da bakmak mümkündür.
Süleyman Çelebi’nin doğduğu yıllarda Anadolu ilim ve 
irfan muhitini etkileyen İbn Arabî’nin (ö. Şam, 1240) Fusû-
su’l-hikem’i ve Mevlânâ’nın Mesnevî’si, yazılışlarının birinci 
yüzyılını tamamlamış bulunuyorlardı. Fusûs’u İznik’te 
Arapça şerh eden Davud Kayserî’nin vefatından iki sene 
sonra, Konya’da Mevlânâ (ö. Konya, 1273) ile ilgili men-
kıbeleri/haberleri bir araya toplayan Menâkıbü’l-ârifin’in 
Farsça olarak kaleme alınışından bir yıl önce doğması, 
nihayet Âşık Paşa (ö. Kırşehir, 1333) tarafından yaklaşık 
12.000 beyit olarak Kırşehir’de kaleme alınan Türkçe 
Garibnâme ile bu üçlüyü, onun yetiştiği muhit açısından 
belirleyici eserler olarak kabul etmek mümkündür. 
1252’de vefat eden Ahmet Fakih’in Çarhnâme adlı 
eseri, 1388’de Erzurumlu Darir tarafından kaleme 
alınan Siyer-i Nebi ile 1412’de vefat eden Ahmedî’nin 
İskendernâme’sinin,2 Süleyman Çelebi’ye bu konuda ışık 
tuttuğu da ilave edilmelidir.3

Biraz daha geriden alarak devam edelim. Onun doğu-
mundan önce Anadolu sahasını fikir ve menkıbeleriyle 
tesir altına alan, insanların gönül dantelini örmek için yol 
gösteren şahsiyetler ve oluşum safhasında olan tarikatlar 
da vardı:
1. Ebü’l-vefa Bağdadî (ö. Bağdat/Irak, 1107): Vefâiyye. Sel-
çuklu’nun son günlerinde yaşayan ve ismi Babailer hare-
ketine karışan Baba İlyas Vefâîdir, Hacı Bektaş Veli ondan 
feyz almıştır. Şeyh Edebâli de Süleyman Dede ile çağdaş 
olan Geyikli Baba da aynı yolun yolcusudur.
2. Ahmed Yesevî (ö. Yesi/Türkistan/Kazakistan, 1166): 

2 Türkçe mevlidler hakkında geniş bilgi için bk. M. Fatih Köksal, 
Mevlid-nâme, Ankara, 2011.

3 İbnü’l-Cezerî’nin 1396 tarihinde Bursa’da kaleme aldığı konu 
ile ilgili Arapça eseri Zâtü’ş-şifa da bu listeye ilave edilebilir.

Yeseviyye. Türkistan’dan Anadolu’yu manen fethetmek 
için gelen dervişler arasında yer alan Hacı Bektaş Veli’nin 
oradaki Yesevî neşvesiyle haşir neşir olduğunu tahmin 
etmek hiç de zor değildir.
3. Necmeddin Kübra (ö. Köhneürgenç/Türkmenis-
tan, 1221): Kübreviyye. Süleyman Çelebi ile Emir Sul-
tan arasındaki gönül bağı bilinmektedir. Emir Sultan, 
Türkistan’da Necmeddin Kübra ile tarih sahnesine çıkan 
Kübrevîliğin ilk Osmanlı başkentindeki ilk temsilcisidir. 
Seyyid olması sebebiyle Bursa’ya, Buhara rüzgârıyla bir-
likte Ravza’nın kokusunu da getiren Emir Sultan ile Mevlid 
yazarı arasında daha esrarlı ve derin bir ilişkinin olduğu 
da düşünülebilir.
Şimdi Bursalı diğer şairlerin yazdığı mevlidler konusuna 
geçilebilir. Burada Süleyman Çelebi’den sonra yaşayan ve 
Mevlid kaleme alan beş dervişten bahsedilecektir.
Yukarıda işaret edildiği gibi Süleyman Çelebi’nin kendi-
sinden önce konu ile ilgili olarak kaleme alınan eserlerden 
etkilendiği gibi kendisinden sonra bu yolda yürüyenler de 
onun tesiri altında kalmıştır.4

4 2022 yılının Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı olması, 
ayrıca bu yılda Bursa’nın “Türk Dünyası Kültür Başkenti” 
olarak seçilmesi sebebiyle birçok faaliyet olacak, kitaplar ya-

Mehmed Şemseddin Ulusoy ve oğulları
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Lâmiî Çelebi
Süleyman Çelebi Mevlid’inin yazılışından yaklaşık yüz 
sene sonra Mevlidu’r-Resûl adıyla 706 beyitlik bir eser 
kaleme alan Lâmiî Çelebi, 1472 yılında Defterdâr Osman 
Çelebi ve Dilşâd Hatun’un oğlu olarak Bursa’da doğmuş-
tur. Dedesi Yeşil Külliyesi’nin meşhur nakkâşı Ali Paşa’dır.5

Lâmiî mahlaslı Mahmud b. Osman, medrese tahsilini 
tamamladıktan sonra gönül dünyasının arayışlarına 
İstanbul’da Emir Ahmed Buharî ile karşılaşıncaya kadar 
devam etti. Ubeydullah Ahrar’ın halifesi Simavlı Abdullah 
İlâhî, Türkistan’dan dönerken yanına aldığı bu dostuna 
İstanbul’da ilk Nakşî dergâhlarını açma görevini vermiş, 
kendisi de Vardar Yenicesi’ne gitmişti.
Nazım ve nesir olarak birçok esere imza atan Lâmiî Çele-
bi’nin en büyük hizmetlerinden biri, Molla Camî tarafın-
dan kaleme alınan ve tasavvufî şahsiyetlerin biyografile-
rinden / menkıbelerinden bahseden Nefahâtü’l-üns isimli 

yınlanacak, dergiler özel sayı çıkaracaktır. Dergilerde şimdilik 
Karabatak önde gözüküyor. Ocak-Şubat sayısını “Süleyman 
Çelebi Hz. ve Mevlid-i Şerif” kapağıyla çıkardı.

5 Bir ara kayıp olan/toprak altında kalan ailenin mezar taşları 
son yıllarda yeniden yapılan Hisar’da Nakkaş Ali Paşa Camii 
haziresindedir.

eserini 1521 yılında Fütûhu’l-mücahidin adıyla Farsçadan 
Türkçeye tercüme etmiş ve Belgrat fatihlerine ithaf etmiş 
olmasıdır.6 Türkistan coğrafyasının XV. yüzyılda yaşayan 
yıldızlarından biri Molla Camî olduğu gibi Osmanlı dünya-
sında “Câmi-i Rum” olarak nitelenen âlim, arif ve şairi de 
Lâmiî Çelebi’dir. Onun bağlı olduğu tarikatla ilgili tespiti 
ise şöyledir:
“Bana bu devlet iki âlemde besdür Lâmiî
Ki âsitân-ı Nakşibend’e intisâbım var benim”
İlk on beyit:
Bilindiği gibi dinî metinlerin ilk satırları Allah adıyla, 
O’nun isim ve sıfatlarından bahseden tevhid bölümüyle 
başlar. Dört şairi hem kendi aralarında hem de Süleyman 
Çelebi ile mukayese etmek isteyenlere kolaylık olması için 
burada ilk on beyit aktarılacaktır.
“Anadur hamd k’oldur Hayy u Ma’bûd
Ne misli var ne vâliddür ne mevlûd
Ehaddür vasf-ı zâtı lem yelid’dür
Yaratılmış hep ona müsteniddür
Eğerçi kim ne doğdu ne doğurdu
Odur ser cümle önlerden önürdi
Veli burc-i kidemden nûr-i zâtı
Doğup arzetti bir bir kâinâtı
Vucudı ondan aldı cümle mevcûd
Nüh abâ ve çehâr ümm ve se mevlûd
Serâser bunlar olur yine ma’dûm
Ebed oldur hemin Bâki ve Kayyum
Ezelden tâ ebed birdir vücûdi
Onadır cümle eşyanın sucûdi
O bir birdir ki hâricdir adetten
Bilinmez birliği resmile hadden
Görünen gösteren nurudur onun
Hakikat oldurur canı cihânın
Ne ol can kim hired fehm eyler onu
Ki canın canıdır can anda cânı”

Abdülkâdir Necib Efendi
Bağdat’ta Abdülkâdir Geylânî ile oluşmaya başlayan Kadi-
riyye yolu, Eşrefoğlu Rûmî ile İznik’e ulaşmıştır (ö. 1469). 
Kâdirî-Eşrefî yolunun Bursa’da kurulan ilk mekânlarından 
biri de İncirli Dergâhı’dır.7 Şeyh İzzeddin Efendi uzun 
yıllar bu dergâhta hizmet verdikten sonra 3 Kasım 1740 
tarihinde vefat etmiştir. Babasından sonra aynı mekânda 
hizmete devam eden Abdülkadir Necib Efendi, 1703-1787 
yılları arasında yaşamıştır. Babasının 10 ciltlik Arapça 
tefsiri Enisü’l-cinân’ı Zübdetü’l-beyân8 adıyla üç cilt hâlinde 

6 Mevlid hakkında geniş bilgi ve metin için bk. Süleyman Eroğ-
lu, Lâmiî Çelebi ve Mevlid’i, Mevlid Külliyatı, ıı/ 99 vd. Ed. M. 
Akkuş, Arkara, 2016. Ayrı bir kitap olarak ta yayınlanmıştır. 
Bursa, 2011.

7 Yıldırım/ İncirli caddesi üzerinde bulunan bu dergâhtan bir 
iki mezar taşının dışında maalesef bir şey kalmamıştır.

8 Fatma Çalık bu tefsir üzerine Uludağ Üniversitesi’nde bir 
doktora tezi hazırlamıştır. Tefsir, Bursa Yazma Eserler Kütüp-
hanesi’ndedir.

Süleyman Çelebi'nin kabrinin eski hâli
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özetleyen Abdülkâdir Necib Efendi’ye ait davetiyenin ilk 
ve son beyitleri şöyledir:
“Ey âşık-ı Zât-ı Hüda gel Eşrefî dergâhına
Cân u dile ersin nevâ gel Eşrefî dergâhına”
...
“Meftûn olur can didesi kalkar gönül pûşidesi
Sen de Necib ol bendesi gel Eşrefî dergâhına”9

İlk on beyit:
“Allah adın evvela zikredelim
Vacip olduğunu tahkik edelim
Olsa miftâh-ı şuru’ Allah adı
Kârın encamı verir elbet tadı
Allah adı olsa mebde her işe
Düşmeye ol işte kimse teşvişe
Allah adın zikreder isen müdam
Din u dünyan hep bulur cümle nizam
Allah adıyla olursa fâtiha
Naksı görmez hayr-i tamdır hâtime
Allah âdıyla neye etsen şuru’
Tam olur bîşek kamu asl u furu’
Aşk ile gel Allah Allah diyelim
Eşk-i çeşmi zevk u şevkle dökelim
Feth olup müşkillerimiz ola hall
Avn-i Hak’la olmaya asla halel
Diyelim elhamdülillâhi’l- Muîn
Râzık-ı erzâk Rabbülâlemin
Hamd onadır kim bu yer gök ehli hep
Hân-ı lutfunda oluptur rûz u şeb”

Âkif Efendi
Abdülkâdir Necib Efendi’nin vefat ettiği yıl doğan Âkif 
Efendi de (ö. 1814) Hz. Peygamber’e duyduğu aşk ve ma-
habbeti bir risale hâlinde kaleme alan dervişlerden biridir. 
Yadigâr-ı Şemsî sahibi Şemseddin Efendi’nin pederinin 
anne tarafından dedesi olması sebebiyle kısa da olsa onun 
hayatı ve eserleri hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.
Şemseddin Mısrî, Gülzâr-ı Mısrî isimli eserinde Âkif Efen-
di’nin Mevlid’inden bahsederken onun Bursa’da bazı cami-
lerde/tekkelerde mübarek gün ve gecelerde okunduğunu 
da ilave ediyor. Daha sonra bazı gazelleriyle birlikte Mü-
nacaat, Na’t, Miraciyye ve Mersiye ile ilgili manzumelerini 
aktarıyor.10

İlk on beyit
“Allah adın yâd edelim ibtida
Olmasın diller Hak isminden cüda
Allah adıyla edelim feth-i bâb
Bab-ı Hak’ka edelim tâ intisab

9 Geniş bilgi için bk. Mehmed Şemseddin Ulusoy, Bursa Dergâh-
ları Yâdigâr-ı Şemsî, s. 100 vd.

10 Mehmed Şemseddin Efendi, Niyâzî-i Mısrî ve Bursa Mısrî Der-
gâhı Gülzâr-ı Mısrî, Hzl. M. Kara, S. Gültaş, S. Akay, Bursa 2021, 
s. 193 vd.

Allah adın yâd ederse bir kişi
Hak ona asân eder cümle işi
Allah adın yâd eden handân olur
İki âlemde işi asân olur
Aşk ile Allah dese bir kul hemân
Ona lebbeyk ya kulum der Müsteân
Allah adın yâd eden bulur necât
Allah adıyla olur her şey sebat
Sanma kim Allah diyen mahrûm olur
Belki Hak’kı terk eder mezmûm olur
Şahlara odur veren taht ile tâc
Cümle âlem ona eyler ihtiyâc
Allah Allah diyelim gel aşk ile
Didemiz pür hûn ola ta şevk ile
Cürmümüz affede Gaffârü’-zünub
Aybımız setrede Settâru’l-uyûb”11

Bu Mevlid ile ilgili dikkat çekici bir tecelli şudur. Bursa’da 
yazılan Mevlid, zamanla yazarıyla birlikte unutulmuş 
fakat şu anda Kastamonu’da “Kadınlar Mevlidi” olarak 
tanınmakta ve kadın meclislerinde okunmaktadır. Bu şe-
hirlerarası “intikal”in zaman, sebep ve vasıtaları hakkında 
şimdilik bilgimiz yoktur.12

Mehmed Şemseddin Ulusoy
Osmanlı döneminde yetişip Cumhuriyet devrinde de eser 
vermeye devam eden şahsiyetlerden biri de Şemseddin 
Ulusoy’dur. İrili ufaklı altmış kadar esere imza atan Mısrî 
Şeyhi Mehmed Şemseddin Efendi tedavi olmak için bu-
lunduğu İstanbul’da 8 Ekim 1936 tarihinde vefat etmiş ve 
Merkez Efendi Mezarlığı’nda Niyazî-i Mısrî’nin kardeşinin 
yanına defnedilmiştir. Eserlerinin ortak özelliği Bursa 
kültürü ile ilgili olmalarıdır. Bu şehrin camileri, medrese-
leri, tekkeleri onun eserlerine konu olurken bir eseri me-
zarlıkları anlatmış, diğeri türbeleri, bir diğeri şairleri konu 

11 Geniş bilgi için bk. M. Kara, Bursalı Âkif Mevlidi veya Kadınlar 
Mevlidi, Bursa, 2017

12 Yıllar sonra 2018 yılında Emir Sultan Cami’nde okunmuş ve 
adı geçen kitap dinleyenlere ikram edilmiştir.

Emir Sultan, 1838
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edinmiştir.13 Mevlid’i matbudur.14

İlk on beyit
“Allah âdın aşk ile yâd eyleyen mezkûr olur
Hübb-i vahdâniyyet ile daima meskûr olur
Zikr-i Hak’le kaim olmuşdur cemi-i kâinat
Zikr-i Hak’la oldu mevcûd görünen bu mümkinat
Hû deyu eyler teneffüs cümle zî-ruh ve cemâd
Gerçi duymaz anlamaz bu remzi bilmez her füad
Âlemi etmiş ihâta hep tecelliyât-ı Hak
Kâinata aç gözünü çeşm-i ibret ile bak
İbtidadır Zât-ı bâri ibtidâya ibtidâ
Varlığı bî intihâdır yoktur onu intihâ
Rahmet deryasının yoktur kenarı çekme gam
Aczini bil, mu’terif ol affgeder ol zi-kerem
Aşkıle nâm-ı Huda’yı zikreden mağfûr olur
Her günahı her kusuru affolur mestûr olur
Hakk’ı tavsif eylemek mümkün değildir mutlaka
Hakk’ı ancak Hak bilir etmem bu babta ictira
Cümle deryalar mürekkep olsa ağaçlar kalem
İns u cin ile melâik kâtip olsalar ümem
Yazsalar evsâf-ı Hakk’ı bî nihayettir kelâm
Zât-ı Hak tarif olunmaz yine bulmaz ihtitam”

Mevlid İçinde Mevlid: Emir Sultan
Geldik 25 Muharrem 896 / 8 Aralık 1490 tarihinde Bur-
sa’da Zaifî mahlaslı şair tarafından yazılan 1736 beyitlik 
Mecmeu’l-envâr isimli Mevlid’e.15

Bu Mevlid’i diğerlerinden ayıran en mühim özellik ehl-i 
beyt, dört halife, Hz. Hamza gibi şahsiyetlerden başka 53 
beyti Buharalı Emir Sultan’a tahsis etmiş olmasıdır. Bu 
beyitler bize yazarın Emir Sultan’a duyduğu derin hayran-
lığın derecesini de anlatmaktadır:
“Dahi vâcib durur kim her kişiye
Ki şeyhi mehdin itmek her kişiye
Nice medh ede bile kimse anı
Hele icmâl anılmakdur beyanı
Anun mehdini hod kimsene bilmez
Zira medhi anun bin cilde sığmaz
Anunçun zira tâcü’l-evliyadur
Ve hem aktâb u kutbu’l- asfiyadur
Ki şeyh u seyyid u tâcü’l-velidür
Anunçun kim zira ceddi Ali’dür
Bilun tâcü’l-Buhara hem ol oldı
Hakk’ı buldı kişi kim anı buldı
Hezârân bin kezin elhamdülillâh

13 Eserlerinin beş tanesi 2021 yılının ilk ayında Bursa’da basıl-
mıştır. Dört tanesi basım aşamasındadır. Daha önceki yıllarda 
hatıra ve seyahatlerini anlattığı Dildâr-ı Şemsî / Niyazî-i Mıs-
rî’nin İzinde Bir Ömür Seyahat adıyla 2011 yılında basılmıştı.

14 Nşr. M. Kara, Bursa, 2008.
15 Gerekli açıklayıcı bilgiler ve metni için bk. Köksal, age, s. 87 

vd.

Ki göndermiş bu Rum’a anı Allah
Mutahhar ruhuna olsun tahiyyât
Ve ehli âline olsun tahiyyât
Halifeler ki geldi hizmetine
Yetiştiler kamusi himmetine
Güzer kıldı bular Hak derdiyile
Ömürlerin geçürüb virdiyile
Ki rahmet eylesun bunlara ol Rab
Ziyade eylesun her rûz u her şeb”
Mevlid’in ilk sayfalarında yer alan bu 32.-42. beyitlerden 
sonra şairimiz eserinin sonunda yine gönlünün mürşidini 
hatırlamakta ve onunla ilgili daha uzun bir fasıl açmaktadır. 
1692-1733. beyitler şöyle:
“Ol Buhara sultanı medhi i cân
Dinleyüben anı olgil şâzumân
Bilun bu Mevlid’e ben başladuğum
Buhara sultanınun himmetidür
Ki ruhın ibtidadan söyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Dahi cismanını zikr eyledüğüm
 Buhara sultanınun himmetidür
Ve hem azâların medh eyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Resûlün mucizâtın söyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Dahi miracını şerh eyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Ve ba’de hem nasihat eyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Dönüben aczüm izhâr eyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Olardan son vefatın söylediğim
Buhara sultanınun himmetidür
Vefatıyla ciğerler tağladığım
Buhara sultanınun himmetidür
Ve hem Hak avnıla hatm eyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Dahi meclisler içre okuduğum
Buhara sultanınun himmetidür
Elim açup suçumu diledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
Dahi durup hareket eyledüğüm
Buhara sultanınun himmetidür
İy âciz söyleme dek dur bilurler
Kamu sözlerun anun himmetidür
Ne ilmur vardı söz diyeydün illâ
Buhara sultanınun himmetidür
Dinle mehdin nicedir Sultan Emir
Hem o durur canlara cânân Emir”
*
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Mevlid yazarı şairimiz Emir Sultan ile ilgili duygularını 
aktarmaya devam ediyor:
“İy saâdet güneşi iy server-i sultan Emir
Eşref-i evlâdı sensin ol Resul’ün iy Münir
Hak taâla seni kıldı eşref-i evlâd-ı can
Himmetin yetişecek cümle asir olur yesir
Zî saâdet anlarun kim eşiğine yüz sürer
Hâk-i pâyun başa korsa bay olurdu her fakir
Mürşid-i Rabbânî sensin süphesiz ey mehlikâ
Bu bilâd-ı Rûm’a oldun emr-i Hak’la destgir
Çun seni Hak kutb-i aktâb eyledi yâ seyyidî
Devlet anlarun ki bilup eşiğüne yüz sürir
İy niceler bildiler kadrüni senun kim şehâ
Mürşid-i kâmil dururken yabana gezüp yürir
Devlet anlara ki seni buldı bildi kadruni
Rahmet itdi anlara bil şüphesiz Rabb-i kadir
Hacetüm var eşiğüne geldim iy server senün
Himmetüne kurtarıvir olmuşam nefse esir
Ey Zaif uzatma medhün ne bilursin mehdini
Kim mürid oldun o şaha var Hakka şükr it kesir
Kanı dil sultanumun mehdin ide
Anı Hak medh ide dahi kim ide
Çünki mehdi şeyhümün oldı tamam
Rûh-i pâkine anun yüzbin selam
Bilünüz kim bu benim sultanumun
Kadrini bilenler yüz bin selam
Ol mübarek ravzası eşiğine
Yüzini sürenelere yüz bin selam
Ravzasından nur çıkar her dün ü gün
Nurini görenlere yüzbin selam
Sultanımı çokdurur seven kişi
Cümle âşıklarına yüzbin selam
Zi saâdet anlarun kim sevdiler
Yolına sâdıklara yüz bin selam
Sultana varanlarun ayağına
Yüzini sürenlere yüz bin selam
Kimi varmayup ırakdan sever
Kamu sevenlerine yüz bin selam
Niçe halfalar geluben geçdiler
Anlarun canlarına yüz bin selam
Niçe serverler konuben göçdiler
Anlarun ruhlarına yüz bin selam
Sultanumum niçeler gördi yüzin
Yüzini görenlere yüzbin selam
Emrini tutubanı sultanumun
Yolına girenlere yüz bin selam”

Son Beyitler: Dua
Edebî eserlerin genellikle Allah’a iman/tevhid konusuyla 
başlaması ve dua/yakarış ile neticelenmesi bir gele-
nektir. Bursalı şairlerin kaleme aldıkları mevlidlerin ilk 
beyitleri yukarıda aktarılmıştı. Şimdi aynı şairlerimizin 
manzumelerinde yer alan son beyitleri, yani gönülleriyle 
Hz. Allah’a olan dua ve niyazları nakledilecektir:

Lâmiî Çelebi
“Habibin hürmetine yâ İlâhî
Bize mücrim deyu yazma günahı
Varıcak hazretüne Lâmiî hor
Kapından izzetun çun kılma mehcûr”

Abdülkâdir Necib Efendi
“Bu Necib-i derdmendi ya Muîn
Eyle cennet-i naimde hemnişin
Sıdk u şevkle kim der ise amin
Bu düaya ola dertlerden emin”

Âkif Efendi
“Bu günahkâr Akif’i ağlatma âh
Ateş-i hicrana yakma yâ İlâh
Ruh-i fahr-i âleme olsun selam
Âl u Ashab-ı Resûl’e bi’ttemâm”

Şemseddin Efendi
“Şemsi-i Mısrî kulunu eyle âgâh sırrına
Varlığınla var edip isâl hakikat nuruna
Ârif u âgâh vasıl eyle ya Rab ümmeti
Cümle mahlukuna eyle yâ ilâhi rahmeti”

Süleyman Çelebi Türbesi, Bursa
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Hayata Dair

Süleyman Çelebi, Bursa Ulu Ca-
mi’nin imamıdır. Burada yazdı-
ğı Vesiletü’n-necât yahut halkın 
isimlendirmesiyle Mevlid adlı 

eseriyle tanınmıştır. Karinelere bakı-
lırsa, 1351 yılında Bursa’da doğmuş 
ve 1422 yılında yine burada vefat et-
miştir. Bun göre o, Orhan Gazi (1281-
1362), Murâd-ı Hüdâvendigâr (1326-
1389), Yıldırım Bayezid (1360-1403), 
Emir Süleymân (1375-1420), Musa 
Çelebi (1388-1413), Çelebi Mehmed 
(1382-1421) dönemlerini idrak etmiş 
ve Sultan Murad (1404-1451)’ın sal-
tanatının ilk yılına erişmiştir. Bu isim-
ler, kronolojik çerçevede düşünüldü-
ğünde, Osmanlı’nın kuruluşundan 
gelişimine kadar olan dönemi işaret 
eder. Dönemin en belirgin özelliği, 
Emir Süleyman ve Çelebi Mehmed 
devirlerindeki Fetret Dönemi dikkate 
alınmaz ise, bir derlenip toparlanma, 
fetih ve devlet kurumlarının oluşması 

fikrini vermektedir. Mamafih dönem, 
Hacı Bayram-ı Velî’nin ifadesiyle, “Taş 
u toprak arasında yapılma/yapılan-
ma” dönemidir; Mevlid ise, tam da bu 
yapılanma döneminin eseridir.
Süleyman Çelebi, köklü bir aileye 
mensuptur. Dedesi Fusûs şârihi ola-
rak bilinen Şeyh Mahmud’dur. Sultan 
Orhan’ın, döneminin âlimlerinden 
olan Şeyh Mahmud’un adına İznik’te 
bir medrese inşa ettirdiği, bazı tez-
kire tarzı kaynaklarda geçiyor. Fakat 
bu bilgiyi teyit edecek imkânlardan 

şu an için mahrumuz. Keza yine Şeyh 
Mahmud’un Osman Gazi’nin kayınbi-
raderi olduğu da rivayet edilmektedir. 
Merhum Kâzım Baykal, herhangi 
bir kaynak göstermeden Şeyh Mah-
mud’un, Osman Gazi’nin kayınpederi 
de olan ünlü sufi Şeyh Edebâlî’nin 
oğlu olduğunu ileri sürer. Keza Şeyh 
Mahmud’un, devleti kuran aile ile 
yakın olduğu, hatta kız kardeşinin 
Orhan Gazi’nin eşi olduğu da söylenir.
İsmail Beliğ’in nazarında Şeyh Mah-
mud, “bilâd-ı Rûma cümleden evvel 

Süleyman 
Çelebi ve 
Eserine 
Dair

Süleyman Çelebi

Prof. Dr. Bilal Kemikli / Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

Süleyman Çelebi'nin Vesiletü'n-Necat (Mevlid) adlı eserinden örnek sayfa
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neşr-i şi’r-i âb-dâr” eden kişidir. Ge-
libolulu Âlî, çelebinin ceddinin şiirle 
şöhret bulmadığını ve bu sebepten de 
bir mahlas ihtiyar etmediğini söyle-
dikten sonra, bazen meramını şiirle 
ifade etme çabasında olduğunu, yeri 
geldiğinde gazel dahi söylediğini ifa-
de eder. Lakin elimizde ondan geride 
kalan ne bir divan ne de şiir hakkın-
da değerlendirme yapabileceğimiz 
birkaç şiir vardır. Belki burada ona 
atfedilen şu beyti zikretmek müm-
kündür:
“Velâyet gösterip suya seccâde salmış-
sın / Yakasın Rumelinin dest-i takvâ ile 
almışsın”
Bu beyit, Orhan Gâzi’nin oğlu Sü-
leyman Paşa’nın Rumeli’ye geçi-
şini tebrik sadedinde yazılmıştır. 
Bundan başka bir değerlendirme 
yapma imkânına sahip değiliz. Her 
halükarda, Şeyh Mahmud’un dönemi 
içerisinde anılan âlim bir zat olduğu 
görülmektedir. 
Süleyman Çelebi’nin babası hakkında 
iki ayrı isim zikredilir. Bunlardan ilki, 
Latîfî’nin beyanına göre, dönemin 
ünlü devlet adamlarından İvaz Pa-
şa’dır. Latîfî bununla da kalmaz, Edir-
ne şairlerinden olan Atâyî’nin, Çele-
bi’nin kardeşi olduğunu kaydeder. 
Ancak müdekkik tarihçiliği ile öne 
çıkan Gelibolulu Âlî, Latîfî’nin verdiği 
bu bilgiyi eleştirerek, kronolojik ola-
rak bunun mümkün olamayacağına 
işaret eder. Daha sonraki araştırmacı-
lar da Âlî’nin verdiği bilgiyi kabullen-
mişlerdir. Bununla birlikte Hüseyin 
Vassaf, konuya ilişkin herhangi bir 
tartışma yapmadan, Latîfî’nin verdiği 
bilgileri olduğu gibi aktarır.
Şurası kesindir ki Çelebi’nin babası 
Şeyh Mahmud’un hakkında yeterli bir 
bilgiye sahip olmadığımız oğlu Ahmet 
Paşa’dır. Muhtemelen Ahmet Paşa, 
dönemin devlet adamlarından birisi-
dir. Hatta Kâzım Baykal’a göre, Orhan 
Gâzi’nin vezirlerindendir.
Süleyman Çelebi, böylesine asil bir 
aileden gelmektedir. Kaynaklar kı-
saca bunlara temas eder; bununla 
birlikte nerede, hangi medresede ve 
kimden ders aldığı meçhuldür. Beliğ, 
“dest-yârî-i feyz-i Hüdâ-dâd ile tahsîl-i 
fazl u irfân” ettiğini söyler. Dest-yâr, 
bildiğimiz gibi, yardımcı anlamına 
gelir. Bu kelimenin, acaba Selçuklu 
döneminde kullanılan atabey kavramı 
yahut Osmanlı’nın nedim kavramıyla 
bir ilgisi var mı? Beliğ, asil bir aileden 

geliyor olması hasebiyle şairimizin 
herhâlde özel hocalardan ders aldığı-
nı söylemiş olmalıdır. Nitekim onun 
gerek çelebi olarak nitelendirilme-
sinde, gerekse de işgal ettiği görevler 
nitelikli bir eğitimden geçtiğine işaret 
eder. Zaten geride kalan yegâne eseri 
Vesiletü’n-necât da bu kanaatimizi 
tevsik eder.
Süleyman Çelebi, gençliğinde hangi 
görevlerde bulunmuştur? Neler yap-
mıştır? Bunları da bilmiyoruz. Yalnız, 
onun erken yaşlarda hükümdar ai-
lesiyle ilişkiye geçtiğini görüyoruz. 
Yıldırım’ın oğlu Emir Süleyman’la 
“hem-meşreb” olduğu bazen onun 
sohbet ve eğlence (bezm) halkasına 
dâhil olduğu rivayet edilir. Bu ilişki 
sadece bir musahiplik seviyesinde 
olmasa gerektir; musahiplikle birlikte 
başka bir görevde bulunmuş olması 
ihtimal dâhilindedir. Nitekim daha 
sonra Yıldırım Bayezid’in Divân-ı 
humâyun imâmlığına getirildiği bi-
linmektedir. Bilahare Ulu Cami’nin 
inşası tamamlanınca imamlık görevi 
buraya tahsis edilmiştir. 
Hakkındaki kayıtlara ve düşürülen 
“Râhat-ı ervâh” tarihine bakılırsa, 825 
(1421-2)’de vefat etmiştir. Çekirge 
yolundaki Dağınık Serviler Mezarlı-
ğı’nda Yoğurtlu Baba Dergâhı yakının-
da sırlanmıştır.

Muhite Dair
Bazı kaynaklar, Süleyman Çelebi’yi 
Süleyman Dede diye anarlar. Bunun 
sebebi, onun dervişliğidir. Nitekim 
Süleyman Dede’nin Bursa’nın çoban 
yıldızı olan Emir Sultan’ın sohbet 
halkasında bulunduğu ve burada iç 
aydınlığına erdiği de biliniyor. Emir 
Sultan yeni bir yol tesis etmemiş, 
tevarüs ettiği geleneğin izini sür-
müştür. Hüseyin Vassaf, şairimizin 
“efâdıl-ı fuzalâdan ve erbâb-ı aşktan” 
olduğunu beyandan sonra, onun Emir 
Sultan’ın “berekât-ı hüsn-i nazar u 
terbiyet ile perverde” olduğunu ifade 
eder. Hatta konuyu biraz daha tahkim 
etmek sadedinde, Emir Sultan “hü-
lefâsı meyanında ismi şerifleri mezkûr-
dur” da der. 
Vesîletü’n-necât’taki tasavvufî tabir 
ve bakış göz önünde bulunduruldu-
ğunda, şairin irfânî muhit içerisinde 
bulunduğunda şüphe yoktur. Ancak 
dedesinin Fusûs şârihi olarak gösteril-
mesi de nazar-ı dikkate alınırsa, onun 
daha çocuk yaşta tasavvuf kültürüne 
aşina olduğu ileri sürülebilir. Ama 
Vassaf’ın verdiği bilgileri de yabana 
atmamak gerektir. Zira onun Emir 
Sultan’ın delaletiyle Ulu Camii imam-
lığına getirildiği de rivayet edilir.
Süleyman Çelebi’yi kültür tarihimizin 
seçkin imamlarından biri olarak an-
mamıza sebep olan, elbette ne saray 
imamlığı ve ne de Ulu Camii imamlı-

Ahmedî'nin İskendername'sinden örnek sayfa
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ğıdır; onu edebiyat tarihimizin ilkle-
rinden olan Mevlid’i dolayısıyla anı-
yoruz. Burada şu soruyu yöneltmekte 
yarar vardır: Vesiletü’n-necât mevlid 
türünün ilk eseri midir? Yapılan ça-
lışmalarda mevlid türünde müstakil 
olarak ilk yazılan eserin, Vesiletü’n-ne-
cât olduğu görülmektedir. Fakat 
Süleyman Çelebi’yle aynı dönemde 
yaşadığı bilinen Ahmedî (ö.1412)’nin 
Bursa’da, Vesiletü’n-necât’tan iki yıl 
önce yazdığı İskender-nâme’ye dâhil 
edilen muhtasar bir mevlid yazdı-
ğını da biliyoruz. Keza bir dönem 
Bursa’da da yaşamış olan Arap şairi 
İbnü’l-Cezerî (ö.1429)’nin yazdığı 
el-Mevlidü’l-Kebîr’i de hatırlamakta 
yarar vardır. Kuvvetle muhtemeldir ki 
Çelebi, hem Ahmedî ile hem de İb-
nü’l-Cezerî ile görüşmüş yahut eserle-
rini tetkik etme fırsatı bulmuştur. Her 
ne kadar evvelki tecrübelerden yarar-
lanılmış ve geleneğin izinden gidilmiş 
olsa da Vesiletü’n-necât, Hz. Peygam-
ber’in doğumu ve bu süreçte yaşanan 
olağanüstü hadiseler, bilhassa Mi’rac 
hadisesi gibi mucizeleri ve ölümünü 
konu edinen ilk mevlid olma özelliği-
ne sahiptir.
Süleyman Çelebi’nin eğitim sürecini 
tetkikten mahrumuz. Fakat Vesile-
tü’n-necât’tan hareketle onun Âşık 
Paşa’nın Garip-nâme’si başta olmak 
üzere Taberi Tarihi ve diğer siyer ve 
megazi kaynaklarına vakıf olduğunu 
tespit etmek mümkündür.
Esere Dair
Gelenekte eserler bir sebebe binaen 
yazılır. Peki, Mevlid neden yazıldı? 
Rivayet o ki... Bu eserin yazılmasına 
sebep olan hadise de Ulu Cami’de 
cereyan etmiştir. Şöyle ki İranlı bir 
vaiz kürsüden Bakara sûresinin 

285. ayetini tefsir eden bir sohbet 
yapıyormuş. Bu ayette, “Onun elçi-
lerinden hiçbirini diğerinden ayırt 
etmeyiz!” buyrulmaktadır. Bu ifade, 
Peygamberin ve müminlerin ağzın-
dan verilmektedir. Yani, müminler 
peygamberler arasında ayrım yap-
mazlar. Peygamberlere imanın temel 
ilkesi de budur. 
İranlı vaiz, bu ayeti tefsir ederken, 
“Ben Muhammed Mustafa’yı İsâ Pey-
gamber’den -Allah’ın salât ve selâmı 
ikisine olsun- üstün tutmam.” demiş. 
Bunu duyan Arap asıllı, bir bilge ve 
âlim kişi gayrete gelip İranlı vaizi 
ilzam etmiştir. Zira aynı sûrenin 253. 
ayetinde, “İşte, o elçilerden kimini 
kiminden üstün kıldık. Allah onlardan 
kimine konuştu, kimini de derecelerle 
yükseltti...” buyrulmaktadır. Bakara 
285’te “Peygamberler arasında fark 
yoktur.” buyrulmasından maksat, re-
sullük ve nebilik hususunda bir farkın 

olmadığıdır; yoksa fazilet açısından 
değildir... Böyle izah etmiş Arap asıllı 
bilge âlim. 
Ulu Cami’de, İslam’ın bu beşinci 
kutsal makamında ortaya çıkan 
tartışmaya ahali de dâhil olmuş ve 
İranlı vaizden yana tavır almışlardır... 
Derken mesele büyümüş, Arap âlim, 
Arabistan, Mısır ve Halep ulemasın-
dan alınan fetvalarla İranlı vaizi ilzam 
etmiş, hatta rivayetlere bakılırsa, 
katline bile hükmettirmiştir. İlmî bir 
mübahasenin geldiği nokta Süleyman 
Çelebi’yi ziyadesiyle üzmüş olmalıdır. 
O sebepten hemen oracıkta şu beş 
beyti yazmıştır:
“Ölmeyüp İsâ göğe bulduğı yol
Ümmetinden olmak içün idi ol

Hem dahi Mûsâ elindeki asâ
Oldı anun izzetine ejdehâ

Ceddi oldugıçün anun ol Halîl
Nârı cennet kıldı ana ol Celîl

Cümle anun dostlugına adına
Bunca izzet oldı ol ecdâdına

Çok temennâ kıldılar Hak’dan bular
Kim Muhammed ümmetinden olalar”
Hz. Peygamber, ulu’l-azm peygam-
berlere verilen mucizelerin ve izzetin 
sebebidir. Evet, onlar birer elçidir, 
resuldür; lakin sahip oldukları bütün 
manevi hâl, ilim ve itibarın kaynağı 
Hz. Peygamber’dir. Onlar bu yüce-
liklere Hz. Peygamber’in dostluğu 
sebebiyle ulaştılar... O sebepten de 
Muhammed ümmetinden olmak için 
çok niyazda bulundular. Neden? Çün-
kü Hz. Peygamberle ed-dîn olan İslam 
tamamlanmıştır.
“Gerçi kim bunlar dahi mürseldürür
Lîk Ahmed ekmel ü efdâldurur”
Evet, Mevlid’in yazılışına dair böyle 
bir rivayet anlatılır... Ama meseleye 
başka açılardan da bakmak gerek. 
Her şeyden önce şunu belirtelim: 
Eser, dönemine ayna tutar. Diğer bir 
ifadeyle, sanatkâr, döneminin sosyal 
ve kültürel tarihi içinde eser verir. 
Bu temel yaklaşımdan hareketle, 
döneminin siyasi ve sosyal tarihini 
dikkate alarak, metni okumak icap 
eder. Dolayısıyla öncelikle Mevlid’in 
nasıl bir dönemde yazıldığını hatırla-
mak lazım? 
Mevlid, Fetret Dönemi’nde, Ankara 
Savaşı’ndan takriben yedi yıl sonra 
yazılmış. Fetret Dönemi, Yıldırım’ın 
çocukları arasında cereyan eden 
taht mücadelelerini hatırlatır. Sulta-

Emir Sultan, Bursa

Süleyman Çelebi Türbesi'nin  
önceki hâli
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nın küçük oğlu Kasım dışında, Emir 
Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi, 
Mustafa Çelebi ve Mehmed Çelebi bu 
mücadele içerisinde karşılıklı savaş-
mışlardır. Akıncı beyleri ve muktedir 
ailelerin de işin içine girmesiyle, hatta 
bazı beyliklerin ve Bizans’ın da olaya 
müdahil olmasıyla, bütün bir Osman-
lı coğrafyası trajik olaylara sahne 
olmuştur. Bu gibi zamanlarda bazı 
fırsatçıların dinî ilkelerden hareketle 
kurtarıcı fikrini kalabalıklara sunduk-
ları görülür. Nitekim bu dönemde de 
olan budur: Mehdilik ve Mesihlik fikri 
konuşulur olmuştur. Hatta bununla 
da kalınmayıp, gayr-i Müslim tebaayı 
da etkilemek amacıyla, Hub Mesihlik 
(İsa severlik) akımının olduğu görül-
mektedir. Muhtemeldir ki, Ulu Ca-
mi’de konuşan İranlı vaiz, İsa severlik 
akımının tesiri altındadır.
İranlı vaizi bilmiyoruz; ama Musa Çe-
lebi’nin kazaskeriyken Mehmed Çe-
lebi’ye esir düşen Şeyh Bedreddin (ö. 
1416)’in dervişleri mehdilik iddiasını 
dillendirmişler ve bir isyana sebebi-
yet vermişlerdi. Şeyh Bedreddin, her 
şeyden önce iyi bir fakih, muktedir 
bir âlimdir; lakin kendisi olmasa bile, 
ileri gelen müritleri tarafından meh-
di ilan edilmekten kurtulamamıştır. 
Aynı dönemlerde İran’da Fazlullah 
Hurûfî (ö.1394) de kendisinin velayet 
yolunun son noktası (hatmü’l-evliya) 
ve mehdi olduğunu ileri sürmüştür. 
Dönem, gerek siyasi boşluk ve fetret 
sebebiyle Anadolu’da gerekse diğer 
İslam coğrafyasında arayışlar döne-
midir. Bazı mihraklar ve kişilerin bu 
arayışları fırsata çevirip, halkın dinî 
inanç ve düşüncesini istismar etmesi 
ihtimal dâhilindedir.
Ulu Cami’nin bilge imamı, sadece 
rivayet edilen bir tartışmadan ha-
reketle değil, aynı zamanda ortaya 
çıkan kurtarıcı fikirleri dikkate alarak 
bu eserini yazmıştır. Nitekim eserin 
daha adında şairin bu niyetini sez-
mek mümkündür: Vesiletü’n-necât... 
Kurtuluş vesilesi... Neden kurtuluş? 
İçine düşülen fetretten kurtuluş! Ona 
göre fetret, Hz. Peygamber’in manevi 
şahsiyetine, Kur’an, Sünnet ve dinine 
bağlanmakla aşılacaktır. Bu bakım-
dan Vesiletü’n-necât, müminlerin Hz. 
Peygamber’e olan bağlılıklarını (biat) 
yenileyen ve kuvvetlendiren bir me-
tindir. Dolayısıyla burada üzerinde 
durulan Hakîkat-i Muhammedî ve 
Nûr-ı Muhammedî meselesinin temel 
saiki, varlığın merkezine Hz. Peygam-

ber’i koyarak bir varlık anlayışı ve bir 
dünya tasavvuruna ulaşma çabasıdır. 
Süleyman Çelebi bu derin felsefi mü-
lahazayı sehl-i mümteni üslûbuyla ye-
niden dile getiren bir mütefekkirdir.
“Ger Muhammed gelmese sen şunı bil
Ne kulak işidüben söylerdi dil

Ger Muhammed’den şefâat olmasa
Deng-i küfrün zulmetini kim basa

Ol Muhammed’den açıldı dînümüz
İslâm içre dîn ile îmânumuz”

Nasıl da sesleniyor? O acıyı, o fetreti 
yaşayan insana... İnsanı kendi benli-
ğiyle kavrıyor, kendi organlarını, ken-
di bedenini düşünmesini salık veriyor 
ve diyor ki: Eğer Hz. Muhammed gel-
meseydi, ne kulağın işitirdi ne de dilin 
söylerdi. İşitmemizin de söylememi-
zin de kaynağı, Hz. Muhammed’dir. 
Bu kargaşaya, kafa karışıklığına hacet 
yok; bizim birbirimizle alaka kurma-
mız, konuşup dinlememiz, anlaşma-
mız, diyaloga geçmemiz ve böylece 
huzurlu bir toplum kurmamızın esas-
larını bize öğreten el-Muallim olan 
Hz. Peygamber’dir. Şu hâlde, hangi 
kurtarıcıyı arıyorsun? Küfrün zulme-
tini giderecek yegâne iksir, Hz. Pey-
gamber’in şefaatidir. Dolayısıyla sana 
düşen şudur: Onun yolunda olmak!
“Şer’ini tut ümmeti ol ümmeti
Tâ nasîb ola sana Hak rahmeti”
Burada tabi bir husus dikkatimizi 
çekiyor, o da şudur: Bazı rivayetlere 
bakılacak olur ise, bu eseri şairin yaz-
masını bizzat Emir Sultan istemiştir. 
Mevlid, Emir Buharî’nin talebiyle ya-
zılmış, huzurunda okunmuş, kendisi 
de okumuş, pek beğenmiş... Derler ki 
Mevlid’in kısa zamanda tanınmasın-
da, popüler kültürü besleyen bir eser 
hâlini almasında Emir Sultan Hazret-
leri’nin himmeti çoktur. O, birçok kez 
huzurunda okutup, huşu içinde din-
lemiş ve okunmasını teşvik etmiştir. 
Bütün bunlar birer rivayettir; bunu 
biliyoruz... Ama şunu da biliyoruz: 
Emir Sultan’ın hülefâsı arasında zik-
redilen Yahyâ b. Bahşî (ö. 1436) de 
Mevlîd-i Nebî adıyla bir eser telif et-
miştir. Bu, Emir Sultan’ın, muhitinde 
bulunan ehil kişileri mevlid yazmaya 
teşvik ettiğine işaret eder. 
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GGiirriişş  
Bu yazıda Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-
Necat adlı eserinin Tevhîd bölümünün (ilk 32 
beyit) -üzerinde çalıştığımız yazmadan 
hareketle- çeviri yazısı yapılmış ve beyitler 
günümüz Türkçesine aktarılmıştır. Daha önce 
Pekolcay, Mevlid metnini günümüz Türkçesine 
aktarma denemesi yapmış ancak Tevhîd 
bölümündeki 10-23 arasındaki beyitleri 
atlamıştır. Günümüz Türkçesine aktarmadığı 
beyitler için “10-23 arasında da Allahü 
Teâlâ’nın sıfatları sayılmaktadır” demiştir. 
(1993:109)  
Tevhîd bölümünün çeviri yazısını yaparken 
daha önce yapılmış olan yayınlara atıf 
yapılmıştır. Bu yayınlardan bir kısmı Mevlid’in 
kısa metni “Vassaf, H. (HV) ve Akkuş, M-
Derman, U. (MA-UD)” yayınları iken bir kısmı 
ise uzun metnidir “Pekolcay, A. N. (ANP) ve 
Timurtaş, F. K. (FKT)”. Timurtaş’ın yaptığı 
Mevlid yayınında hem uzun hem de kısa 
metinler bulunmaktadır. Bizim üzerinde 
çalıştığımız yazma ise uzun metindir.   
Vesîletü’n-Necat “Tevhîd” Bölümü  
Bu çalışmada, metnin çeviri yazı ve günümüz 
Türkçesine aktarma denemesi için Millet 

                                                           
Bu başlıktan sonra gelen Arapça dua buraya 

alınmamıştır.

Kütüphanesi 1357 numarada kayıtlı yazma 
tercih edilmiştir.   

 
1b heõÀ kitÀbu mevlÿdi süleymÀnì1

 bismillÀhi’r-raómÀni’r-raóìm  

1  allÀh adın õikr idelüm evvelÀ2   
vÀcib oldur cümle işde her úula 

En başta Allah’ın adını anmalıyız (besmele 
çekmeliyiz); herkes bütün işlerinde bunu 
söylemekle yükümlüdür. 
  
2 allÀh adın her kim ol evvel aña3   

her işi ÀsÀn ide allÀh aña 
Her kim en başta Allah’ın adını anarsa (besmele 
çekerse); Allah onun her işini kolaylaştırır.  

 
3 allÀh adı olsa her işüñ öñi4   

hergiz ebter olmaya anuñ ãoñı 
 

Her işin başında Allah adı anılsa (besmele çekilse); 
o işin sonu asla boşa çıkmaz. 

 
Peygamber as. buyurdu “Allah adı ile başlanmayan 
her önemli iş yarım ve eksik kalır.”5   
 
4 her nefesde allÀh adın di müdÀm6  

allÀh adıyla olur her iş temÀm  

Metindeki Arapça ifadesinin tercümesidir.

Prof. Dr. Erdoğan Boz / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Vesiletü’n-Necat “Tevhid” Bölümü 
(Çeviri Yazı ve Günümüz Türkçesine Aktarma Denemesi)

- -
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Her nefeste devamlı Allah’ın adını an; her iş 
Allah’ın adıyla (besmele çekmekle) tamam 
olur.    
 
55  èışúıla gel imdi allÀh eydelüm7   

derdile göz yaşıla ah eydelüm 
 

Gel, şimdi aşk ile Allah diyelim; derd ve gözyaşı ile 
ah edelim. 
 
6 ola kim raómet úıla ol pÀõişÀh8   

ol kerìm ü ol raóìm ü ol ilÀh 
 
Umulur ki o herkese hükmü geçen, o ikram sahibi 
ve çok merhametli olan Allah (bizi) esirger. 
 
7 èÀlim ü èallÀm u àaffÀrü’õ-õünÿb9  

ãÀniè ü tevvÀb u settÀrü’l-èuyÿb 
 

                                                           

İlim sahibi, her şeyi bilen, kusurları bağışlayan; 
sanatla yaratan, tövbeleri kabul eden, ayıpları örten 
(O’dur). 
 
8 dÀyim ü deyyÀn u muóãì ü şekÿr10  

vÀhibü’l-iósÀn àanì fettÀóu nÿr 
 
Sürekli olan, (ceza ve mükâfatı) hakkıyla veren, var 
ettiklerinin sayısını bilen, kendisine şükredilen; 
iyiliğe daha büyük bir iyilikle karşılık veren 
(bağışta bulunan), zengin, nurlandıran (O’dur). 
 
9 ãadıúu’l-úavl u èaôìm ü õü’l-celÀl11  

úÀsımu’r-rızú u muúìm ü lÀ-yezÀl 
 

Sözüne sadık,  aklın ve hayâlin alamayacağı, gözün 
göremeyeceği kadar sonsuz büyük ve azametli, celâl 
sâhibi; rızıkları taksim eden, ezelî, ebedî (O’dur). 

 
 

Süleyman Çelebi Türbesi, Bursa
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10  úÀdir ü úahhÀr u úayyÿm u úadìr12  
fÀùır u òallÀú u rezzÀú u òabìr 
 

Tam ve mutlak kudret sâhibi olan, istediğini 
dilediği gibi yapmaya gücü yeten; kendi zâtı ile 
kâim olan, varlığında ve varlığının devâmında her 
şey kendisine muhtaç olduğu hâlde kendisinin 
hiçbir şeye ihtiyâcı olmayan, bütün mahlûkâtı var 
kılıp varlığını devam ettiren; her şeye gücü yeten, 
kuvvet ve kudretine hiçbir sınır olmayan; yaratıcı; 
yaratma gücü sınırsız olan, devamlı olarak yaratan; 
mahlûkâtına maddî ve mânevî her türlü rızkı bol bol 
ihsan eden; her şeyden haberdar olan (O’dur).  
 
11 bÀrr u bÀrìé ü berr ü hem bedìè13   

øÀrr u nÀfiè u baãìr ü hem semìè 
 
Kullarına iyilik yapan, çok lütufkâr; her şeyi takdir 
ettiği şekle uygun olarak yaratıp varlığa çıkaran, 
yaratan; ihsan eden, hatâları bağışlayan, kullarına 
kolaylık ve rahatlık veren; bir benzeri ve misli 
olmayan; zarar veren, zarar ve elem verici şeyleri 

                                                           

yaratan; hayır ve menfaat verici şeyler yaratan; her 
şeyi, bütün kâinâtı en mükemmel şekilde, noksansız 
olarak gören; her sözü duyan, her sesi işiten 
(O’dur). 
 
12 óayy u óannÀn u óakem ü óaúú u óakìm14 
 óÀfıô u óÀøır óabìb ü hem óalìm 
 
Bütün varlıkların hayat kaynağı, ebedî ve hakîkî 
hayat sâhibi; çok merhametli, çok acıyan; 
hükmeden, her şeyin hükmünü veren, haklıyı haksızı 
ayıran, cezâyı, mükâfâtı hakkıyle uygulayan; varlığı 
hiç değişmeden duran, var olan, hakkı ortaya 
çıkaran; son bulması tasavvur edilemeyen dâimî ve 
ezelî en yüksek ilme sâhip olan, künhünü 
kendisinden başkasının tam mânâsıyle bilemeyeceği 
bir ilimle bilen, gerçek hikmet sâhibi; koruyan, 
muhâfaza eden; her yerde var olan; Sevilen, sevgili, 
dost; kullarının isyânını, emirlerine uymayışını 
görüp bildiği halde onları şiddetle cezâlandırmayıp 
yumuşak davranan (O’dur). 
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13 müémìn ü muósin muèìn ü müsteèÀn15 
 mÀlik ü mennÀn u sulùÀn-ı cihÀn 
 
Gönüllerde îman ışığı ve güven duygusu uyandıran, 
koruyan, gözeten güven ve huzûrun asıl kaynağı 
olan; iyilik eden, iyi ve güzel işler yapan, iyilikte 
bulunan, lutuf ve ihsan eden; herkesin yardımcısı, 
herkese yardım eden; kendisinden yardım istenen, 
yardımı dilenen; bütün varlıkların sahibi; kullarına 
hadsiz hesapsız nîmetler veren, sınırsız iyilik ve 
ihsanda bulunan; evrene hükmeden (O’dur). 
 
14 cÀbir ü cebbÀr ü mübdié ü muèìd16  
 vÀriŝ ü vehhÀb u rezzÀú u mecìd 
 
Cebreden, zorlayan, mücbir; dilediğini cebir 
yoluyle yapan, kayıtsız şartsız herkese cebredecek 
güçte olan, hiç kimse tarafından kendisine cebir 
olunamayan; yok iken var eden, varlık âlemine 
çıkaran; yok edip tekrar yaratan, öldürdüklerini 
tekrar hayâta döndürecek, yeniden diriltecek olan;  
 
mal ve mülk, her şey netîcede kendisine kalacak  
olan; çok bağışlayan, çok veren, kullarına çeşitli 
nîmetler bağışlayan; mahlûkâtına maddî ve mânevî 
her türlü rızkı bol bol ihsan eden; yüceliğine ve 
büyüklüğüne erişilemeyen, en güzel huyların 
menbaı olan ve her işin en iyisini, en güzelini 
yaptığı için övülüp sevilen (O’dur). 
 
15 hÀdì vü sübóÀn u raómÀn u raóìm17 
 mÀniè ü muèùì úaviyy ü hem úadìm 
 
Kendisine ulaşan doğru yolu gösterici, hidâyet 
edici; her türlü kusurdan, noksandan, beşerî nitelik 
ve zaaflardan uzak olan; kâfir-mümin ayırmadan 
yarattığı bütün varlıklara merhamet eden, nîmet 
veren; âhirette mümin kullarına acıyan, merhamet 
eden; dilediği her şeyin olmasına ve bilhassa kulları 
için zararlı isteklerin gerçekleşmesine mâni olan, 
müsâade etmeyen; nîmet veren, ihsan eden; çok 
güçlü, kuvvetli; başlangıcı olmayan, ezelî (O’dur). 
 
16 óÀfıø u rÀfiè celìl ü hem cemìl18  
 úÀbıø u bÀsıù vekìl ü hem kefìl  

                                                           

Koruyan, muhâfaza eden; istediği ve lâyık kıldığı 
mümin kulunu yükselten; ululuk ve celâl sâhibi, 
yüce, âli; her şeyden güzel; her şeyi kudretiyle 
kavrayan, emri altına alıp sımsıkı tutan; kulların 
rızkını istediği gibi yayıcı olan; her iş kendisine 
havâle edilen, her işi noksansız olarak idâre eden; 
kuluna kefil olan kulları tarafından, kefil kılınan 
sorumluluk yüklenen ve yükleyen (O’dur). 
 
17 evvel ü Àòir èaliyy ü hem èalìm19 
 ôÀhir ü bÀùın metìn ü hem muúìm 
 
Bir sonu olmadığı gibi bir başlangıcı da 
bulunmayan, bütün mevcûdâta nispetle her şeyden 
önce var olan; bir evveli olmadığı gibi bir sonu da 
olmayan, her şeyden sonra kalacak olan; mutlak 
yüce, en yüce mertebede olan, üstünde hiçbir derece 
bulunmayan; ilmi ezelî ve ebedî olan;  varlığı 
kâinatta tecellîsiyle âşikâr olan, açık olarak 
görünen; görünmeyen, gizli olan; asla acze 
düşmeyen, zorluk ve sıkıntı nedir bilmeyen, her 
şeyden ve herkesten sağlam ve güçlü olan; ezelî 
(O’dur). 
 
18 vÀóid ü vÀcid vedÿd u hem àafÿr20 
 vÀlì vü mÀcid veliyy ü hem şekÿr 
 
Tek, zâtında, sıfatlarında, isim ve hükümlerinde 
asla ortağı ve benzeri olmayan; istediğini istediği 
vakit bulan, hiçbir şey kendisinden kaçıp 
kurtulamayan, her şey kendisinde mevcut olan, her 
şey dâima huzûrunda bulunan; kullarını çok seven, 
onları lutfa, ihsâna garkeden; sevilmeye lâyık ve 
müstahak yalnız kendisi olan; çok mağfiret eden, 
çok şefkat gösteren, bağışlayan, yarlıgayan; kâinâtı 
ve her an olup biten işleri tek başına ve gereği gibi 
idâre eden; şanı ulu, yüce, kutlu ve keremi bol, çok 
cömert; imanlı kullarının dostu olan, onlara yardım 
eden, iyi işlerinde başarı nasip eden, sıkıntılarını 
gideren; yapılan iyiliği daha büyük bir iyilikle 
karşılayan, kulun az tâatı karşısında sayısız 
nîmetler, büyük dereceler veren (O’dur). 
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19 òÀlıú u rÀzıú muãavvir hem óamìd21  
 vÀsiè ü bürhÀn reşìd ü hem şehìd 
 
Yaratıcı, yaratan; rızık veren; yarattığı her varlığa 
ayrı bir şekil, sûret ve özellik veren; kulları 
tarafından ebediyete kadar övülen, kemal sıfatları 
zikredilerek kendisine hamdedilen; ilmi, ihsan ve 
ikrâmı sonsuz genişlikte olan; delil sahibi, kullarına 
delil gösteren, varlığına her şey delalet eden;  her 
şeyi, bütün işleri hiçbir yardımcı olmadan, ezelî 
takdîrine göre yerli yerine koyan ve en doğru 
şekilde nizâma sokan, nizam ve hikmet üzere sonuca 
ulaştıran; hem meydanda hem gizli olan olayları 
bilen, her yerde her işi gören (O’dur).  
 
20 bÀèiŝ ü muóyì mümìù ü nÀşir ol22 
 münèim ü muànì vü nÀôır nÀãır ol 
 
Kıyâmette ölenleri dirilten, insanları kabirlerinden 
kaldıran ve gönüllerde saklı olanları meydana 
çıkaran; can veren, dirilten, hayat bahşeden; can 
verdiği mahlûklara ölümü kader olarak yaratan,  
 
öldüren; her şeyi gören, gözeten; yayan, dağıtan  
(O’dur). 
 
21 hem muèizz hem müõill ü hem raéÿf23 
 èÀdil ü muúsıù muúìt ü hem èaùÿf 
 
Saygı değer ve yüce bir duruma getiren, şerefli, 
haysiyetli ve îtibarlı kılan, aziz eden; dilediğini hor 
ve hakir eden, zillete düşüren; yarattıklarına karşı 
çok merhametli olan; adaletli ve insaflı olan, her 
şeyi yerli yerinde yapan; her şeyi yerli yerinde, 
denk ve adâlet üzere yapan, yarattıklarına karşı 
adâletle davranan; çok merhametli ve şefkatli, çok 
esirgeyici (O’dur).  
 
22 oldurur allahu úuddÿsü’s-selÀm24 
 rabbü bÀkì lÀ-yemÿt u lÀ-yenÀm 
 
Allah düşünülebilecek bütün noksan sıfatlardan 
münezzeh, her türlü ayıp ve noksandan uzak 

                                                           

bulunan, kullarını huzur ve selâmete eriştiren; 
ebedî, ölümsüz; ölmez ve uyanık olandır. 
 
23 oldurur hem pÀdişÀh-ı bì-zevÀl25 
 bì-şebìh ü bì-naôìr ü bì-miŝÀl 
 
Allah ebedî hüküm sâhibi, eşsiz, benzersiz ve 
örneksizdir. 
 
24 birdür ol birligine şek yoúdurur26 
 gerçi yañlış söyleyenler çoúdurur 
 
Gerçi yanlış söyleyenler çoksa da; Allah birdir, bir 
olduğunda şüphe yoktur. 
 
25 cümle èÀlem yoàiken ol varıdı27 
 yaradılmışdan àanì cebbÀrıdı 
 
Bütün evren yok iken O vardı; O hiçbir şeye ve 
hiçbir kimseye muhtaç olmayan, kullarının bütün 
ihtiyâcını karşılayan mutlak zengin ve dilediğini 
cebir yoluyla yapan, kayıtsız şartsız herkese 
cebredecek güçte olan, hiç kimse tarafından 
kendisine cebir olunamayandır. 
 
26 varı yoú yoàı var iden oldurur28 
 dünyede her olanı ol oldurur 
 
Varı yok, yoku var eden O’dur; O, dünyada her 
olanı var edendir. 
 
27 variken ol yoàıdı ins ü melek29 
 èarş u ferş u ay u gün hem nüh felek 
 
Allah varken insan ve melek, gök ve yer, ay ve 
güneş ayrıca dokuz felek yoktu.  
 
28 ãunèıla bunları ol var eyledi30 
 birligine cümle iúrÀr eyledi 
 
Allah bunları sanatla yarattı; hepsi Allah’ın birliğini 
tasdik etti.  
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29 úudretin iôhÀr idüp hem ol celìl31 
 birligine bunları úıldı delìl 
Celal ve azamet sahibi olan Allah, gücünü 
göstererek; bunları birliğine delil yaptı. 
 
30 bÀrì ne óÀcet úılavuz sözi çoú32 
 birdürür ol andan artuú tañrı yoú 
 
Öyleyse çok söz söylemeye gerek yok; O birdir ve 
O’ndan başka tanrı yoktur, 
 
31 óaşre dek ger dinilürse bu kelÀm33 
 niçe óaşr ola bu olmaya temÀm 
 
Eğer bu söz (Allah’ın isim ve sıfatlarını sıralama) 
kıyamete kadar söylense;  birçok şey son bulur 
(ama) o söz bitmez.  
 
32 ger dilersiz bulasız otdan necÀt34 
 èışúıla derdile eydüñ eã-ãalÀt 

                                                           

 
Eğer cehennem ateşinden kurtulmak isterseniz; Hz. 
Muhammed’e aşkla ve samimiyetle salat ve selam 
getiriniz.  
 
Kaynakça 
Akkuş, M-Derman, U. (2017) Mevlid-i Şerif Vesiletü’n-
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Dr. Kudret Ayşe Yılmaz / Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Allâh adın her kim ol evvel ana,
Her işi âsân ider Allâh ana.”

Süleyman Çelebi’nin bin derde 
deva tarifi ile çıkalım yola, ko-
laylık yalnız yürek ferahı. İslam 
inancına göre Hz. Muhammed, 

kâinatta yaratılan her nesneden 
daha yüce bir fazilete, güzelliğe ve 
nura sahiptir. Onun bu emsalsizliği, 
henüz peygamber olmadan kazan-
dığı “emin” sıfatı ve ahlaki donanımı 
kendisini yüzyıllardır birçok insan 
için sağlam, dahası yegâne rol model 
kılmıştır.
Çalışmamıza konu olacak Vesȋle-
tü’n-necât mevlid türünde yazılan ilk 
müstakil eser olarak kabul edilmek-
tedir. Süleyman Çelebi’nin bu eseri 
sadeliğin yanında samimi sevgiyi, 
hüznün yanında duanın hikmetini ba-
rındırabilmiş; dünden bugüne kurdu-
ğu temeli sağlam köprü ile aynı tazeli-
ği yeni nefeslere taşımayı başarmıştır. 
Hâtemü’l-enbiyâ’nın dış görünüşünü 
bir resim çizer gibi anlatan hilyeler-
den ilkinin söylenişini aktarmak için-
se Hicret(622)’e dek uzanmak gerek. 
Çölün kavurucu sıcağında susuzluk, 
açlık ve yorgunluk pençesindeki Hakk 
resulü ve yoldaşları tenha köşede ıs-
sıza eş olmuş bir çadıra uğrarlar. Bu-
rada, memesi kurumuş keçiyi sağan 
Hz. Muhammed’in, aka aka köpüren 
tazecik sütle kâseleri dolduruşuna 
şahitlik edenler şaşkınlığa gark olur. 
Konukları sütlerini içip de yola revan 
olurken ev sahibesinin eşi çıkagelir, 
süt dolu kâseleri gördüğünde mutlu-
lukla hanımına bu işteki hikmeti da-
nışır. Kadın eli bereketli konuğu tarife 
başladığındaysa hilye, kelimelerle can 
bulmaya durur. İşte ilk hilye bir kadın 
tarafından böylece oluşturulur. 
Hilye, yüzyıllardır birçok kalemden 
doğsa da nakledilenin vasfı hep 
aynıdır. Yazımızda Süleyman Çele-
bi’nin Vesȋletü’n-necât’ında hilye vasfı 
kazanmış beyitlere yöneleceğiz. Bir 

Vesîletü’n-necât’tan Yansıyan Hilye

Yedikuleli Seyyid Abdullah’ın esmâ-i hüsnâ, esmâ-i nebî ve aşere-i  
mübeşşerenin yer aldığı, ahşap üzerine yapıştırılmış 1110 (1698-99) tarihli  

hilyesi (Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu, nr. 140-0091) (Kaynak: İslam Ans.)
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iklimden doğup nice faniye uzanmış, 
damar damar yayılmış Hz. Muham-
med muhabbetini temel alan iki edebî 
türün (mevlid ve hilye) birbiri içinde 
nasıl erimiş, berraklaşmış, tamamlan-
mış olduğunu böylece ortaya koyma-
ya çalışacağız.
Şu beyit ile kavil perdesini açalım zira 
burada Hz. Muhammed’in yaratılışın-
daki mükemmelliği ve emsalsizliği 

Süleyman Çelebi şu şekilde beyan 
eder:
“Hak ana verdi mükemmel eyledi,
Yaradılmışdan mufaddal eyledi.”

Güzeli seven, güzele katmer katmer 
derinlikle gösteriş ekleyen Hakk, 
resulünün huyunu pak eyler. Ona 
erdemli, sarsılmaz bir şahsiyet bahşe-
der. Adeta nurdan yaratılmış gibi pak 
olan resulün her uzvunda mucizeler 

gizlenmiş, onu yaratılan en müstesna 
varlık kılmıştır:
“Gerçi cümle nûr idi, ol pak zât.
İlle her uzvunda vardı mu‘cizât.”

Alnı ve Yüzü
Sevgiden doğan bir eserin içinde su-
ret aramaya niyetlenişin sonucu olan 
bu çalışmada sözü Hakk resulünün 
alnı ile genişletelim. Alın ki kaderi 
taşır güçtedir, derin kırışıklıklarda 
mazinin sunup esirgediklerini saklar. 
O güneş yüzlünün alnı nurlu ve ka-
mer gibi parlak vasfedilmiş, böylece 
Cahiliye Devri’ni yok eden aydınlığın 
kaderine sirayeti simgelenmiştir:
“Mustafâ nûrunu alnında kodu,
Bil habîbim nûrudur bu nûr didi.

Kıldı ol nûr anın alnında karâr,
Kaldı anın ile nice rûzgâr.

Vakt erişdi dünyâdan kıla sefer,
Ol güneş yüzlü ve ol alnı kamer.”
İnsanın ifade mührü diyebileceğimiz 
yüz; beden kalesine dikilmiş bir san-
cak gibi niyeti, dirayeti, isabeti sergi-
ler mahiyettedir. Hayatı türlü çilelerle 
örülmüş bir öksüz hem yetim, aşırı-
lıklardan uzak bir muktedir, hâlinden 
düşmanının dahi emin olduğu bir 
mutemet... Nice söylense az, yine de 
nice kelam onu anmakla çaresâz... İşte 
onun yüzü de bakılmakla doyulmaya-
cak bir hoşluk, şahanelik taşıması ile 
aktarılırken “nur, aydınlık, aklık, ay, 
gül” ifadeleriyle zenginleştirilmiştir:
“Bu gelen aşkına devr eyler felek,
Yüzüne müştâkdır ins ü melek.

Yüzü nûru gün gibi hoş berk urur,
Çünkü gördüm gönlüme geldi sürûr.

Anda iken nâgehân ol yüzü ak,
Cennete var didi Cebrâil’e Hak.

Ey cemâli gün yüzü bedr-i münîr
Ey kamu düşmüşlere sen dest-gîr. 

Ol ezanı işidip ol mâh-rû,
Durdu ve aldı namâz içün vuzû.

Çünkü nûrun rûşen itdi âlemi
Gül cemâlin gülşen itdi âlemi.”

Bedeni 
Vesȋletü’n-necât, bir âşığın yüreğinde-
ki ak kâğıda dökülü, sonra gönüllere 
gani gani serpili... Hz. Muhammed’in 
bedeni; kokusu, parlaklığı ve eşsizliği 
ile eserde yer bulur. Toprak olacağı 
bilinen bedenin mana kazanması bazı 
hususiyetler edinmesi ile mümkün-

    Hâfız Osman’ın nesih hattıyla Türkçe meâlli olarak tertiplediği 1079 (1668-69)  
    tarihli ilk hilye denemelerinden biri (Cengiz Çetindoğan Koleksiyonu) (Kaynak: İslam Ans.)
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dür. Maddi-manevi temizlik ve arın-
ma cesetten bir nevi sıyrılış, nura ve 
gül kokusuna gark oluş kademesini 
düşündürür:
“Ol vasiyyet kim direm her kim tuta, 
Misk gibi kokusu cânlarda tüte.

Terlese güller olurdu her teri,
Hoş dererlerdi terinden gülleri.

Nûr idi başdan ayağa gövdesi,
Bu ayândır nûrun olmaz gölgesi.”

Burnu
Burun insan yüzündeki denge sütunu 
gibidir. Bir ovaya gölge ve serinlik ile 
mana katan dağa benzetilebilecek bu 
uzvun, eserde vahiy için gönderilen 
Cebrail’in kokusunu alması ile müba-
rekliği ve mucizevi gücü sergilenmiş 
olur:
“İşitin hem ol mübârek burnunun,
Mucize nicedir onda bir görün.”

Dişi
Hz. Muhammed’in dişleri beyazlığı ve 
temizliği ile ele alınır. Misvak ile dü-
zenli paklanan bu dişler, kelam yuvası 
ağza lâyık, karanlığı dahi imha edecek 
muhafızlardır:
“İnci dişleri şu‘â‘ından gice,
İğne düşse bulunurdu ey hoca.”

Göğsü
Sadrının genişliği ve nuru, son nefesi-
ne dek sinesinde taşıdığı ahlaki de-
ğerlerine sadıktır. Karanlığa karılmış 
geceyi aydınlık ile devşirir, aydınlatır 
ve yol açar:
“Sadrı nûrundan karanû giceler,
Yolda yürürdü yiğitler kocalar.”

Gözleri
Görmenin ötesinde sözün ifade gü-
cünü bile zaman zaman yarı yolda 
bırakacak bakışların meskeni olan 
resulün gözlerini, aşağıdaki beyitte 
yâd eden Süleyman Çelebi, gözlerdeki 
sürmenin altını çizer. Aynı beyitte 
sünnetli ve göbeğinin kesilmiş olarak 
doğduğu da ifade edilmiştir:
“Sürmelenmiş gözleri gör hikmeti,
Göbeği kesilmiş olmuş sünneti.”

Saçı
Vesȋletü’n-necât’ta Hz. Muhammed’in 
saçlarına da değinilmiştir. Hafifliği ile 
gönle hoş, pek hoş gelen bâd-ı sabâ 
rüzgârı onun saçlarına değdiği vakit 
doğan misk ve amber kokusu tazecik 
havayı doldurur:
“Dokunıcak saçına bâd-ı sabâ,
Misk ü anberden dolar idi hevâ.”

Sözün sonuna gelmişken sıfatın ahlak 
ile, ahlakın sıfat ile tamamlandığını da 
söyleyelim. Öyle ki eserde; tevazu sa-
hibi oluşu hasır üzerinde uyumasıyla 
somutlaştırılırken, kendi kârına dü-
şünmeyip ümmetinin iyiliği için dua 
etmesi geniş gönüllülüğünü ortaya 
koyar. Olgunluğu, küfre karşı daima 
dik duruşu, tertemiz oluşu da nakış 
nakış işlenmiş bir akış içerisinde oku-
run dikkatine sunulmuştur. Sözü post 
eyleyip pekçe sürümekten sakınarak 
Süleyman Çelebi’nin şu beytinden 
hepimiz nasiplenelim diye sükût ıssı-
zına sığınalım. Tamam olalım: 
“Yâ Habîbullâh bize imdâd kıl,
Son nefes dîdârın ile şâd kıl!”

Süleyman Çelebi'nin eski mezar taşı (Muradiye Mezar Taşları Müzesi, Bursa)
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Ulu Camii, Bursa (Minyatür: Yasin Urhan)



Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olan mev-
lid, Hz. Muhammed’in doğumunu, onun fizikî 
özelliklerini, Mirac’a yükselişini, peygamberliğini, 
mucizelerini konu alan eserlerin bütünüdür. Bu 

eserler genellikle manzum olarak kaleme alınmaktadır.
Türk edebiyatında kaleme alınan mevlidler, diğer edebî 
türlere nazaran daha fazladır. Mevlid metinlerinin en 
muhteşem örneği olan, 15. asırda yaşamış Süleyman Çe-
lebi’nin kaleme aldığı Vesîlet’ün-necât, 1409’da Bursa’da 
tamamlanmıştır. Bu mevlidin tesirleri, ondan sonra kale-
me alınmış olan bütün mevlidlerde etkisini gösterir. Bu 
tesir, bazen şeklen bazen de muhteva olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hatta bunun çok daha ötesinde bazı müel-
lifler ondan etkilenmekle kalmamış aynı zamanda onun 
eserinden birebir alıntılar da yapmışlardır. Süleyman Çe-
lebi, bu muhteşem eseri ile kendisinden asırlar boyunca 
bahsettirmiş bir isimdir. Eser, yazıldığı günden itibaren 
yapılan bütün törenlerde okunagelmektedir.
Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât’ının etkisinin his-

sedildiği diğer mevlid metinleri genellikle tevhîd, na’t ve 
münâcât ile başlar, Hazret-i Muhammed’in doğumu, Mi-
rac’a yükselişi ve diğer mucizelerinin anlatıldığı fasıllarla 
devam eder. Ardından vefat bölümü ve dua ile tamamlanır.
Süleyman Çelebi, Emir Buharî’nin talebelerindendir. Hatta 
Bilal Kemikli, onun mevlidini, Emir Buhârî’nin talebi üze-
rine yazdığını, zayıf bir rivayet olarak nakletmektedir.
Çelebi vasıtasıyla Bursa’da pek çok mevlid şairi yetişmiş-
tir. Bursa, mevlid türünde başat bir merkez hâline gelmiş-
tir. Bunun yanı sıra Emir Sultan’ın dergâhı da Bursa’da 
mevlid şairlerinin muhiti olmuş ve Bursa adeta bir mevlid 
şehri hüviyetine bürünmüştür.
Önemli bir mevlid merkezi olan Bursa, gerek burada do-
ğan gerekse bir vesile ile buraya gelen pek çok mevlid şa-
irine ev sahipliği yapmıştır. Hatta 15. asırda yaşamış olan 
Emir Sultan’ın pek çok müridi de Hz. Peygamberimizin 
doğumunu, Mirac’ını ve vefatını anlatan mevlid türünde 
eserler vermişler, bununla ona olan bağlılığını göstermeye 

Süleyman Çelebi’nin İzinden Gidenler: 
Bursalı ve Yolu Bursa’dan Geçen Mevlid Şairleri

Dr. Özlem Güngör / Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
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çalışmışlardır. Böylelikle Bursa’nın manevî iklimi asırlarca 
varlığını korumuş, hâlâ da korumaktadır.
Mevlid yazma geleneğinin yanı sıra mevlid kıraati de Sü-
leyman Çelebi döneminden hemen sonra büyük bir yer 
etmiş ve Osmanlı’da mevlid okumaları için vakıflarda bu 
iş için tahsisat ayrılmıştır.
M. Fatih Köksal, Bursa’da mevlid müelliflerinin çokluğu-
nun sebebini iki temel gerekçeye bağlar: Bunlardan ilki; 
Süleyman Çelebi’nin Bursalı olması, bir diğeri ise Bursa’da 
köklü bir tasavvuf geleneğinin mevcudiyetidir.
Bursalı Mevlid Şairleri
Bursalı Kerîmî
15. yüzyıl mevlid şairlerinden olan Kerîmî’nin hayatı 
hakkında teferruatlı bilgiye sahip değiliz. 15. asrın önemli 
tezkirecileri arasında yer alan Latîfî eserinde, Kerîmî isim-
li bir şairden bahseder. Bursalı olan bu zatın âlim ve salih 
kimseler zümresinden olduğunu; nazik tabiatlı, latîf ve şi-
rin kelâmlı, ağırbaşlı bir derviş olduğunu kaydeder. Hüse-
yin Vassâf da müellifi, Şeyh Musa Efendi’nin hulefasından 
bir zat olarak tarif eder. Ayrıca onun eserine baktığımızda, 
iyi bir eğitim almış mutasavvıf olduğunu anlarız.
Kerîmî, eserini mesnevî nazım şekli olan “mefâîlün / 
mefâîlün / feûlün” vezniyle kaleme almıştır. Eser, 558 
beyitten müteşekkil olup H. 863 / M. 1458 yılında telif 
edilmiştir.
Müellif eserine İrşâd adını vermiş olup bunu “konıldı bu 
kitâbın adı İrşâd” diyerek kendi ifadesiyle belirtir. Eserde, 
diğer mevlidlerden farklı olarak Hz. Muhammed’in Mirac’a 
yükselişi, mucizeleri ve vefatına dair olan bölümler yer 
almazken manevî doğumu ele alınır. 
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Çü buldun mevlid-i zâtîsine yol
Gel imdi mevlid-i esmâsını bul

Dinildi bâtınî ilmün rumûzı
Dinilsün zâhirî ilmün künûzı

Vücûdun bâtınî feyzin işidün
Tuyarsan zâhirî feyzin iş idün

Ne bâtın yani oldur zât-ı akdes
Ne zâhir yani esmâ-yı mukaddes

Murâd ez-zâhir ü bâtın derîn-câ
Çi hâhed bûd yani zât u esmâ

Tecellî idicek vahdetde zâtı
Zuhûr itdi gelüp cümle sıfâtı” (Üzeyir, 2009: 42)

Emîrî
16. asırda kaleme alınmış Sehi Bey ve Latîfî tezkiresinde 
“Mevlânâ Emîrî”; diğer tezkirelerde ise “Emîrî” adıyla ka-
yıtlı olan müellifin gerçek adı “Mevlânâ Seyyid Mahmud 
bin Abdullah”tır. Bursa’da doğan Emîrî, Sultan Bayezid ve 
Sultan Selim dönemlerinde nakîbü’l-eşraflık yapmıştır. 
Sultan Süleyman tahta geçtiği dönemde vefat ettiği kayde-
dilmiştir. Zühd ve takva timsali olan Emîrî, ilim ve fazilet 
sahibi biridir.
Diğer mevlidlere nazaran hacimce küçük olan Mevlid, 
mesnevî nazım şekliyle yazılmış olup 349 beyitten müte-
şekkildir. Eski Anadolu Türkçesinin özelliklerini taşıyan 

Süleyman Çelebi Türbesi, Bursa

Bir el yazması güfte mecmuasında, Vesîletü’n-necât’ın başlangıcını ve son bölümünü mısra kenarlarında  
makam adları kaydedilmiş hâliyle gösteren metin (Hacı Selim Ağa Ktp., nr. 1286, vr. 8a, 9b, 16a) (Kaynak: İslam Ans.)
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eserde çokça Arapça ve Farsça kelime kullanılmıştır. 
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Yevm-i isneyn idi ol şâh-ı cihân
Eyledi azm ilâ-a’la’l-cinân

Rıhlet etdi çün fenâdan şâh-ı dîn
Cümle ashâb-ı kibâr bildi hemîn

Bir araya cem olup ehl-i yakîn
Mâtem etdiler ana ol dem hemîn

Şol kadar feryâd u efgân eylediler
Göz yaşını anda ummân eylediler

Gönüllere agdı o dem feryâd u vâh
Mâtem idüp her melek giydi siyâh

Şol kadar kim anda oldı böyle yâs
Giydi mâtem tonını hep cinn ü nâs” 
(Uzunkaya, 2019: 352-353)

Selâmî Mustafa Efendi
İznikli olan Şeyh Selâmî’nin doğum tarihi hakkında bir 
bilgi mevcut değildir. Ancak Nev’izâde Atâî ondan bahse-
derken 80 yıl yaşadığını kaydetmiştir. Tahsilini tamamla-
dıktan sonra İstanbul’a giden Selâmî Efendi, Fatih ve Sü-
leymaniye camilerinde kürsü şeyhliği yapmıştır. Tasavvufa 
olan ilgi ve alakasının ardından vaizlik yaparak tefsir ve 
hadis sohbetleri düzenlemiştir. Bazı kaynaklar, onun Yavsı 
Dergâhı’nda posta oturduğunu kaydeder. Ancak hangi ta-
rikata intisap ettiği ile ilgili kesin bir bilgi mevcut değildir. 
Devrin büyük âlimlerinden de dersler alan Şeyh Selâmî, 
993/1585 tarihinde vefat etmiştir.
Kitâb-ı Mevlid-i Hayri’l-verâ isimli mevlidi mesnevî nazım 
şekliyle kaleme alınmış olup “mefâîlün / mefâîlün / feû-
lün” kalıbıyla yazılmıştır. Eser, 433 beyitten oluşmaktadır.
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Murâd-ı hak tapan olup tufeylindir kamu ‘âlem
Anınçün cümle-i mahlûka irsal eyledi Mevlâ

Sen ol hurşîd-i rahşânsın ki işrâk idüp envârın
Zulâm-ı küfri dünyâdan giderdi ey cihân-ârâ

Sen ol hass-ı Hüdâsın kim gezer kılıp semâvâtı

Erişüp kâb-ı kavseyne makâmın oldı ev-ednâ

Çü vakt lî-ma’allâhda erişmex devrîne deyyâr
Kemâlât u merâtibde nazîrin yokdurur aslâ” 
(Güngör, 2008: 19-20)
15. asrın sonlarıyla 16. asrın başında yaşamış ve Emir 
Buhârî’yi kendine şeyh seçen Lâmiî Çelebi, 18. asırda ya-
şamış Eşrefzâde Seyyid Hacı Abdülkâdir Necîb Efendi, 19. 
asırda yaşayan ve Emir Sultan Cami’nde imamlık yapan 
Âkif Efendi ile Niyâzî-i Mısrî’nin halifelerinden Mehmed 
Şemseddin Ulusoy1 Bursa’da doğmuşlar ve meşhur mev-
lidlerini burada kaleme almışlardır.

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kara, Mustafa (2022). Bir Peygamber 
Âşığı Süleyman Çelebi ve Mevlid. Bursa: Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yayınları.

Gönenli Yahyâ bin Bahşî'nin Mevlid'i  
(Beyazıt Yazma Eserler Kütüphanesi)

Hamdullah Hamdi’nin kendi hattıyla yazdığı nüshadan  
istinsah edilmiş divanının ilk sayfası  

(Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 2626) (Kaynak: İslam Ans.)
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Yolu Bursa’dan Geçen Mevlid Şairleri
Ahmedî
14. asırda yaşamış önemli dîvân şairlerinden olan Ahme-
dî, 1334-35 yılında doğmuştur. Asıl adı İbrahim’dir. Hayatı 
hakkında pek fazla bilgi mevcut değildir. Müellif, Şehzade 
Emir Süleyman ile Edirne Sarayı’nda bulunmuş ve Süley-
man Çelebi’ye intisap etmiştir. 
810/1407 yılında İskendernâme isimli mevlidini Bursa’da 
yazan Ahmedî, bunu eserinde şu beyitle belirtir:
“Kanda nazm oldı dir isen bu kelâm
Dâr-ı mülk-i Bursa’da oldı tamâm” (Ünver, 1977: 410)
M. Fatih Köksal, mevcut bilgilerimize nazaran Ahmedî’nin 
İskendernâme’sinin Türk edebiyatının bilinen ilk mevlidi 
olduğunu sebepleriyle izah etmektedir (Köksal, 2011: 
31-33). Müellif bu eserini, Emir Süleyman’a sunmuştur. 
Eserin onun döneminde yazıldığına dair eserde şu beyit-
ler geçer:
“Mîr Sülmân pûr-ı sultân-ı cihân 
Bâyezid İbnü Murâd İbn Orhan” (Ünver, 1977: 411)
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Oldı ana Kur’ân bihîn-i mu’cizât
Kim kamu âyâtdur u beyyinât

Lafz u ma’nîsi ser-â-ser mu’cize
Nûr u rahmet indi Hak’dan ol bize

Çünki hablullâhdur Kur’ân bize
Ger necât isder isen yapış ana

Ol durur gümrâh olana hüdâ
Ol durur rencûr düşene şifâ” (Ünver, 1977: 369)

Celâl Muhibbî
Hayatı hakkında kaynaklarda pek fazla bilgiye rastlanma-
yan Muhibbî, 15. asırda yaşamış Emir Sultan’ın müridle-
rindendir. Eserinde sık sık Emir Sultan’dan bahseder ve 
eserini onun himmetiyle kaleme aldığını dile getirir. Mu-
hibbî eserini 1437/38 yılında tamamlamıştır.
“Gelmedi Rûm’a sencileyin rehber-i velî
Buldı saâdet irse kime himmetin ehli” (Bilge, 2014: 48)
Diğer mevlid metinlerine nazaran hacimlidir. Eser, sade 
ve açık bir dille kaleme alınmıştır. Müellif, eserinde za-
man zaman hikâyelerle öğütler sunar. Eserin adı Tuhfe-
tü’l-hakîr olup 1786 beyittir. Mesnevî nazım şekliyle ya-
zılan eserde gazel nazım şekli de kullanılmıştır. Eser halk 
tarafından anlaşılması maksadıyla genel olarak sade bir 
dille yazılmıştır.
Müellifin hem Süleyman Çelebi ile aynı dönemde yaşamış 
olması hem de eserini Bursa’da yazmış olmasından olsa 
gerek Çelebi’nin eseri ile benzerlikler söz konusudur.
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Ne hürmetli yaratmışdur bu ayı ol yüce Sübhân
Bu ayda geldi dünyâya Haka mahbûb olan sultân

Süleyman Çelebi’nin Vesîletü’n-necât adlı mevlidinin 916 (1510-11) tarihli, bilinen en eski nüshasının ilk iki sayfası  
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3485) (Kaynak: İslam Ans.)
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Bu ayda cenntün halkı bezetdi geldi dünyâya
Resûle hizmet itdiler melekler hûrîler Rıdvân

Bu ayda ol habîbullah vücûda geldigi gice
Sevinişip dile geldi uçar kuş yüriyen hayvân

Ana ta’zîm idüp Allâh yaratdı cümle mahlûkı
Ol olmasa bilinmezdi niceydi dîn-ile imân”
(Bilge, 2014: 82-83)

Hacı Mustafaoğlu (Zaîf)
Biyografik kaynaklarda hayatına dair bilgi mevcut olma-
yıp ona dair bilgiler eserlerinde söylediklerinden ibarettir. 
Asıl adı Yahya olup, mahlası Zaîf’tir. M. Fatih Köksal, hem 
eserini Bursa’da yazması hem de Emir Sultan’ın müridleri 
arasında olmasından dolayı onun Bursalı olma ihtimalini 
belirtir. Bunun yanında Emir Sultan’ın vefatına tanıklık 
etmesinden dolayı muhtemelen 15. asrın başlarında doğ-
muş olabileceğini kaydeder.
Hacı Mustafaoğlu da diğer pek çok mevlid şairi gibi Emir 
Sultan’ın mürididir. Eserini de onun himmeti vesilesiyle 
yazdığını kendi eserindeki şu beyitlerle dile getirir:
“Bilün bu mevlide ben başladugum
Buhârâ sultanınun himmetidür” (Köksal, 2011: 259)
Mecma’ü’l-Envâr isimli eserini 896/1497’de Bursa’da yaz-
mıştır. Eser, 1736 beyitten müteşekkildir. Müellif, eserini 
Bursa’da yazdığını şu beyitle ifade eder:
“Hem Burusa’da nisâr idüp cânı
İki haftada tamâm itdüm bunı” (Köksal, 2011: 258)
Mevlid’den Örnek Beyitler: 
“Sana ümmet olubilenler hemîn
Cümle korkulardan ide Hakk emîn

Girmeyince cennete anlar tamâm
Ayruk ümmetlere cennetdür harâm

Cebrâil eydür eyâ ey şâh-ı cihân
Senün-içün ne didi Hakk bil ‘ayân

Hakk Teâlâ didi ‘izzüm hakkı-çün
Âlemi halk eyledüm anun-içün

Bana oldur cümle âlemden dilek
olmasa ol olmaz-ıdı nüh felek” (Köksal, 2011: 249)
Yahya Bin Bahşî
15. asrın önemli tasavvuf şairlerindendir. Nerede ve ne 
zaman doğduğuna dair bir bilgi mevcut olmamakla birlik-
te Gönenli olduğu bilinmektedir. Müderristir. 
Bursa’nın manevî mimarlarından olan Emir Sultan’a in-
tisap etmiştir. Sonraları ise Emir Sultan Dergâhı’na post-
nişîn olmuştur. Ancak bir rivayette, bir gün vaaz verirken 
dilinin tutulduğu ve sonrasında kürsüden inerek bu göre-
vi bıraktığı belirtilir.
Başka bir rivayete göre de Yahya bin Bahşî, Yıldırım Baye-
zid’in de olduğu bir camide Cuma namazı vakti halka vaaz 
vermek için kürsüye çıkmış ve Meryem Sûresi’nin tefsirini 
yapmıştır. O esnada camide olan herkes gözyaşına boğul-
muştur. Sultan da ona ve diğer müridlere pek çok ihsanda 
bulunmuştur.
Müellif, Menâkıbu’l-Cevâhir isimli eserini 932/1525-26’da 
tamamlar. 1527 beyitten müteşekkil olan eser, Hz. Mu-
hammed’in nurunun yaratılması ile başlayıp onun vefatı-
nın ayrıntılı bir şekilde izahı ile tamamlanır.
Yahya bin Bahşî, Süleyman Çelebi’nin çağdaşıdır. O aynı 
zamanda Bursa’da bulunmuştur.
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Dinlen imdi hoş ser-âgâz idelüm
Bir münevver söze âgâz idelüm

Dürr ü gevher saçalum âşıklara
Hoş safâlar virelüm sâdıklara

Çünki Server düşdi ana rahmine
Rahm irişdi cümle âlem zahmına

Derhem oldı cümle derdün merhemi
Gitdi hemî hamdülillâh dirhemi

Düşdigi yıl rahme ol hayrü’l-beşer
Ol şerefden zâyil oldı niçe şer” (Baştürk, 2018: 187)

Akşemseddinzâde Hamdullah Hamdî
15. asrın ikinci yarısında yetişmiş önemli bir şahsiyettir. 
İyi bir ilmî ve edebî terbiye almış olan Hamdullah Hamdî, 
babasını erken yaşta kaybetmiştir. Maddî sıkıntılar yaşa-
mış ancak bu zorluklara rağmen kendisini iyi yetiştirmek 
için önemli ilmî mekânlarda bulunmuştur. Bu sebeple ki 
bir süre de Bursa Çelebi Sultan Medresesi’nde bulunmuş 
ve bu dönemde meşhur Yûsuf u Züleyhâ mesnevisini kale-
me alıp II. Bayezid’e sunmuş ancak ondan beklediği ilgiyi 
görememiştir. Bu olay neticesinde de Kayseri’ye giderek 
Şeyh İbrahim Tennûrî’ye intisap etmiştir. Bir süre sonra 
icazet olarak doğduğu Göynük’e geri dönmüş ve ölümüne 
kadar burada yaşamıştır.
Süleyman Çelebi ile aynı asırda yaşayan Hamdullah Ham-
dî, Ahmediyye isimli mevlidi 15. asrın sonlarında kaleme 
almıştır. Bursa’da bulunduğu vakit Süleyman Çelebi ile 
aynı manevî havayı teneffüs etmiştir.
Mevlid’den Örnek Beyitler:
“Anadan doğduğu gice ol Habîb
Çok alâmât oldı âlemde garîb

 

Süleyman Çelebi'nin kabrinin tamir kitabesi  
(Muradiye Mezar Taşları Müzesi, Bursa)
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Cûşa geldi ol gice bir hoş nesîm
Oldı bûyından muattar her şemîm

Zeyn iderken gülşeni Rıdvân eli
Ol yile irmiş meğer ihsân eli

Gülşen-i cennet nedür bû-yı Habîb
Lutf-ıla sunmış nesîme bir nasîb

Ana rahminden düşicek ol imâm
Secde itdi hüsnine Beytü’l-harâm” (Eroğlu, 2016: 184)

Muslihî
Kaynaklarda hakkında bilgiye rastlanmayan Muslihî, Gül-
efşân isimli mevlidini 913/1507-1508 yılında yazmıştır. 
Eserinden edindiğimiz bir diğer bilgi ise onun Emir Sul-
tan’ın müridi olduğudur. O, bunu eserinde şu beyitle ifade 
eder:
“Olsun ashâb u âlüne bin cân u ser fidâ
Biri Emîr Efendidür ebrâra muktedâ” (Kütük, 2018: 195)
Mevlid’den Örnek Beyitler:
Dedesi geldi göre ol serveri
Ol melâhât kânı zât-ı enveri

Hem diledi-kim vire bir eyü ad
Tâ kim anun-ıla âlemde ola yâd

Mustafâ’yı virdi ana anası
Gördi-kim bir ay güneş pervânesi

Kon anı diyüben irdi bir nidâ
Adını Ahmed virüp durur Huda” (Kütük, 2018: 176)
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V  esilet’ün-Necat, halk arasın-
daki adıyla Mevlid, konusu Hz. 
Peygamber olan ve onu tanıt-
mayı gaye edinen edebî, kıs-

men tasavvufi bir mesnevidir. Eserin 
müellifi Süleyman Çelebi’nin gayesi 
öncelikle budur. Fakat bu gaye, böyle 
bir esere aynı zamanda bir nasi-
hat kitabı özelliği de katmıştır. Bu 
gayet tabii bir durumdur. Zira Hz. 
Peygamber, insanlara rehber olarak 
tanıtılacaksa onun şahsiyeti, inanç, 
ibadet ve ahlaki durumu ile ilgili söy-
lenenler de birer nasihat hükmünde 
olacaktır. Zira din, Hz. Peygamber’in 
buyurduğu gibi nasihattir. Süleyman 
Çelebi de bir din görevlisi olduğu 

için bunu anlamak kolaydır. Ama 
bu durumu eserin yazılmasına ve 
devrin özelliklerine de bakarak ele 
almak daha doğru olacaktır.
Nasihat türü kitaplar, genelde top-
lumların daha çok çözülme dönem-
lerinde kaleme alınan eserler olarak 
halka bu çözülmeden kurtulmaları 
adına bilinç ve duygu/duyarlılık 
kazandıran eserlerdir. Onlar, bu an-
lamda teorik ahlâktan ziyade pratik 
ahlâkın uygulamasına davet eden, 
dinin emir ve yasakları ile gelenek 
ve töre ahlâkı içinde yapılması veya 
yapılmaması gereken davranışları 
konu alan eserlerdir. Süleyman Çele-

bi’nin yaşadığı devri de hem birliğin 
çözüldüğü hem gayr-ı Sünni anlayış-
ların toplumu ifsat etmeye çalıştığı 
bir dönemdir. Bu yüzden Mevlid, 
edebiyatımızda görülen ve bizzat 
nasihatname (pendname) adını taşı-
yan bu tür eserlerin bire bir benzeri 
olmamakla birlikte muhtevasında 
yer yer nasihatlerden dolayı içinde 
nasihat ifadelerinin yer aldığı bir 
eser olarak da kıymet taşımaktadır. 
Eserin bu özelliği zaten ilk beyitten 
anlaşılmaktadır. “Faslun fi’t-Tevhîd” 
adını taşıyan ilk bölümün 19. beyti 
şöyledir: “Ey azîzler işte başlarız 
söze / Bir vasiyyet kılarız illâ size” 

Bir Nasihat Kitabı Olarak 
“Mevlid”

“Din nasihattir.” Hadis-i Şerif

Mustafa Özçelik / Eğitimci, Yazar ve Şair

Süleyman Çelebi, Mevlid'ini ilk defa okurken 
(Hayat Tarih Mecmuası, 1964)
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Buradaki “vasiyet” kelimesi “Bir 
kimsenin sözlü veya yazılı olarak 
bildirdiği, ölümünden sonra arka-
sından yapılmasını istediği şey” 
anlamının yanı sıra “nasihat, öğüt” 
manası da taşımaktadır. Yine Mev-
lid’de geçen “Çok vasiyet etti bunlara 
Resûl / Tâ ola asan cemî-i doğru yol.” 
mısraında da vasiyetin nasihat ma-
nasında kullanıldığını görmekteyiz. 
Yine ana metnin sonlarına doğru “Fi 
Beyanı’n-nükteti ve’n-nasihati” adlı 
bir bölüm de baştan sona nasihat 
ifadeleriyle doludur. Yine bu ifadede 
geçen nükte kelimesi de ikinci anlam 
olarak “Söz, yazı, resim ve benzerle-
rinde ilk bakışta herkesin göremedi-
ği ancak dikkat edilince çıkarılabilen 
ince mânâ” demektir. Sonuç itibariy-
le Vesilet’ün-Necat diğer özellikleri-
nin yanı sıra bir nasihat kitabı olarak 
da okunabilecek özelliğe sahiptir.
Allah Adını Zikretmek
Mevlid, nasihat anlamında bize neler 
söylemektedir? Eser bu anlamda üç 
bölüm hâlinde incelenebilir. İlkinde 
Allah inancı dile getirilmektedir. Zira 
bu anlamda ortada bir sıkıntı vardır. 
Böylece bu anlamda sahip olunması 
gereken anlayış okuyana/dinleyene 
hatırlatılmaktadır. Bu bir imanî ye-
nilenme davetidir. Buna göre her işe 
Allah’ın adıyla başlanmalıdır. “Allah 
adın zikr idelim evvelâ / Vâcip oldur 
cümle işde her kula”. Dil her nefes-
te Allah adını anmalıdır. Fakat bu 
anmanın aşk ve dert ile yapılması, 
yani samimiyeti esastır. Bu ifadede 
kastedilen ise özü itibariyle besme-
ledir. Söylenilmek istenen de her işe 
besmele ile başlamaktır. 
Eserin ağırlıklı kısmında ise Hz. 
Peygamber’le ilgili anlatımlar yer 
almaktadır. Burada kitabı bir nasihat 
metnine dönüştüren anlatım ise Hz. 
Peygamber’in hayatı anlatılırken baş-
ta Hz. Peygamber’e salâvat getirmek 
olmak üzere nasıl bir peygamber al-
gısına sahip olmamız gerektiğine dair 
söylenilen sözlerdir. Bunlar tümüyle 
nasihat özelliği taşımaktadır. Hemen 
her bölümün sonunda tekrarlanan 
“Ger dilersiz bulasız oddan necât / Aşk 
ile derd ile idin es-Salât” ifadesi bunu 
gösterir. Sıkça tekrarlanan bu nasi-
hate göre ateşten (bunu hem dünya 
hem ahiret ateşi olarak düşünebiliriz) 
kurtulmak isteyenler yine aşk ve dert 
ile yani samimiyetle Hz. Peygamber’e 
salâvat getirmelidir. Çünkü o bize 
“Ümmetim” demiştir. Onu bu sebeple 

daima anmak gerekir. Fakat bunu 
bir lafız olarak söylemek değil, tıpkı 
Allah’ı dilimizden düşürmediğimiz, 
gönlümüzden çıkarmadığımız gibi Hz. 
Peygamber için de böyle yapılması 
gerektiğidir. Buna göre bu iki husus 
yani her an Allah’ın zikredilmesi ve 
Hz. Peygamber’e salâvat getirilmesi 
imanın esası olan “Kelime-i Tevhid”in 
bir açıklaması olarak okunabilir. 
Mevlid’i nasihat kitabı yapan asıl bö-
lüm ise hem Allah hem Hz. Peygam-
ber merkezli ahlakî nasihatlerin yer 

aldığı kısımlardır. Nasihat ağırlığını 
bunlar oluşturmaktadır. Burada mer-
kezî kavram ise Allah ve Resulü’nün 
vaaz ve tebliği ettiği ahlakî davranış-
lardır. Bunlar, yapılması gerekenler 
yapılmaması gerekenler şeklinde 
ele alınmıştır. İslam literatüründe 
“Emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker” 
şeklinde ifade edilen “İyiliği emredip 
kötülükten vazgeçirmeye çalışma” ile 
ilgili sözlerdir. Bunların dinen birer 
emir ve nasihat özelliği taşıması ise 
gayet anlaşılır bir durumdur.

Büyük ebatlı hilye yazımını başlatan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin 1291  
(1874-75) tarihli sülüs-nesih hilyesi (İÜ Ktp., İbnülemin, nr. 3-761) (Kaynak: İslam Ans.)
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Hz. Peygamber’i Tanımak 
Bu manada söylenilenler ise şun-
lardır. Hz. Peygamber’i örnek almak 
isteyenler, onu vasıfları ve ahlakı ile 
yakından tanımalıdırlar. Zira onu 
tanımak Allah’ı tanımaktır. Yine onu 
tanımayı, hangi ahlakî vasıflara sahip 
olmamız gerektiğini, onun şahsiye-
tinden, hayatından, yaptıklarından 
hareketle öğrenebiliriz. Müellif bu 
maksatla onu; dinin direği, sözü şirin, 
cismi temiz, kerem sahibi, enbiya ve 
evliyaların başı, şefaat edici, Hakk’ın 
sevip övdüğü varlık, ahlâkı Kur’an 
ahlâkı, ilim ve irfan denizi, fakir ve 
acizlere yoldaş, haksızlık ve zulme 
meyletmeyen, tevazu ve kanaat sahi-
bi, hırstan, şükürsüzlükten uzak, ya-
lan söylemeyen, ölçülü hareket eden 
olarak tanıtmaktadır. Bu ifadelerden 
okuyucuya da bu vasıflarla vasıflan-
ması ve kısaca onun şeriatı üzere 
amel etmek tavsiye edilmektedir. 
Eserin “fi-beyan-ın nükteti ve’nnasi-
hat” bölümü ise adından da anlaşı-
lacağı üzere bir nasihatnamedir. Bu 
bölümde söylenilenler ise şunlardır: 

Peygambere ümmet olduğunu söyle-
yenler ona muhalif işler yapmamalı, 
onun yolunda yürümelidir. “Şer”ini 
tut ümmeti ol ümmeti / Ta nasîp ola 
sana Hak rahmeti”. Kişi bu anlamda 
kendini sürekli sorgulamalıdır. “İmdi 
insafa gelelim cümlemiz / Ümmet 
işinden nemiz vardır nemiz”. Hz. Pey-
gamber’in emrettiği şeyleri yapmak. 
“O ne kim emr’etdise sen anı tut / Ki 
anun buyrugı durur câna kut”. Özet-
le Peygamber’in yaptığını yapmak, 
yapmadığından kaçınmak gerekir. 
Bunun için en başta gelen Hz. Pey-
gamber’in ahlâkıyla ahlâklanmak 
olmalıdır. “Ümmetîsen anın ahlâkını 
tut / Tâ ki ümmetlik bula sende sübût”. 
Çünkü onun ahlâkı, Kur’an ahlâkıdır: 
“Hulkı anun cümle Kur’ân hulki’di/
Ana ol ahlâk kamusı hulkidi”. Bura-
daki Kur’an ahlâkı ifadesi konuyu 
tümüyle ifade etmekle birlikte daha 
açık hâle gelmesi açısından şunları 
da söylemek gerekir: Ümmet olan 
Hak yolunda cümle varını vermekten 
kaçınmamalıdır. “Ümmet oldur kim 
anın yolun vara / Hakk yoluna cümle 
varın vere”. Yine her zaman ahret hâ-

lini düşünerek bu dünyada orası için 
hazırlık yapmalıdır. Zira ahiret bilinci 
olmadan dünyada nasıl hayat sürme-
miz gerektiği anlaşılamaz.
Söylenilen diğer hususlar ise şunlar-
dır: Sağlık ve güç müsaitken fırsatı 
değerlendirmeli, daima kulluk gayreti 
içinde olunmalıdır. “Bulmuş iken şimdi 
vakti kuvveti / Ciddi ü cehd et zâyî 
kılma fırsatı”. Buna bağlı olarak gece 
gündüz ibadet etmek gerekir. Çünkü 
Hz. Peygamber böyle yapmıştır: “Gice 
gündüz âdeti tâat idi / Anın içün Sey-
yid-i sâdât idi”. İbadete mani olacağı 
için boş söz ve işlerden uzak durul-
malıdır. Bu durumu bütün işlerimizde 
ibadet şuuru içinde olmak şeklinde 
bir nasihat olarak düşünmek gerekir.
Ahlakî Nasihatler
Bundan sonra söylenilenler ise daha 
somut ve pratik ahlâkî nasihatler-
dir. Bunları da şöyle özetleyebiliriz: 
Garipleri ve yoksulları gözetmek, 
isyandan uzak durmak, alçak gönüllü 
olmak, güzel konuşmak, riyadan uzak 
durmak, nefs arzusuna uymamak, 
gafletten uzak durmak, tevazu sahibi 

Vesîletü’n-necât’ın 967 (1559-60) tarihli nüshasının ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5430) (Kaynak: İslam Ans.)
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olmak, yumuşak söylemek, nimetleri 
küçümsememek, Hak’tan gelene şük-
retmek, hırstan uzak durmak, haram 
kılınana meyil dahi etmemek, açgöz-
lülükten uzak durmak, dünyaperest 
olmamak, yalan söylememek, kimseyi 
incitmemek, kibir ve hasetten gönlü-
nü korumak, kibrin yanı sıra riyadan 
ve gıybetten de uzak durmak, kimse-
nin kusurlarını araştırmamak, kendi 
ayıplarını görmek, bir söyleyip ama 
on dinlemek. Bütün söylenilenlerin 
özeti ise şu beyitte dile getirilmiştir: 
“Mustafâ kavlini tut hoş doğru ol / 
Doğruluktur Hakk’a varan doğru yol / 
Mustafâ kavlini her kim işidür / Mus-
tafâ’nın ümmetidir işidür”.
Bütün bunların özetle Allah’a kul, 
Peygamber’e ümmet olmakla ilgili na-
sihatler olduğu görülmektedir. Şüp-
hesiz ki söylenilenler Kur’an ve Ha-
dis’e bağlı sözlerdir. Hatta ya bir ayet 

ya bir hadis tercümesi ya da onlara 
yapılan atıf özeliğindedir. Dolayısıyla 
müellifin yapmak istediği dinî bir 
tebliğ ve irşattır. Başta da söylenildiği 
gibi devrin buna fazlasıyla ihtiyacı 
bulunmaktadır.
Mevlid’in Etki Gücü
Sözün burasında şunu da söyleyelim. 
Yüzlerce şair ya müstakil olarak ya 
da içinde nasihat bölümleri de olan 
kitaplar yazdı. Bunlar arasında Süley-
man Çelebi’nin etki gücü daha fazla 
olmuştur. Bunu da şu sebeplerle açık-
layabiliriz. Süleyman Çelebi, çağını 
ve sorunlarını iyi bilen bir müelliftir. 
Bunlara dair söyleyeceklerini Kur’an 
ve sünnetle temellendirmiştir. Ve en 
önemlisi de Türkçe söylemiştir. Yalın 
bir anlatımı tercih etmiştir. Diğer 
yandan nasihatlerini de doğrudan 
değil, olay içinde didaktizmi lirizme 
çevirerek vermiştir. Bütün bunlar da 

eserini etkili kılmıştır. 
Sözü Mevlid’in yine vasiyet yahut na-
sihat özelliği taşıyan son beyitleriyle 
bitirelim. “Tanrı’dan yüz bin dürûd ile 
selâm / Mustafâ’nun rûhına her subh 
u şâm / Olsun âline dahî ashâbına / 
Ümmetinden râzı olsun ol mu’in / 
Rahmetullâhi aleyhim ecma’in / Tanrı 
rahmet eyleye ol hân içün / Ki duâ 
kılar bunı yazan içün”.
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Mevlüt Çam / Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı

Vakıflarda Musıki ve 
Mevlid-i Şerif  Geleneği

3. Selim'in katılımıyla Sultan Ahmed Cami'nde Mevlid-i Şerif (Çizim: D'Ohsson)
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Giriş   

Bazı musıki uzmanlarının 
“hissi manaları, makam ve 
ahenkle ifade eden bir lisan-
dır” şeklinde tarif ettikleri 

musıki, kişiler ve topluluklar üzerin-
de az veya çok tesiri olan önemli sa-
natlardan birisidir. Musıkinin bütün 
topluluklarda tesiri olmakla birlikte 
bu tesirin her topluluk için aynı olma 
imkân ve ihtimali yoktur, bu sebeple 
musıkinin tesiri ve yorumu her mil-
lette değişken olup, toplumun seciye-
sine göre ayrı bir karaktere bürünür. 
Bunun yanında bazı fiiller vardır ki 
beşerin kisvesi olan bedene hizmet 
ederken bazı fiiller ve tavırlar vardır 
ki benî âdemin ruhuna, vicdanına, 
gönlüne hitap eder. Musıki de insa-
nın bedenine ve ruhuna hitap eden 
fillerden birisidir. İnsanlığın yüzyıllar 
önceki geçmiş asırlardaki uygula-
malarına bakıldığında bedenî birçok 
hastalığın tedavisi için musıkinin bir 
tedavi yöntemi olarak uygulandığı 
gibi, ruhi tezyin, arınma, tefekkür, te-
zekkür için de tekkelerde, hangâhlar-
da ve ibadet mekânlarında musıkinin 
kullanıldığını müşahede ederiz. 
Genel olarak toplumları, özel olarak 
Müslüman medeniyetlerini inceledi-
ğimizde, doğada meydana gelen bir 
takım hadiselerden, cereyan eden 
olaylardan da müziksel bir anlam 
çıkarıldığını; kuşların cıvıltısı, suyun 
sesi, rüzgârın uğultusu, yaprakların 
hışırtısı gibi tabi hadiselere bazen de 
ulvi bir anlam yüklenerek farklı bir 
haz alındığını görürüz. Bu sebepledir 
ki vakıf arşiv belgelerinde sabahları 
kuşların ötüşü için “terennüm”1, “gü-
vercinler servilerde nevha edip öttük-
çe”, “kuşlar yükseklerden terennüm 
ettikçe”, “seherlerde bülbüller teren-
nüm ettikçe”2 ifadeleri kullanılmakta-
dır. Hatta Hz. Peygamber’in âl, ashab 
ve ahbapları için “Her nev naz ve cilve 
ile hakkı ve hakikati terennüm eden 
hidayet bülbülleri”3 ifadesi kullanıl-
maktadır. Yine belgelerde bilhassa 
seherde ve sabah vakitlerinde hafif 
rüzgârla meydana gelen çiçek kokula-
rı, çiçeklerin dilince onların terennü-

1 Nağme ile söyleme, güzel ve hafif sesle 
şarkı söyleme, Kuşların şakıması, 
ötmesi. (Kubbealtı Lugatı)

2 İbrahim Paşa bin Halil Paşa Vakfiyesi, 
VGMA. Def. 575, sh. 21, sr. 22.

3 Pir Hasan bin Nasır Vakfiyesi, VGMA. 
Def. 583, sh. 130, sr. 113.

mü4 olarak nitelendirilmektedir.
Vakıf ve Musıki
Toplumun akıl, beden ve ruh hâlinin 
salim olmasını, aklı rahat, gönlü din-
gin nesiller yetiştirmeyi gaye edinen, 
sadaka-i cariyenin en faziletlisi, ge-
tirisi en fazla olanı ve sevabı ölümle 
kayıtlı olmayıp kıyamete kadar baki 
olanı vakıf müessesesinin en önemli 
hizmetlerinden bir tanesi de vakıf 
hayrat eserlerinde sunulan musıki 
hizmetleri ve Mevlid-i Şerif uygula-
masıdır. 
Vakıf ve musıki uygulamasından 
bahsetmek için şeâir-i İslam’dan olan 

4 Yahya Paşa Vakfiyesi, VGMA. Def. 629, 
sh. 415, sr. 332.

ezanla işe başlamamız gerektiği ka-
naatindeyiz. Müslümanlara Mirac-ı 
Şerif’in hediyesi olarak kabul edilen 
İslam’ın ana ibadetlerinden birisi 
olan namaza davetin lisanı Ezan-ı 
Muhammedî’yi okuyacak kişinin ve 
müezzinlerin sahip olması gereken 
özellikler vakfiyelerde belirtilmekte-
dir. Vakfiyelerdeki ifadelere baktığı-
mızda, bu özelliklerin belirlenmesi-
nin en önemli sebebinin müminlerin 
ezanla birlikte huşu, tevazu, yokluk, 
gönül hoşnutluğu gibi ruhi bir hâle 
girerek, en saf ve gönlü temiz bir 
şekilde yaratıcıya ibadet etmesine 
hazırlık olmasıdır. 
Yavuz Mehmed Ağa 1022 (1613) 

Bursa attarlar esnafı Mevlid-i Şerif ve yemek ikramı vakfı muhasebe kaydı  
(Kaynak: VGM Arşivi)
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tarihli vakfiyesinde5; inşa eylediği 
mescide safdil, pâk gönül, âlim, din-
dar, halim, izzet ve vakar sahibi, farz, 
vacip ve sünnetleri bilen, vakit ilmi, 
tecvid ve huruf ilimlerine vâkıf, fesat 
olmayan, ahalinin kabulü, sesi billur 
gibi, namaz surelerini ve namazdan 
sonra okunması mutat olan aşr-ı 
şerifleri usulünce okuyabilen, name-
lerinde ölçülü, Hz. Davut hançereli, 
musıki makamlarını bilen, dem-sâz 
ve âvaz, namaz kılanların sinesine 
sürur ve safa veren, ehl-i meclisin 
gönüllerini kıpırdatan ve harekete 
geçiren, hub nefes, hub sada, Hz. Bi-
lal’in köçeği sayılabilecek bir imam ve 
aynı sıfatlara haiz, minarede okuduğu 
ezanla müminleri adeta ravza cenne-
tine davet eden bir müezzin atanması 
hüküm altına almıştır. 
Yine vakfiyelerde Rebiulevvel ayında 
(Mevlid Kandili) ve sair muayyen 
günlerde salik, takvada mümtaz, hub 
lehçe ve hoş avaz kimseler tarafından 
Hazret-i Peygamber’in doğumu ile 
ilgili veladetname/menkıbelerin te-
enni, temkin, terennüm ve teganni-i 
hazîn ile okunması,6 câminin mahfî-
linde bülbüllerin terennümâtı gibi 
terennümâtta bulunarak dinleyenle-
rin ruhlarına gıda olmak ve Kur’ân-ı 
Kerîm tilâvet itmek üzere güzel sese 

5 Yahya Paşa Vakfiyesi, VGMA. Def. 743, 
sh. 566, sr. 172.

6 Çelebi, Şeyh Süleyman Sadi Efendi 
Vakfiyesi, VGMA. Def. 748, sh. 12, sr. 8.

ve latif elhana malik bir kimsenin 
kâri-i Kur’an (Kuran okuyucu) tayin 
edilmesi,7 Ramazan ayında mescitte 
okunacak musıki mühimmatının 
karşılanması,8 camilerde Naat-ı Şe-
rif okunması9, hoş, düzgün lehçesi 
olan, açık, ahenkli, müziği usulüne 
uygun icra edebilen, musıkide uz-
man, makam ve müzik geçişlerinde 
gönlü okşayan nameler yapabilen, 
kötülüklerden korunmuş, iyi hâllerle 
bezenmiş, iffet diyanetle donatılmış 
bir kişi medhhan olup, bu kişinin her 
Cuma günü cami mahfelinde hafız-
ların Kuran tilavetlerinin bitiminde 
adet olduğu üzere en güzel şekilde, en 
faziletli ve nihayetsiz salat ve en mü-
kemmel selamlar üzerine olan risalet 
ve şefaat sahibi Peygamberimizin inci 
gibi güzel naatları ve medhlerini yük-
sek bir ses ve hoş, nameli bir seda ile 
okuması,10 Mirac gecelerinde Miraci-
ye okunması,11 temcid ve tehlil okun-
ması12 gibi hizmetlerin şart koşularak 

7 Gedik Ahmet Paşa Vakfiyesi, VGMA. 
Def. 595, sh. 28, sr. 26.

8 Ayni Hatun binti Mahmud Vakfiyesi, 
VGMA. Def. 730, sh. 125, sr. 80. 

9 Süleyman Ağa bin Ramazan Vakfiyesi, 
VGMA. Def. 732, sh. 79, sr. 64.

10 Şehzade Sultan Mehmet Vakfiyesi, 
VGMA. Def. 1392, sh. 1, sr. 1.

11 Ayşe Hatun Vakfiyesi, VGMA. Def. 
581/1, sh. 102, sr. 12., Safiye Hanım 
Vakfiyesi, VGMA. Def. 616, sh. 9, sr. 6.

12 Sultan II. Bayezid Vakfiyesi, VGMA, Def: Miraciye (Kaynak: VGM Arşivi)

Miraciye (Kaynak: VGM Arşivi)
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hüküm altına alındığı binlerce vakfiye 
kayıtlıdır. Vakfiyeleri incelediğimiz-
de bu tür musıki icralarının Mevlid, 
Regaib, Mirac, Berat, Kadir gecesi de 
dahil Ramazan ayının tamamında ve 
özellikle tekkelerde bugünler haricin-
de Cuma geceleri ile Muharrem ayın-
da icra edildiği görülmektedir. Ayrıca 
belgelerde tasavvuf ehlinin tekkele-
rinde hatme-i hacegan, Mesnevi okun-
ması veya zikir, evratların yapıldığı 
gecelerde gazel, naat okunması, def 
ve neyle musıki icra edilmesi de vak-
fiyelerde hüküm altına alınmaktadır. 
Yine bu tür gecelerde ahaliye veya 
törene iştirak edenlere, fakirlere, mis-
kinlere, yiyecek, içecek, tatlı, gül suyu, 
kahve ve sair ikramların yapıldığı 
arşiv vesikalarından anlaşılmaktadır. 
Zira Türk toplumundaki genel inanışa 
göre bu geceler yaratıcı tarafından 
kullarını affetmek veya affa sebep kıl-
mak amacıyla kullarına bahşedilmiş 
bir ihsan olarak görülmektedir. 
Vakıflarda  
Mevlid-i Şerif Geleneği
Rebiulevvel ayı Müslümanlar için 
apayrı bir ay olarak telakki edilir. Zira 
1451 sene önce Hz. Peygamber’in 
dünyayı teşrif ettiği Rebiulevvel ayı, 
çiçeklerin bir başka açıldığı, kuşların 
başka öttüğü ve bütün kâinatın vecde 
geldiği bir aydır. 

1375, sh. 1, sr. 1., Öküz Mehmet Paşa 
Vakfiyesi, VGMA. Def. 571, sh. 215, sr. 
81. Temcid: Ululama, yüceltme, sabah 
namazından evvel minarelerden belli 
makamlarda okunan niyaz ilahisi. Sa-
hur Vakti. Tehlil: Kelime-i tevhîdi, “Lâ 
ilâhe illallah” sözünü söylemek.

Şairin;
“Bu şeb ki bir dem-i mes‘ûd ve hen-
gâm-ı saâdettir
Safa-bahş u tarab-efzâ-yı cân-ı ehl-i 
safvettir
Şehinşâh-ı nübüvvet pâye-i sultân-ı 
risâlet ki
Bu şeb mehd-i vücûda züyûr-efzâ-yı 
vilâdettir”
Dediği gibi Müslümanlar için adeta 
bayram havasında kutlanılan ve o 
gece dünyayı teşrif buyuran Hz. Pey-
gamber’e medhlerin, menkıbelerin, 
naatların söylendiği ulvî ve kudsî 
bir gecedir. İslam coğrafyasının her 
yerinde bu gece ve Hz. Muhammed 
(s.a.v.) için binlerce naat, kaside, şiir, 
menkıbe, viladetname yazılmış ve bu 
yazılanlar dilden dile dolaşmıştır. 
Bu yazılanların en önemlilerinden bi-
risi de Anadolu coğrafyasının kadim 
şehirlerinden Bursa’da Sultan Yıldı-
rım Bayezid’in imamı Süleyman Çe-
lebi tarafından kaleme alınarak Türk 
toplumuna yadigâr bırakılan, senenin 
her ayında özellikle de Rebiulevvel 
ayında tilavet olunan ve coğrafyada 
Mevlid-i Şerif adıyla anılan manzume-
lerdir. Mevlid-i Şerif’in halk nazarında 
bu kadar itibar görmesinin en önemli 
sebebi; sade bir dille ve halis bir niyet 
ile yazılmasından kaynaklandığı de-
ğerlendirilebilir. Lütfî’nin “Bu fakîr-i 
hakîr bu zamana değin yüz adet mev-
lit kitabı gördüm ve nazar-ı iltifatla 
her birini gözden geçirdim. Birinde 
bu söz hâleti ve bu şevk-i harâreti 
görmedim ve hem bu mertebede 
birisi makbul ve meşhur olmadı bey-
ne’n-nâs biri i‘tibâr-ı iştihâr bulmadı.” 
(Köprülü; 1918) demesi, Mevlid-i Şe-

rif’in halk arasında bulduğu itibar ve 
şöhreti ortaya koyması bakımından 
oldukça önemlidir. 
Müslüman Türk milleti üzerinde 
Mevlid-i Şerif’in öyle tesiri var idi ki 
yazıldığı tarihten itibaren Mevlid-i 
Şerif ve tevşîh13 tilaveti camilerde, 
mescitlerde âdet hâline geldiği gibi, 
vakıf kurucuları vakfiyelerinde söz 
konusu tilavet için şartlar koymaya 
ve tahsisat ayırmaya başladılar. Hatta 
tarihî süreçte padişahların da katıldı-
ğı törenlerle “Mevlid-i Şerif” alayları 
düzenlenmeye başlandı. Ata Tarihi’n-
de Sultan II. Selim devrinde başlandı-
ğı belirtilen “Mevlit Alaylarına” Sultan 
I. Ahmet devrinde bazı ilaveler yapı-
larak mescitlerin, camilerin minare-
leri ile bazı tekkelerin bu gecelerde 
aydınlatılması uygulamasına başlanıl-
mış, Sultan II. Mahmud devrinde ise 
Mevlid Kandili’nde ve sair kandillerde 
evlerin kapısında da ışıklandırma 
yapılması uygulanmıştır. 
Vakfiyeleri incelediğimizde özellikle 
Rebiulevvel ayında olmak şartıyla 
binlerce vakfiyede Mevlid-i Şerif ve 
Aşr-ı Şerif okunarak hâsıl olan ecr 
u mesubatın başta Hz. Peygamber 
olmak üzere âl, ashâb, ahbâb, ezvâcı, 
ehl-i beyti, tabiin, tebeü tabiin, meşa-
yih, ulema, şüheda, selatin, mevlide 
iştirak edenlerin geçmişleri ile cümle 
mümin, müminatın ve cedlerinin ruh-
larına hibe edilmesinin ve mevlide 
iştirak edenlere bazı ikramlarda bu-
lunulmasının mutat uygulama hâline 

13 Mevlid ve Miraciye okunurken bahirler 
arasında okunmak üzere Hz. Peygam-
ber’i öven şiirlerden bestelenmiş eser. 
(Kubbealtı Lugatı)

Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Camii ve İmareti  
Vakfiyesi giriş sayfası (Kaynak: VGM Arşivi)Haseki Hürrem Sultan Vakfiyesi giriş sayfası (Kaynak: VGM Arşivi)
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geldiğini görüyoruz. 
Burada birkaç örnek vermek gerekir-
se şunları yazabiliriz:
Aydın’ın Köşk kasabasından Ayni Ka-
dın binti Hasan Ağa’nın 1212 (1798) 
tarihli vakfiyesinde;14 Köşk’te bulu-
nan Cami-i Kebir’de her yıl Rebiulev-
vel ayında Mevlid-i Şerif okutularak 
katılanlara şerbet ve gül suyu ikram 
edilmesi;
İzmir’de Şerife Hatun binti Süleyman 
Ağa’nın 1214 (1799) tarihli vakfiye-
sinde,15 her yıl Rebiulevvel ayında 

14 VGMA, Def: 579, sh. 56, sr. 56.
15 VGMA, Def: 579, sh. 159, sr. 76.

Mevlid-i Şerif okutularak katılanlara 
lokma tatlısı ikram edilmesi;
Tekirdağ’da Ayşe Hatun binti Mustafa 
Ağa’nın 1205 (1790) tarihli vakfiye-
sinde,16 her yıl Rebiulevvel ayında Ca-
mi-i Atik’de Mevlid-i Şerif okutulması, 
mevlide iştirak edenlere ud,17 anber, 
şeker, şerbet ve gül suyu ikram edil-
mesi, bu gecede caminin minaresinde 
kandiller yakılarak aydınlatılması;
Van ve Bitlis’te Hüsrev Paşa’nın 966 

16 VGMA, Def: 579, sh. 192, sr. 97.
17 Ud/öd ağacının dallarından veya kabu-

ğundan yapılan tütsü.

(1558) tarihli vakfiyesinde,18 camiye 
bitişik imarethanede kandil ve Rama-
zan gecelerinde özel yemek, zerde ve 
aşure pişirilmesi, Rebiulevvel ayında 
Mevlid-i Şerif, Aşr-ı Şerif, naat, dua, 
sena ve zikir yapılması, mevlide işti-
rak edenlere, fakir, garip, yetim, dul, 
muhtaç ve miskinlere yemekler ve 
tatlılar ikram edilmesi;
Kudüs’de Ömer Mücerre Mağribi 
bin Abdullah’a ait 703 (1303) tarihli 
vakfiyede,19 vakfettiği üç adet evin 
gelirinin Kudüs’te Megaribe Mahal-
lesi’nde Megaribe fukarası için yap-
tırdığı zaviyede Megaribe fukarasına 
bayramlarda ve Mevlid-i Şerif’te 
yemek yedirilmesi,20 Recep, Şaban ve 
Ramazan aylarında fukaraya ekmek 
dağıtılması;
İstanbul’da Mehmet Şemseddin Bey’e 
ait 1220 (1805) tarihli vakfiyede,21 
vakfın gelirinden her yıl Rebiulevvel 
ayında Mevlid-i Şerif ve Menkıbe-i 
Veladet okunması, mevlide iştirak 
edenlere yemek, koruk şerbeti, limon 
şerbeti, badem, zerde tatlısı, gül suyu 
ikram edilmesi, 
Bursa’da Cizyedar Hacı Hüseyin 
Ağa’nın 1174 (1760) tarihli vakfi-
yesinde,22 Bursa’da Kavaklı Mahal-
lesi’nde bina eylediği Nakşibendi 
Zaviyesi’nde/Tekkesi’nde sakin olan 
dervişlerin Rebiulevvel ayının girme-
siyle hatime başlayarak ayın on ikinci 
gecesinde tamamlanmasını ve o gece 
okunacak Mevlid-i Şerif ile birlikte 
hatim duasının icra edilmesi, tekkede 
kalan dervişler için o gece pilav pişiri-
lerek yedirilmesini ve kendilerine bal 
şerbeti, ud, anber ikram edilmesi;
Bursa’da Serasker Hasan Rıza Pa-
şa’nın 1284 (1867) tarihli vakfiyesin-
de, depremde yıkılan ve kendisinin 
yeniden inşa eylediği Üftade Hazret-
leri Cami’nde her sene Rebiulevvel 
ayının on ikinci gecesinde güzel sesli, 
hoş nameli bir kimse tarafından tam 
bir adap ve saygı ile Mevlid-i Şerif, 
zikir, salat u selam, tespih, temcid ve 

18 VGMA, Def: 582/1, sh. 2, sr. 2.
19 VGMA, Def: 583, sh. 28, sr. 21.
20 Not: Bu vakfiyenin tarihi Süleyman 

Çelebi’nin Mevlid’i yazması tarihinden 
çok önce olup, bu örnek bize daha ön-
ceki dönemlerde de farklı mevlidlerin 
okunduğunu ve Rebiulevvel ayında Hz. 
Peygamber’in dünyayı teşrif buyurma-
larının kutlandığını göstermektedir.

21 VGMA, Def: 744, sh. 517, sr. 211.
22 VGMA, Def: 578, sh. 36, sr. 12.Yoğurtlu Baba (Şeyh İlahi) Tekkesi'ne ait hüküm (Kaynak: VGM Arşivi)
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tehlil okunmasını ve hâsıl olan seva-
bın Hz. Peygamber, bütün peygam-
berler, peygamberin eşleri, sahabe, 
dört halife, tabiin, tebeü tabiin, on iki 
imam ve cümle Müslümanların ruhla-
rına hibe edilmesini; 
Saraybosna’da Seyyid Mehmed Fazıl 
Paşa’nın 1289 (1872) tarihli vakfiye-
sinde, Hüsrev Bey Cami’nde her sene 
Rebiulevvel ayının on ikinci gecesin-
de güzel sesli kimse tarafından huşu 
ile Mevlid-i Şerif ve Aşr-ı Şerif okuna-
rak hâsıl olan sevabın Hz. Peygamber, 
bütün peygamberler, peygamberin 
eşleri, sahabe, dört halife, tabiin, te-
beü tabiin ve cümle Müslümanların 
ruhlarına hibe edilmesini;
Selanik’te Mustafa Zihni Paşa’nın 
1312 (1894) tarihli vakfiyesinde,23 
yaptırdığı caminin açılışının Mevlid-i 
Şerif kıraatıyla yapıldığı, camide her 
sene bir defa Mevlid-i Şerif okunması; 
İştip’te Penbe Hanım binti Yakub 
Ağa’nın 1278 (1861) tarihli vakfiye-
sinde,24 Çınarlı Mahallesi’nde yaptır-
dığı medresede yılda üç defa mevlit 
okutulması ve yine senede üç defa 
yetmiş adet Kelime-i Tevhid okun-
ması ve merasime katılanlara yemek 
ikram edilmesi;
Hafsa Sultan’ın 929 (1522) tarihli 
vakfiyesinde, Manisa’da yaptırdığı 
camide Rebiulevvel ayında bir gün 
yatsıdan sonra Mevlid-i Şerif oku-
narak mevlide iştirak edenlere özel 
yemek ve tatlılar ikram edilmesi,25 
Haseki Hürrem Sultan’ın 958 (1551) 
tarihli vakfiyesinde,26 inşa eylediği 
imarette mübarek gecelerde Mevlid-i 
Şerif, Naat-ı Şerif okunarak imarette 
bulunanlara özel yemekler ikram 
edilmesi;
Fatih Sultan Mehmed’in 990 (1582) 
tescil tarihli Eyüp Vakfiyesi’nde,27 
Cuma geceleri, Ramazan ayı geceleri, 
Berat gecesi, Aşura günü, Bayram 
günü, Mevlid günü için dâne pirinç ile 
zerde ve zirbaç pişirilip muhtaç yok-
sulların doyurulması, Yavuz Sultan 
Selim’e ait 964 (1557) tarihli vakfi-
yede, inşa eylediği imarette mübarek 
günler ile Ramazan gecelerinde özel 
yemek ve tatlıların iştirak edenlere 
ikram edilmesi, Rebiulevvel ayında 
Mevlid-i Şerif ve tevşih okunması, 

23 VGMA, Def: 989, sh. 81, sr. 62.
24 VGMA, Def: 989, sh. 238, sr. 187.
25 VGMA, Def: 576, sh. 31, sr. 15.
26 VGMA, Def: 608/2, sh. 222, sr. 177.
27 VGMA, Def: 610, sh. 193, sr. 230

Mevlid-i Şerif’e katılanlara özel yiye-
cek ve içecek ikramında bulunularak 
dualar edilmesi şart koşularak hü-
küm altına alınmıştır.
Mevlid-i Şerif kıraati esnasında Aşr-ı 
Şerifler, tehlil, tekbir, Naat-ı Şerif ve 
bazı surelerin okunmasının şart kılın-
dığı, akabinde ahaliye mutlaka ikram-
lar yapıldığı, bu uygulamanın Osmanlı 
coğrafyasının tamamında benimsen-
diği ve uygulandığı vakfiyelerin bize 
aktadırğı önemli bilgilerdendir. 
Padişahlar, valide sultanlar, hanım 
sultanlar, devlet adamları ve ahaliden 
vakıf kuranların bu geleneğe oldukça 
önem verdikleri belgelerden anla-
şılmaktadır. Ayrıca belgelerde geçen 
bazı ifadeler Türk toplumunun Hz. 
Muhammed’e olan sevgi, saygı ve 
muhabbetinin derecesini ortaya koy-
maktadır. 
Şahsî vakfiyeler haricinde avarız 
vakıfları, esnaf vakıfları ve mahalle 
vakıflarının birçoğunda Mevlid-i Şerif 
okunması şartı bulunduğu da belge-
lerden anlaşılmaktadır. 
Sonuç 
“Musıki ne kadar basit olursa o nis-
bette ruhun tabii lisanı olur.” derler. 
Belki de bu sebeple Süleyman Çele-
bi’nin hakiki bir vecd, aşk, gözyaşı 
hâlinde ve halkın lisanı ile kaleme 
aldığı Mevlid-i Şerif bu kadar yayılmış 
ve ahalide karşılık bulmuştur. Zira 
Anadolu irfanının ana karakteri ve 
esası her ne kadar okuma-yazmada 
ileri seviyede olmasa da feraset, mu-
habbet ve safiyetle doğruları hisset-

mesi ve kabul etmesidir.
Vakfiyeler ve vakıf belgeleri Mev-
lid-i Şerif kıraati ve dinî musıkinin 
oluşmasında, benimsenmesinde ve 
coğrafyanın hemen her tarafına ya-
yılmasında vakıf uygulamalarının son 
derece büyük katkısının olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca sözlü kültüre 
aşina olan bir toplumda musıkinin 
de büyük önem taşıdığı gerçeği göz 
önünde bulundurulmalıdır. Bu se-
beple millî bir musıkinin oluşması ve 
benimsenmesi için sadelik, anlaşıla-
birlik ve bestenin çok önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.
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Mevlid-i Şerif’e Dair

Toplumlar ortak değerlerini 
görünür kılarak bir hafıza 
oluştururlar. Bu hafıza bü-
yük oranda semboller, dinî 

ve millî günler üzerinden şekillenip 
çeşitli rütüellerle desteklenerek her 
zaman diri tutulur. Bu hafıza zaman-
larından biri de mevlid okumalarıdır. 
Ölümde, doğumda, düğünde, dar 
zamanda ortak duyguların sığınağı 
olan mevlid her daim önemsenmiş 
ve icra edilmiştir. Tarih boyunca İs-
lam’ın sancaktarı olan Türk toplumu 
İslam’ın değerlerini hayatına esas 
kılmış ve bu istikamette her zaman 
çabalamış, inandığı dinin Peygambe-
rini iki cihanın güneşi kabul etmiştir. 
Bunu yaparken yazdığı naatlar ve 
mevlid-i şeriflerle Hz. Peygamber’e 
muhabbetini her zaman diri tutmuş-
tur. İslam edebiyatında 8. yüzyılda ör-
nekleri verilmeye başlanan mevlidin 
ilk örneği Hafız Ebu’l-Hattâb Ömer 
Bin Hasan Bin Dehiyye’nin kaleme 

aldığı Kitabü’t-Tenvir Fi Mevlîdi’s-Serâ-
ci’l-Münir’dir.1 Bizde ise ilk örneğini 
Germiyanlı Ahmedî kaleme almıştır. 
Dünyanın hilkatinden Hazret-i Mu-
hammed’in doğumuna, Mi’rac’a, Hz. 
Peygamber’in vefatına kadar bütün 
İslâm dininin mühim olaylarını pek 
güzel bir hikâyeyle manzum olarak 
yazmış olan Mevlid şâiri Süleyman 
Çelebi (1351-1422), bilindiğine göre 
Yıldırım Bayezid’in imamı idi. Ede-
biyata ve musikiye bu kadar vukufu 
olan ve son derece kıymetli bir eser 
olan Mevlid metnini yazmış bulunan 
bu imam efendinin başka eser(ler)
inin2 olabileceğini de hatırda tutmak 

1 Mehmed Kamil, Mevlid-i Nebevî 
İhtifalinin Müstenid-i Şer’îsi, Mahfil 
mecmuası, Rebiyülevvel 1339 / 20 
Ağustos 1920, S. 5, s. 83.

2 Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin tertip ettiği 
“Süleyman Çelebi ve Mevlid-i Şerif” 
panelinde Süleyman Çelebi’nin başka 
şiirleri üzerine bir konuşma yapacaktı. 

gerekmektedir.3 Hazret-i Peygam-
ber’i vasfeden mevlid-i şeriflerin en 
bilineni, kabul göreni, sevileni olan 
Vesilet’ün-Necat, İslam medeniyetinin 
sembol şehirlerinden biri olan Bur-
sa’da 1409’da Hazret-i Peygamber’in 
ümmete kurtuluş vesilesi olacak şefa-
atine nail olunması duasıyla kaleme 
alınmıştır.
Osmanlı insanının Kur’an’dan sonra 
belki de en fazla rağbet ettiği mevlid 
okutma; dayanışma, yardımlaşma ve 
hediyeleşmeyi her zaman teşvik et-
miştir. Türk İslâm medeniyetiyetinin 
bir parçası olan mevlid, İslâm coğraf-
yasına yayılmış, birçok şair bu sahada 
eser vermiştir. Bu rağbet itibariyle de 
İslâm toplumlarının kültür ve sanat-
larında edebî bir tür ve mûsikî ortaya 
çıkarmıştır.

Konunun daha sonra makale olarak da 
yayınlanacağı belirtildi.

3 Burhan Felek, Kandiller ve Mevlid 
[Marmara Üniversitesi Taha Toros 
Arşivinden bir gazete kupürü].

Bursa’nın Unutulmaz Mevlidleri

Tahsin Yıldırım / Eğitimci, Araştırmacı, Yazar
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Mevlid Kutlamaları
Doğum gününün kutlanması yönünde 
herhangi bir telkini, teklifi olmayan 
Hazret-i Peygamber’in şefaatine nail 
olmak muradıyla yüzyıllar sonra 
Mevlid Kandilleri icra edilmeye baş-
lanmıştır. İslâm tarihinde Mevlid Kan-
dil’i ilk defa 10.-11. yüzyılda Mısır’da 
Şii İslam anlayışına mensup Fatımîler 
tarafından Hz. Peygamber’in kızı 
Hz. Fâtıma kanalıyla kendilerini Hz. 
Peygamber’in soyundan gelen kişiler 
olarak sunmak düşüncesiyle kutlan-
mıştır. Sünnî İslam âleminde ise ilk 
resmî kutlama Selâhattin Eyyûbî’nin 
kayınbiraderi Erbil Valisi Muzafferüd-
din Kökböri (1154-1233) tarafından 
yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nde de 
Mevlid Kandili büyük bir önemle, 
belli usul ve kaideler bütününü ifade 
eden teşrîfâta göre icra edilmiştir. 
İstanbul’da halka açık büyük Mevlid 
Alayları II. Bayezid devrinden itibaren 
Kara Mustafa Paşa Dergâhı’nda yapıl-
mıştır. Bu kutlamalara Sultan II. Selim 
tarafından bazı ilaveler yapılarak 
resmî bir şekil verilmiştir. Sultan Sü-
leyman döneminden itibaren devlet 
protokolünde yer almaya başlamış, 
III. Murad devrinde ise resmen devlet 
protokolüne alınarak imparatorluğun 
her bölgesinde Mevlid Alayları dü-
zenlenmiştir. Sultan II. Abdülhamid 
döneminde Mevlid-i Şerif kıraati daha 
çok Yıldız’daki Hamidiye Cami’nde 
yapılmıştır. Osmanlı’da asırlarca de-
vam eden resmî mevlid merâsimleri 
Peygamber Efendimiz’in doğduğu 
gün olduğu düşüncesi ile 8 Mart günü 
1910 yılında Sultan Mehmed Reşad’ın 
imzası ile resmî bayramlara dâhil 
edilmiştir. Resmî mevlid kutlamaları 
bu kararla yeni bir hüviyet kazan-
mış ancak dönemin şartları gereği 
1920’de yapılmadığından bu bayram, 
resmî olarak sona ermiştir.4 
Mevlidi edebiyatıyla, kültürüyle, me-
deniyet unsuru hâline getiren Türkler, 
hâlen büyük bir vecd ile mevlidleri 
okumaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ın ısrarı, dönemin yöne-
ticileri ve halkın da onayı ile anayası-
na giren ve fiilen yapılan uygulama ile 
Mevlid Kandili burada resmî tatil olup 
bugün de mevlidler okunmaktadır.

4 Nuran Çetinkaya, Tarihî Süreçte Mevlit, 
Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakülte-
si, Yüksek Lisans Tezi İstanbul, 2019, s. 
8-17.

Osmanlı’da Mevlid Vakıfları
Osmanlı toplumunda mevlid okuma-
ya verilen önemden dolayı bu sahada 
birçok vakıf kurulmuştur. Hatta Sü-
leyman Çelebi’nin vefatından hemen 
sonraki yıllarda bazı vakıflar aracılı-
ğıyla her yıl mevlid okunması gelene-
ği başlatılmıştır. Osmanlı toplumunda 
Hz. Peygamber sevgisinin tezahürü 
olarak kurulan mevlid vakıflarına dair 
bir istatistikte sadece 1775 ve 1791 
yıllarında 25’i mevlid okutturma, 18’i 

ise mevlide dair diğer hizmetler için 
vakıf kurulduğu yazılmıştır.5

Kanuni Sultan Süleyman’ın Kızı 
Mihrimah Sultan’ın vakfiyesinde 
Mihrimah Sultan, “Camide her sene 
Rebîülevvel ayının 12.’sinde Hz. Pey-
gamber’in ruhu ve vâkıfenin hayrının 
ziyadeleşmesi için dua etmek üzere; 

5 Dr. Ali İhsan Karataş, Osmanlı Toplu-
munda Hz. Peygamber Sevgisinin Teza-
hürü Olarak Kurulan Mevlit Vakıfları, 
İstem, 2008, S.11, s.56.

I. Murad'ın duası ve şehadeti (Minyatür: Şükran Şavlı)
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güzel sesli, sâlih ve muttakî bir kimse, 
teennî ve temkîn ve tegannî-i hazîn 
ile mevlid-i şerifi okuyacak, bazı mü-
ezzinler naat-ı şerîf ve medh okuyup, 
aşr-ı şerîf tilâvet edilecek” şartlarını 
tescil ettirdikten sonra Mevlid-i Şe-
rif esnasında dağıtılacak gül suyu, 
yemek ve güzel koku için yıllık 1300 
akçe tahsis ettiğini belirtmiştir. 6

Sadrazam Mehmet Said Paşa zama-
nında Beykoz’da Hazret-i Yuşa’nın 
makamının yanında gerek camii 
ve gerek dergâh inşasıyla beraber 
kabrin etrafındaki kargir duvarlar 
yapılmıştır. Müstakil türbedar ve kan-
dillerle ilgilenmek için bir personelin 
istihdam edildiği Yuşa Cami’nde her 
sene sahib-i hayrattan bir kimse Mev-
lid-i Şerif kıraatini kendi üzerine alıp 
bu vazifeyi yapmayı taahhüt etmiştir. 
İstanbul camilerinin tarihini anlattığı 
eseriyle bilinen Ayvansaraylı Hüseyin 
Efendi diyor ki: “(...) Mevlid-i Şerif’e 
davet olunan meşayihten tarik-i rıfai-
ye ve saidiye şeyhleri alemler çekerek 
ve cümle dervişanlarıyla icrâ-yı ayin 
ederek gelirler idi. Sene-be-sene bu 
cemaat tekessür ettiğinden fesâda 
müeddi olacağı melhuz olmakla evâ-
sıt-ı saltanat-ı Sultan Selim-i Sâliste 
men ve kıraat-i menkıbe-i veladet-i 
saadet mahfice icra olunması tenbih 
olundu.”7

Millî Mücadele’de Mevlid  
Merasimleri
Milletimiz için ölüm kalım savaşı olan 
“Kurtuluş Savaşı”nda Anadolu insanı 
gönlünün sesini dinlemiş ve Millî Mü-
cadele’deki saflara katılmıştır. Millî 
Mücadele’nin inişli çıkışlı yolunda, 
kötü haberler karşısında, gözyaşlarıy-
la dua eden Türk milleti zaferlerinde 
de biraraya gelerek Hz. Peygamber’in 
şefaatine mazhar olmak muradıyla 
mevlidler okutmuştur.8 Millî Müca-
dele’nin sona yaklaştığı 1922 yılının 
farklı tarihlerinde mevlidler okuna-
rak dualar edilmiştir. Bu tarihlerde 
Kıbrıs Müslümanları tarafından Lef-
koşa’da Ümraniye Cami-i Şerifi’nde 
Sakarya’da şehit düşen askerlerin 
mübarek ruhlarına ithaf edilmek 
üzere mevlid-i şerif okunmuştur. Ma-
gosalılar anavatana karşı hissiyât-ı 

6 A.g.e., 2008, S.11, s.69.
7 Mevlid Kıraatı, İkdam gazetesi, 13 Teş-

rinisani / Kasım 1335 / 1919, S. 8173, 
s. 3.

8 Mevlid, Vakit gazetesi, 7 Nisan 1337 
/1921, s. 1196, s. 1.

Sultan Reşad'ın Rumeli seyahatinde Kosova Ovası'nda kıldığı 
Cuma namazından görüntü, 1911

Sultanahmet Cami'nde padişahın huzurunda Mevlid alayı (Kaynak: İBB Arşivi)
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vatanperverânelerini izhar eylemek 
için şehit olan kahramanlarımızın 
ervâhına Mevlid-i Şerif okutmuştur. 
Lefkoşa’da Hilâl-i Ahmer menfaatine 
iâneler toplanmış, Mevlid-i Nebevî 
kıraat olunmuştur. 4 Nisan tarihinde 
Kütahya’da büyük kutlamalar yapıl-
mış, mevlid ve hatimler okunmuştur. 
Ankara’da 6 Nisan Çarşamba günü, 
İnönü Savaşı’ndaki şehitler için 
mevlid okunmuştur. Bir gün sonra 
Ankara’da Hacı Bayram Cami’nde 
şehitler için mevlid kıraat edilmiştir. 
7 Nisan’da Kırşehir’de, 8 Nisan’da 
Burdur, Isparta, Konya ve Kastamo-
nu’da hatm-i şerifler ve mevlidler 
okunmuştur. 7 Temmuz 1922’de Hacı 
Bayram Veli Cami’nde, Bursa’da ve di-
ğer cephelerde şehit olanlara ithafen 
Mevlid-i Şerif kıraat olunmuştur. An-
kara’da dualar edilip mevlidler oku-
nup kutlamalar yapılırken İstanbul’da 
da mevlidler okunmuştur. Türk ordu-
sunun 9 Eylül’de İzmir’i geri alması, 
İstanbul halkını sokaklara dökmüş 
ve meydanları taşırmıştı. Üsküdar’da 
Selimiye’de şanlı ve mehabetli abide-
lerden biri olan kışlanın karşısındaki 
cami-i şerifte memleket için canını 
veren şehitlerin ruhlarına Mevlid-i 
Şerif okunmuş ayrıca Ayasofya’da 
kılınan namaz ve okunan mevlidden 
sonra Hilâl-i Ahmer’e yardım toplan-
mıştır.9

Süleyman Çelebi Türbesi’nin 
Yeniden İnşası
Hazret-i Peygamber’e ait her izi, har 
hatırayı mübarek bir emanet gören 
Türk milleti, onu en güzel şekilde an-
latan Mevlid’in şairi Süleyman Çele-
bi’yi de her zaman ihtiram ile anmış, 
onu farklı vesilelerle yâd etmiştir. Ulu 
Cami’nin imamı olarak vazife yapan 
Süleyman Çelebi, vefat ettiğinde, 
Çekirge Yoğurtlu Baba, diğer adıyla 
Ahmed İlâhî Dergâhı’nın haziresine 
defnedilmiş, daha sonra Mevlid’den 
alınan beyitlerle tezyin edilerek bir 
türbe yapılmıştır. 1620’de yıkılan 
bu türbe uzun süre bakımsız kalmış, 
Sultan II. Abdülhamid döneminde 
Bursa’da Hacı Ali Paşa tarafından ta-
mir ettirilmiştir. Süleyman Çelebi’nin 
yenilenen mezar taşında şu ifadeler 
okunmaktadır: “Manzûme-i men-

9 Münür Bozoğlu, Tasvîr-i Efkâr / Tev-
hîd-İ Efkâr Gazetesi’nde Millî Mücadele, 
Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri 
ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yüksek 
Lisans Tezi, Erzurum, 2020, s. 191.

Süleyman Çelebi'nin kabri, Bursa
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kıbe-i vilâdet-i Nebeviyye aleyhisslâm 
ve’t-tahiyyenin müellifi Süleyman 
Efendi merhumun merkad-i müteber-
rikesidir. Aleyhi’r-rahme ve’l-gufrân”. 
Bu taş bugün Muradiye Açıkhava Me-
zartaşları Müzesi’ndedir. O tamirden 
sonra en kapsamlı tamir Süleyman 
Çelebi’nin kabrinin bulunduğu me-
zarlığın son mezar taşlarının kaybol-
ması tehlikesine karşı 1947’de gün-
deme gelmiştir. Alınan izinle türbenin 
ihya faaliyetlerine girişilmiştir. Bunun 
için muhataplarından fikir alınmak 
istendiğinden Bursa’da Ant, Doğru, 
Ankara’da Ulus, İstanbul’da Cumhuri-
yet, Vatan, Son Posta, Yeni Sabah gaze-
telerine başvurulmuş, “Mevlidi Yazan 
Süleyman Çelebi Türbesini Nasıl 
Görmek İstersiniz?” başlığı altında bir 
anket açılmıştır. Bu sırada bu faaliyeti 
yürütmek üzere Bursa Valisi Haşim 
İşcan, Belediye Başkanı Fahri Batıca, 
Güzel Sanatlar Akademisi’nden Pro-
fesör Emin Onat, Türk İslam Eserleri 
Müzesi Müdürü Elif Naci, Bayındırlık 
Bakanlığı mümessili Yüksek Mimar 
Cahide Tamer Aksel, Hasan Rıza 

Ergezen, Rolöve Bürosu Şefi Yüksek 
Mimar Sedat Çetintaş, Dr. Osman 
Şevki Uludağ’dan oluşan bir jüri ku-
rulmuştur. Fiilen 15 Eylül 1948’de 
başlayan inşaat farklı gerekçelerle 
gecikmiş, 1 Kasım 1952 yılında ancak 
bitirebilmiş ve 14 Aralık 1952’de de 
açılmıştır. Türbe yapılırken kitabenin 
şekli ve üzerine kazınacak mısralar 
için İstanbul Üniversitesi’nden Profe-
sör Ahmet Hamdi Tanpınar, Millî Eği-
tim Bakanlığı Müfettişlerinden Reşat 
Nuri Güntekin, Yeni İstanbul Gazetesi 
Başyazarı M. Mermi ve kurumdan 
bir üyenin iştirakiyle jüri teşekkül 
etmiştir. Müsabakanın birinciliğini 
Bursa’dan Rıza İlova kazanmıştır.10

Süleyman Çelebi Türbesi’nin açılışı 
için Bursa’da 14 Aralık 1952 günü 
Ulu Cami’de okunan mevlid zikre-

10 Prof. Dr. Mustafa Kara, “Mevlid’in 
Yazılışının 610. Yılı Münasebetiyle, 
Süleyman Çelebi Türbesi’nin Yeniden 
İnşası”, Bursa Günlüğü dergisi, Hazi-
ran-Temmuz-Ağustos 2019, S. 6,  
s. 34-41.

dilmelidir. Bu anlamlı gün için İstan-
bul’un “üçler” diye anılan kıymetli ha-
fızları Sultanahmet imamı Saadettin 
Kaynak, Nuruosmaniye imamı Hasan 
Akkuş, Edirnekapı Câmisi imamı Esat 
Gerede katılmıştır.11

Bursa’nın Unutulmaz  
Mevlidleri
Osmanlı’nın Kur’ân’dan sonra en fazla 
rağbet ettiği mevlid neredeyse her an 
okunacak kadar yaygınlık kazanmış-
tır. Mevlidi bu kadar önemseyen Bur-
sa halkının ona hürmetini ve bağlılığı-
nı gösteren, kuruluş gerekçesi mevlid 
okutmak olan ve amacında mevlid 
okutmanın yanında başka gayeler 
de bulunan vakıflar kurulmuştur. 
Bursa’da camii, tekke ve zaviye gibi 
mekânların yanında şahısların evle-

11 Prof. Dr. Mustafa Kara “Yakın Tarihimi-
zin Meşhur Mevlit Törenleri,” Bir Kutlu 
Doğum Şaheseri, Mevlit ve Süleyman 
Çelebi, Editörler: Bilal Kemikli - Osman 
Çetin, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 
2010, s. 536-537.

Mevlid-i Şerif kıraatinden sonra camiden çıkan cemaat ile öğrencilerin selamlaşması (Kaynak: İBB Arşivi)
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rinde okunan mevlidler de hesaba ka-
tılırsa şehirde her gün birkaç mevlid 
okunmaktadır. 1845 yılında Bursa’da 
Hacı Ahmet Baba Efendi Zaviyesi 
için düzenlenen vakfiyede, her sene 
Kurban Bayramı’nda bir koyunun 
Hz. Peygamber’in ruhu için kurban 
edilmesi ayrıca her yıl tahsis edile-
cek 300 kuruş ile Rebiulevvel ayında 
zaviyede mevlid okunması, cemaate 
yemek verilmesi yazılmıştır.12

Bursa halkı dinî mekânların yapımı 
konusunda her türlü yardımı göste-
rirken muhacirler de dinî mekânların 
yapımı konusunda yerli halktan geri 
kalmamışlardır. Tırnova muhacir-
lerinden Ahmet Efendi’nin (Hacı), 
Bursa Selimiye Mahallesi’nde mina-
reli bir cami yaptırmış, 22 Eylül 1893 
Cuma günü Kur’an-ı Kerim ve mevlid 
okunarak açılmıştır.13

Sultan Abdülhamid döneminde siyasi 
muhalefet olacağı düşüncesi ile bazı 
toplaşmalara müsaade edilmese de 
aynı mahallede oturan komşuların bir 
araya gelip mesire gezileri organize 
etmeleri, esnafların yaz aylarında bu 
tür geziler düzenlemeleri bir ölçüde 
desteklenmiştir. Esnafların yaptığı 
eğlencelerde ustalık hakkını elde 
edenlere dükkân açabilmek için alı-
nan izin belgeleri okunan mevlid ile 
padişah için yapılan duadan sonra 
verilmektedir.14

Osmanlı dönemi Bursa’sında Hakkı 
Baha Pars Bey’in büyük dedesinin 
mezarının da olduğu hazireye “kadın-
lar her cumartesi günü gün doğarken 
bu türbeye giderler, mevlid okurlar, 
kabrin sandukasına don, gömlek, 
yemeni vesaire örterler... Muratlarına 
ereceklerini zannederlerdi...”15

Mustafa Kemal’in silah arkadaşla-
rından Bursalı Hakkı Baha Pars’ın 
Babası Şeyh Hacı Mehmed Bahaeddin 

12 Dr. Ali İhsan Karataş, Osmanlı Toplu-
munda Hz. Peygamber Sevgisinin Teza-
hürü Olarak Kurulan Mevlit Vakıfları, 
İstem, 2008, S. 11, s. 69.

13 Nursal Kumaş, II. Abdülhamid Döne-
minde Bursa’da Sosyal Hayat (1876-
1909), Uludağ Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
Bursa, 2011, s. 45-46

14 A.g.t., s. 68-69
15 Muhammet Kemaloğlu, Hakkı Baha 

Pars: Hayatı ve Eserleri (1879-1942), 
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Doktora 
Tezi, Ankara, 2022, s. 15.

Efendi’nin ikinci eşi Halime Hanım 
okuduğu mevlidlerle Bursa’da kadın 
meclislerinde aranan bir kişidir.16

Sultan Mehmed Reşad, Balkanlardaki 
dinî ve etnik temelli karışıklıkları ön-
lemek, halkı Osmanlı’ya bağlamak ga-
yesiyle prostat rahatsızlığına ve yaş-
lılığına rağmen 5 Haziran 1911 günü 
Dolmabahçe rıhtımından hareketle 
başlayan üç haftalık Rumeli seyaha-
tine çıkmıştır. Sultan Reşad, seyahat 
planındaki Meşhed’de iken Bursa 
Valisi Hüsnü Bey, Bursa’da bir mevlid 
tertip etimiştir. Vali Hüsnü Bey’in 
Dâhiliye Nezareti’ne gönderdiği ya-
zıda, Meşhed’de “İmam-ı Müslimîn 
ve Halife-i rûy-ı zemin efendimiz 
hazretlerinin” etrafında kenetlenen 
maşerî bir kalabalığın Çekirge’deki 
Hüdavendigâr Cami’nde Cuma nama-
zı kıldığını, ardından mevlid okunup 
şehit padişahın ruhuna hediye edildi-
ğini yazmıştır.17

Bursa’nın işgali yıl dönümü nedeniyle 
Ankara’da Hacı Bayram’da şehitler 
için mevlid okunmuş, yardım kam-
panyaları düzenlenmiş, Meclis kürsü-
sü siyah bir örtüyle kapatılmıştır. Bu 
acıyı hisseden Mehmed Âkif de Bülbül 
şiirini yazarak acısını ortaya koymuş-
tur. Bursa’nın kurtuluşundan sonra 
17-19 Ekim 1922 tarihleri arasında 
Mustafa Kemal Paşa; komutanların, 
devrin önemli kalemlerinin ve yüzler-
ce öğretmenin katıldığı kalabalık bir 
heyetle Bursa’ya gelmiştir. Mustafa 
Kemal’in Bursa günlerinin tanığı olan 
Arif Hikmet Bey, bugünleri Bursa 
Seyahati adıyla kitaplaştırmıştır. Arif 
Hikmet’e göre Mustafa Kemal’i tebrik 
için Bursa’ya giden 472 öğretmen, 
orada ilgiyle karşılanmış, bir program 
dâhilinde hareket edilmiştir. Bur-
sa’daki Şark Tiyatrosu’nda dönemin 
komutanlarının da katılımı ile yapılan 
etkinlikte şiirler okunmuştur. Hafız 
Kemal Efendi, Yeşil Cami’de çok güzel 
bir ses ve makam ile mevlid okumuş, 
zaferlerin devamı için dua etmiştir. 
Arif Hikmet, bu mevlidi şöyle anlat-
mıştır: “İsmet Paşa ve Türk Ocağı 
üyeleri olduğu hâlde Yeşil Cami’ye 
girdiler. Ezanı Rüşdiye öğretmenle-

16 A.g.t., s. 9.
17 Kemalettin Kuzucu, Balkanlar’da Son 

Osmanlı Padişahı: Sultan V. Mehmed 
Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seya-
hati, Uluslararası Türk Kültür Coğrafya-
sında Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, S. 2, 
s. 18.

rinden Necati ve Rasim Beyler okudu. 
Cemaatle kılınan öğle namazından 
sonra mevlid okunmaya başladı. 
İstanbul’dan bizimle gelen Süleyma-
niye Camii başmüezzini Hafız Kemal 
Efendi ve Enderun müezzinlerinden 
Hafız Muhammed Bey’in seslerinde 
ruhların bütün heyecanı, bütün yete-
neği yaşıyordu. Coşkun ses, caminin 
duvarlarına çarpıyor, inliyor, herkesin 
kalbine giriyor, herkesi ağlatıyordu. 
Şehit ruhları büyük aşk ve dualarla 
inleyen, büyük kubbenin bağışlayıcı 
ve iman dolu derinliğinde manevi bir 
ışık gibi yanıyor. Bizim vücudumuzda 
da bir uhrevî hararet meydana getiri-
yor. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaş-
ları Hacı Adil Bey (Bursa Valisi) ve 
hükümet üyeleri bütün Bursa halkı 
oradaydı. Camii dolmuş, avlu dolmuş, 
bütün sokaklar dolmuştu. Hacı Faik 
Efendi’nin duasından sonra Yeşil 
Cami’den bu fanilik ve uhreviliğin 
karıştığı yere bizden bir şey, ruhumu-
zun kutsal ateşini bırakmış gibi yavaş 
yavaş, sessizce çıktık.”18

Bursa’da Ramazan’ın özellikle 15. 
günü durumu iyi olan ailelerin evle-
rinde okuttuğu mevlidler ve bugün-
lerde yapılan ikramların şahidi Salih 
Bilen, ünlü hafızların bu vesile ile 
Bursa’ya geldiğini şöyle anlatmıştır: 
“Romans Çay Bahçesi’nde, Belediye 
binasının yanında, saz heyeti vardı. 
Hafız Burhan, Bursa’ya sık gelirdi. 
Bir arkadaşımın babasının mevlidine 
geldi.19

Her şehrimizde olduğu gibi, Mevlid’in 
yazıldığı yer olan Bursa’da da mevlid 
merasimleri cemiyet hayatı içerisinde 
önemli bir yer tutmaktadır.

18 Prof. Dr. Mustafa Kara “Yakın Tarihimi-
zin Meşhur Mevlit Törenleri,” Bir Kutlu 
Doğum Şaheseri, Mevlit ve Süleyman 
Çelebi, Editörler: Bilal Kemikli - Osman 
Çetin, Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 
2010, s. 532-533.

19 Selma Güler Bilgi, Erken Cumhuriyet 
Döneminde Bursa’da Gündelik Yaşam 
(1923-1950), Uludag Üniversitesi Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, Bursa, 2006, s. 99, 128.
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Kosova, XIII. yüzyılın sonuna 
doğru Osmanlı hâkimi-
yetine girmiştir. Bölgede 
yaşayan Arnavutlar Osmanlı 

hâkimiyeti sonrasında İslam 
dinini kabul ederek İslam ve Türk 
kültürünü benimsemişlerdir. Koso-
va’da, Osmanlı kültürü ve Türkçe ço-
ğunlukla şehirlerde hâkim olan yük-
sek bir kültür mirası oluşturmuştur. 
Özellikle şehirlerde kültür dili olarak 
Türkçe konuşulmuş, öğretilmiş ve 
edebiyat dili olmuştur. Şehirlerdeki 
kültür çevrelerinin en çok itibar ettiği 
dinî, kültürel ve birleştirici unsur Sü-
leyman Çelebi’nin Mevlid’i olmuştur. 
Uzun süre Türkçe okunan bu Mevlid, 
daha sonra Arnavutçaya çevrilmiştir. 
Türkçe mevlidin yanında Arnavutlar 
arasında mevlid geleneği hayat bul-

maya başlamış, bu gelenek Müslüman 
Arnavut cemaatinin kültürel ve dinî 
hayatının bir parçası olmuştur.1

Kosova’da mevlid geleneği asırlardır 
devam eden bir gelenek olmasına 
rağmen, Arnavutça kaleme alınmış 
mevlidler ancak doksanlı yıllardan 
sonra akademik çevrelerce bilimsel 
araştırmalara konu olabilmiştir. Bu-
nun en büyük nedeni olarak; 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonra Kosova’nın da 
hâkimiyetinde bulunduğu Yugoslavya 
Sosyalist Devleti’nin benimsediği ya-
sakçı, din karşıtı ve komünist politika 
gösterilebilir. Arnavutlar arasında 
mevlid geleneği hakkında yapılmış en 

1 İsa Sülçevsi, “Kosova Arnavutlarında 
Mevlit Geleneği”. Yeni Türkiye Dergisi, 
Sayı: 67 (Nisan 2015), s. 1845.

eski çalışmalara; Hasan Kaleshi’nin 
1959 tarihli “Mevludi kod Arbanasa” 
adlı Sırpça makalesini ve Muhammed 
Tayyip Okiç’in 1975 yılında Erzurum 
Üniversitesi dergisinde yayınladığı 
makalesini örnek verebiliriz.2

Kosova’da en çok bilinen ve okunan 
mevlid, Süleyman Çelebi’nin Vesîle-
tü’n-necât adlı eseri ve bu Mevlid’in 
Tahir Efendi Popova (Muhammed 
Tahir bin Halil Popova) tarafından Ar-
navutçaya uyarlanmış şeklidir. Tahir 
Efendi, Kosova’nın Vıçıtırın şehrine 
bağlı Popova köyünde doğmuş ve 
1949 yılında Tiran’da vefat etmiştir. 
1890 yılında İstanbul’da Şehzade 
Medresesi’nden mezun olduktan 

2 Sülçevsi, “Kosova Arnavutlarında Mev-
lit Geleneği”, a.g.d., s. 1845.

Kosova’da Mevlid-i Şerif  
Kültürü ve Mevlid Merasimleri

Mikail Türker Bal / Araştırmacı, Yazar
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sonra Yeni Pazar Rüştiyesi’ne tayin 
edilmiştir. Bazı görüşlere göre; Tahir 
Efendi’nin Menzumetül Mevlud fi fad-
lil mevcud bil lisanil Arnavud adıyla 
Süleyman Çelebi’nin Arnavutçaya 
yaptığı uyarlamasını, 1885-1890 yıl-
ları arasında İstanbul’daki talebeliği 
sırasında yazmış olduğu düşünül-
mektedir.3 Arnavutça olarak Arap 
alfabesi ile basılmış olan bu mevlid, 
Süleyman Çelebi’nin mevlidinin bire 
bir Arnavutça çevirisi değil, nazire 
şeklinde serbest bir tercümesidir. 
1900-1902 tarihleri arasında ba-
sılmış olan bu mevlidin başlığında 
“Eser-i Tahir” diye mütercimin adı 

3 Sülçevsi, “Kosova Arnavutlarında Mev-
lit Geleneği”, a.g.d., s. 1847.

işaret edilmektedir.4

“Tahir Efendi Mevlidi” olarak bili-
nen bu mevlid naziresi 230 beyitten 
oluşmaktadır. Eserin dili Kosova’da 
konuşulan Arnavutçanın Gega lehçe-
sidir. Bu eser, Arnavut lisanı ile Arap 
alfabesinde yazılmış dinî bir metin 
olduğu için “Arnavut Alhamiyado 
Edebiyatı” içerisinde sayılmaktadır. 
Eserin ilk transkripsiyonu Kosova 
Ulema Teşkilatı’nın kurduğu bir 
komisyon tarafından yapılıp 1965 
yılında Priştine’de yayımlanmıştır. 
Daha sonra Zejnullah Jashari tarafın-
dan yapılan bir transkripsiyon 1967 
yılında Ankara’da Zeynullah Özyaşar 
adı ile resimli olarak neşredilmiştir. 
Sherif Ahmeti tarafından yapılan bir 
başka transkripsiyon ise dönemin Ar-
navutçasına uyarlanmış olarak 1984 
yılında Priştine’de yayımlanmıştır. 
Bu mevlidin en son transkripsiyonu 
ise 2007 yılında Priştine’de basılmış 
olup Kosova’da Arnavutça okunan tek 
mevlid olma özelliğini günümüzde de 
muhafaza etmektedir.5

Arnavutçanın Gega ve Toska diye 
bilinen iki lehçesinin çeşitli ağızların-
da yazılmış veya Süleyman Çelebi’nin 
Mevlid’inin uyarlanmış, çoğunlukla da 

4 Muhammed Tayyip Okiç, Makaleler 1, 
Ankara, Atlas Kitap, 2021, s. 37. 

5 Sülçevsi, “Kosova Arnavutlarında Mev-
lit Geleneği”, a.g.d., s. 1847.

Arap alfabesiyle kaleme alınmış yirmi 
kadar eser tespit edilmiştir. Bunların 
haricinde, araştırmacılar tarafından 
tespit edilmiş fakat henüz bulunama-
mış dört eserin daha mevcut olduğu 
bilinmektedir. Tespit edilen bu mev-
lidlerin tamamı sadece Kosova’da 
değil; Kosova, Makedonya, Arnavut-
luk, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan 
Çameriya’da yaşayan Arnavutlar tara-
fından yazılmıştır. 
Yugoslavya döneminden sonra Arap 

Kosova’da Mevlid-i Şerif kıraati
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ülkelerinde ilahiyat eğitimi almış Ko-
sovalı bazı din adamı ve âlimler mev-
lid geleneğinin bidat olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Buna karşı Hanefi-Ma-
turidi çizgide yetişmiş, Osmanlı örf 
adetlerini benimsemiş olan âlimlerin 
ve Arnavut toplumun ise bu gelene-
ğin sürdürülmesi gerektiği, mevlid 
okunurken aynı zamanda Kur’an da 
okunduğu, insanları bir araya getiren, 
cem eden, faydalı bir gelenek olduğu 
savunulmuştur. Mevlid üzerine araş-
tırma yapan âlimlerin birçoğu mev-
lidin eğitici özelliğine önemle vurgu 
yapmaktadır. Yugoslavya döneminde 
dinî baskının en şiddetli olduğu 
günlerde bile Kosovalı Müslümanlar, 
dinî inançlarını mevlid merasimleri 
ile korudukları için, dışarıdan ihraç 
görüşlere itibar etmeden, mevlid ge-
leneklerine devam etmektedirler.
Kosova’da yaşayan bir başka Müslü-
man millet olarak Türkler arasında 
da mevlid kültürü önemli bir yere 
sahiptir. Günümüzde Priştine, Mit-
roviça, İpek ve Gilan gibi şehirlerde 
her ne kadar Türk nüfusu Osmanlı 
Devleti’nin çekilmesinden sonra 
göçlerle azalmış olsa da Prizren şeh-
rinde yaşayan hayli Türk bulunmak-
tadır. Prizren’de Süleyman Çelebi 
Mevlid’i Türkçe olarak okunmaya 

devam etmektedir. 
Mevlid, Anadolu’da nasıl yüzyıllardır 
özel bestesi ile okunuyorsa, Koso-
va’da da mevlid birkaç usulde okun-
maktadır. Mevlid okuma usullerinden 
ilki; her beytin ilk mısrasını mevlit-
han okur, ikinci mısrayı mevlithan ve 
cemaat hep birlikte okurlar. Örneğin; 
“Allah adın zikredelim evvela” mısrası 
mevlidi okuyan kişi tarafından oku-
nur, peşinden “Vacip oldu cümle işte 
her kula” cemaat ile birlikte okunur. 
Toplu hâlde okunan bu mevlidlerde 
herkesin elinde Latin alfabesi ile ya-
zılmış Mevlid kitabı vardır. Buradan 
isteyen herkes mevlid okumasına 
katılabilir. Bir başka mevlid okuma 
usulü ise; birkaç kişinin aynı anda 
hep birlikte mevlid okuyarak cemaa-
tin dinlediği mevlidlerdir. Bu usul ek-
seriyetle sünnet ve düğün gibi sevinç 
barındıran merasimlerde uygulanır. 
Bu usullerin yanında yönetmen İsmet 
Arasan’ın 2020 senesinde Başkim 
Çabrat ile gerçekleştirdiği, yayımlan-
mamış söyleşiden öğrendiğimiz bir 
başka usul ise; mevlidi Türk müziği 
makam ve formlarına göre bestesi 
ile okuma usulüdür. Kosovalı sanatçı 
Başkim Çabrat’ın derleyerek notaya 
aldığı ve gayretleri ile kayda alınmış 
olan bu usul Kosova’da Türk müzi-

ğinin hâlâ ne kadar güçlü bir şekilde 
yaşadığının en büyük göstergesidir.
Kosova’da Mevlid  
Merasimleri
Kosova’da, Türkiye’de olduğu gibi 
mevlid merasimlerine çok önem ve-
rilmektedir. Mevlid merasimleri, sa-
dece vefat edenler için değil, hayatın 
içinde vuku bulan sevinçli her hadi-
seden sonra, hayatın hemen hemen 
her alanında gerçekleşmiş, her isteğin 
ardından düzenlenmektedir. Düğün-
lerde, nişanlarda, sünnetlerde, vefat 
etmiş olanların sene-i devriyelerinde, 
mübarek günler ve gecelerde, askerli-
ğe gidiş ve dönüşlerinde, ev sahipleri 
yeni eve taşındıklarında, öğrenciler 
mezun olduğunda evlerde mevlid 
okutulmaktadır.
Kosova’da mevlidler Arnavutların 
evlerinde Arnavutça, Türklerin evle-
rinde Türkçe, Boşnakların evlerinde 
de Boşnakça okunmaktadır. Ama 
bazı cemiyetlerde hem Türkçe hem 
de Arnavutça olarak iki dilde icra 
edilmektedir. Cemiyeti tertip eden ev 
sahibi Türk ise mevlid Türkçe başlar, 
Arnavutça devam edilir. Mevlid mera-
simine gelen davetlilerin içinde Ar-
navut olanlar da olduğu için mevlide 
Türkçe başlanır, Arnavutça beyitler 

Osmanlı döneminde Kosova'nın Prizren şehrinin görünüşü
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de okunur. Bahir aralarında genellikle 
hem Arnavutça hem Türkçe ilahiler 
okunmaktadır. Eğer cemiyette Boş-
nak olan bir kimse varsa Boşnakça 
ilahi de okunur. Kosova’da üç farklı 
Müslüman millet bir arada yaşadığı 
için bu durum yadırganan bir durum 
değil, bilakis birlik ve beraberlik için 
teşvik edilen bir durumdur.
1950’lerden sonra Yugoslavya’da 
sosyalist devletin baskıları ile mevlid 
merasimleri evlerde gizlice yapılmış-
tır. Kosova Özerk Cumhuriyeti’nin 
kendi diyanet teşkilatı yani Kosova 
Riyaseti’nin kurulması ve komünist 
partinin de baskısını azaltması ile ev-
lerde, camilerde ve tekkelerde mev-
lidler rahatça okunmaya başlamıştır.
Mitroviça’da İkinci Dünya Savaşı’n-
dan sonra Leyla Hanım ve Nazire 
Hanım adında meşhur iki Arnavut 
mevlithan hanım, hanımlar için ter-
tip edilen mevlid merasimlerinde 
mevlid okumuşlardır. Leyla Hanım, 
Galatasaray’ın meşhur futbolcusu 
Cevat Prekazi’nin annesidir. Ge-
lin-görümce olan bu mevlidhan 
hanımlar mevlid okumaya 1950’li 
yıllarda başlamış ve 45-50 sene Ko-
sova’da Mitroviça, Vıçıtırın, Priştine 
gibi şehirlerde mevlid okumuşlardır. 
Leyla Hanım ve Nazire Hanım, Arna-
vut oldukları hâlde Türkçe bildikleri 
için hem Arnavutça hem de Türkçe 
olarak mevlid icra etmişlerdir. 
Kosova’da mevlid merasimlerine 
Hazret-i Peygamber’in hayatından 
kesitlerin anlatılması ile başlanır, 
Kur’an-ı Kerim’den birkaç Aşr-ı Şerif 
okunduktan sonra şerbet dağıtılarak 
mevlid okumaya geçilir. Mevlidden 
sonra dua yapılır ve ikram faslı olur. 
Kadınların mevlid merasimleri, 
erkeklerin mevlid merasimlerinin 
aynısı şeklinde yapılmaktaydı. Ev-
lerde erkekler mevlid okuyacaksa 
bayanlar bu mevlide davet edilmez, 
sadece ev sahibi hanımlar, erkeklere 
görünmeden mutfakta ikram hizmeti 
için bulunurlar. 
Erkeklerin camilerde veya başka 
mekânlarda, hanımların da evlerde 
düzenlediği mevlid merasimlerinde 
büyükler önlerde oturur; delikanlılar, 
gelinler, genç kızlar ve yaşı küçük 
olanlar sırayla arkaya doğru oturur. 
Bu şekilde hiyerarşik bir oturma 
düzeni vardır. Mevlid merasimleri 
için ev sahibi, mevlidhanlar için 
kürsü şeklinde bir sehpa hazırlar. 
Bunun üzerine sürahi ile su, şık birer 

kâse içinde de tuz ve şeker konulur. 
Kur’an-ı Kerim, Mevlid ve ilahiler 
okunurken bunlar da şifa ve bereket 
için okunmuş olur.
Merasimlerden sonra sofralar kuru-
larak yemek ikramı yapılmaktadır. 
Mevlid, bir dilek ve hayırlı bir iş için 
okunmuşsa, yemekten sonra baklava 
veya başka bir tatlı ikramı da olur. 
Eğer bir vefat veya anma günü için 
mevlid okunmuşsa, bilhassa Mitrovi-
ça’da bir gelenek vardır ki yemekten 
sonra tatlı ikram edilmez, bunun ye-
rine kâselerle hafif tuzlu olan bir çeşit 
sütlaç verilir. Bu, mevlid okutan kişi-
nin yaslı olduğuna delalet etmektedir.
Gelinler ve genç kızlar mevlid mera-
simine katılmak için en güzel kıya-

fetlerini giyip, en güzel başörtülerini 
takarak merasimlere iştirak ederler. 
Rumeli’de bir alaturka bir de alaf-
ranga kıyafet vardır. Eski nesillerden 
beri devam eden geleneğe has ala-
turka kıyafetler bugün özel günlerde 
hâlâ kullanılmaktadır. Özel nakışlar-
la ve kumaşlarla süslenmiş şalvar ve 
cepken dediğimiz yelekten oluşan 
açık renkli bu alaturka kıyafetler 
gençler tarafından mevlidlerde gi-
yilmektedir. Yaslı bir hanım mevlide 
gidecekse onun da kendine has bir 
kıyafeti vardır. Bordo cepken yelek 
ve koyu şalvar giymiş hanımların 
yaslı olduğu anlaşılır.
Mevlidlerde sükûnete çok önem 
verilir. Mevlid okunurken kimse ko-
nuşmaz ve ayakta durmaz. Herkes bir 
yere oturup mevlidi dinler. Çocuklar 
bile mevlid okunurken oturur ve 
mevlidi sessizce dinler.6 
Kosova’da tasavvuf kültürünün gü-
nümüzde yaşamaya devam ettiği 
ibadet mekânları tekkelerde de mev-
lid merasimleri düzenlenmektedir. 
Tekkelerde özellikle mübarek gün ve 
gecelerde muhakkak Mevlid-i Şerif 
okunmaktadır. Özellikle kandil gece-
lerinde, tekkenin özel merasim gece-
lerinde, Muharrem ayının onuncu gü-
nünde Kerbela Şehitleri için, 21 Mart 
Nevruz gecesi, 31 Ocak erbainden 
çıkış merasimi için mevlid okunmak-
tadır. Bu tekkelerin şeyhi ve cemaat 
Arnavut ise Arnavutça mevlid, Türk 
ise Türkçe mevlid okunur. Cemaatin 
ve gelen misafirlerin durumuna göre 
hem Türkçe hem Arnavutça mevlid 
birlikte de okunmaktadır. Tekkeler-
de de ikram çok önemlidir. Kandil 
gecelerinde ve Muharrem ayında on 
gün matem orucu tutulduktan sonra 
onuncu günü Kerbela Şehitleri için 
okutulacak mevlidde muhakkak iftar 
sofrası kurulur ve yemek ikram edilir.

Kaynakça:
Okiç, Muhammed Tayyip. Makaleler 1. 
Ankara, Atlas Kitap, 1. Basım, 2021.
Sülçevsi, İsa. “Kosova Arnavutlarında 
Mevlit Geleneği”. Yeni Türkiye Dergisi, 
Sayı: 67/2 (Nisan 2015), s. 1845-1849.

6 Kosova’da düzenlenen mevlid mera-
simleri hakkındaki malûmata Mitro-
viça doğumlu Ayten Ardel Hanım ile 
yaptığımız söyleşi neticesi ulaşabildik.

Tahir Efendi'nin Mevlid'inin  
Arap ve Latin harfli hâli
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“Bursa’da Zaman” Şiirinin 
“Bursa ve Zaman” Olarak  

Yeniden Kurulumu 
(Ahmet Hamdi Tanpınar - Hilmi Yavuz)
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Bursa’da Zaman 
"Bursa’da bir eski cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinde gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi.

Bir zafer müjdesi burada her isim:
Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim
Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın
Hala bu taşlarda gülen rüyanın.
Güvercin bakışlı sessizlik bile
Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.
Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,
Muradiye, sabrın acı meyvası,
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,
Türbeler, camiler, eski bahçeler,
Şanlı hikâyesi binlerce erin
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin
Nakleder yâdını gelen geçene.

 Bu hayalde uyur Bursa her gece,
Her şafak onunla uyanır, güler
Gümüş aydınlıkta serviler, güller
Serin hülyasıyla çeşmelerinin.
Başındayım sanki bir mucizenin,
Su sesi ve kanat şıkırtısından
Billur bir avize Bursa’da zaman.

 Yeşil türbesini gezdik dün akşam,
Duyduk bir musiki gibi zamandan
Çinilere sinmiş Kuran sesini.
Fetih günlerinin saf neşesini
Aydınlanmış buldum tebessümünle.
İsterdim bu eski yerde seninle
Baş başa uyumak son uykumuzu,
Bu hayal içinde… Ve ufkumuzu
Çepeçevre kaplasın bu ziya, bu renk,
Havayı dolduran uhrevi ahenk.
Bir ilah uykusu olur elbette
Ölüm bu tılsımlı ebediyette,
Belki de rüyası büyük cetlerin,
Beyaz bahçede su seslerinin."1

Ahmet Hamdi Tanpınar

1 Ahmet Hamdi Tanpınar, Bütün Şiirleri, 
Dergâh Yayınları, 12. Baskı, 2012,  
s. 50-51.

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın söze dönü-
şen evreninde zaman, mekân, musiki 
ve rüya ön plandadır. Bursa’da Zaman 
şiiri, kendi içinde konaklamayı öğren-
miş olan Tanpınar’ın mekân ve zaman 
ile birlikte kendi ruhunu da kaleme 
aldığı bir metindir.
Tanpınar, insanın dışında gelişen, par-
çalanıp bölünebilen, ölçülebilen ma-
tematiksel zaman ile ruhun algıladığı 
zamanı ayırır. Ona göre, tüm varoluşu 
şekillendiren zaman karşısında insa-
noğlu yok olmaya yazgılıdır.

Bursa ve zaman
“Zaman balkıyor bursa’ya
bilinen budur
ve şiirdir adı...
Zaman yoldadır o şiirde
söz’ün yeşili dilin mavisi
düzyazının en hârelisi
geliyor, her yerde zakkumlar vardı
kar ezgileri duyuldu, ya da
evvel zaman
kadınları baladı...

hangisiydi bıldır yağanı kar ‹ın:
tanpınar mıydı? -ve yağmayanı
villon’du, kimse anlamadı
şimdi ne kadar üzgünüz, belli
gemlik’e doğru bir dize tadı
bak, ayağım mühürlü benim
ve aşkın balmumunu
kimdi, ansızın çekip kopardı?
bense ikisini birlikte tanımış
ve hiç şaşmamıştım;
şiiri ve abelard’ı.
gül yoktu hiçbir yerde, ki
gül denilen neyse o
hiçbir zaman olmadı...

“... Bursa ve cami avlu-
su, Bursa ve şadırvan, 
Bursa ve su. İşte Tan-
pınar’ın Bursa özeti 
budur. Her sükûnet 
mahalli bir camii avlusu, 
her yapı bir şadırvan ve 
her hışırtı bir su akışı. 
Herkesin her gün bak-
tığı ama sadece Tanpı-
nar’ın Bursa’da keşfet-
tiği budur. Her şehir, bir 
kadın gibi, kendisindeki 
güzelliği görüp kendisi 
hakkında şiir yazacak 
şairini beklermiş. Şairini 
bekleyen Bursa’ya Tan-
pınar kadar yakışan şair; 
Bursa’da Zaman kadar 
yakışan şiir var mıdır?..”
İsmet Emre

“Bursa’da Zaman: 
Tanpınar’ın en ünlü şiiri. 
Onunla, baştan beri şiir-
lerinde izlediğimiz dün-
ya anlayışını, sezişini 
somutlaştırmıştır. (...) 
‘Ovanın yeşilini, göğün 
sonsuz mavisini, mi-
marîlerin en ilâhisini’ 
kendinde toplayan, ‘ses-
sizliğin, sonsuz zaman 
vehmiyle çınladığı’ Bur-
sa, bu anlayışın ölüm 
yeri olmalıdır elbet.
Bir ilâh uykusu olur  
elbette / Ölüm bu tıl-
sımlı ebediyette
O yüzden ozan, ‘bu 
eski yerde’ sevdiğiyle 
baş başa son uykusunu 
uyumak ister. 
‘Bursa’da Zaman’ Tan-
pınar sezgisinin, şiirinin 
sonu olmalıdır. Ardın-
dan başkaları yazılmış 
olsa da...” 
Gülten Akın*

*Türk Dili, Sayı: 272, Mayıs 1974,  
s. 654-659.
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Zaman balkıyor bursa’ ya
bilinen budur
ve şiirdir adı.”
Hilmi Yavuz

Hilmi Yavuz;2 okuduğu herhangi bir 
metnin şiirini çıkarmakta usta kim-
liğiyle, edebiyatımızdaki en belirgin 
metinler arası şairdir denebilir. Bazı 

2 14 Nisan 1936’da İstanbul’da do-
ğan Hilmi Yavuz, bugünkü konumu 
itibariyle lirik şiirin en önemli tem-
silcilerinden biridir. Hatta bu şiirin 
hayatta olan son temsilcisi diyebiliriz 
kendisine. “Dikkat çekici olanı ise son 
elli-altmış yılın en iyi şiirlerini kendi-
sinin yazmış olduğunu iddia eden ve 
şiirleri okundukça bu söylemin doğru 
olduğunu düşündüren bir entelektüel 
olmasıdır. Hemen hemen 80 sonrası 
şiirin bütünüyle kendisinden etkilen-
diği, şiirini Doğu ve Batı’nın kıyısında 
yüzdürmekten vazgeçmeyen, üniver-
sitedeki hocalık yıllarında uygarlık 
tarihi, felsefe, İslam düşüncesi, çağdaş 
sanat ve Türk edebiyatı gibi farklı 
dersler veren çok yönlü bir aydındır.” 
(Muharrem Kaya, ‘Modern Lirik Şiirin 
Ölçütleri ve Hilmi Yavuz’un Şiiri’, Hürri-
yet Gösteri, 2006, Sayı: 281, s. 38.)

şiirlerinde içten içe nazire gelene-
ğini çok serbest bir şekilde devam 
ettirmesinden, kültürlü ve farklı 
disiplinlerle donanımlı şairin örnek 
aldığı hedefleriyle ve sevdiği isimlerle 
yarışmak isteğinden kaynaklanan bir 
tezahürü sayılabilir. Ancak; geleneği 
bütün basmakalıp kurallarıyla devam 
ettirmeyip, ondan modern şiirin ser-
bestliğini kullanarak ve eskiyi dağıta-
rak yararlanan, okurunun da bir şiir 
arkeoloğu olmasını isteyen bir şairdir. 
Dolayısıyla; her bir kitabını bir ana 
tema çevresinde şekillendirerek, 
gelenek ve onun yeniden üretilmesi 
konusunu çoğu şiirlerinin temel izleği 
hâline getirmiş günümüz şairlerinden 
biri olarak en büyük özelliklerinden 
biri, geçmişte yazılmış edebî metin-
lerle kurduğu ilişkidir.
Hilmi Yavuz’un okurları tarafından 
‘hüzün şairi’ olarak adlandırılması 
esasen bundan kaynaklanır ve Hüzün 
ki En Çok Yakışandır Bize3 adlı eseri 
bu nitelemeye kaynaklık etmekte, 
o’nda hüzün, “gülü kendi güvenliği 
için bir sevda şiirine dönüştürmek”4 

3 Can Yayınları, İstanbul, 1989, s. 3 
4 “Koruganlar”, Erguvan Sözler, Can 

Yayınları, İstanbul, 1993, s. 23.

anlamına gelmektedir. Hilmi Yavuz, 
Koruga isimli şiir kitabının yayımla-
masıyla birlikte artık o da kendisine 
okurlarınca yakıştırılmış bu sıfatı 
kabul etmiş görünmektedir. Nitekim 
“hüzün” gibi “yaz, erguvan, gizem, 
zaman, yol, ayna, gül, akşam, siyah, 
güz, çöl, büyü...” gibi kelimeler onun 
şiir evreninin çağrışım değeri zengin 
anahtar sözcükleridir.
“Daima kalbine hüzünler ihbar edilen 
bir şair” olduğunu söyleyen Yavuz’un 
“hüzün”ü özlem duygusu eşliğinde 
matris olarak işleyip geliştirdiği şiir-
lerinden biri Erguvan Sözler5 isimli 
şiir kitabının “zaman şiirleri” kısmın-
da (s. 104-105) yer verdiği Bursa ve 
Zaman’dır.
“Zaman balkıyor Bursa’ya” dizesiyle 
başlayan şiirin başlığında da yer alan 
‘Bursa’ ve ‘zaman’ isimlerinin “par-
lamak, parıldamak”6 gibi anlamlara 

5 Erguvan Sözler, (Hilmi Yavuz’un, yaz 
şiirleri, gizemli şiirler, zaman şiirleri, 
söylen şiirleri ve ayna şiirleri kitapla-
rını içeren toplu şiirlerinin ikinci cildi) 
Can Yayınları, 1993, Toplu Şiirler-2 (İlk 
cilt Gülün Ustası Yoktur, Can Yayınları, 
1993, Toplu Şiirler-1). 

6 Yeni Tarama Sözlüğü, TDK Yayınları, 

Ahmet Hamdi Tanpınar
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gelen ‘balkımak’ fiiliyle birlikte kulla-
nılması, buradaki ‘Bursa’ ve ‘zaman’ 
imleyenleri bize doğrudan Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” 
başlıklı şiirini hatırlatıyor. 
Büyük bir şiir bilgisi ve kültürü ile 
oluşturduğu sanat evreninde hem 
şaire hem şiirine derin katmanlı 
göndermeler yapan ve onu yeniden 
kuran şiirinde Yavuz, Tanpınar’ın Bur-
sa’da Zaman şiirini ve bu şehri Bursa 
yapan tarihin geçmişten an’a uzanan, 
oradan da geleceğe yol alacak sırlı 
ve ışıklı serüvenini izah eder mahi-
yettedir. Hilmi Yavuz’un kullandığı 
‘balkı-’ fiili, Tanpınar’ın şiirinde geçen 
çınar’ın görevini; her yana ‘sakin bir 
günü eleme’ fonksiyonunu yüklenmiş 
görünüyor. Bu sebeple, ‘balkı-‘ fiili, 
bütünüyle Bursa’da Zaman şiirini 
imleyen bir fiildir, denebilir. Böylece 
metinlerarası bağlamda Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın Bursa’da Zaman şiirini 
anıştıran ve ona göndermelerde bu-
lunan Hilmi Yavuz, zaman kavramını, 
şiirin çekirdeği yani matrisi yapar 
ve mimarî yapıların ruhunda bulan 
Tanpınar’dan farklı olarak zaman 
kavramını daha çok dil, şiir ve söz 

Ankara, 1983. 

ekseninde işler.7

Bulunamayacak olanın aranışı yü-
zündendir ki şiir de sanat da her 
devirde yeni renk ve kokularla devam 
etmektedir. “Ben kendi edebiyatımın 
geleneğine bağlı bir şairim. Exnihilo, 
yoktan varolmuş değilim... Ben kendi 
yüzyılımın içinden şiir üretiyorum. 
Kendimi Doğu geleneğine bağlı ol-
duğu kadar Batı geleneğine de bağlı 
hissediyorum. Fuzulî’den Yahya 
Kemal’den, Haşim’den, Necatigil’den 
yararlandığım kadar Hölderlin’den, 
Baudelaire’den de yararlandığımı 
söyleyebilirim... Nasıl mısra yazıldığı-
nı, ben ustalardan öğrendim... Kendi-
mi nerede konumlandırabilirim? Ben 
geleneğin içinden gelen, ancak kendi-
ni gelenekle sınırlı saymayan bir ko-
numdayım.”8 diyen ve şiirin en önemli 
unsuru olan dili çokça önemseyen ve 

7 Cüneyt Issı, “Hilmi Yavuz’un ‘BURSA 
VE ZAMAN’ Şiirini ‘Yeniden Kurma 
(Reconstructıon)’ Denemesi”, GÜ 
Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, 
Cilt 5, Sayı 1, s. 25-34. (Bu iki şiire 
dair daha geniş bir analiz ve teknik 
değerlendirme için Cüneyt Issı’nın bu 
makalesine bakılabilir.)

8 - Şiir Henüz, Est&Non, İstanbul, 1999, 
s. 59.

dilin bir şaire tanıyacağı imkânları iyi 
bilen Hilmi Yavuz, şiir dilinin, günde-
lik dilden farklı oluşunu sıklıkla ifade 
eder. Şiirde yer alan kelimelerin dil 
boyutundan, söz boyutuna ulaşacağı-
na, şiirin ancak söz boyutuna varmış 
sözcüklerle yazılacağına inanırken, 
bu anlamda zaman zaman geçmiş 
güzel renkleri ve kokuları eserlere 
yedirmek ya da onları yeniden üre-
time dönüştürmek sanatının temel 
dinamiklerindendir. 
Türk şiirinde poetika sahibi şair-
lerden biri olarak Hilmi Yavuz’un, 
kendisinin de -bir çeşit ‘gülden gül 
koparmak’9 veya gül’ü okumaya ça-
lışmaktır-;10 şeklinde imlediği gibi 
sanatının önemli bir yönü, yapmak, 
kurmak olduğu kadar yapılı-kurulu 
bir şeyi (Bursa’da Zaman) bozup, onu 
yeniden yapmak, aslına yaslanarak 
tekrar inşa etmek (Bursa ve Zaman) 
ve ‘nitelikli’ okuru yanına çekebilmek 
üzerine temellendirilip, değerlendiri-
lebilir zenginliktedir.

9 Hilmi Yavuz, Erguvan Sözler, “gizem”, s. 
50-51.

10 a.g.e., “derin alıntı”, s. 76-77.

Hilmi Yavuz
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Çağlar boyunca varlık, ezeli ve 
ebedi evren gibi yaşama dair 
kavramların ne’liği üzerine 
yapılan düşünme edimlerin 

          de; evrenin sınırları, evrenden 
ötesi, zamanda görelilik, insan kav-
ramları sorgulanmıştır. Özellikle 
zaman ve mekân kavramları üzerinde 
durularak; madde ile ilişkileri ince-
lenmiştir. Bu kavramların gerçekliği 
tartışılmış; düşünme edimi ile bilgi-
lerine ulaşılabilirlik konusunda farklı 
fikirler ortaya atılmıştır. Zamanın 
gerçekliği, göreliliği, sonsuzluğu, 
mekân ve boşluk varlığının kabulü ya 
da reddi, sonsuzluğu, farklı görüşlerle 
açıklanmıştır. Yine insan kavramı, 
insanın nasıl bir varlık olduğu, ya-
ratılışındaki amaç, insanın fiziksel 
ve zihinsel özellikleri, yetileri, yapıp 
etmeleri, toplum içindeki görev ve 

davranışları tartışma konusu ol-
muştur. Özgür irade sorunsalından 
inanç, değer ve etik konularına kadar, 
düşünürler tarafından farklı fikirler 
ortaya atılmıştır. Bu makalemizde, 
kozmolojik olayların açıklanmasında 
yararlanılan zaman, mekân ve insan 
kavramlarını Bursa bağlamında/öze-
linde incelemeye çalıştık.1

Bir Köy Çocuğunun  
Bursa Rüyası...
Beride yaşayanlar için karşı taraf 
öte yakadır. Beride yaşayan bir köy 

1 Yelda Akıllıgöz ile “Zaman, Mekân ve 
İnsan Kavramlarına Semantik, Felsefi 
ve Teolojik Yaklaşımlar” üzerine yapı-
lan söyleşiden alınmıştır. Dr. Ecz. (Fel-
sefeci/Fotoğrafçı). E-posta: yelosca@
gmail.com.

çocuğu, öte yakaya bakarak derinden 
bir iç geçirir ve şöyle düşünürmüş: 
“Bir gün öte yakaya gidersem bütün 
dünyayı görmüş olacağım...” Bu köy 
çocuğunun, köyünün koşa koşa tü-
ketemediği çamurlu sokaklarından 
görebildiği tek yerdi öteki. Aslında 
bir adı vardı öte yakanın. Ama ne fark 
ederdi ki? Öte yaka onun için gitme 
özlemi oluşturan tek farklı ve yabancı 
yerdi. Hayal dünyasını tamamlayan 
ikinci ana parçaydı orası.2

Bu köy çocuğunun her gün ışıkları-
na, siluetine bakarak öteki yakaya 
gitmeyi nasıl bir amaç hâline getir-
miş olduğu tahminlere sığmayacak 
kadar özgündü. İşte beride yaşayan 

2 Bkz. İsmail Doğan, Eylül ve Bursa: 
Kent Sosyolojisi Denemeleri, (İstanbul: 
Gendaş, 2004).

Bursa’da Zaman, Mekân ve İnsan

Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa / Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi

“Saatin kendisi mekân, yürüyüşü zaman, ayarı insandır...
Bu da gösterir ki, zaman ve mekân, insanla mevcuttur!”

Ahmet Hamdi Tanpınar
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o özgün köy çocuğu bendim. Öteki 
ise, hayallerimin, rüyalarımın, çocuk-
luğumun şehri “Yeşil Bursa” idi. Beni 
Bursa’ya taşıyan da bağlayan da işte 
bu özgünlüktü.
Dürdane köyü, Bursa için öteki idi. 
İlkokul hayatım, çocukluğum bu köy-
de geçti. Okulla, öğretmenle, çamurla, 
susuzlukla, yoksullukla bu köyde 
tanıştım. Köyün karşısında Bursa’nın, 
Uludağ’ın, ardında ise Kurşunlu’nun, 
denizin olduğunu burada öğrendim. 
Zengin zeytin, incir, şeftali bahçe-
lerinin, üzüm bağlarının varlığını, 
bolluk ve bereket olduğunu yine bu 
köyde öğrendim. Bu köyden gidilen 
tek yerin ise çocukluk dünyamda 
benim için bir rüya şehir olan Bursa 
idi. Bursa benim için hep rüya şeh-
rim oldu. Bursa’ya gitmek bütün köy 
çocuklarının düşüydü. Ama bu düşü, 
rüyayı benim için bir ideale, gerçeğe 
dönüştüren ise rahmetli babam Necat 
Yeşilbursa’ydı. Çocuklarını şehirde 
okutmanın babamın dilinde çocuk-
larını köyden kurtarma anlamına 
geldiğini yıllar sonra anladım. Babam 
muradına erdi ve bizi şehirde okuttu, 
yani köyden kurtardı.
Üniversiteye kadar Bursa’da yaşa-
dım. Bursa’nın tahinli pide, cantık, 
simit kokan sokaklarında ve Arnavut 
kaldırımlarında korkak ve tedirgin 
bir köy çocuğu olarak geçti gençlik 
yıllarım. “Köylü!” dedi bazı arka-
daşlarım ve öğretmenlerim. Sadece 
güzel çocuklar değil, güzel ve pahalı 
giyinen çocuklardı bazıları. Sanıyo-
rum aramızdaki mesafelerin önemli 
boyutu da bu simgesel ayrıntıda 
saklıydı. O yıllarda gençliğim şehrin 
tarihsel atmosferine eklenmişti ade-
ta. Çıkmaz sokakları, dar ve karma-
şık yollarıyla Hisar, damarlarımdaki 
Bursa ateşinin kılcal kanalları yerine 
geçmişti sanki. Belki geçmişimi 
arıyordum bu dar sokaklarda. Buz-
cubeyler’in damadı olan büyük dede-
min Hisar’daki konak hayatı çocuk-
luk masallarımı süslemişti. Belki bu 
yüzden gençlik yıllarımda Türkiye’de 
Bursa’yı, Bursa’da da Hisar’ı çok sev-
dim. Çünkü Bursa Osmanlı’nın, Hisar 
da Bursa’nın dibacesidir.
Ama yıllar dönüp dolaştı, üniversite 
yaşamı bu köy çocuğunu Ankara’ya 
çekti. Çocuğunu şehre taşıyan baba-
nın kehaneti bir kez daha gerçekleşti. 
“Ya oğul! Sen buralarda kalır gider-
sin.” diyen bu öngörü, bir insanın 
yaşamının daha çok “doğduğu yerde 

değil de doyduğu yerlerde gelişece-
ğini” de doğruluyordu. Öyle de oldu. 
Gazi Üniversitesi’nde lisans, Ankara 
Üniversitesi’nde yüksek lisans, Man-
chester Üniversitesi’nde ise doktora 
yaptım. Birçok üniversite ve birçok 
şehirler gördüm. Ama bütün şehirler-
de Bursa’dan izler ve motifler aradım. 
Uzun yıllar içimde taşıdığım uzak-
lardaki sevgiliydi o. Uzakların insanı 
olarak gezip gördüğüm bütün şehirle-
ri bu sevgilinin gözüyle gördüm. Ama 
yıllar döndü dolaştı, beni Bursa’ya 
çekti. Ve nihayet 40 yıl sonra sevgili-
me, Yeşil Bursa’ma kavuştum. Bursa 
benim şehirlerimin anasıdır. Koynun-
da doğup büyüdüğüm bu şehri bunun 
için seviyorum.
Bursa’yı Düşünüyorum...
Çünkü ben, bir Bursalıyım. Bursa üze-
rine düşünmek bir şehri düşünmek-
ten çok fazla bir şeydir. Bir insanı, bir 
kültürü, bir medeniyeti düşünmektir 
belki. Belki bir cami avlusunu, bir 
çınar ağacını, belki de ovanın yeşilini, 
Uludağ’ın beyazını düşünmektir biraz 

da. Nesneler dünyasının ilk imgeleri, 
çocukluk ve gençlik yıllarımın düş ve 
düşünce motifleri Bursa’nın tarih ve 
doğa sentezinin kesin ve kalıcı çizgi-
leriyle örülmüştür. Bu yüzden her bir 
Bursalı gibi Bursa ve Bursa’daki deği-
şimler umurumuzdadır. 
Ama Bursa’nın bir şehir olmaktan 
çıkarak bir sevgili imgesine dönüşme-
si öyle pek anlaşılır ve örneğine sık 
rastlanır bir olay değildir. İşte bu ay-
rıcalık yalnızca Bursa’ya ve Uludağ’a 
özgüdür. Edebiyat tarihçisi İsmail 
Hami Danişmend, bir Fransa seyaha-
tinde Paris’teki Lüksemburg Parkı’n-
da dolaşırken, Türkçe konuşan yaşlı 
bir kadınla bir genç kıza rastlar. Yaşlı 
kadın kısa teselli sözleri söylemekte, 
kız ise kadına sürekli: “Bursa, Bursa, 
Bursa!” demektedir.
Evliya Çelebi’nin betimlediği eski 
Bursa dilberlerini anımsatan bu güzel 
kızın yalnız gözleriyle sözlerinde in-
sanı ürküten bir tuhaflık vardır: Göz-
leri hep bir noktaya bakar gibi yahut 
camlaşmış gibi donuk, sözleri hep 

Irgandı Köprüsü, Bursa (Behçet Kemal Yeşilbursa Arşivi)
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aynı kelimenin tekrarından ibaret bir 
tekerleme. Yazar, Paris’te duyduğu bu 
Türkçe konuşmanın verdiği dostlukla 
yaşlı kadından genç kızın derdini 
anlamıştır: Bursa’dan ayrılalı bir sene 
olan Bursalı kız, doktorların “nostal-
ji/yurtsama/sıla özlemi” dedikleri 
hastalığa yakalanmıştır. Hastalığın 
seyri ilerledikçe hastanın gözünde 
Bursa şehirlikten çıkıp şahıslığa geç-
miş; hayalinde “Bursa” isminde dağ 
gibi bir delikanlı peyda olmuş ve işte 
bu muhteşem gencin hasretiyle yanan 
kız, hiç durmadan, hep “Bursa, Bursa, 
Bursa!” diye sevgilisini sayıklayıp 
duruyormuş. Bu öykünün ardından 
yazar şu çarpıcı değerlendirmeyi 
yapar: “Paris’te Bursa’yı dağ gibi bir 
delikanlı şeklinde şahıslandıran hasta 
kız, eminim ki o muhayyel (imgesel) 
gencin ihtişamını Uludağ’ın azame-
tinden almıştır.”3

Oysa sosyolog Havingurst ne kadar 
haklıydı, “Bir insanı bir kentten çıka-
rabilirsiniz ama bir kenti bir insandan 
asla çıkaramazsınız!” demekle.
Yıllar sonra genç bir kadın yazarı-
mızın, Tuğçe Baran’ın, İ. H. Daniş-
mend’in bu değerlendirmesinden 
haberi var mıdır, bilinmez. Ama yaptı-
ğı betimleme şehir sevgisinin belirti-

3 İ. H. Danişmend, “Bursalıların Bursa-
cılığı”, Türklük Mecmuası, Cilt: II, Sayı: 
10, (1940), s. 229.

len örneğinde inanılmaz bir benzerlik 
ortaya koymaktadır. Baran, “Uludağ 
İtirafları” başlıklı yazısında Daniş-
mend’in betimlediği Bursa tutkusuyla 
şöyle buluşur: 
“Bahar geliyor galiba!!! Uludağ yolun-
dan kıvrım kıvrım inerken nefis bir 
hava vardı. Her yer yemyeşil olmuş! 
Çimler çıkmış, ağaçlar bahar açmış, 
kuşlar cıvıl cıvıl... Ah dedim. İnsanın 
Bursa’da oturması ve dağ yolunda bir 
evi olması gerekir... Bu nasıl bir huzur, 
bu nasıl bir tazeliktir, bu nasıl bir 
güzelliktir böyle... Arnavutköy’den, 
Boğaz’dan vazgeçemem derken ben 
birden bir dağa âşık oldum.”4

Bir kente duyulan böylesi sevgi, aşk 
ve özlemin Bursa özeliyle ilgili hususi 
bir yanı vardır. Çünkü Bursa, insanı 
ve sosyal çevresiyle yaşayan bir kül-
tür, sırtını dayadığı Uludağ ve onun 
eteklerinde uzanan yemyeşil ovasıyla 
her zaman ayrıcalıklı bir coğrafya 
olmuştur. Dağ ve kent, Bursa ve Ulu-
dağ, tarihi ve coğrafyayı, kültürü ve 
sosyal çevreyi kuran ve yaşatan belli 
başlı unsurlardır.5 Çünkü Bursa’nın 
“tarihten ve tabiattan yana sürekli bir 
ayrıcalığı vardır.”6 Bu nedenle mesela 
“Karadeniz de yeşildir ama yeşil sıfa-
tıyla anılan tek kent Bursa’dır.”7

Bu o kadar öyledir ki Falih Rıfkı Atay, 

4 Tuğçe Baran, “Uludağ İtirafları”, Vatan, 
02.03.2004, s. 6.

5 Doğan, a.g.e., s. 19.
6 Kamil Öztürk, “Bursa Hâlâ Yeşil”, Diri-

liş, Sayı: 60 (1978), s. 1.
7 Dilara Koçer, “Ne Yeşil, Ne Mavi Ne de 

Sanayi?”, Milliyet, 24.08.1993.

“Anadolu’nun tabiatında ve Türk’ün 
sanatında Bursa’nın hususiyetini bu 
renk ismi kadar hissettirebilecek bir 
kelime bulmak mümkün müdür?”8 
demekten kendini alamaz.
Modern zamanların seyyahı, Bursa 
sevdalısı Osman Çetin’e göre, bir 
şehir ancak gezilirse öğrenilir. Geze-
rek, dokunarak, duyarak, ayrıntıları 
yakalayarak şehirlerin semtlerini, 
sokaklarını, eserlerini, güzelliklerini 
görmenin ayrı bir zevki vardır. Bu 
nedenle Bursa’yı tanımanın yolu da 
gezmekten geçiyor.9

Her yerleşim yerinde, her şehirde 
mezar ve türbe vardır ama Bursa 
kadar türbelerin zamana egemen 
olduğu; zamanı, temsil ettiği döneme 
dönük hâle getiren bir başka şehir 
yoktur. Bir ucunda dağ olan şehirler 
vardır ama Bursa kadar “dağ imge-
si”ni günlük hayatın, iklimin, coğrafi 
konumun temel ögesi hâline getire-
bilmiş bir başka şehir yoktur. Çünkü 
tarih ve doğanın geleneksel buluş-
ması Bursa’da gerçekleşmektedir. Bu 
buluşmanın Bursa’da ortaya çıkardığı 
en özgün ürünler ise “ruhaniyet” ile 
“su ve yeşilliktir.”10

Bu nedenle Bursa için “ruhaniyetli 
şehir” ya da “velhasıl Bursa sudan 
ibarettir” betimlemeleriyle, tarih ve 
doğa buluşmasının gerçek arka planı 

8 Falih Rıfkı Atay, “Yeşil”, Yeni Mecmua, 
Sayı: 9-25 (1923), s. 161.

9 Osman Çetin, Bursa Gezileri, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa 2017, s. 
142.

10 Doğan, a.g.e., s. 19.
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Evliya Çelebi tarafından dile geti-
rilmiştir. Bir dostunun, “Kardeşim 
Evliya! Gel seninle yoldaş olup beş-
on gün için eski payitaht olan Bursa 
şehrini görüp gezelim. Belki mahzun 
olan gönlümüz şad olur. Orada eski 
Osmanlı padişahlarının mezarlarını 
ziyaret edelim Hele Emir Sultan Haz-
retleri’nin türbesine yüz sürüp gön-
lümüzü aydınlatalım.” önerisi üzeri-
ne içine düştüğünü belirttiği “Bursa 
ateşi” ile 23 Nisan 1640’ta Bursa’ya 
giden Evliya Çelebi’nin Bursa ile ilgili 
gözlemlerinde tarih, doğa ve insan 
(yani zaman, mekân ve insan) ögesi 
ön plana çıkar. Bu üç öge, Bursa’ya 
giden tüm gezginler için Bursa de-
ğerlendirmelerinin vazgeçilmez öge-
leri olmuştur.11

Evliya Çelebi, Bursa’yı şöyle betim-
ler: “Bu şehir garip bir manzara 
teşkil eder. Gördüğüm şehirlerin 
hiçbirine benzemez. Ruhaniyetli bir 
şehirdir... Güney tarafında olan Keşiş 
Dağı sanki hayat suyunun kaynağı-
dır. Çünkü bu dağdan 1060 tane adı, 
sanı ile malum hayat suyu kaynakları 
akıp her yeri sular...”12 
Görüldüğü gibi Evliya Çelebi’nin 
Bursa gözlemlerinde tarih ve doğa 
buluşmakta, bu iki ögenin şehri 
tanımadaki gerekliliği ön plana çı-
karılmaktadır. Ayrıca Evliya Çelebi, 
Bursa’yı “güzel, halkı sevimli, tarlala-
rı çok, nimetleri fazla, suyu ve havası 
hoş, mamur büyük bir şehir”13 olarak 
betimler. “Halkı sevimli” imgelemiyle 
Evliya Çelebi tarih ve doğa buluşma-
sının üçüncü ögesi olan “insan boyu-
tuna” da işaret eder.
Bursa’da zamana tanıklık eden bir 
Çelebi daha vardır. O da Süleyman 
Çelebi’dir. 1351-1422 yılları arasında 
yaşayan Süleyman Çelebi, Ulu Ca-
mi’de imamlık yapmıştır. Fakat onu, 
ölümsüz kılan, Türkçe kaleme almış 
olduğu tek eseri Mevlid’dir.
“Bursa Ateşi”
Evliya Çelebi’nin “Bursa ateşi” bir 
kez yanmıştır ve onun araladığı bu 
kapıdan günümüze ışık tutacak on-
larca Bursa sevdalısı girmiştir. Çünkü 
“Bursa ateşi”, Bursa dışındakileri bu 

11 Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seç-
meler-I, İstanbul 1971, s. 119.

12 Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seç-
meler-I, İstanbul 1971, s. 129.

13 Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seç-
meler-I, İstanbul 1971, s. 129.

kente çeken bir merak, bir tutku, bir 
özlemdir. Tarihin ve coğrafyanın ya-
rattığı bu çekim alanının asıl büyüsü, 
Bursa’da dünyevi olanla uhrevi olanın 
iç içe girmiş olmasından kaynak-
lanmaktadır. Yani Bursa’da zaman, 
mekân ve insan iç içe ve birbirinin 
tamamlayıcısıdır.
“Bursa ateşi”, gerek yabancı gerekse 
yerli gezginlerin önemli bir motivas-
yon imgesi olmuştur. Mesela Bursa 
ateşinin ilk Batılı gezginlerinden Julia 
Pardoe, “hiç böyle güzel bir şehirden 
geçmemiştim” diyerek şaşkınlığını 
ifşa edecektir. Bursa’nın doğadan 
yana, yeşilden yana olan ayrıcalığı 
Pardoe’nin belleğinde ve anılarındaki 
en kalıcı imgelerdir.14 Aslında bu du-
rum tüm Bursa gezginlerinin ortak 
değerlendirmesidir. Ancak Feldma-
reşal H. Von Moltke bu noktadan bir 
adım daha ileri giderek Bursa’nın 
tarih ve doğadan yana ayrıcalığını 
İstanbul ile karşılaştıracaktır: 
“Osmanlı hükümdarlarının her iki 
başkentlerinden hangisinin; eski-
sinin mi, yoksa yenisinin mi? Bur-
sa’nın mı, İstanbul’un mu? Yerinin 
daha güzel olduğunu kestirmek sahi-
den çok güçtür. İnsanı büyüleyen şey 
İstanbul’da deniz, Bursa’da karadır. 
Birinde tablo mavilerle, ötekinde 
yeşillerle işlenmiştir.”15

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Bursa’da 
Zaman” şiirinde “zaman, mekân ve 
insan” ögelerini ustaca imgelere 
dönüştürür. Tanpınar’ın eserlerinde 
zaman, basit bir süreklilik değil, çok 
katlı ve karmaşık bir akıştır. “Bursa’da 
Zaman” şiiri bunun örneklerindendir. 
Tanpınar’ın sağlam bir tarih bilincine 
dayanan geniş bir kültürü vardır. Bu 
şiirde de bunu görmekteyiz.
“Bursa’da eski bir cami avlusu,
Küçük şadırvanda şakırdayan su,
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir günü.
Bir rüyadan arta kalmanın hüznü
İçinden gülüyor bana derinden.
Yüzlerce çeşmenin serinliğinden
Ovanın yeşili göğün mavisi
Ve mimarilerin en ilahisi...”

14 Julia Pardoe, 18. Yüzyılda İstanbul, 
Çev. Bedriye Şanda, İnkılap Kitabevi, 
İstanbul 1997, s. 135.

15 Doğan, a.g.e., s. 64.

Yakup Kadri ise Muradiye önünde o 
denli şaşkın, o denli hayrandır. Onun 
Muradiye’deki şaşkınlığını kendi an-
latımı ile okuyucuları da adeta kendi 
psikolojisine çekmekte ve hatta Mu-
radiye’ye gitmeden de bu anlatımda 
adeta bir zaman tünelinde hissedersi-
niz kendinizi. İşte Yakup Kadri, Mura-
diye’yi aynen şöyle anlatıyor:
“Uhrevi sükûnetin ve uhrevi ruhani-
yetin ne olduğunu bilmek isteyenler 
Bursa’da Muradiye Türbesi’ne git-
sinler. Ölüm yalnız burada korkunç 
değildir. Kutsal kitapların vaat ettiği 
cennet bize yalnız burada mümkün 
gözüküyor. Burada her dakika bir 
meleğin kanadı gibidir. Başımızın 
üstünden hayatın bütün yüklerini, 
kazalarını, şüphe ve endişelerini silen 
yumuşak bir tüy temasıyla geçer. Ey 
kararsız gönül! Dakikalara dur diyebi-
leceğimiz yer burasıdır...”16

Bursa zaman tünelinin başlangıcı ol-
masa bile en önemli aşaması olarak 
betimlenebilir. Burada hiçbir insanın 
nostaljik duyarlılıktan yoksun olması 
düşünülemez. Tarih ve doğanın çe-
kim alanı yaratmış olduğuna hayret-
le tanık olunur. İbn-i Batuta’yı, Evliya 
Çelebi’yi, Yakup Kadri’yi, Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ı ve daha nice yerli 
ve yabancı seyyahı cezbeden, Bur-

16 Yakup Kadri, “Muradiyede”, Yeni Mec-
mua, Sayı: 9-75 (1923), s. 157-158.

Koza Han, Bursa (BKY Arşivi)
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sa’ya çeken nedir? Bursa’nın kendine 
özgü bu çekim alanları mıdır aca-
ba?17 Kim bilir...
Yerli ve yabancı seyyahlar geldikleri 
dönemlerde Bursa’yı tarihiyle, do-
ğasıyla, insanıyla ve kültürüyle çok 
güzel bir şehir olarak betimlemişler-
dir. Ancak hâlâ Bursa için bu kuşatıcı 
betimlemeyi yapabilmek mümkün 
müdür? Bursa, seyyahların betimle-
diği masumiyeti, saflığı, sadeliği ve 
olağanüstü güzel dokuyu koruyabil-
miş midir? Tarih ve doğa buluşması 
Bursa için hâlâ ne denli belirleyici 
olmaktadır? Mevsimlik uyanışlara, 
doğum ve ölümlere sahip olan zama-
nın bu akışından Bursa için arta kalan 
nedir? Bursa’da zaman bir şeyleri 
götürmekte ya da bir şeyleri daha 
kalıcı, daha işlevsel ve daha görkemli 
olarak kendi mekân ve koşullarında 
pekiştirmekte midir? Bursa’yı hâlâ 
İbn-i Batuta’nın, Evliya Çelebi’nin, 
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın gözlemleri 
ile değerlendirmek mümkün müdür? 
İsmail Doğan’ın sorduğu bu sorular 
hâlen yanıtlarını arıyor.18

Güzellerine ve Güzelliklerine 
Şehrengizler Yazılan Şehir
Evliye Çelebi dördüncü iklim betimle-
mesiyle Bursa’nın verimli bir coğraf-
yada yer aldığına işaret eder. Bu ne-
denle Çelebi’ye göre, Bursa’nın “suyu 
ve havasının güzelliğinden halkının 
yüzleri kırmızıdır. Güzel erkek ve 
kadınları çoktur. Kadınları güzellikte, 
tenasüpte ileridir. Sözleri de boyları 

17 Doğan, a.g.e., s. 26.
18 Doğan, a.g.e., s. 36-37.

gibi biçimlidir. Gür saç örgüleriyle 
şairlerin akıllarını çelerler. Başka 
diyar kadınlarında böyle bir şey yok-
tur. Şairler bu yüzden şehrengizler 
yazmışlardır.”19

İsmail Hami Danişmend ise Bursalı-
ların Bursacılığından söz eder. Bur-
sa’nın ve Bursalıların yaşama tarzını 
bu şehir insanlarının milliyetçi ve 
vatanperver ruhuyla ilişkilendirir. 
Ona göre tarihte birçok deprem-
ler, yangınlar ve felaketler yaşayan 
Bursa, öncesini aratmayacak dina-
mikleri üretmekte ve ikame etmekte 
gecikmemiştir. Eğer bu vatanperver 
ve milliyetçi ruh olmasaydı tarihte 
bilmem kaç kez Bursa üzerine Bursa 
kurulamazdı. Danişmend, “işte bu 
mukaddes inada Bursalılık diyorum” 
diyecektir.20

Esasen Bursacılığın, zemini olan 
“Bursalılık” kültürel bir ayrıcalık üze-
rinde gelişmiştir. Bu ayrıcalığın ya-
şama biçim ve alışkanlıklarını içeren 
kültürel boyutu ne kadar önemliyse, 
Bursa’nın yerleşim biçiminin de o 
kadar önemi vardır.21 İşte Bursa’ya 
özgü kent ruhu ve mensubiyet kül-
türünün oluşturulmasında zaman, 
mekân ve insan ortaklığını dikkate 
almak gerekir.
Hiç kuşku yok ki Bursa’nın zaman 
içinde yaşadığı hızlı değişim ve 
dönüşüm karşısında “Bursalılık ve 
Bursacılık” kısmen gerilemiş gibi gö-

19 Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seç-
meler-I, İstanbul 1971, s. 129.

20 Danişmend, a.g.m., s. 229.
21 Doğan, a.g.e., s. 119.

rünmesine rağmen seçkin davranış 
biçimleri, rint, arif, nüktedan, çelebi 
özelliklerini koruyan ve sürdüren 
bir “Bursalı” imgesinden hâlâ söz 
edilebilir. Ancak geçmişte Bursacılığı 
ortaya çıkan ögeler evrensel kent 
ruhunun Bursa özelinde ortaya çıkan 
özgün ayrıntılarıyla ilgiliydi. Bu tür 
bir Bursacılığın temelini edebiyat, 
sanat, felsefe, teoloji gibi evrensel 
araçlar besliyor ve teşvik ediyordu. 
Günümüz Bursacılığında ise bu te-
melin belirtilen mozaikleri simsiyah 
bir siyaset harcına bulaştırılmış gö-
rünmektedir.22

Siz Hangi Bursa’ya Aitsiniz?
Tarihte birçok Bursa vardır. Bitinya 
Krallığı’nın (rivayete göre) planını 
Kartacalı Annibal’ın yaptığı söylenen 
Prusa, Roma ve Bizans Prusa’larıyla 
Sotoropolis, erken dönemde Os-
manlı Berusa’sı, ilerleyen dönemde 
Hüdavendigar Vilayeti ve Sancağı ve 
bugünkü Bursa. Yangınlar, depremler, 
istilalar, savaşlar, farklı imparatorluk 
ve devlet biçimleri ile onların külle-
rinden tekrar tekrar doğan modern 
bir kenttir Bursa. Bu sebeple Bursa 
tarihini beş dönemde incelemek 
mümkündür: Bitinya, Roma, Bizans, 
Osmanlı ve Cumhuriyet. Mehmet 
Ziya eski Bursa’nın Roma ve Bizans 
dönemlerinde daima ikinci derecede 
kaldığından söz eder.23

Ahmet Refik, Bursa’nın gerçek mi-
marının Türkler olduğunu öne sürer. 
Ona göre Bursa “Romalılar zamanın-
da, Bizanslılar zamanında o derece 
bayındır değildi. Bursa’yı en fazla 
bayındır hâle getiren Türkler oldu. 
Servet ve kuvvet hep Bursa çevre-
sinde toplandı.”24 Bu dönüşümde ilk 
önemli pay hiç şüphesiz Osman Gazi 
ve oğlu Orhan Gazi’ye aittir.
Payitaht olmasının kazandırdığı 
hareketli ve siyasal yaşam kuşkusuz 
Bursa’nın bilim ve kültür hayatına da 
yansımıştır. Bu nedenle Bursa, Roma 
ve Bizans dönemlerinde yaşadığı 
ihmali Osmanlı döneminde süratle 
telafi ederek kısa bir süre içinde bilim 
ve kültür merkezi olmuştur. Bursa 
geçmişte olduğu gibi Cumhuriyet 
Türkiye’sinin de önde gelen kültür, 

22 Doğan, a.g.e., s. 120.
23 Mehmet Ziya, “Eski Bursa”, Yeni Mec-

mua, Sayı: 9-75 (1923), s. 75, 169-170.
24 Ahmet Refik, “Yeşil Bursa Payitaht 

İken”, Yeni Mecmua, Sayı: 9-75 (1923), 
s. 162-163.

Yeşil, Bursa (Fotoğraf: Mehmet Ali Özdemir)
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ticaret ve sanayi merkezidir. Ancak 
bu konumuna, potansiyeline rağmen 
Bursa’nın entelektüel, sportif, kültü-
rel, sanatsal ve toplumsal alanlarda 
istenilen düzeyde olmadığı ya da 
beklenen ağırlığı ortaya koyamadığı 
söylenebilir.25

Bursa fethedilmekle kalmamış, 
Bizans efsanesi ve kültürü yerine 
Türk efsanesi ve kültürü geçmiştir. 
Olimpos’taki keşişlerin yerini Bursa 
erenleri almıştır. Olimpos/Keşiş Dağı 
adının yerini ise Derviş Dağı/Uludağ 
adı almıştır.
“Tanrı’nın Mekânı: Uludağ”
Bursa’da görünür gerçekliği belirle-
yen olgu Uludağ’dır. Uludağ bir coğ-
rafya eksenidir. Uludağ, eteklerinde 
yüzyıllar boyu yaşanan Bursa’nın tek 
sabırlı ve değişmez tanığıdır. 2542 
metre yüksekte her mevsim eksik 
olmayan karı ve elli kilometrelik ala-

25 Doğan, a.g.e., s. 28, 37.

nıyla Uludağ; yalnızca Bursa’nın değil, 
Türk tarihinin de bir coğrafya ekseni-
dir. Bursa’da coğrafyanın tarihle sen-
tezinde bu sessiz ama yüce tanığın 
tartışılmaz bir yeri vardır.
Uludağ sadece bir coğrafya ekseni 
değil, şiirin, sanatın, zihin ve kültür 
dünyasının da olması gereken sınır-
larıdır. Kendine özgü doğal dokusu 
ile Uludağ’ın, Bursa ve Bursalılar 
üzerinde belirli etkilerinin olmaması 
düşünülemez. Çünkü Bursa ve Ulu-
dağ yalnızca coğrafyayı değil; tarihi, 
geleneği, felsefeyi, kültür ve uygar-
lıkları da paylaşmaktadır. Edebiyat 
tarihçisi İsmail Hami Danişmend 
coğrafya ve insan ilişkisinin ilginç ve 
çok özgün bir örneğini Bursa üzerin-
den vermektedir.26

Fransız seyyah Texier ise Uludağ’ın 
insanı şaşırtan, sarsan ve büyüleyen 
doğal atmosferi ile onun mistik ve 
metafizik etkilerine vurgu yapan 

26 Danişmend, a.g.m., s. 229.

gezginlerin başında gelir. Ona göre 
Olimpos’un (Uludağ’ın) hiçbir ya-
macı yoktur ki göze büyüleyici bir 
görüntü sunmasın.27

Uludağ’ın bu olağanüstü doğal do-
kusu metafizik duygulara da cevap 
vermiştir. Daha önceki dönemlerde 
olduğu gibi özellikle Bizans döne-
minde Uludağ kentin gürültüsünden 
kaçan, dünyadan elini eteğini çekmiş 
keşişlerin yeri, sığınağı hâline gelmiş-
tir. Osmanlı döneminde ise “koloniza-
tör dervişler” Uludağ’da birçok inziva 
yeri kurmuştur.28

Bursa’nın Uludağ’a açılan kapısı ise 
Teferrüç ve teleferiktir. Bursa’ya ge-
lip de Uludağ’a çıkmadan edemeyen 

27 Charles Texier, Küçük Asya, Coğrafyası, 
Tarihi, Arkeolojisi, Çev. Ali Fuat, Latin 
harflerine aktaranlar: Y. Kopraman, M. 
Yıldız, Ankara 2002, Cilt: I, s. 202-203.

28 Mustafa Kara, “Uludağ’ın Keşişleri ve 
Dervişleri”, Bursa’da Yaşam, (Şubat 
2001), s. 106.

Ulu Camii, Bursa (Fotoğraf: Mehmet Ali Özdemir)
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yüzlerce gezginin heyecanına tanıklık 
eden Teferrüç, Uludağ’a çıkan telefe-
rik istasyonun bulunduğu semtin adı-
dır. Teferrüç kelimesinin sözlüklerde, 
“açılma, ferahlama, gezintiye çıkıp 
gam dağıtma” anlamlarına geldiği göz 
önüne alındığında, bu adlandırmanın 
gerçekte Uludağ ile birlikte nasıl bir 
kültürel açılıma işaret ettiğini anla-
mak zor olmasa gerek.
Julia Pardoe’nun şu gözlemini bu ger-
çeğin adeta bir sentezi gibi anlamak 
gerekir: “... bir insan, Türkiye’nin her 
yöresini gördükten sonra Uludağ’ın 
doruğunda bir çubuk içmeden dö-
nerse, yerlilerce, hiçbir şey görmemiş 
demektir.”29 Uludağ’ın doruğunda, 
Julia Pardoe’nun deyişiyle “Tanrı’nın 
Mekânında” çubuk içmek, dünyevi 
olduğu kadar metafizik duygulara da 
yol açan özel zamanlardır.
Bursa, zaman içinde değişip durmuş 
fakat Bursa’nın Uludağ’a benzeyen 
ruhu hiç değişmemiştir. Bursa’nın 
Uludağ’a benzeyen ruhu, Bursa ve 
Bursalıları belirleyen sentezin ta 
kendisidir ki bu olgu Uludağ’ı salt bir 
coğrafya ekseni olmaktan çıkaran 
boyuttur.
Ağaçları, ormanı, çeşitli ve zengin 
bitki dokusu ve içindeki diğer canlı-
larla birlikte ortaya koyduğu boyut 
dağların bilinen yüzüdür. Bilinmeyen 
fakat hissedilen, etkileri izlenen öte-
ki yüzü ise aslında dağların kentler-
de seyreden ruhudur. İnsanları dağa, 
dağlara ve doğaya çeken de biraz da 
bu senkronik (eşzamanlı) ilişkidir. 
Dağların kentlerde gezinen ruhu, 
sırtını dağa yaslamış olan kentlerin 
sakinlerini terapi (sağaltım) seans-
larına davet eder. Bu davet daha diri, 
daha etkin ve daha umutlu bir yaşam 
içindir. Dağlar bu etkileşimin sabırlı 
ve inançlı uzmanlarıdır. Onlar bek-
lemekten usanmaz ve bağrına ko-
şanları da asla reddetmezler. Bugün, 
dağların kentlerde gezinen ruhuna 
her zamandan daha çok ihtiyaç var. 
Kirlenme, yabancılaşma, kent karga-
şası bu ruhun çekildiği ve hatta hiç 
ziyaret etmediği kentlerin kaçınıl-
maz yazgısıdır.30

Jean Jacques Rousseau sanayileşme-
nin şehir yaşamına getirdiği kargaşa-
yı yaşayan bir Fransız aydınıdır. Onun 
Paris’e sitem dolu sözleri bir kenti 
aşağılamaktan çok doğaya ve yaşadığı 

29 Pardoe, a.g.e., s. 135.
30 Doğan, a.g.e., s. 45.

kentin eksik olan söz konusu ruhuna 
işaret eden bir çağrı gibidir. Rousseau 
şöyle diyor: 
“Allahaısmarladık Paris! Gürültü, du-
man ve çamur diyarı, Allahaısmarla-
dık! Kadınların namusa ve erkeklerin 
de fazilete inanmadıkları şehir, Alla-
haısmarladık! Biz aşk, mutluluk ve 
masumiyet arıyoruz ve senden de pek 
uzaklaşmış olmayacağız.”31 Roussea-
u’nun “pek fazla uzaklaşmadığı” yer 
doğadır. Doğa ona göre bozulan şehri 
tekrar yaşanılır hâle getirecek önemli 
bir kaynaktır.
Peki! Uludağ yalnızca bir dağ değilse 
nedir? İsmail Doğan’a göre, Uludağ 
bir metafizik, bir felsefe, bir tarih, bir 
sosyoloji, bir antropoloji, bir teoloji 
sentezidir ve bütün bu bilimsel di-
siplinlerin çok önemli ve zengin bir 
kaynağıdır. Doğal bir müzeyi, bir doğa 
mucizesini dünyaya açmak, Uludağ’ı 
gerçek zeminine oturtmak ve onu ye-
niden yorumlamak demektir. Bu yak-
laşım bir doğa mucizesi ve botanik 
harikası olan Uludağ’ı aynı zamanda 
tarih, felsefe, edebiyat, metafizik, te-
oloji, arkeoloji, antropoloji, jeoloji ve 
sosyoloji konusu olarak görmek ve 
değerlendirmek demektir.32

Ancak bugünkü Uludağ imajı kışın 
kayak sporu ile kış turizmi, yazları ise 
daha çok kent ve bölge insanlarının 
günübirlik ya da kısa süreli dinlence 
merkezi işlevleriyle sınırlanmış gö-
rünmektedir. Yalnızca iki mevsime, 
yaz ve kışa indirgenmiş aktüalitesi ile 
Uludağ, kültürel açıdan da adeta yerel 
ve ulusal sınırlara mahkûm edilmiştir. 
Dolayısıyla bugün Uludağ’ı yeniden 
keşfetme gereği vardır ve yerelden 
ulusala oradan da dünyaya taşımak 
gerekmektedir. Bu sürecin işlevsel ve 
sağlıklı işleyebilmesi ise ancak sağ-
lam, tutarlı ve etkili bir Uludağ retori-
ği oluşturmakla mümkün olabilir.33

“Bursa’nın Mevsimi Mayıstır”
Fatıma Fahrünnisa’nın, annesinin 
“Bursa’nın mevsimi mayıstır” deme-
sine rağmen, kendisi gibi genç bir 
bayan olan mahalle arkadaşı ile içine 
düşen Bursa ateşinin peşinde 1893 
yılının Nisan ayında İstanbul’dan va-
pura binip Mudanya yolu ile Bursa’ya 
yaptığı yolculuk son derece ilginç ve 

31 Jean Jacques Rousseau, Emile Yahut 
Terbiyeye Dair, İstanbul 1945, s. 399.

32 Doğan, a.g.e., s. 49-50.
33 Doğan, a.g.e., s. 50-51.

özgün, gözlem ve değerlendirmeler 
içermektedir.34

Yazar Çekirge’de kaldığı otelin ilk 
sabahında ovanın otelden görünen 
olağanüstü manzarası karşısında 
adeta büyülenir:
“Gözlerimizi hayrete düşüren ovada 
açıklı koyulu, çeşitli ve renkli yeşil-
likler arasında güneşin yansımasıyla 
bir şerbet gibi parlayan Nilüfer 
Suyu’nun ve ötede beride ağaçlar 
arasında görülen kırmızı ve siyah 
damlı beyaz haneli köylerin teşkil 
ettikleri gönül açan latif manzarası, 
size de bir fikir oluşturacak kadar 
olsun, tarif ve tasvir etmek için ya 
şair olmalı ya da ressam. Yazık ki bu 
aciz yazarınız böyle bir kabiliyetten 
olduğu gibi o nazik sanat kabiliyetin-
den de yoksundur...”35

Bahar mevsimi insana seyahat (gezi) 
duygusu verir. Uzun bir kışın insan 
ruhunda meydana getirdiği sakinlik 
baharla birlikte yerini bir hareket 
ve coşkuya bırakır. Mesire alanlarını 
dolduran işte bu coşku ve harekettir. 
Şaire, “bahar geldi beyim evde durul-
maz/bu mevsimde çemenzare doyul-
maz” dedirten işte bu duygudur.
Mayıs, bahar ışıltısını en canlı ve 
en renkli tabloya dönüştüren aydır. 
Mayıs, gezginlerin içine “Bursa ateşi” 
düşüren bir aydır. Baharın Bursa’ya 
özgü renkleri en güzel tonlarına bu 
ayda ulaşır. Doğa, rüzgârı, yağmu-
ru, güneşi ve hâsılı tüm renkleriyle 
uyumlu dokusuyla en çok bu ayda ve 
Bursa’ya bir başka yakışır.
Bursa’da baharın en güçlü habercisi 
erguvan çiçekleridir. Erguvanlar, 
Uludağ’ın eteklerinde baharın ilk 
renkleri olarak yol kenarlarını süsler. 
Tipik bir botanik simülasyonu olarak 
birkaç hafta içinde de eflatun, mor ve 
pembe açan çiçekleri adeta bir renk 
cümbüşü sunar ve kaybolur. Bu at-
mosferi zihin dünyamızda yakalayan 
en güzel dörtlüklerden biri şu dörtlük 
olsa gerek:36

34 Bkz. Fatıma Fahrünnisa, “Hüdavendi-
gar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan”, 
Hanımlara Mahsus Gazete, Sayı: 42-58, 
(İstanbul 1895).

35 Bkz. Fatıma Fahrünnisa, “Hüdavendi-
gar Vilayetinde Kısmen Bir Cevelan”, 
Hanımlara Mahsus Gazete, Sayı: 42-58, 
(İstanbul 1895). Doğan, a.g.e., s. 67-68.

36 Hasan Doğruyol, “Erguvan Üzerine”, 
Uludağ Üniversitesi Dergisi, Sayı: 13 
(Nisan 2003). Doğan, a.g.e., s. 42.
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“Ne lale rengi ne dal yeşili
Ne bir tas şaraptır arzuladığım
Erguvan akşamlar misali içli
Bir garip ruhum var anlamadığım.”
Dolayısıyla mayısın Bursa’ya özgü 
tonu şiirimize de girmiştir. Birçok şiir 
örneği arasından Nazım Hikmet’in 
dizeleri, “Uludağ imgesi” üzerinden 
Bursa’nın mayıs ihtişamını betimler:
“/Sonra, bazan,
hele Mayısta şafak vakitleri, 
masmavi, uçsuz bucaksız, koskoca-
man,
hür ve bahtiyar
yepyeni bir dünya yükselir/”
Eylül ve Bursa
“Eylülde gönül melül oldu soldu da lale
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle
Neyleyeyim gelmez bu emel fazla suale
Bir haile ömrüm ki alınmaz kaale” 
(Anonim)
Eylül ayı benim için özel bir aydır.37 
Bursa için de özel bir aydır, bence. 
Ve bana göre “Bursa’nın mevsimi 

37 11 Eylül’de doğdum, 3 Eylül’de evlen-
dim, 8 Eylül’de çocuklarım doğdu ve 
kızımın adı Eylül.

Eylüldür!” Tüm hayatlara ve alanlara 
eylül kadar özel anlamlar getiren bir 
başka ay yoktur denilse yeridir. Ede-
biyattan siyasete, gençlerden yetiş-
kinlere kadar çok farklı kesim ve alan 
eylülden özel tatlar ve heyecanlar 
almıştır. Şiilerde, şarkılarda eylül en 
güzel dizelerde, sözlerde yer almıştır. 
Eylül, insanların, toplumların hayatı-
na açılan en büyük kapıdır. Şehirleri 
ve kültürleri inşa edenler için Eylül 
tanımı yapılmamış bir başlangıçtır. 
Bu anlamda eylül toplumsal ve ulu-
sal hayatın bir eşiğidir. Çünkü Eylül 
bir çağrıdır, bir buluşma noktasıdır, 
dönüp dolaşıp geldiğimiz yerde bizi 
bekleyendir.38 Sanatçının söylediği 
gibi; “... Sen, sen, sen / Sen bir ömre 
bedel / Yok, yok, yok / Gitme, gitme gel 
/ Eylül’de gel / Eylül’de gel...”
Eylül aynı zamanda bir veda menzi-
lidir. Sevgiliye eylül çağrısı yapanlar, 
kaçınılmaz eylül gerçeğini yaşarlar. 
İlk kez eylülde üşür sevgililer. Gönül 
çağrısına bir yanıt bulamayanların 
teselli buldukları bu ayda yavaş yavaş 
hüzzam şarkılarının rengini almaya 
başlar. Eylül, güz mevsiminin duygu-
sal ve melankolik yüzüdür. Hasret, 
ayrılık ve sevda ezgileri en çok güz 

38 Doğan, a.g.e., s. 101.

günlerine yakışır, güz günlerinde 
yoğunlaşır.39 Gecikmiş trenlerin yol-
cuları en çok bu istasyonda (yani güz 
mevsiminde, yani Eylül’de) birbirleri-
ne yakın hissederler kendilerini.
“Güz gülleri gibiyiz / Hiç bahar ya-
şamadık / Ya sevmeyi bilmedik / Ya 
sevince geç kaldık.” Güz güllerini bu 
ortak düş kırıklığının simgesi haline 
getiren, Eylül ayını aynı zamanda 
yeni başlangıçlar için rötarlı bir tren 
yolculuğunun son istasyonu hâline 
dönüştüren biraz da bu değil midir?
Bursa’da eylülün doğayla olduğu ka-
dar tarihle buluşması da önemli ve 
özgündür. 11 Eylül’ün bu buluşmalar-
da özel bir yeri vardır. Tam iki yıl, iki 
ay ve iki gün süren Yunan işgalinden 
kurtuluş günüdür 11 Eylül. Bursa’nın 
kurtuluşudur, özgürlüğüne kavuştuğu 
gündür 11 Eylül. Ve bir de benim do-
ğum günümdür 11 Eylül. Bu nedenle 
göbek adım Kurtuluş, gayri resmi 
adım Mustafa Kemal, resmi adım ise 
Behçet Kemal. Ama soyadım YEŞİL-
BURSA!
Sevgi, saygı ve selamlarımla...

39 Doğan, a.g.e., s. 102.

Yeşil Türbe, Bursa (Fotoğraf: Mehmet Ali Özdemir)
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Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi 
1967 -1968 öğretim yılın-
da önce ortaokul olarak 
açılarak eğitim faaliyetine 

başlamıştır. Bursa Yıldırım Camisi 
külliyesinin eteklerinde konuşlanan 
bu mütevazı okul, bir yıl sonra lise 
bölümüne de kavuşmuştur. Bursa 
Yıldırım Beyazıt Lisesi zaman içinde 
gelişimini sürdürmüş ve günümüze 
Bursa Yıldırım Beyazıt Anadolu Lise-
si olarak ulaşmıştır.
Okulun ilk müdürü Türkçe öğretmeni 
olan Erdem Arkan’dır. İlk idareci-
ler arasında M. Emin İlker, Mustafa 
Kurtdemir, Şaban Yapıcıer, Efrahim 
Öztürk, Abdullah Demircioğlu, Erol 
Kadıoğlu, Nihat Özirişen, Beria Görgül 
ve Necati Komşular yer alır. 
Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’nin 
bazıları edebî ürünler de vermiş 
olan Türkçe-edebiyat öğretmenleri 
vardır, bu öğretmenler sınıflarındaki 
edebiyat ve sanata meyilli öğrencile-
ri teşvik etmiş ve desteklemişlerdir. 
Bunlar arasında Sayhan Etik, Sevgi 
Çakır, İhsan Üren, Türkün Tikensak 
(Çalışkan), Mim Seydi Yamanlar, 
Kadir Şentosun, Vehbi Örs vd. ede-
biyatı içselleştirmiş hocalar olarak 
sayılabilir. Ayrıca Kâzım Şentürk 
de resim öğretmeni olarak birçok 
öğrencisini çizgiye, desene ve resme 
yönlendirmiştir.
Öğretmen edebiyatçılar arasında çok 
sayıda edebî esere imza koyan şa-
ir-yazar İhsan Üren’i özellikle anmak 
gerekir. 1939 yılında Çorlu’da doğan 
Üren, Çanakkale İlköğretmen Okulu 
ve Bursa Eğitim Enstitüsü’nü bitir-
dikten sonra edebiyat öğretmenliğine 

başlar. Çanakkale’den sonra geldiği 
Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde 
Türkçe öğretmenliği yapar. Bu satır-
ların yazarının okuduğu yetmişli yıl-
larda çantasında birçok kitapla okula 
vazife yapmaya gelip giden, gözlüklü, 
edebî etkinlikleri önemseyen bir 
hocadır İhsan Üren. Yazdığı şiirleri 
doksanlı yılardan itibaren kitaplaş-
tıran Üren, bu arada Bursa’da çıkan 
Biçem, Yeni Biçem, Düşlem, Eliz ve 
Akatalpa dergilerinde ürünlerini ya-

yımlar. Biçem dergisini bilfiil yönetir. 
1999-2007 yılları arasında Akatalpa 
dergisinin özel eki olarak Şiirimizde 

Bursa’da Edebiyat Mekânları: 
Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi

Yıldırım Beyazıt Lisesi

İhsan Üren

Nevzat Çalıkuşu / Şair, Yazar, Edebiyat Araştırmacısı, Şehir ve Kültür Tarihçisi
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Ufuk Turu adını verdiği yıllık şiir 
seçkileri yayımlar. Emekliliğinde bir 
ara memleketi Tekirdağ’da kitapçılık 
da yapan Üren Bursa’yla bağını hiç 
kesmez. Şiir kitaplarını Nilüfer Şiir 
Kütüphanesi’ne bağışlar. Mudan-
ya’da halen “İhsan Üren Evi” olarak 
düzenlenen yarı müze evinde eşinin 
tablo koleksiyonu ve kendisinden 
kalan kitapları bulunmaktadır. 2014 
yılında vefat eden şairin yayımlanan 
şiir kitapları şunlardır: Harman Yeri 
(1990), Sevmek Mevmek (1990), Ta-
nıklarıyla Balkan Türklerinden Bilme-
celer (derleme,1991), Bilge Zakkum 
(1992), Kirli Cam (1993), Çiğ Bir Çığ 
(1995), Gözyaşı Şişesi (1997), Japon 
Gülü Gibi (haikular, 1997), Yaşamdan 
Savrulan (1998), Milenyum Haikuları 
(2002), Sis Zaman Düş Zaman (2002), 
Sıradaki (2011).
Bir diğer edebiyatçı öğretmen ise 
1972 Erzurum doğumlu olan M. Akif 
Ertaş’tır. Erzurum Atatürk Üniversite-
si Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü’nü bitirdikten sonra öğretmenliğe 
başlamıştır. Ihlamur dergisinde bir 
dönem yürüttüğü editörlüğüyle tanı-
nan Ertaş, yayımladığı Armoni Kara-
deniz, Ne Kadar Yerli Niye Hâlâ Uzun 
ve Tanpınar’ı Sevmek kitaplarıyla 
biliniyor. Şiir, müzik, sinema ağırlıklı 
yazılarını Eliz Edebiyat, Çini Kitap, 
Yüxexes, Onaltıkırkbeş, Mesele, Kara-
kalem, Kıyı, Hürriyet Gösteri, Varlık, 
Yasakmeyve, Yeniyazı, Herşeye Karşın, 
Har ve Ihlamur dergilerinde, Cum-
huriyet Dergi, Radikal İki ve Bir Gün 
gazetelerinde yayımladı. Hâlen Bursa 
Yıldırım Beyazıt Lisesi’nde tarih öğ-
retmenliği yapan yazar, Bursa Kent 
gazetesinde de yazılar yazmaktadır.
Bu iki edebiyatçı öğretmenin dışında 
edebiyatla yakından ilgili öğretmen-
leri de hatırlamak gerekir. Onlar ara-
sında sayılabilecek olanlarsa şunları-
dır: Mim Seydi Yamanlar, Sevgi Çakır, 
Türkün Dikensak (Çalışkan), Kadir 
Şentosun, Vehbi Örs vd. Mim Seydi 
Yamanlar Uyanış adlı okul gazete-
sini yayımlamış ve genç yaşta vefat 
etmiştir. Vehbi Örs Hoca da hâlen 
yaşadığı Eskişehir’de yerel medyada 
yazmaktadır.
Yıldırım Beyazıt Lisesi öğrencilerin-
den sanat ve ilim sahalarında başarılı 
isimler ortaya çıkmıştır. Edebiyat 
sahasında temayüz edenler arasında 
Mustafa Kemal Kuloğlu (1953), Nev-
zat Çalıkuşu (1955), Mehmet Ocak-
tan (1955), Hayrettin Erenler (1958), 

Dilruba Nuray Erenler, İsmail Altay 
(1959), Nalân Bayrak, Rasim Demir-
taş (1962), Cengizhan Orakçı (1965) 
ve Ayşe Altan (1971-2017) adları 
sayılabilir. Tiyatro-sinema sahasın-
da yetişenler arasında Bora Özkula 
(1955), Halil Kumova (1956) ve Er-

kan Can (1958) isimleri hemen akla 
geliverenlerdir. Okulun bilime ada-
nan isimleri arasında Prof. Dr.Yusuf 
Ulcay (1959), Prof. Dr. Emin Balkan 
(1960), Prof. Dr. İhsaniye İkiz (1961), 
Prof. Dr. Kamuran Rençber, Prof. Dr. 
Avni Çakıcı, Dr. İsmail Selimoğlu, 
Nalan Bayrak, Dr. Mine Ersevinç, 
Dr. Emel Adamış isimleri anılabilir. 
Yine Uludağ Üniversitesi’ne değişik 
alanlara intisap eden Süleyman Sılacı 
(1956) ve Sabahattin Soğukpınar’ı 
da buraya dâhil edebiliriz. Gazeteci-
lik sahasında ilerleyenler arasında 
Erdal Çolak (1956-2015), Kemal Ak 
(1960), Cihat Özkan’ı ve fotoğraf sa-
natçısı olarak yoğun gayret sarf eden, 
ayrıca şiirler de yazan Dr. Osman 
Önder’i (1969) sayabiliriz.
Okulda; 1973 yılında, jürisinde İhsan 
Üren, Türkün Dikensak (Çalışkan) 
vb. öğretmenlerin bulunduğu bir şiir 

Mehmet Akif Ertaş

Mustafa Kemal Kuloğlu ve Nevzat Çalıkuşu

Nevzat Çalıkuşu



64 Bursa Günlüğü

yarışması açılır. Yarışmayı okul öğren-
cilerinden M. Kemal Kuloğlu (1953) 
“Erimez’de Akşam” şiiriyle kazanır. 
Bu sırada ilk şiir kitabı Çağrışım’ı 
yayına hazırlayan okul öğrencilerin-
den Nevzat Çalıkuşu (1955), ailesin-
den şiir konusunda teşvik görmeyen 
arkadaşı M. Kemal Kuloğlu’nun halk 
şiiri tarzında yazdığı şiirleri Yak Bir 
Türkü Benden Olsun adı altında top-
lar. Böylece iki arkadaş şairin şiirleri 
ayrı bölümler hâlinde ve bir arada 
yayımlanır. Mustafa Kemal Kuloğlu 
daha sonra Hollanda’ya yerleşir ve 
nadiren yazdığı şiirleri sosyal medya-
da paylaşır. Nevzat Çalıkuşu ise edebî 

çalışmalarını bundan sonra da aralık-
sız sürdürür ve sırasıyla Soluk (şiir, 
1974) Sinema Yazıları (1977), Uğra-
şın Sabahına Doğmayı Beklerken (şiir, 
1978), İklimler Değişir (şiir, 1983), En 
Güzel Bursa Şiirleri (antoloji, 1983) 
ve Başlangıcından Bugüne Bursa Der-
gileri (araştırma, 2014) kitaplarını 
yayımlar. Ayrıca Selami Üney’le 1975-
76 yıllarında Yeni Nilüfer dergisini, 
İhsan Deniz’le de 1995-99 yılları 
arasında İpek Dili dergisini yayımlar. 
Çok sayıda gazete ve dergide yazmayı 
sürdürür.
Şair ve gazeteci Mehmet Ocaktan 
1955 yılında Balıkesir’in Dursunbey 
ilçesinin Karyağmaz köyünde doğar. 
Yıldırım Beyazıt Lisesi’nin orta kısmı-
nı bitirdikten sonra Erkek Lisesi’ne 
geçer ve bilahare İÜ Edebiyat Fakülte-
si’ni bitirerek gazeteciliğe başlar. Bur-
sa’da orta öğrenim yıllarında MTTB 
Kitap Kulübü çevresinde kültürel 
faaliyetlere başlayan Ocaktan, Yöne-
lişler, Mavera, Üç Çiçek, Şiir Atı, Bürde, 
Gergedan, Kaşgar, İpek Dili, Sombahar, 
Gösteri ve Dergâh dergilerinde şiirle-
rini, çalıştığı gazetelerde de yazılarını 
yayımlar. 23. Dönem Bursa Milletve-
killiği de yapan Ocaktan, hâlen Karar 
gazetesi genel yayın yönetmenidir. 
Ocaktan’ın yayımlanmış şiir kitapları 
şunlardır: Rüzgâra Yaslı (1984), Kırık 
Bir Rüya Denizi (1990), Aşk Meleği 
(1996).
Nevşehir, Avanos doğumlu olan Dil-
ruba Nuray Erenler, Bursa Yıldırım 
Beyazıt Lisesi’nin ardından Bursa Eği-

D. N. Erenler (sağ başta), H. Erenler (sol başta), Nevzat Çalıkuşu (ortada)

Rasim Demirtaş

Cengizhan Orakçı
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tim Enstitüsü Fizik Bölümü’nü bitire-
rek öğretmenliğe başlar. Kartal Ana-
dolu Lisesi’nden emekli olan Erenler, 
sanatsal çalışmalarına hız verir ve 
kitaplarını yayımlar. Dilruba Nuray 
Erenler’in şiir kitapları şunlardır: Ay 
Serilirken Yatağıma (2008), Geceyi 
Uyut Göğsünde (2010 ve Sürela. 
1958’de Bursa’nın İnegöl ilçesinin 
Olukman köyünde doğan Hayrettin 
Erenler mühendis olarak emekli ol-
duktan sonra okuma ilgisini yazma 
sevdasına dönüştürür ve şiir kitabını 
yayımlar: Gül Sağanağı (2020). Bursa 
Yıldırım Beyazıt Lisesi’nden arkadaşı 
Dilruba Nuray Erenler ile yaşamını 
birleştiren Hayrettin Erenler, hâlen 
Kartal’da “Kuramsal Sahaf” adlı bir 
kitabevini çalıştırmaktadır.
Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi mezun-
larından 1959 doğumlu İsmail Altay 
şiirlerini Dünde Kalsın Eksik Yaşam 
(1999) adlı kitabında toplar. Okulun 
bir başka mezunu olan ve tiyatroya 
da yoğun emek sarf eden Rasim 
Demirtaş (1962-2017) 2001’de DT-
CF’nin Türk Dili ve Edebiyatı bölümü-
nü bitirdikten sonra öğretmenlikte 
ve edebiyatta karar kılar. Şiirlerini 
yayımladığı dergilerin bir bölümü 
şunlardır: Öner Sanat, İnsan Saati, 
Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergâh, Yedi 
İklim, Papirüs, Kurgan, İkindi Yağ-
muru, Berceste, Ortanca, Değirmen, 
Çağdaş Türk Dili, Erciyes, Bizim Külliye 
vb. Rasim Demirtaş’ın şiir kitapları 
da sırasıyla İnsan Saati (1996), Duygu 
Sayacı (1999) ve Güneşli Gölge (2007) 
adları altında yayımlanır.
Okulun bir başka mezunu, günümü-
zün değerli şair ve yazarlarından olan 
Cengizhan Orakçı’dır. 1965 Gürün, 
Sivas doğumlu olan Cengizhan Orak-
çı; ilk, ortaokul ve liseyi Bursa’da 
okur. Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’ni 
bitirdikten sonra DTCF’nin Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun 
olur ve öğretmenliğe başlar. Yazı ve 
şiirleri Doğuş Edebiyat, Türk Edebi-
yatı, Dergâh, Kanat, Son Duvar, Son-
suzluk, Birgün, Araf, Altıncı Şehir ve 
Söğüt dergileri ile Ortadoğu, Hergün, 
Milliyetçi Çizgi, Gündüz ve Muhalif ga-
zetelerinde yayımlanır. Kitapları: Ateş 
Bahçeleri (şiir, 1997), Yahya Kemal 
Beyatlı (biyografi, 2002), Arif Nihat 
Asya (biyografi, 2003), Yunus Emre 
(biyografi, 2005), Zamansız Sipahi 
(şiir, 2013), Arif Nihat Asya’dan Seç-
me Şiirler ve Yazılar (derleme, 2015), 
Acıdan Siyah (şiir, 2017), Fotoğrafta 

Çirkin Çıkan (şiir, 2020). 
Ayşe Altan (1971-2017) Bursa Yıl-
dırım Beyazıt Lisesi’nden yetişen 
ve genç yaşta hayata veda eden bir 
şair-yazardır. Vehbi Örs Hoca’nın ede-
biyatı sevdirmesiyle yazıya ve şiire 
yönelen Ayşe Altan, Gebze’de muha-
sebecilik ve yazarlık yaparken banyo-
da asılı olarak bulunur. Yayımlanmış 
altı kitabı bulunan Altan, en son çıkan 
kitabı Eksik Şiir için ölmeden dört gün 
önce düzenlenen bir imza gününe 
katılır. Kitapları: Kaçak Balonlar Ülke-
si (çocuk şiirleri, 1994), Anne Şiirleri 
Antolojisi, Mesnevi’den Çocuklara Ma-
sallar, Anne Hikâyeleri Antolojisi, Elin 
Üzerimde Olsun Yüreğimin (şiir) ve 

Eksik Şiir (şiir). 
Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi’nin sevi-
len ve başarılı resim öğretmeni Kazım 
Şentürk’ün de gerek desen gerekse 
resim çalışmalarında bazı öğrenci-
lerini oldukça teşvik ettiği ve onları 
yetiştirdiği bir gerçektir. Tuncer Tu-
ran, Nadir Poroy, Tülay İlker, Serpil 
Özer ve Mehmet Yeşildal, hocanın el 
verdiği başarılı çizer öğrencilerden 
bazılarıdır. Çizgi onların hayatlarına 
renk ve ışık katmıştır.
Bursa Yıldırım Beyazıt Lisesi edebî 
bir mekân olarak mütevazı yaşamını 
sürdürüyor. Muhakkak yeni nesillerin 
içinden de edebiyata yönelenler çıka-
caktır. Son olarak Bursa Yıldırım Be-
yazıt Liseliler Derneği Bülteni olarak 
çıkarılan dergiden de söz edelim. Baş-
kan Nur Yücel’in girişimiyle çıkarılan 
derginin yayımı, daha sonra başkan 
olan Emin Balkan’ın döneminde de 
sürdürüldü. Anı yazılarına, şiirlere ve 
fotoğraflara yer verilen derginin beş 
sayısı hayata geçmiştir.

Yıldırım Beyazıt Lisesi tiyatro çalışması, 1974

Ayşe Altan

Erkan Can
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Bundan on yıl önce benim 
gibi tarihe ilgi duyanları 
heyecanlandıran bir haber 
Yenişehir’den tüm ülkeye 

yayıldı. Yerel ve ulusal basında çıkan 
haberlere göre adını tarihe altın harf-
lerle yazdıran Malkoçoğlu Bâli Bey’in 
mezarı Yenişehir’de bulunmuştu. 
Yenişehir’de yaşayanların Çarşı Ca-
mii olarak adlandırdıkları Bâli Bey 
Cami’nin arka bahçesinde yer alan 
iki mezardan birinin Malkoçoğlu Bâli 
Bey’e, diğer mezarın ise aile fertlerin-
den birisine ait olduğu birçok tarihçi 
tarafından yorumlanmaktaydı. 
Malkoçoğlu Bâli Bey, Bursa’da Bâli 
Bey Hanı’nı inşa ettirmiş ve Yenişe-
hir’deki camiye vakfetmişti. Biz de 
dergimizin bu sayısında Malkoçoğlu 
Bâli Bey’den ve onun atalarından 
bahsedeceğiz.
1389 yılında Sırp Despotu Lazar, Os-
manlı korkusu ile çekildiği Arnavut-
luk dağlarından ovaya inmiş ve sadık 
adamlarının yardımlarıyla kısa süre-

de Tuna Nehri’nin iki yakasında yaşa-
yan milletlerden seksen bin savaşçıyı 
etrafında toplamayı başarmıştı. 
Casusları vasıtasıyla Kosova’da top-
lanmaya başlayan Haçlı ordusundan 
haberdar olan Sultan Murad, Türk 
ordusunun derhal Yanbolu’da (Di-
ampolis) toplanmasını buyurdu. 
Sultan Murad Balkanlara doğru yola 
çıkmadan önce Anadolu’nun mu-
hafazası için Timurtaş Paşa, Firuz 
Bey, Timurtaş Subaşı, Hoca Bey ve 
Kutlu Bey’i görevlendirdi. Arkasını 
sağlama alan Sultan Murad, Anadolu 
beyliklerinden istemiş olduğu kuvvet-
leri de ardına takıp Rumeli’ye geçti. 
Yanbolu’da toplanan ordu; Sofya, 
Köstendil, Kratova yoluyla Haçlı or-
dusunun toplandığı Priştine’ye doğru 
yürümeye başladı. Derin vadiler aşan, 
sarp arazilerden geçen ve zorlu bir 
yolculuktan sonra Üsküp ile Priştine 
arasında kalan Kosova Ovası’na ula-
şan Osmanlı ordusu, ovayı ikiye bölen 
ırmağın karşısında konuşlandı.

On bin adım uzunluğunda, beş bin 
adım genişliğindeki ovada karşı kar-
şıya gelen iki ordu, ovaya güçlükle 
sığabilmişti. Kosova Ovası’nın batı-
sını çevreleyen dağların eteklerinde 
konuşlanmış olan Haçlı ordusunun 
piyade ve süvarileri Türk ordusuyla 
savaşmak için sabırsızlanıyorlardı. 
Sabırsızlanıyorlardı, çünkü o kadar 
kalabalıktılar ki Avrupa’nın korkulu 
rüyası hâline gelen ve şimdiye kadar 
hiç yenilgi görmemiş olan Osmanlı 
Türklerini Kosova’da karşılaştıkları 
an ezip yok edeceklerine, Balkanlar-
dan söküp atabileceklerine yürekten 
inanıyorlardı.
Savaş başlamadan önce Evrenuz 
Bey’in tavsiyesi ile ordunun içinden 
iki bin usta okçu seçildi. Usta okçular 
ordunun sağ ve sol kanatlarının önü-
ne yerleştirildiler. Sağ kanattaki okçu-
ların başına Malkoç Bey, sol kanattaki 
bin usta okçunun başına ise Malkoç 
Bey’in oğlu Malkoçoğlu Mustafa Bey 
komutan olarak atandı. Malkoç Bey 

Malkoçoğlu Bâli Bey

Hasan Erdem / Roman ve Hikâye Yazarı
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ve oğlunun başarıyla sevk ve idare et-
tiği usta okçular saldırıya geçen Haçlı 
süvarilerinin ön saflarını ve kanatla-
rını paramparça ettiler. Gökyüzünü 
karartan ok yağmurunun ardından iki 
ordunun savaşçıları karşı karşıya gel-
diler ve ovanın her yerinde korkunç 
çarpışmalar yaşanmaya başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayıp 
sekiz saat süren kanlı boğuşma Türk 
ordusunun üstünlüğüyle netice-
lenmişti. Kalabalık düşmana karşı 
yapılan savaş kazanılmış ama başko-
mutan olarak yönettiği otuzdan fazla 
savaşı kazanan Gazi Hünkâr Murad 
Hüdavendigâr da yaşamının en mut-
lu anında şehit düşmüş, yerine oğlu 
Yıldırım Bayezid geçmiş, Sırp Despo-
tu Lazar’ın ise savaş alanında boynu 
vurulmuştu.
Güçlü kolların savurduğu kılıçların 
gücüyle Kosova Savaşı’nı kazanan 
Türkler için Batı Avrupa’nın kapıları 
tamamen açılmıştı. Bu savaş gelecek 
yıllarda Osmanlı Devleti ve Türk 
milleti için canla başla çalışacak olan 
bazı komutanların da öne çıkmasına 
vesile olmuştu. Bu komutanlardan 
biri olan Malkoç Bey’in Mustafa ve 
Mehmet adında iki oğlu vardı. Ru-
meli’nin fethinde babasının yanında 
görev yapan Mehmet Bey, 1385 yılın-
da vefat etmiş ve babası da onun için 
Gebze’de bir türbe yaptırmıştı. 
Kosova Savaşı’ndan sonra Osmanlı-
ların Balkanlardaki fetihleri devam 
ediyor, Türk akıncıları Bosna ve Ar-
navutluk üzerine akın üstüne akın 
yapıyorlardı. Türklerin fethettikleri 
topraklara yerleşerek ilerlemeleri 
Bojana Nehri ve Drac limanına doğru 
yayılmaları Venediklileri kaygılandırı-
yordu ama asıl endişelenen ve düşün-
mekten uykuları kaçan Macar Kralı 
Sgismund idi.
Sgismund, bir Haçlı ordusu kurmayı 
başardı ve Tuna’yı aşarak Osmanlı 
hududunu çiğneyip geçti, Osman-
lıların ileri kalelerinden biri olan 
Niğbolu’yu kuşattı. Osmanlı padişahı 
Yıldırım Bayezid Han da ordusunu 
toplayıp Niğbolu Kalesi’nin yardımı-
na koştu.
Bu korkunç savaş öncesi sol kanat 
tımarlı sipahilerinin komutanlığı, 
Kosova Savaşı’nda büyük hizmet gö-
ren Malkoç Bey’e verilmişti. Neticede 
kendilerini yenilmez sanan Haçlı 
ordusu Türk ordusunun karşısın-
da tutunamayıp bozguna uğramış, 

Avrupa’nın en ünlü şövalyeleri ya 
öldürülmüş ya da İslâmiyet’i yaymak 
için korkunç bir cesaret ve inançla 
savaşan Türklere esir düşmüş, Yıldı-
rım Bayezid Han muhteşem bir zafer 
kazanmıştı. 
Niğbolu Savaşı’nda büyük kah-
ramanlıklar gösteren ve Yıldırım 
Bayezid’in takdirlerini kazanan Mal-
koçoğlu sülalesinin soyatası Malkoç 
Bey, öldüğü güne kadar uçlarda akın-
cı beyi olarak şerefle görev yapmaya 
devam etmiştir. O yıllarda oğlu Mal-
koçoğlu Mustafa Bey ise Sivas kale 
komutanlığına atanmıştı. 
1400 yılının ilkbaharıydı. Emir Ti-
mur’un orduları Erzurum Vadisi’ni 
aşmışlar, Anadolu’nun içlerine doğru 
yürümeye başlamışlar ve Sivas’a ka-
dar bütün şehirleri ele geçirmişlerdi. 
Emir Timur’un ordusuna Akkoyunlu 
aşireti reisi Karayölük Osman Bey ve 
Erzincan Bey’i Mutahharten rehber-
lik ediyorlardı.
Bölgede bulunan Osmanlı hafif 
süvarileri Sivas’a gittikçe yaklaşan 
Emir Timur’un sekiz yüz bin kişilik 
ordusunu görünce karşı koymak ye-
rine bölgeden çekildiler. Kapılarına 
dayanmak üzere olan kasırgayı haber 
alan Sivas Valisi Şehzade Süleyman 
da Emir Timur’a esir düşmemek için 
kalenin müdafaasını Malkoçoğlu Mus-
tafa Bey’e bırakarak kaleden çıkıp 
gitmek zorunda kaldı.

Emir Timur’un orduları hiçbir dire-
nişle karşılaşmadan Sivas Kalesi ön-
lerine kadar geldiler ve kaleyi kuşat-
tılar. Kenti kuşatan Emir Timur, ilk iş 
olarak da kale komutanı Malkoçoğlu 
Mustafa Bey’e elçiler gönderip vakit 
geçirmeden kaleyi teslim etmesini is-
tedi. Malkoçoğlu Mustafa Bey Anado-
lu’nun anahtarı sayılan Sivas Kalesi’ni 
teslim etmeyeceğini ve sonuna kadar 
savaşacağını Emir Timur’un elçileri-
ne bildirdi. Malkoçoğlu Mustafa Bey, 
Emir Timur’un isteğini reddedince 
elçiler geri döndüler ve hemen ardın-
dan yüksek surların etrafında sıkı bir 
kuşatma başladı.
Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin 
Keykubad zamanında, önce yıkılan, 
sonra da surları tamamen yenilenen 
Sivas Kalesi’nin beş kapısı vardı. 
Mazgaldan temele kadar kesme taş-
tan iki sıra hâlinde inşa edilen yük-
sek surların uzunluğu 10.500 adımdı 
ve kapı kanatları da demirdendi. Üç 
tarafında da su ile dolu geniş hen-
dekler vardı. İşte, bu surları aşılamaz 
gibi görünen kaleyi ele geçirmeye 
kararlı olan Emir Timur, öncelikle 
kaleyi çevreleyen su dolu hendekle-
rin içinden dikine su kanalları açtıra-
rak, hendeklerin içindeki suyu başka 
yöne çevirdi ve hendekler boşalınca 
askerlerini hücuma kaldırdı. Mal-
koçoğlu Mustafa Bey de komutasın-
daki bir avuç kale muhafızı ile saldır-
ganlara karşı savunmaya geçti. 

Bâli Bey Hanı, Bursa
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Dev gibi bir ordu ve hayvan sürüle-
riyle kaleyi kuşatan Emir Timur, gece 
demeden gündüz demeden kaleye 
saldırı üstüne saldırı düzenletiyor 
ama kale inatla direnmeye devam 
ediyordu. Günler geçiyor, Sivas Ka-
lesi’ni savunan Osmanlı askerleri 
destansı bir direniş sergileyerek 
çekirge sürüleri gibi surlara hücum 
eden saldırganları geri püskürtüyor, 
kale bir türlü düşmüyordu. Askeri 
çok ama topçu kuvveti olmayan Emir 
Timur’un ordusunun dört bir tarafı 
güçlü surlarla çevrili kaleyi ele geçir-
mesi bir hayli zor görünüyordu.
Emir Timur Sivas kalesini düşürürse 
Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezid’in 
kendisine boyun eğeceğini umu-
yordu. Aşılmaz gibi duran yüksek 
ve kalın Sivas surlarına saldırarak 
kaleyi ele geçiremeyeceğini anlayınca 
lağımcılarını harekete geçirdi. Kale-

nin batısında yoğunlaşan lağımcılar, 
köstebekler gibi yerin altını oymaya 
başladılar. Gece gündüz çalışarak aç-
tıkları tünellerin içine büyük kazıklar 
diktiler, toprağın akmasını önlemek 
için tünellerin tavanlarına da sağlam 
tahtalar döşediler ve en sonunda 
surların altına ulaştılar. Surların altın-
da açılan oyuklar istenilen genişliği 
bulunca da lağımcılar surların temel-
lerine barut fıçılarını yerleştirdiler, 
oyukları ve tünelleri kuru ağaçlarla 
doldurdular, sonra da tünellerin için-
den geri çekilip ateşe verdiler. 
İnsanüstü bir gayretle çalışan lağım-
cıların çabaları meyvesini hemen 
verdi ve tutuşturulan lağımlar patla-
dı. Kulakları sağır eden patlamaların 
ardından Sivas Kalesi’nin surlarında 
gedikler açılmaya, toz duman içinde 
kalın duvarlar üst üste yıkılmaya 
başladı.

Yıkılan batı duvarları yüzünden 
kaleyi savunmak gittikçe zorlaşıyor-
du. Yüz yirmi bin nüfuslu, eksiksiz, 
kusursuz, dönemine göre çok ge-
lişmiş bir şehir olan Sivas halkının 
ileri gelenleri can kaygısına düşüp 
bir araya geldiler ve kale komutanı 
Malkoçoğlu Mustafa Bey’in huzuru-
na çıktılar. Ahali, duvarları yıkılan 
şehrin bu hâliyle savunulmasının 
imkânsız olduğunu ve çok geç olma-
dan iyi bir anlaşma karşılığı şehrin 
Emir Timur’a teslim edilmesini, gözü 
kara bir adam olan kale komutanına 
çekine çekine söylediler. Neredeyse 
iki haftadır sıcak yatağında uyuma-
mış, beslenmeye bile fırsat bulama-
mış olan aç, yorgun ve susuz, üstü 
başı toz toprak içindeki Malkoçoğlu 
Mustafa Bey, Sivas sakinlerinin öne-
rilerini soğukkanlılıkla karşıladı ve 
yıkılan kale duvarlarının üstünde 
oturup uzun uzun düşündü. İstanbul 
kuşatmasını sürdüren Yıldırım Baye-
zid’in kuşatmayı kaldırıp zamanında 
yardımlarına gelmesine imkân ve ih-
timal yoktu. Yiyecek ve içecekleri de 
tükenmek üzereydi. Kendi kaderleri-
ni kendileri belirleyecekler, ya kaleyi 
Emir Timur’a teslim ederek canlarını 
kurtaracaklar ya da yıkılan surların 
üstünde vuruşarak öleceklerdi. Sivas 
halkıyla anlaşan Malkoçoğlu Mustafa 
Bey, vakit geçirmeden Emir Timur’a 
bir elçi gönderdi.
Sivas kale komutanından gelen elçiyi 
dinleyen Emir Timur, kendisine bağ-
lanmaları karşılığında şehirde yaşa-
yan Müslüman ve Hıristiyan halkın 
yaşamlarını bağışlayacağına, kaleyi 
kahramanca savunan cesur Osmanlı 
askerlerinin de kanlarını dökmeyece-
ğine dair söz verdi.
Emir Timur’un verdiği söze güvenen, 
özü sözü bir Malkoçoğlu Mustafa 
Bey, Sivas halkının da onayını alarak 
komutasına bırakılan kaleyi teslim 
etti. Böylece on sekiz gün süren ku-
şatma sona ermiş oldu. Sivas kalesine 
giren Emir Timur ve askerleri, aman 

Bâli Bey Camii, Niş, Sırbistan

Bâli Bey Camii, Yenişehir, Bursa

Bâli Bey Camii, Yenişehir, Bursa



69Bursa Günlüğü

parası ödeyip canlarını kurtaranların 
dışında kalan hiç kimseye acımadılar. 
Müslüman ve Hıristiyan ahali kılıçtan 
geçirildi. Kaleyi teslim alır almaz el-
leri, ayakları bağlanan kale komutanı 
Malkoçoğlu Mustafa Bey ve onun yiğit 
askerleri de kazılan derin çukurlara 
indirildiler ve üzerlerine toprak atıl-
mak suretiyle şehit edildiler. 
Emir Timur sözünde durmuş, kaleyi 
inatla savunarak hiddetlenmesine 
sebep olan Osmanlı askerlerinin, söz 
verdiği gibi kanını dökmemiş ve on-
ları diri diri toprak altına gömdürüp 
öldürtmüştü. Sivas üzerinden Halep’e 
yönelmeyi planlayan Emir Timur’un 
Sivas’ı savunan cesur askerlere ve 
masum sivil halka karşı yaptıkları 
kulaktan kulağa hızla yayılmış ve 
Emir Timur’un ordusu doğuya doğru 
yürüyüşe geçmeden önce civarı titret-
meye yetmişti.
Şanlı zaferlere alışkın olduğu için 
Sivas Kalesi önünde büyük sıkıntılar 
yaşayan ve bu yüzden öfkesi bir türlü 
dinmeyen Emir Timur, bununla da 
yetinmemiş ve pek mamur bir şehir 
olan Sivas’ı harabeye çevirmişti.
Sivas’ta askerleriyle birlikte diri diri 
toprağa gömülen Malkoçoğlu Musta-
fa Bey’in oğlu Hamza Bey, Fatih dö-
neminde Niğbolu Sancakbeyi olarak 
görev yapıyordu. Hamza Bey, oğlu 
Bâli Bey’in eğitimiyle de yakından 
ilgileniyordu. İstanbul’u fetheden 
Fatih Sultan Mehmed Han, babası 
Murad Han’ın kurduğu Enderûn-i 
Hümâyûn’u geliştirmiş, yalnızca 
devşirmelerin okuduğu bir okul ol-
maktan çıkarmış ve bu okulda sınır-
ları gün geçtikçe büyüyen devletin 
korunması için gerekli olan mülki ve 
idari kadroların eğitilip yetiştirilme-
sini de sağlamıştı. 
Malkoçoğlu Bâli Bey, babasının isteği 
ile eğitimini bu okulda tamamlamış 
ve ardından Sırbistan Sancakbeyliği-
ne atanmıştı. 1478 yılı Mayıs ayında 
Venedik devletinin yönetimindeki 
İşkodra, akıncı beyi Mihaloğlu Ali Bey 
tarafından kuşatılmıştı. Kale bir türlü 
düşmüyordu. Fatih Sultan Mehmed 
Han, Ali Bey’in yardımına akıncı bey-
leri Mihaloğlu İskender Bey ve Mal-
koçoğlu Bâli Bey’i de gönderdi. Kuşat-
ma sürerken İşkodra önlerine Rumeli 
Beylerbeyi Davut Paşa da geldi. Davut 
Paşa, Venedik Devleti’nin kaleyi 
kurtarmak için gönderdiği yardımcı 
kuvvetleri durdurması için Malkoçoğ-
lu Bâli Bey’i akıncılarının başında 

Venedik sınırına doğru yola çıkardı. 
Malkoçoğlu Bâli Bey ve savaşçıları 
Venedik sınırına vardılar, sınırı aştılar 
ve Venedik içlerine akın üstüne akın 
düzenlediler, İşkodra’ya yardıma gön-
derilen asker ve mühimmatın kaleye 
ulaşmasına engel oldular.
İki imparatorluk, iki yüz kale ve kent 
fethetmiş; Osmanlı topraklarına on 
dört krallık ve prenslik katmış, okul-
lar, kütüphaneler, camiler, sayısız 
hastaneler yaptırmış, azim ve irade 
sahibi Fatih Sultan Mehmed Han, 3 
Mayıs 1481 yılında Hakk’ın rahmeti-
ne kavuşmuştu. Otuz yıl süren padi-
şahlığı döneminde bizzat yirmi beş 
sefere katılan, Orta Çağ’ı kapatıp Yeni 
Çağ’ı başlatan cihan padişahı Fatih 
Sultan Mehmed Han’ın yerine oğlu 
Bayezid Han geçmişti. 
Polonyalılar, Venedikliler ve Macarlar-
la anlaşarak Balkanlardaki toprakları 
garantiye alan Bayezid Han, gözünü 
Boğdan’a çevirmişti. 1484 baharında 
yola çıkan ordu Boğdan’ın Karade-
niz’e kapısı olan Kili (Chilia) Kalesi’ni 
sardı ve dokuz günlük bir kuşatmanın 
ardından kaleyi ele geçirmeyi başar-
dı. Karadeniz kıyılarında harekâtını 
sürdüren Osmanlı ordusu, on iki gün-
lük bir kuşatmanın ardından güçlü 
Akkirman Kalesi’ni de fethetti. 
En önemli iki kalesini kaybeden Boğ-
dan Prensi Stefan Çel Mare, Osmanlı-
lar karşısında perişan olan ordusunu 
iki yıl içinde yeniden toparladı ve 
Boğdan’ın can damarı olan iki kaleyi 
geri alabilmek için ordusunun başın-
da Osmanlı topraklarına girdi, Kili 
ve Akkirman kalelerini sıkıştırmaya 
başladı. Haberi alan Bayezid Han, 
döneminin en meşhur akıncı komu-
tanı Malkoçoğlu Bâli Bey’e derhal 
Boğdan’a gitmesini ve Prens Stefan’ın 
ordusunu durdurmasını emretti. Sa-
dık savaşçılarını cehennemin ortasına 
kadar götürebilecek bir kudrete sahip 
olan Malkoçoğlu Bâli Bey, padişah 
fermanını alır almaz, yorulmak nedir 
bilmeyen görkemli atına bindi ve 
çatal yürekli, çelik bilekli akıncılarını 
da ardına takıp Silistre’den Boğdan’a 
doğru yola çıktı. 
Adı bile Avrupa’yı dehşete düşüren 
ünlü akıncı komutanının Boğdan’a 
girdiğini casuslarından öğrenen 
Prens Stefan, Leh ve Macar kralların-
dan yardım istedi. İki kral da isteği 
geri çevirmediler ve askerlerinin bir 
kısmını Prens Stefan’ın yardımına 
gönderdiler. Prens Stefan ordusun-

daki asker sayısını arttırmak için uğ-
raşırken zorlu dağ geçitlerini aşarak 
Boğdan’a ulaşan Malkoçoğlu Bali Bey 
de boş durmuyordu. Prut Nehri’nin 
üzerine köprü kurduran Malkoçoğlu, 
karşı yakaya geçti ve kendi akıncıları 
ile köprübaşında kampını kurdu, 
akıncılarının büyük bir kısmını göz-
lerden uzakta pusuya yatırdı, tımarlı 
sipahi kuvvetlerini ise ileri gönderdi. 
Boğdan gözcüleri, Prut Nehri kıyı-
sında kampını kuran Malkoçoğlu 
Bâli Bey’in az bir kuvveti olduğunu 
görünce geri döndüler ve sözlü olarak 
raporlarını sundular. Bâli Bey’in as-
ker sayısının az olduğunu öğrenince 
ümitlenen Boğdan ordusu hazırlanıp 
yola çıktı ve Malkoçoğlu Bâli Bey’in 
kuvvetlerine ani bir baskın düzenledi. 
Aslında bu baskını bekleyen ve stra-
tejisini buna göre belirleyen tecrübeli 
akıncı komutanı Malkoçoğlu, hiç telaş 
göstermeden yağız atına bindi ve 
eğitimli savaş atını şaha kaldırdıktan 
sonra bir avuç akıncısıyla düşman 
süvarilerinin karşısına dikildi. Prens 
Stefan’ın askerleri çok kollu yaratıklar 
gibi savaşan az sayıdaki akıncıyla bir 
türlü başa çıkamıyordu. Savaş tüm 
şiddetiyle sürerken sabırla pusuda 
bekleyen akıncılar, Boğdanlıların hiç 
beklemediği bir anda aniden ortaya 
çıktılar ve yeri göğü inleten savaş 
naraları atarak saldırıya geçtiler. 
Oklar, kargılar, kılıçlar havada uçuşu-
yordu. İki arada kalan ve dünyanın 
en iyi hafif süvarileri olan akıncılar 
tarafından kısa sürede paramparça 
edilen Prens Stefan’ın kuvvetlerinden 
hayatta kalabilenler savaş alanından 
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kaçmaya başladılar. 
Boğdanlılar baskına gelmişler ama 
baskın yemişler, sağlam bilekli Türk 
akıncılarının büyük bir beceriyle 
kullandıkları kesici ve delici silahla-
rın karşısında tutunamamışlar, Prut 
Nehri kıyısına serilmişlerdi. Ordu-
sunun kılıç artıklarıyla birlikte savaş 
alanından kaçarak canını zor kurta-
ran Prens Stefan’ın maneviyatı bir 
hayli bozulmuştu. Ne yaparsa yapsın 
Osmanlılarla başa çıkamayacağını 
yaşayarak öğrenen Boğdan prensi, 
bu büyük bozgunun ardından Türk-
lerin hâkimiyetine boyun eğmek 
zorunda kaldı. 
Kader, Malkoçoğlu Bâli Bey ile Boğ-
dan Prensi Stefan’ı yıllar sonra yine 
karşılaştıracaktı. 1497 yılında Leh 
Kralı Jan Albert, Osmanlı Devleti’nin 
himayesindeki Boğdan’a saldırdı. 
Prens Stefan, hemen Osmanlı Devle-
ti’nden yardım istedi. Osmanlı Devle-
ti, Prens Stefan’ın yardımına altı yüz 
asker gönderdi. Prens Stefan ve Türk 
askerleri Leh kuvvetlerini Suçiova’da 
çevirip imha ettiler.
1498 yılı ilkbaharıydı. Osmanlı 
hükümeti, kendi himayelerindeki 
bir krallığa saldırdığı için Lehistan 
Devleti’yle yıllar önce yapılan barış 
antlaşmasının bir hükmü kalmadığını 
ileri sürerek Malkoçoğlu Bâli Bey’i 
kırk bin kişilik bir kuvvetle Lehistan’a 
yolladı. Silistre’den yola çıkan Mal-
koçoğlu Bâli Bey ve akıncıları Din-
yester Nehri’nin üzerine kayıklardan 
bir köprü kurdular ve bu köprüden 
geçerek Lehistan’a girdiler. Dinyester 
suyunu geçen Osmanlı kuvvetlerine 
Boğdan prensi Stefan rehberlik edi-
yordu. Malkoçoğlu Bâli Bey, Lehistan 

topraklarında ordusunu yürüyüşe 
geçirmeden önce küçük oğlu Tur Ali 
Bey’i öncü çıkardı. Büyük oğlu Ali 
Bey’i de artçı bırakıp, devlet ve millet 
için ölmeye ve öldürmeye hazırlanan 
tepeden tırnağa silahlı savaşçılarıyla 
birlikte düşman topraklarında iler-
lemeye başladı. Yıldırım gibi hareket 
eden Malkoçoğlu ve savaşçıları Kar-
kova, Dreşni, Glagori, Cinanca, Gele-
banya ve Leh kralının yazlık sarayının 
bulunduğu Braklav kalelerini fethetti. 
Leh kralını cezalandırmakla görevlen-
dirilmiş olan Bâli Bey, zapt ettiği bu 
kaleleri yakıp yıktı. Vadiler, şehirler, 
göller, nehirler aşan Malkoçoğlu, güç-
lü Radimin Kalesi’ni de kuşattı ama 
kaleyi düşüremedi. Kalenin önünde 
kalan Bâli Bey, oğlu Tur Ali Bey ve 
buyruğuna verdiği savaşçılarını 
Lehistan’ın içlerine doğru akına gön-
derdi. Malkoçoğlu Tur Ali Bey ve at 
binmede, ok atmada, kılıç savurmada 
son derece usta akıncılar Lehistan 
topraklarında fırtına gibi estiler. 
Mevsim geçmek üzereydi ve görev 
tamamlanmıştı. Oğullarını ve sağa 
sola akına gönderdiği savaşçılarını 
Radimin Kalesi önünde toplayan Mal-
koçoğlu, Silistre’ye dönüş için hazır-
lıklara başladı.
Lehistan seferini tamamlayan Bâli 
Bey, gözcülerini ileri gönderdikten 
sonra Silistre’ye doğru yola çıktı. 
Bölgeyi tarayarak Dinyester Nehri’ne 
ulaşan gözcüler, köprünün yıkılmış 
olduğunu görünce geri döndüler. Bâli 
Bey maiyetindeki akıncı beylerinden 
Hasan Bey’i yıkılan köprünün yerine 
yeni bir köprü kurmakla görevlendir-
di. Hasan Bey ve adamları binbir zor-
lukla nehrin üzerine yeni bir köprü 

kurmayı başardılar ve akıncıları karşı 
kıyıya geçirdiler. 
Dinyester Nehri’ni geçen akıncıları 
suyun öte yakasında bir sürpriz 
bekliyordu. Lehistan kralı Jan Al-
bert’in askerleri akıncıların geçmek 
zorunda kalacağı dar vadide pusuya 
yatmışlar, Bâli Bey ve savaşçılarının 
dönüş yolunu kapatmışlardı. Bâli 
Bey’in uyanık öncüleri tuzağı fark 
ettiler. Dar vadide iki gün, iki gece 
boyunca çok çetin çarpışmalar oldu. 
Neticede akıncılar bilek gücüyle 
pusuyu kırdılar ve vadiyi Lehistan 
askerlerinden temizleyerek yollarına 
devam ettiler, Akkirman yoluyla Os-
manlı topraklarına geri döndüler. 
Boğdan Voyvodası Stefan Çel Mere, 
bu sefer esnasındaki hizmet ve sada-
katinden dolayı samur kürklü hil’at, 
beylerbeyi rütbesinde olarak iki tuğ, 
iki sancak ve bir de başına giymek 
üzere yeniçeri orta komutanlarının 
serpuşu olan kuka denilen tüylü ser-
puş ile taltif olundu.
Kırım Hanı Mengli Giray’ın, yeniçeri-
lerin ve Rumeli fatihi Türk akıncıla-
rının desteği ile Şehzade Selim, 1512 
yılı Nisan ayında babasını tahtından 
indirdi ve Osmanlı padişahı oldu. 
Şehzade Ahmed, kardeşi Selim’in bir 
oldubitti ile Osmanlı tahtını ele ge-
çirmesini hazmedemedi ve o da Kon-
ya’da padişahlığını ilan etti. İki başlı-
lığa son vermek isteyen Sultan Selim, 
kardeşinin üzerine efsane akıncı 
komutanı Malkoçoğlu Bâli Bey’in oğlu 
Ali Bey’i gönderdi. Malkoçoğlu Ali 
Bey’in Konya’ya yürüdüğünü öğrenen 
Şehzade Ahmed, iki oğlunu yardım 
istemek üzere Şah İsmail’e gönderdi. 
Malkoçoğlu Ali Bey ve tecrübeli sa-
vaşçılarıyla başa çıkamayacağını bilen 
Şehzade Ahmed, Konya’yı terk edip 
Malatya’ya çekildi. Zorlu uğraşlardan 
sonra Sultan Selim, kardeşlerini orta-
dan kaldırdı ve Osmanlı Devleti’ndeki 
kargaşayı bitirdi (Ocak 1514). Yavuz 
Sultan Selim, şehzadeler gailesini iki 
senede bertaraf ettikten sonra İran 
Seferi için hazırlıklara başladı ve 
ordunun Bursa Yenişehir Ovası’nda 
toplanmasını buyurdu.
Yaşamı boyunca devleti ve milleti için 
durmadan dinlenmeden çalışan Mal-
koçoğlu Bâli Bey Hakk’a yürümüş, nö-
beti oğulları devralmıştı. Büyük oğlu 
Ali Bey, Sofya Sancak Beyi, küçük oğlu 
Tur Ali Bey ise Silistre Sancak Beyi 
olarak hizmete devam ediyorlardı. 

Malkoçoğlu Türbesi, Kopčić, Bosna Hersek (Fotoğraf: Michael Kiel)
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Malkoçoğulları, Yavuz Sultan Selim’in 
buyruğunu alınca akıncılarının önü-
ne düştüler ve Yenişehir Ovası’na 
ulaştılar. Rumeli kuvvetleri de orduya 
katıldıktan sonra yürüyüşe geçildi. 
Bin türlü sıkıntı içinde iki bin beş yüz 
kilometrelik yolu kat edip Çaldıran 
Ovası’na ulaşan ordunun askerleri 
son derece bitkin düşmüştü ama din-
lenecek zamanları yoktu.
Şah İsmail askerlerini, Çaldıran 
Ovası’nın doğu tarafındaki hafif me-
yilli tepelerin üzerine yerleştirmişti. 
Bulunduğu yerin her iki yanında da 
aşılmaz dağ çıkıntıları olduğundan 
Osmanlı süvarileri tarafından çevril-
me tehlikesi yoktu. 
Şafak sökerken savaş alanına hâkim 
bir çıkıntı üzerine yerleşen Sultan 
Selim Han, elinin bir hareketi ile Os-
manlı süvarilerini harekete geçirdi. 
Osmanlı kuvvetleri, ovaya tepelerden 
akan bir demir yığını gibi indiler. Atla-
rın toynaklarından kalkan toz bulut-
ları dağılmadan kırmızı üniformaları 
ile Azaplar’da ovaya indiler. Sağında 
yeşil bayrakların dalgalandığı sipa-
hileri, solunda al bayraklar arasında 
silahtarları ve arkasında muhafız ala-
yı bulunan Yavuz Sultan Selim Han da 
tepeden indi ve er meydanına girdi. 
Ordusunu savaş düzenine sokmaya 
çalışan Sultan Selim, bir padişahtan 
çok bir general gibi hareket ediyor, 
ovada bir birlikten ötekine at koştu-
rarak gerekli buyrukları veriyordu.
Demir zincirlerle birbirine bağlan-
mış toplar Osmanlı ordusunun her 
iki ucuna yerleştirildi ve namluları 
düşmana doğru çevrildi. Uzun yürü-
yüşün getirdiği gıda eksikliği ve yor-
gunluktan bitkin düşmüş yüz yirmi 
bin Türk savaşçısı sinirleri gerilmiş 
olarak Yavuz Sultan Selim’in işaretini 
beklemeye başladılar. İşaret verilince 
azaplar, hareket etmeden saldırıyı 
bekleyen Safevi merkezine doğru bir 
bütün hâlinde hızla ilerlediler. Aynı 
anda Osmanlı topları hep Safevi süva-
rilerinin üzerine gürledi. Ova bir anda 
at ve insan cesetleriyle doldu. 
Top atışları kesilince Şah İsmail on 
bin seçkin süvarisi ile ileri atıldı. Sa-
vaş alanında Şah İsmail’i Silistre San-
cak Beyi Malkoçoğlu Tur Ali Bey kar-
şıladı ve Rumeli fatihi Türk akıncıları 
ile Safevi süvarileri arasında korkunç 
bir çarpışma başladı. Akıncılarının 
önünde çarpışan Malkoçoğlu Tur Ali 
Bey, önüne çıkan Safevi süvarilerini 
birer birer devirerek Şah İsmail’e 

doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada 
birkaç küçük yara aldı ama durmadı. 
Şah İsmail’in süvarileri, eğri kılıcı Az-
rail’in tırpanı gibi çalışan Malkoçoğ-
lu Tur Ali Bey’in önünü kesmeye 
kalktılar ama korkunç kararlı akıncı 
komutanını durduramadılar. Tepeden 
tırnağa kana bulanmış akıncı komu-
tanı, Şah İsmail’e ulaşmayı başarmıştı 
ancak yorgunluktan da tükenmişti. 
Şah İsmail, canını almaya hazırlanan 
yaralı ve yorgun akıncı komutanının 
üzerine doğru atını sürdü. İki usta 
silahşör vuruşmaya başladılar. Şah 
İsmail, kan kaybından dolayı güçten 
düşen Malkoçoğlu Tur Ali Bey’i kısa 
bir çarpışmanın ardından Çaldıran 
Ovası’nda şehit etti.
Küçük kardeşi Tur Ali Bey’in şehit 
düştüğü haberini alan Malkoçoğlu 
Ali Bey görkemli atını acımasızca to-
pukladı, pervasızca Safevi kuvvetle-
rinin arasına daldı ve kimsenin başa 
çıkamayacağı bir hiddetle saldırıya 
geçti. Çok sevdiği kardeşinin ölümü-
nü duyunca aklı başından giden ve 
akıncılarından uzaklaşarak Safevi 
kuvvetlerinin arasında bir başına 
kalan Malkoçoğlu Ali Bey kanının 
son damlasına kadar savaşmaya de-
vam etti ve Safevi kılıçlarının altında 
şehit oldu.
Aynı saatlerde Şah İsmail de bir kur-
şunla yaralanıp atının ayakları dibine 
yuvarlandı. Muhafızlarından biri 
Şah İsmail’i yerden kaldırdı ve atının 
terkisine aldı. Safevi ordusu artık 
tükenmişti. Bozuldular ve başta Şah-
ları olduğu hâlde kan kesmiş savaş 
alanından Tebriz’e doğru kaçmaya 
başladılar.
Osmanlı ordusu Çaldıran Ovası’nda 
büyük bir zafer kazanmış ama yeri 
doldurulamaz iki akıncı komutanını 
da kaybetmişti.
Not 1: Akıncılar, Rumeli’de ayrı ayrı 
ocak hâlinde ve muhtelif mıntıkalar-
da bulunurlar ve kumandanlarının 
isimleriyle anılırlardı. Osmanlıların 
ilk fetih zamanlarında Evrenuz Bey 
akıncıları vardı; daha sonra fetih 
nispetinde hudutlarda Mihaloğulları, 
Turahan Bey ve Malkoç Bey akıncıları 
meydana çıkmış olup bunlar Mihallı, 
Turahanlı ve Malkoçoğlu akıncıları 
diye on altıncı yüzyılın sonlarına ka-
dar şöhretlerini muhafaza etmişler ve 
Osmanlı fütuhatında pek mühim hiz-
met görmüşlerdir. ( İ. H. Uzunçarşılı)
Not 2: Mezar taşlarının üzeri okudu-

ğunda; bir mezar taşında “Balig Beg” 
ifadesi ve 910/1504 tarihi yer almak-
ta, diğer mezar taşının üzerindeki 
isim okunamazken 956/1549 tarihi 
yazılı olduğu görülmektedir. Bâli Bey 
Cami’si bir külliyeden oluşmakta ama 
camiye bağlı han günümüze dek ula-
şamamıştır.
Not 3: Malkoç Bey’in ölüm tarihi 
bilinmemektedir. Türbesi bugün Bul-
garistan sınırları içinde kalan Burya 
köyündedir. 1950 yılına kadar Burya 
köyünün eski adı “Malkoçova” idi.
Not 4: Sivas Kalesi’ni kuşatan Emir 
Timur’un komutasındaki asker sayı-
sını Alphonse De Lamartin sekiz yüz 
bin olarak yazıyor. Abartılmış bir sayı 
ama onu kullanmayı tercih ettim.
Not 5: Emir Timur’un tahribatının 
sonuçları çok büyük olmuş ve eski 
Roma’nın Sebeste adlı zengin şeh-
rinden geriye pek bir şey kalmamış, 
şehir o günden sonra uzun süre belini 
doğrultamamıştı.

Kaynaklar
Büyük Osmanlı Tarihi, Ord. Prof. İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı.
Büyük Osmanlı Tarihi, Baron Joseph Von 
Hammer Purgstall.
Osmanlı Tarihi, Alphonse de Lamartine.

Malkoçoğlu Bâli Bey'in kabri,  
Bâli Bey Camii Haziresi, Yenişehir, Bursa
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Osmanlılar’ın büyük şehir 
fetihlerinin ilkini teşkil eden 
Bursa’nın ele geçiriliş târihi, Os-
manlı Devleti’nin kuruluş devrinden 
sonraki asırlarda kaleme alınmış 
geç kaynaklarda birbirleriyle 
çelişecek şekilde 1310-1365 zaman 
aralığına yerleştirilmiştir. Osmanlı 
târih kaynakları gibi Bizans takvim 
ve kroniklerinde de aşırı derecede 
farklılık ve çeşitlilik gösteren bu 
tutarsız târihler silsilesi, yalnız XV. 
yüzyıl Osmanlı müverrihlerinden 
Karamânî Mehmed Paşa, ‘Âşık Paşa-
zâde ve onu izleyen Oruç Beg-Ham-
zavî/Anonim kaynak grubunda 
“726” (m. 1326) yılı olarak 
gösterilmiştir ki, ilk bakışta sanki 
bir esâsa dayanıyormuş izlenimi 
uyandıran bu târihin adı geçen 
kaynaklarda ortaklaşa tekrar-
lanmasının sebebi, aslında hepsinin 
tahrife uğramış ortak tek bir Takvim 
metnine dayanıyor olmalarından 
başka bir şey değildir. Buna rağmen 
XVI. yüzyıldan itibâren literatüre 
kalıcı bir şekilde yerleşen bu târihin, 
bu yerli kaynaklarla az-çok ilişki 
içinde oldukları öteden beri bilinen 
XVII.-XVIII. yüzyıllara ait birkaç Bi-
zans Takvimi’nde de onları tâkiben 
tekrar edilmesi; özellikle ‘Âşık Paşa-
zâde’nin kroniğinin daha sonraki za-
manlarda artan şöhreti ve içindeki 

                                                           
1 Krş. Hakan Yılmaz, “Bursa Fethine Yö-
nelik Yeni Yaklaşımlar ve Bursa’nın Ger-
çek Fetih Tarihi”, Şehir & Toplum, S. II 
(Haziran 2015), s. 61-73. 

bilgilerin salt doğru birer veri gibi 
kabul edilmesinin de etkisiyle, 
erken modern târih yazarlarını bir 
yanılgı sonucu 726/1326 târihinin 
diğerlerinden daha doğru ve 

2 Krş. Hakan Yılmaz, “Yeni Tarihî Bulgu-
lar Işığında Bursa’nın Fetih Süreci: 
Bursa ve Çevresi Ne Zaman Fethedildi?”, 

gerçekçi olduğu kanaatine sev-
ketmiştir. 
Biz bundan yedi yıl kadar önce 
neşrettiğimiz kısa bir makalede, ilk 
kez çağdaş bir Seyâhat-nâme’de yer 
alan özgün kayıtlar, onu te’yid eden 
Osman Gâzî hayatta iken düzen-
lenmiş 723/1323 târihli çağdaş bir 
vakfiye ve ayrıca yine Sultan Orhan 
adına kaleme alınmış kayıp bir 
kronikten aktarılan ortak verilere 
dayanarak şehrin fethinin kesin 
olarak 1322 yılı Nisan ayı 
başlarında gerçekleştiğini göstermiş 
ve o âna kadar peşin sathî bir 
hükümle doğru kabul edilen “1326” 
târihinin asılsızlığını bu çağdaş ver-
iler ışığında yeterince ispat 
etmiştik1. Bu makâleden birkaç yıl 
sonra Bursa Günlüğü’nde 
yayınladığımız daha geniş bir ma-
kalede2 ise bu çağdaş verileri daha 
da genişleterek, Bursa’nın çevre 
kazâlarının fethinin ise 723-
724/1323-1324 yılları arasında 
tamamlandığını, bâzı eski takvim 
kayıtları ve çağdaş nümizmatik 
kanıtlar ışığında ayrıntılı olarak 
göstermiştik. 
Bu çağdaş materyaller arasında 
özellikle Orhan Gâzî’yi fetihten “iki 
yıl sonra” ziyâret ettiğini açıkça be-
lirten Seyyid Kāsım el-Bağdâdî’nin 

Bursa Günlüğü, S. VIII (Aralık 
2019/Ocak-Şubat 2020), s. 14-32. 

Resim 1- Seyyid Kāsım el-Bağdâ-
dî’yi 724/1324’te, İbn Battuta’yı ise 
ondan sekiz yıl sonra 
(732/1332’de) Bursa’da ağırlayan 
Osmanlı Devleti’nin ikinci 
hükümdârı Orhan Gâzî. (Musavver 
Silsile-nâme’-i Âl-i ‘Osmân, İÜ Ktp. 
TY, nr.: 9365, vr. 2a.) 

Hakan Yılmaz / Araştırmacı-Yazar & Yeniçağ Tarihi Uzmanı

Çağdaş Tarihî Bir Takvim Işığında 

Bursa’nın Fetih Târihine Katkı
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1324 yılı Haziran ayına âit izle- 
nimleri o zaman kimi tarih 
yazarlarının epeyce dikkatini çek-
miş; içindeki bilgilerin doğruluğuna 
ilişkin herhangi bir muhâlif görüşe 
yer verilmeksizin, fethin kronolojisi 
hakkında isâbetli ya da isâbetsiz 
birtakım hipotezler bile inşâ 
edilmiştir. 

Bursa’nın Fethi’nin 1322’de 
Gerçekleştiğini Kanıtlayan 
Çağdaş Kanıt ve Materyallere 
Kısa Bir Bakış 

Yukarıda saydığımız Osmanlı 
kaynaklarında verilen birbirinden 
farklı ve çelişkili târihler bir yana, 
aynı eserin farklı nüshalarında bile 
Bursa’nın fetih târihi istinsah 
hatâları nedeniyle çok farklı nok-
talara çekilmiş, bu ise zâten 
karmaşık olan târih meselesini daha 
da çözümsüz bir hâle getirmiştir. 
Bununla birlikte umum Osmanlı 
müverrihleri arasında aslî kaynak-
lara bütünüyle vâkıf oluşu ve tenkidî 
yazım metodu ile dikkati çeken 
Mehmed Neşrî, Kitâb-ı Cihân-
nümâ’sında yukarıdaki kaynaklarda 
verilen tarihlerin hepsini asılsız ka-
bul ederek, Bursa’nın fetih târihi 
hakkında çok net ve kesin bir 
ifâdeyle: “Bu fethüñ târîhi hicretüñ 
yedi yüz yigirmi ikisinde vâkı‘ oldı, 
Burûsa’nuñ fethi bu târîhden 
olduğına hîç nizâ‘ yokdur.” bilgisini 
vermiştir3. Neşrî’nin verdiği bu 
722/1322 tarihi, Osmanlı litera-
türünde Bursa’nın gerçek fetih tari-
hine yönelik kesin te’yidle verilmiş 
                                                           
3 Mehmed Neşrî, Ğıhânnümâ: Die 
Altosmanische Chronik des Mevlânâ 
Mehemmed Neschrî, Band II: Text des 
Cod. Manisa 1373, nşr. F. Taeschner, 
Leipzig, 1955, p. 58, st. 11-12; Neşrî, 
Kitâb-ı Cihân-nümâ, F. Reşit Unat - M. 
Altay Köymen, TTK, Ankara 1949, c. I, s. 
134. 

yegâne târih oluşuyla dikkati çek-
mektedir. 
Neşrî’nin Bursa’nın Fethi hakkında 
özellikle 722/1322 târihini kesin 
ifâdelerle te’yid etmesi; onun târih 
kaynaklardaki bu kronoloji 
karmaşasını peşinen fark edip, ko-
nuya ilişkin çağdaş kaynaklar 
üzerinde kapsamlı bir araştırma 
yaptığını, bu kaynaklar içinde bu 
târihi kesin olarak netleştiren özgün 

4 Bk. Hakan Yılmaz, “Orhan Gâzî’yi 
Sarayında Ziyaret Etmiş Bir 
Seyyah/Sûfî: Seyyid Kāsım el-Bağdâdî 
ve Seyâhat-nâme’sinin Kuruluş Devri 
Osmanlı Târihi Açısından Önemi”, 
Osmanlı’da Yönetim ve Savaş, ed.: M. Y. 
Ertaş-H. Kılıçaslan, Mahya Yay. & 
OSAMER, İstanbul 2017, s. 17-39; Hakan 

verilere ulaştığını kuşkuya imkân 
bırakmayacak bir biçimde anlama-
mızı sağlar. 
Nitekim daha önce Seyâhat-nâme’si-
nin Orhan Gâzî ile ilgili kısmını, ilkin 
XVII. yüzyılda istinsah edilmiş rulo 
kopyasına, ardından 750/1350’de 
kaleme alınmış orijinal yazma 
nüshasına dayanarak iki defa 
neşrettiğimiz, Sultan Orhan’ı 
724/1324 yılı yazında Bursa 
Sarayı’nda ziyâret eden çağdaş İs-
lâm sûfîsi Seyyid Kāsım el-
Bağdâdî’nin4 Bursa’nın fethiyle ilgili 

Yılmaz, “Seyâhat-nâme’sinin Orijinal 
Nüshasına Göre Hacı Kāsım el-
Bağdâdî’nin Bursa Seyahati (724-
725/1324)”, Bursa Günlüğü, Sy.: X 
(Eylül-Ekim-Kasım 2020), s. 86-96. 

Resim 2- Hacı Kāsım el-Bağdâdî 
Seyâhat-nâme’sinin 750/1350’de 
oğlu Şeyh Haydar tarafından yazılan 
orijinal nüshası ve XVII. yüzyılda 
istinsah edilen rulo nüshasında, 
Bursa’nın Fethi’nin 722/1322’de 
gerçekleştiğini bire bir aynı 
ifâdelerle açıklayan satırlar. (Se-
yâhat-nâme, orijinal nüsha, vr. 26b, 
st. 10-15; rulo nüsha, st. 146-148.) 

Resim 3- Babası Osman Gâzî’nin 
emriyle Bursa’yı kuşatıp 1322 yılı 
Nisan ayında fetheden Orhan Gâzî, 
kuşatma sırasında dış kale surları 
önünde. (Venice Biblioteca Na-
zionale Marciana, Cod. Or.: 57, fol. 
232r.) 
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kaydı, Neşrî’nin verdiği bu târihi 
doğrulayan aslî kaynaklardan bi-
rinin mâhiyet ve niteliğini çözüm-
lememizi sağlayan önemli bir tespit 
olmuştur. Batı Anadolu Türkmen 
beyleri arasında yalnız Orhan 
Gâzî’yi ziyâret edişi ile dikkati çeken 
Bağdâdî, Seyâhat-nâme’sinde Beg-
Sarayı’na geldiği sırada henüz 
birkaç ay önce vefât etmiş olan Sul-
tan Osmân Gâzî’den المرحوم المغفور 
“el-merhûmü’l-mağfûr” ifadesiyle 
                                                           
5 Seyyid Kāsım el-Bağdâdî, Seyâhat-
nâme, Orijinal nüsha, vr. 26b, st. 10-15; 
Rulo nüsha, st. 146-148. 

söz ettikten sonra, oğlu Orhan’ın 
yanına geldiği sırada Bursa’nın 
Fethi’nin üzerinden iki yıl geçmiş 
olduğunu sarâhatle belirterek, 
Neşrî’nin verdiği târihin 
doğruluğunu şu açık ifâdeleriyle 
ortaya koymuştur: 

لیفة خ وتوجھت مع أصحابى إلى نحو البورصا عند
الغازى بن خان  العالم وسلطان اإلسالم اورخان

السلطان المرحوم المغفور السلطان عثمان خان 
الغازى ، بعد فتح البورصا وأخذھا من ید الكفار 

 بسنتین .

“Ashâbım (yoldaşlarım)la birlikte 
Bûrsâ tarafına, merhûmü’l-mağfûr 
es-Sultân Gâzî Sultân ‘Osmân Hân’ın 
oğlu, Halîfetü’l-‘âlem (Yeryüzünün 
Halîfesi), Sultânü’l-İslâm (İslâm Sul-
tânı) Gâzî Sultân Orhân Hân’ın 
katına doğru yöneldim. Bûrsâ fethi 
sonrasıydı, orayı kâfirlerin elinden 
alalı iki yıl olmuştu.”5 

6 Bursa Şer‘iyye Sicilleri, Ankara Millî 
Ktp, nr.: 4121, vr. 83b; VGMA, nr.: 

Bursa’nın 722/1322’de fethedild-
iğini gösteren bu çağdaş kayıt, Os-
man Gâzî’nin gelini Asparuça 
Hâtûn’a bağışladığı bazı yerler 
hakkında Ramazân 723/Eylül 1323 
tarihinde düzenlenen çağdaş vak-
fiyedeki bir başka kayıt tarafından 
da açıkça te’yid edilir. Bu vakfiyede 
henüz hayatta olan Osman Gâzî’nin, 
gelini Asparuça’ya bâzı köylerle 
birlikte:  والمزرعة المدعوة الچفتلكى بالقلى
 Burûsa kazâsına“ : الكائنة بقضاء بروسھ
kâ’in (yerleşik) bulunan ‘Balıklı-çift-
lük’ adlı mezra‘a”yı da vakfettiği 
sarâhatle belirtilmiş 5F

6 ve Bursa’nın 
723/1323 yılından daha önceki bir 
târihte Osmanlı hâkimiyetine girdiği 
çağdaş bir belgenin diliyle de tescil 
edilmiştir. Ayrıca 763/1362’de 
vebâdan ölen Orhan adına yazılmış 
Menâkıb-ı Orhânî isimli kayıp mono-
grafiden bize aktarılan özgün bir 
satırda ise onun kırk bir yıl boyunca 

590/181, s. 207, st. 28-29; nr.: 1891/1, 
s. 2, st. 11. 

Resim 4- Kudâme bin Ca‘fer’in 
Kitâbu’l-Harâc adlı eserinin yegâne 
nüshasının unvan yaprağına Sultan 
Orhan’ın son yıllarında düzen-
lenmiş çağdaş bir Takvim’den 
aktarılan, aralarında Bursa’nın 
722/1322’de fethedildiği bilgisinin 
de yer aldığı ilk Osmanlı fetihlerine 
ilişkin kronolojik kayıtlar. (Kitâbu’l-
Harâc ve Sınâ‘ati’l-Kitâbe, Köprülü 
Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr.: 1076, 
vr. 1a.) 

Resim 5- Orhan Gâzî’nin ölümünden birkaç yıl önce düzenlenen Târihî Tak-
vîm’in 1004/1596’da III. Mehmed’e sunulmuş geç revizyonunda, Bursa’nın 
722/1322’de Osman Gâzî tarafından fethedildiği bilgisinin tekrar edildiği giriş 
metni. (Menâkıb-ı Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, Ankara Millî Ktp. Yz. A.2053/8, vr. 88b.) 
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Beg-Sarayı’nda oturduğuna işâret 
edilerek: “Tamâm kırk bir yıl 
dergâhında kös-i saltanat dögüldi.” 
denilmiştir ki7 bu “kırk bir yıl” onun 
ölüm târihi olan 763/1362’den 
çıkarıldığında yine Bursa’nın fetih 
yılı olan 722/1322 târihini bize ver-
mektedir. Bunlara ilâveten 
Süleymâniye Kütüphânesi’nde 
kayıtlı bir Cülûs listesinde Orhan’ın 
Bursa’da tahta cülûsu 722/1322 
olarak gösterildiği gibi8; XVII. 
yüzyıla ait minyatürlü bir Silsile-
nâme’de de -kuşkusuz bu çağdaş 
özgün verileri tâkiben- Orhan’ın 
Bursa’yı fetih zamânı yine: “Ba‘de-
hû şehr-i Bursâ’yı feth eyledi, bu 
târîhde: 722.” şeklinde zikre-
dilmiştir9. 
Hacı Kāsım Bağdâdî’nin özgün satır-
larını doğrulayan bu konudaki en 
önemli çağdaş kanıtlardan biri de 
ondan sadece sekiz yıl sonra 
Bursa’ya gelmiş olan çağdaşı İbn 

                                                           
7 Celâl-zâde Sâlih Çelebi, Hadîkatü’s-
Selâtîn, İÜ Ktp. TY, nr.: 430, vr. 44a, st. 6-
7; H. Yüksel - H. İ. Delice nşr., TTK 
Yayınları, Ankara 2013, s. 48. 

Battuta’nın Seyâhat-nâme’sine 
düşürdüğü bir nottan ibârettir. Bir 
görgü şâhidi olan İbn Battuta, Bursa 
şehrinin, 723/1323’te hayatta 
olduğunu yukarıdaki Asparuça 
Hâtûn Vakfiyesi’nden, 724/1324 
başlarında öldüğünü ise bu târihte 
düzenlenen Mekece Vakfiyesi’nden 
öğrendiğimiz Osman Gâzî tarafın-
dan, bu zaman aralığından daha 
önceki bir târihte fethedildiğini 
açıkça dile getirerek şöyle demiştir: 

ووالده الذي استفتح مدینة برصا من 
أیدي الروم وقبره بمسجدھا وكان 

للنصارى . ویذكر أنھ  مسجدھا كنیسة
سنة حاصر مدینة یزنیك نحو عشرین 

ومات قبل فتحھا ، فحاصرھا ولده ھذا 
الذي ھو ذكرناه اثني عشرة سنة وافتحھا 

... 

“Onun (Orhan’ın) babası Rûm’un 
elinden Bursa şehrini fethetmiş. 
Kabri oradaki bir mesciddedir. 

8 “Cülûs-ı Sultân Orhân, fî sene: 722.” 
Süleymâniye Ktp. Râgıb Paşa, nr.: 981, 
vr. A2. 
9 Krş. Silsile-nâme, Stuttgart Linden 
Museum, Inv. nr.: VI. A1155, s. 4. 

Oranın mescidi önceleri hıristi-
yanların kilisesi imiş. Söylen-
diğine göre; o Yeznîk (İznik) 
şehrini de yirmi sene kadar 
kuşatmış, ancak fethini 
göremeden ölmüş; zikrettiğimiz 
bu oğlu (Orhan) on iki sene daha 
kuşattıktan sonra nihâyet onu 
feth etmiş.”10 
Ünlü seyyah burada Osman 
Gâzî’nin 723-724 yılları arasına 
târihlenen ölümünden daha önce, 
bizzat onun tarafından alındığını 
söyleyip, yalnız İznik’in fethini 
oğlu Orhan’a mâletmekle, 
Bağdâdî’nin şehrin 722/1322’de 
fethedildiği yönünde verdiği bil-
giyi doğrulamıştır. Dolayısıyla 
kroniklere tek bir kaynak grubu-
nun tekrârı sonucu giren ve bu 

10 İbn Battuta, Tuhfetü’n-Nüzzâr fî 
Garā’ibü’l-Emsâr ve’l-‘Acâ’ibü’l-Esfâr, 
Beyrut, ts., s. 308-309, st. 22; 1-4. 

Resim 6- İbn Battuta Seyâhat-nâme’sinin Paris’teki nüshalarından birinde, ünlü 
seyyahın Bursa’yı henüz sağ iken Sultan Orhan’ın babası Osman’ın fethettiğini, 
İznik’i ise uzun yıllar kuşattığı hâlde fethini göremeden vefât ettiğini açıkça dile 
getirdiği bölümün ilk satırları. (Bibliothèque Nationale, Supp. Arabe, nr.: 909, vr. 
87a, st. 18-21.) 

Resim 7- Bursa’yı ölümünden iki yıl 
önce fetheden Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Gâzî’nin bir tasviri. 
(Musavver Silsile-nâme’-i Âl-i ‘Os-
mân, İÜ Ktp. TY, nr.: 9365, vr. 9a.) 
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târihin iyice yerleşmesi sonrası 
onların etkisinde kalmış bâzı geç 
dönem Bizans kroniklerinde de 
yinelenen, ancak bugüne kadar 
çağdaş hiçbir materyalle te’yid 
edilemeyen “1326” târihinin tam 
aksine, çağdaş/özgün belge ve 
kaynakların tümü Bursa’nın 
722/1322 yılı içinde fethedildiği 
noktasında birleşmektedir. 

XIV. Yüzyıla Âit Çağdaş Bir  
Osmanlı Takviminde Bursa’nın 
Fetih Târihi 

Bursa’nın tek bir “fetih târihi” 
olduğu ve aynı yılı tekrarlayan 
birbirinden bağımsız çağdaş 
kaynakların yanılmak gibi bir ih-
timâli söz konusu olmadığı için, 
daha önce 722/1322 yılı etrâfında 
birleştiğini gösterdiğimiz çağdaş 
kaynaklara -bekleneceği üzere- za-
man ilerledikçe daha da yenileri 
eklenmekte; bizzat şehrin fâtihi 
                                                           
11 Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr.: 
1076. 
12 Kudâme bin Ca‘fer, Kitâbu’l-Harâc ve 
Sınâ‘ati’l-Kitâbe, Köprülü Ktp., Fâzıl Ah-
med Paşa, nr.: 1076, vr. 1a. 

Orhan asrına dek uzanan resmî 
belge niteliğindeki Târihî Tak-
vîm’lere indiğini tespit ettiğimiz çok 
eski kayıtlarda da aynı târihin yer 
alması, Bursa’nın fethinin kesin 
olarak 722/1322’de gerçekleştiğini, 
diğerleriyle aynı doğrultuda te’yid 
etmektedir. 
Abbâsî Dîvân kâtiplerinden Kudâme 
bin Ca‘fer’in (ö. 337/948) 
320/932’de kaleme alıp vezîr ‘Alî 
bin ‘Îsâ’ya sunduğu Kitâbu’l-Harâc 
ve Sınâ‘ati’l-Kitâbe adlı inşâ ve mâ-
liye kitabının Köprülü Kütüpha-
nesi’nde yer alan yegâne 
nüshasının11 unvan yaprağında, 
eserin ismi ve müellifinin adının 
yazıldığı aynı hatla; biri Osmanlı 
Devleti’nin kuruluşundan önce, üçü 
kuruluşundan sonra gerçekleşmiş 
ilk meşhur Osmanlı fetihlerine ait 
târihlerin tamâmen doğru bir içeri-
kle kaydedilmiş oldukları dikkati 
çeker. 

13 Kudâme İbn Cafer, Kitâbü’l Harâc, 
çev.: Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, 
İstanbul, 2018, Önsöz, s. 13. 
14 Eserin bâblarından birine Zî’l-hicce 
855/Aralık 1451’de Ahmed ibn 
Mübârek-Şâh el-Hanefî tarafından 

Eserin bu köhne nüshasının unvan 
yaprağı üzerine Arapça olarak 
düşürülen, Osman Gâzî’nin ilk 
büyük fethi Karaca-hisâr’dan 
başlayıp Sultan Orhân’ın son zaman-
larında gerçekleşen Gelibolu fethine 
kadar gelerek orada kesilen bu ta-
rihî kayıtlar arasına Bursa’nın fetih 
târihi, yukarıdaki çağdaş kaynaklara 
eşdeğer şekilde bizzat 722/1322 
olarak kaydedilmiştir: 

٦۸۷تاریخ فتح قراجصار على ید عثمان ، سنھ :   

“Karâc’isâr’ın ‘Osmân’ın eliyle fethi, 
sene: 687.” 

٦۹۹فتح حصار بلجك ، سنھ :   

“Bilecük hisârının fethi, sene: 699.” 

۷۲۲فتح قلعہ بورسا ، سنھ :   

“Bûrsâ kal‘asının fethi, sene: 722.” 

۷٥۸فتح حصار گالبولى ، سنھ :   

“Gâlibolı hisârının fethi, sene: 
758.”12 

Bâzı araştırmacılar tarafından VI. 
(XII.) yüzyılda istinsah edildiği 
tespit edilen13 bu nüshanın eskiliği, 
yıpranma oranı, hattı, istinsah tarzı 
ve özellikle konu başlıklarının bire-
bir XII-XIV. yüzyıl yazım özellikleri 
taşımasına bakılırsa, yazımının XIV. 
yüzyıl sonlarından daha ileriye gide-
meyeceği kesin olarak söylenilebilir. 
824/1421 tarihli Farsça Takvîm’e 
benzer şekilde, ancak ondan farklı 
bir dille, Arapça olarak düzenlenen 
bu Takvîm verilerinde; Kuruluş 
devrinde ön plâna çıkan Karaca-
hisâr, Bilecik ve Bursa fetihlerine 
ilişkin tüm kayıtların Gelibolu 
fethine kadar gelip, ondan birkaç yıl 
sonra gerçekleşen “Edirne” ve 
“Kostantîniyye” (İstanbul) 
fetihlerinin henüz kayda 
geçirilmemiş olması14, aktarıldığı 

düşürülen şu kıraat kaydı, nüshanın 
bundan daha eski bir târihte istinsah 
edilip, yazmanın İstanbul’un fethinden 
önceki asırlarda ilgiyle okunduğuna açık 
bir kanıt teşkil eder:  قرآه من أولھ الى ھنا مالكھ

احمد بن مباركشاه الحنفى وانتخب منھ ما عن لھ وذلك 

Resim 8- Bursa’nın merkez kazâsının Osman Gâzî hayatta iken 723/1323’ten 
daha önce fethedildiğini Bağdâdî Seyâhat-nâme’sine eşdeğer şekilde kanıtlayan 
Ramazân 723/Eylül 1323 târihli Asparuça Hâtûn Vakfiyesi metni. (Bursa Şer‘iyye 
Sicilleri, Ankara Millî Ktp, nr.: 4121, vr. 83b.) 
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orijinal Takvîm nüshasının Ru-
meli’de Osmanlı akın ve fetihleri 
devâm ettiği sırada, 759-761/1358-
1360 zaman aralığına tekabül eden 
süreçte düzenlendiğini netleştirir. 
Osmanlı târih literatüründeki en 
eski kronoloji listesini teşkil eden 
bu Takvîm metninin, Sultan III. Mu-
rad’ın 1003/1595’te ölümüne kadar 
getirilip 1004/1596’da Sultan III. 
Mehmed’e sunulmuş farklı bir reviz-
yonu daha mevcuttur. Ankara Millî 
Kütüphane’deki Mecmû‘a’lardan 
birine -aynı şekilde- yalnız içindeki 
fetih târihleri seçilip aktarılan bu 
Târihî Takvîm’in başına Bursa’nın 
gerçek fetih târihi ve bizzat Osman 
Gâzî tarafından fethedildiği:  تفصیل

-علیھ  رحمة هللا - خانعثمان غازي   : “Tafsîl-i 

                                                           
 : فى متصف ذى الحجة سنة خمس وخمسین وثمانمائة
“Ben, sâhibi Ahmed bin Mübârek-Şâh, 
onu (kitabı) buraya kadar okudum ve 
ondaki bazı yerleri içinden ayırıp 
seçtim. Bu tavsif yapıldığı sırada 855 
(1451)’in Zî’l-hicce’siydi.” (Köprülü Ktp., 
Fâzıl Ahmed Paşa, nr.: 1076, vr. 47b) 
15 Menâkıb-ı Tevârîh-i Âl-i ‘Osmân, An-
kara Millî Ktp. Yz. A.2053/8, vr. 88b, st. 

‘Osmân Gâzî Hân -rahmetu’llâhi 
‘aleyh-” başlığı altında, yukarıdaki 
diğer Takvîm’deki gibi doğru olarak: 

۷۲۲فتح بورسھ ، سنھ   : “Feth-i Bûrsa, 
sene 722 (1322).” ifâdesiyle 
kaydedilmiştir14 F

15. Orhan Gâzî dö-
nemi kaynak ve belgelerinin 
Bursa’nın fetih târihi konusunda 
722/1322 yılı etrâfında birleştiğini 
gören ve kroniğinde bu târihi kesin 
bir te’yidle veren Neşrî’nin, bu 
sağlam veriyi naklettiği çağdaş 
kaynaklar arasında bu ilk Târihî 
Takvîm’in ya da onun genişletilmiş 
başka bir revizyonunun da yer 
aldığında şüphe yoktur. 
Dolayısıyla Sultan Orhan’ın sal-
tanatının son zamanlarında, Geli-
bolu’nun fethinden hemen sonra 

5-7. Nüshada bu kaydın hemen önce-
sinde Takvîm’in aslî nüshasından naklen 
-klasik orijinal üslûp korunarak-: “Tafsîl: 
Hazret-i Âdem’den Hazret-i Resûl-i 
Ekrem’e gelince, sene 6750” ve “Zamân-ı 
vilâdetden zamân-ı Hicret’e gelince, 
sene 53.” kayıtları ile, metnin son 
kısmında tüm takvîm metinlerinde rutin 
olarak tekrarlanan “Zikr-i Tevârîh-i 

759-761/1358-1360 yılları arasında 
düzenlenmiş bir Takvîm’den 
aktarıldığı aşikâr olan bu özgün 
kayıtlar da Bursa’nın erken Osmanlı 
takvimlerindeki fetih tarihinin 
722/1322 olduğuna, önceki çağdaş 
kaynaklarla aynı çizgide ışık tut-
makta ve Mehmed Neşrî ile onu 
izleyen diğer Osmanlı kronikleri, 
Cülûs listeleri ve Silsile-nâme’lerde 
yer alan 722/1322 târihinin aslî 
menşeinin bu Târihî Takvim 
olduğunu açıkça ortaya koymak-
tadır. 
Çağdaş hiçbir dayanağı olmayan 
726/1326 târihinin tam aksine, 
Bursa’nın bilinenden tam dört yıl 
önce, 722/1322’de fethedildiğini 
kesinleştiren daha önceki ver-
ilerimizi te’yid eder nitelikteki bu 
yeni bulgular vesilesiyle, tüm Bur-
salıların; ender bir rastlantı sonucu 
Bursa’nın “Türk Dünyası Kültür 
Başkenti” seçildiği yıla tekabül eden 
700. fetih yıl dönümlerini tebrik 
ederek sözlerimize son vermek 
isteriz. 

E’imme’-i Dîn”, “Zikr-i Tevârîh-i Evliyâ” 
ve “Zikr-i Tevârîh-i Ümerâ’” listeleri 
başlıksız olarak peş peşe sıralanır ki bu 
klasik inşâ kompozisyonu metinde 
aktarılan tüm kronolojik verilerin, yu-
karıda işâret ettiğimiz üzere 1004/1596 
yılında düzenlenmiş bir Takvîm metnine 
dayandığının açık bir delilidir. 

Resim 9- Hadîkatü’s-Selâtîn’in yegâne nüshasında, Sultan Orhan’ın 
722/1322’den ölümüne kadar Bursa Sarayı’nda saltanat kösü çalındığına dair 
Menâkıb-ı Orhânî’den naklen kaydedilen bilgiler. (Celâl-zâde Sâlih Çelebi, 
Hadîkatü’s-Selâtîn, İÜ Ktp. TY, nr.: 430, vr. 43b-44a.) 

Resim 10- Sultan Orhan’ı Bursa’da 
722/1322 yılında tahta oturmuş 
gösteren Cülûs listesi kaydı. 
(Süleymâniye Ktp. Râgıb Paşa, nr.: 
981, vr. A2.) 
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Osmanlı Devleti’nde eski 
eserlerle ilgili birden fazla 
“Âsâr-ı Atîka Nizamnâmesi” 
yayımlanmıştır. Bu nizam-

nâmelerden ilki 1869’da, ikincisi 
1874’te, üçüncüsü ise 1884’te yürür-
lüğe girmiştir.
20 Safer 1291 / Miladi 8 Nisan 1874 
tarihinde yayımlanıp basımı yapılmış 
olan ikinci nizamnâme, 36 maddeden 
oluşmaktadır. İlk maddesinde geçen 
“ez minei kadîmeden kalan her nevi 
eşya-ı masnua âsâr-ı atikadandır” iba-
resine göre eski zamanlardan kalan 
her türlü sanat eseri eşyanın âsâr-ı 
atikadan yani eski eserden olduğu 
belirtilmiştir.1

Binlerce yıl çeşitli medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış, farklı kültürleri 
bünyesinde barındırmış olan Bursa 
ve çevresinin yaklaşık 7 bin yıllık bir 
tarihî geçmişi vardır. Bu coğrafyadan 
çok kıymetli eserler çıkmış olup her 
geçen gün bunlara yenileri eklen-

1 Âsâr-ı Atika Nizamnâmesi, 1291, s. 2.

mektedir. Ortaya çıkan bu eserlerden 
bazıları defineciler tarafından tahrip 
edilmiş, bazıları alınıp satılarak şahıs-
ların eline geçmiş, bazıları da devlet 
yetkilileri tarafından müzeye kazan-
dırılabilmiştir. 
Osmanlı döneminde müzecilik 
faaliyetleri 19. yüzyıl ortalarında 
İstanbul’da başlamış ve Müze-i 
Hümâyûn’un (Günümüzdeki İstan-
bul Arkeoloji Müzesi) kurulmasıyla 
birlikte kurumsal bir yapıya bürün-
müştür. Bu gelişmelere bağlı olarak 
Bursa’da da Müze-i Hümâyûn’un bir 
şubesi kurulması gündeme gelmiştir. 
Müze-i Hümâyûn’un  
Bursa Şubesi’nin Kuruluşu 
Bursa’da müze kurulması faaliyetleri 
1903 yılında başlamıştır. Osmanlı 
arşivinde bulunan bir vesikaya göre; 
Sivas İdadisi’nde yapıldığı gibi Bursa 
İdadisi’nde de bir müze şubesinin 
kurulması talebinin yerine getirilmesi 
için tarihî eserler ve mektep hakkın-
da bilgi verilmesi istenmiştir. Dolayı-

sıyla Bursa’da ilk müzenin oluşumun-
da Sivas İdadisi örnek alınmıştır.2 
1894 yılına ait bir vesikaya göre; Bur-
sa’da müzenin 1903 yılındaki kuru-
luşundan önceki yıllarda da çevreden 
elde edilen bazı tarihî eserlerin Bursa 
Mekteb-i İdadisi’nin bahçesinde mu-
hafaza altına alındığı anlaşılıyor.3

1904 yılına ait bir vesikada, Bursa’da 
müzenin kurulma gerekçesi olarak 
“Tarih-i Osmaniyece hâiz-i ehemmi-
yeti olan âsâr-ı kadîmenin te’mini 
muhâfazasıyla sûret-i dâimeden 
inzârı istifadeye arzı içün Burusa 
dâhilinde Müze-i Hümâyûn’a bir 
şu‛be tesisine neş’et olunmuş” yani 
“eserlerin toplanması, korunması 
ve teşhir edilmesi için müzenin ku-
rulacağı” yazılmıştır. Aynı vesikada, 

2 BOA. MF.MKT.751-46. Tarih: Hicri 
6 Ramazan 1321 / Miladi 26 Kasım 
1903.

3 BOA. MF.MKT.211-34. Tarih: Hicri 17 
Zilhicce 1311 / Miladi 21 Haziran 
1894.

Bursa Müze-i Hümâyun Şubesi’nin Kuruluşu 
ve 19. Yüzyılda Bursa’da Ortaya Çıkarılan Bazı Antik Eserler

Ömer Faruk Dinçel / Araştırmacı, Yazar

Bursa Arkeoloji Müzesi
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Ağustos’un on dokuzuncu günü resmî 
açılışın yapılacağı belirtilmiş, açılış 
için İstanbul’dan müdür muavini Ha-
lil Bey’in gönderilmesi kararlaştırıl-
mış ve kendisine gidiş-dönüş masrafı 
ve harcırah için de binbeşyüz kuruş 
tahsis edilmiştir.4

Bursa’da Müze-i Hümâyûn’un Şubesi, 
Bursa İdadisi (Erkek Lisesi) binasın-
da, Rumi 19 Ağustos 1320 / Hicri 20 
Cemaziyelahir 1322 / Miladi 1 Eylül 
1904 tarihinde açılmıştır. 14 Eylül 
1904 tarihli bir vesikada ise Bursa’da 
Müze-i Hümâyûn Şubesi’nin açılışının 
yapıldığı bildirilmiştir.5

1908 yılında ise Bursa Müzesi’ne 
getirilen eski eserlerin fotoğraflarının 
çekilebilmesi maksadıyla bir fotoğraf 
makinesinin alınması için ödenek 
talep edilmiştir.6

Eserlerin Bursa Müzesi’nde 
Toplanmaya Başlanması 
Bursa Müzesi, çevreden gelen eser-
lerle dolmaya başlamasının haricinde, 
yetkililer, müzenin zenginleştirilmesi 
amacıyla da bazı şahısların elinde 
bulunan eserleri almak için girişim-
lerde bulunmuştur. Örneğin: Müze-i 
Hümâyûn’un Bursa Şubesi tarafından 
müzeye konulmak üzere, 1908 yılın-
da İznik’te oturan İtalyan Mösyö Fabi-
yano’dan otuz parça eski eser alınmış 
ve bunun karşılığında kendisine yedi-
yüz kuruş para ödenmiştir.7

1911 yılında Bursa’da Mösyö Pay-
da’nın elinde bulunan İslam öncesi 
döneme ait tarihi eserlerin alınabil-
mesi için gerekli işlemlerin yapılması 
istenmiştir.8

Bursa’da Şeyh Abdurrahman Efendi, 
Âşıklar Dergâhı civarında bulunan 
tarlada antik eser aramak için ruhsat 
verilmesi talebinde bulunmuştur. 
Yine aynı vesikada geçtiği şekliyle 
Kilerci Salih Ağa adında bir şahıs, 
1873 yılında İnegöl kazasına bir saat 
mesafede bulunan Tepe Dağ ile Yassı 
Dağ denilen tepeleri çevreleyen ara-

4 BOA. İ.MF.10-33. Tarih: Hicri 15 Ce-
maziyelahir 1322 / Miladi 27 Ağustos 
1904.

5 BOA. MF.MKT.803-69. Tarih: Hicri 4 
Recep 1322 / Miladi 14 Eylül 1904.

6 BOA. MF.MKT.1084-56. Tarih: Hicri 13 
Zilkade 1326 / Miladi 7 Aralık 1908.

7 BOA. MF.MKT.1045-69. Tarih: Hicri 23 
Safer 1326 / Miladi 27 Mart 1908.

8 BOA. MF.MKT.1176-14. Tarih: Hicri 6 
Zilkade 1329 / Miladi 29 Ekim 1911.

Bursa Sultanisi’nin yandan görünüşü ve bahçesindeki antik eserler

Osman Hamdi Bey
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ziye yarım saat uzaklıktaki yerde eski 
eser çıkarılması için kazı ruhsatının 
verilmesi talebinde bulunmuştur. Ma-
arif Nezareti’nden gelen yazı üzerine 
Şura-yı Devlet kararıyla, Âsâr-ı Atîka 
Nizamnâmesi’ne göre; bulunacak 
eserin kıymetinin yarısı devlete, yarı-
sı da (yabancı bir ülkeye nakil olun-
mamak şartıyla) kendisine ait olacağı; 
bina, mabed vb. eser ortaya çıktığında 
tahrip edilmemesi ve yıkılmaması, üç 
gün içinde mahalli hükümete haber 
verilmesi şartıyla her iki şahsa da bir 
sene müddetle ruhsat verilmiştir.9

1875 yılında Rusumat Emaneti’ne ya-
zılan bu yazıda ise; Müze-i Osmani’ye 
konulmak üzere Hüdâvendigâr Vila-
yeti’nden gönderilen dört parça taşın 
gümrük vergisinden muaf tutularak 
Maarif memuru Kadri Bey’e teslim 
edilmesi istenmiştir.10

Bursa’da Miskinler civarında Rum 
milletinin yaptırdığı mektebin ar-
sasında antika bir kiremitin ortaya 
çıktığı ve Filadar köyünde de mermer 
heykel olduğu bildirilirken11 yine 
mektepler civarında Rum milletinin 
yaptırdığı mektebin arsasından çıkan 
eserlerin müzeye gönderilmesi isten-
miştir.12

1893 yılında Mekri köyünden Osman 
adlı kişinin yol üzerinde bulup Mü-
ze’ye gönderdiği bir adet altın sikke 
Müze-i Hümâyûn’a konmuştur. Bur-
sa’nın Mekri adında dört köyü olup 
hangi köy olduğu belirtilmemiştir. 
Muhtemelen günümüzde Yenişehir’e 
bağlı Yolören köyüdür. Bu köyün eski 
adı Mekri köyüdür.13

İnegöl kazasının Kurşunlu köyünden 
Şaboğlu Mahmud’un oğlu Mustafa’nın 
köy civarında bulunan tarlasında taş 
çıkartırken 10 kg. ağırlığında oymalı 
bir taş, demir üzengi, demirden bazı 
eşyalar, iki parça eski sikke ve bir 
küçük şişe ortaya çıkmıştır. Tarla 
sahibi olan Mustafa’nın tarlasında 
tekrar kazı ve ziraat yapabilmesi için 
ruhsat talebinde bulunması gerektiği 

9 BOA. A}MKT.MHM.465-56. Tarih: Hicri 
9 Şaban 1290 / Miladi 2 Ekim 1873.

10 BOA. MF.MKT.24-80. Tarih: Hicri 26 
Zilhicce 1291 / Miladi 3 Şubat 1875.

11 BOA. MF.MKT.45-54. Tarih: Hicri 29 
Zilkade 1293 / Miladi 16 Aralık 1876.

12 BOA. MF.MKT.46-57. Tarih: Hicri 15 
Safer 1294 / Miladi 1 Mart 1877.

13 BOA. MF.MKT.164-111. Tarih: 29 Şaban 
1310 / Miladi 18 Mart 1893.

bildirilmiştir.14

1894 yılında Orhan Camii civarında, 
Yunanca kitabeleri bulunan on adet 
kâide ile Hüdâvendigâr Gazi Türbe-
si’nin caddeye bakan pencere önün-
deki yaya kaldırımını teşkil eden taş-
lar içinden birinde Yunanca bir kitabe 
bulunduğu haber alınmış, Müze-i 
Hümâyûn’a nakledilmesi için gerekli 
iznin verilmesi, türbe önündeki taşın 
yerine ise başka bir taşın konması ve 
ortaya çıkacak masrafın da bildiril-

14 BOA. MF.MKT.194-89. Tarih. Hicri 23 
Recep 1311 / Miladi 30 Ocak 1894., 
BOA. MF.MKT.197-111. Tarih: 28 Şaban 
1311 / Miladi 6 Mart 1894 .

mesi istenmiştir.15 Aynı yıl Tuzpazarı 
Mahallesi sakinlerinden Hanife imza-
sıyla vilayet makamına gönderilen bir 
arzıhâlde Tahtalı köyünde mutasarrıfı 
olduğu tarlasından bir adet mermer 
çeşme ahırının çıktığı, Hacı Ömer, 
Mandacıoğlu Mehmed ve Hacı Feyzi 
adlı kişilerin bu tarihî eseri sakladık-
ları ihbar edilmiştir. Yapılan tahkikat-
ta ismi geçen şahısların bazı taşları 
Çalı köyüne götürdükleri tespit edil-
miştir. Bulunan taşların önce Bursa 
Mekteb-i İdadi bahçesinde muhafaza 
altına alınması sonra da İstanbul’a 

15 BOA. MF.MKT.207-33. Tarih: Hicri 20 
Zilkade 1311 / Miladi 25 Mayıs 1894.

Vesika-1 Bursa’da Âşıklar Dergâhı yakınlarında, İnegöl’ün Tepedağ ve  
Yassıdağ denilen yerlerde asar-ı atika aranmasına ruhsat verilmesiyle ilgili vesika

Vesika-2 Bolvadin’de çıkıp Bursa Müzesi’ne nakledilen heykelin yerini gösteren  
Abdullah Çavuş’a ihbariye ücreti verilmesiyle ilgili vesika
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nakledilmesi istenmiştir.16

1895 ve 1896 yıllarında Muradiye 
Karakolu ve Kaplıca civarındaki tar-
lalarda hafriyat icra edilirken içinde 
gözyaşı şişelerinin bulunduğu lahitler 
ortaya çıkmıştır. Üzerinde herhangi 
bir yazı veya nakışın olmadığı, güzel 
sanat açısından hiçbir ehemmiyeti 
bulunmadığı, içinden çıkan şişeler de 
emanetçiye teslim edilmek üzere gön-
derilmiştir. Ayrıca hafriyat sırasında 
ortaya çıkan taşlar satılmak isten-
mişse de oradaki Karakol memurları 

16 BOA. MF.MKT.211-34. Tarih: 17 Zilhic-
ce 1311 / Miladi 21 Haziran 1894.

tarafından engellendiği, II. Murad 
Mahallesi ahalisinden Hasan Ağa’nın 
zevcesi Sıdıka Hatun tarafından ve-
rilen dilekçede belirtilmiştir.17 Yine 
aynı tarihte Adranos kazasının Kızıl-
kilise (Kemaliye) köyünde Ekşioğlu 
Halil’in küçük oğlu Halil tarafından 
Kayabaşı adı verilen yerde, içi altın 
dolu bir küp bulunmuştur. Yapılan 
tahkikatta küpü bulan kişi, küpün boş 

17 BOA. MF.MKT.291-21. Tarih: 16 Ce-
maziyelevvel 1313 / Miladi 4 Kasım 
1895., BOA. MF.MKT.326-54. Tarih: 
Hicri 8 Safer 1314 / Miladi 19 Temmuz 
1896.

olduğunu söylemiştir.18

1901 yılına ait bir vesikaya göre ise; 
Kazıklı köyünden Osman oğlu Bekir, 
tarlasında çift sürerken üzerinde re-
sim ve iki satır Rumca yazı bulunan 
bir taş ortaya çıkarmıştır. Yazının 
sadece “İpkiline todo patri (?)”, yani 
“Pederine hürmet” kısmının okundu-
ğu, diğer kelimelerin anlaşılamadığı, 
Bekir’in bu taşı Bursa’da Nalbant 
Hacı Ahmed’in dükkanına getirdiği, 
Hacı Ahmed’in de bu taşı Abdullah 
Efendi’ye sattığı haber alınmıştır. 
Bu tür durumda mahalli hükümete 
haber vermeyenler için kanunen 
alabilecekleri yarım hisseden mah-
rum olacakları ayrıca buldukları 
eserin dörtte bir kıymetine eşit para 
cezası verileceği, ortaya çıkartılan 
bu taşın Müze-i Hümâyûn tarafından 
tayin ve takdir olunacak kıymetinin 
bildirilip gönderileceği yazılmıştır.19 
Aynı yıl Adranos kazasının merkezi 
Beyce’de de hamam inşaatı için taş 
çıkarıldığı esnada antik döneme 
ait taşlar bulunmuştur. Bulunan bu 
taşların eski eser olması, üzerinde 
yazı ve resim bulunması hasebiyle 
yapılan inceleme sonucunda önemli 
eserler olduğu anlaşılmış ve baş-
kente gönderilmesi istenmiştir. İki 
adet taş, İstanbul’da bulunan Müze-i 
Hümâyûn’a gönderilmiş ve yapılan 
inceleme sonucunda bu tarihî eserle-
rin Roma dönemine ait olduğu tespit 
edilmiştir. Antik taşların çıktığı ve 
hamam yapılan yerde günümüzde 
Belediye Oteli bulunmaktadır.20

1906 yılında Apolyont köyünde bir 
hafriyat sırasında eski eser çıkmış ve 
Bursa Müzesi yetkililerinden eserin 
korunması talep edilmiştir.21

Devletin El Koyduğu  
Eski Eserler
1904 yılında Bursa’da yapılan bir 
ihbar üzerine Kuyumcu Karabet ile 
Kelekoğlu Agop’un odasıyla dükkâ-

18 BOA. MF.MKT.342/27/01. Tarih: 
18 Rebiülevvel (1)314 / 15Ağustos 
(1)312 / 27 Ağustos 1896.

19 BOA. MF.MKT.557-50. Tarih: Hicri 23 
Muharrem 1319 / Miladi 12 Mayıs 
1901.

20 BOA. MF.MKT.582.48.3. Tarih: Rumi 
16 Ağustos 1317 / Miladi 29 Ağustos 
1901.

21 BOA. TS.MA.E.1384-23. Tarih: 3 Cema-
ziyelevvel 1324 / Miladi 25 Haziran 
1906.

Vesika-3 Müze-i Hümâyûn Bursa Şubesi tarafından İznik’te oturan  
İtalyan Fabiyano’dan alınan otuz parça eserin bedelinin ödenmesiyle ilgili vesika

Vesika-4 Bursa’da Kaplıca civarında bir kadın tarafından bulunup  
satılmak istenen eski eserle ilgili vesika
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nında bulunan bazı eski eserlerin ve 
sikkelerin Maarif Müdürlüğü’nce alı-
nıp postaya verilerek müzeye gönde-
rildiği bildirilmiştir. Eserlerin listesi 
şu şekilde tespit edilmiştir:
1- Kırıldığından yapıştırılmış çini 
taklidi delikli bir adet toprak tabak.

2- Çeşme ağzına konmak üzere çini-
den imal edilmiş ve yazılı topraktan 
adi bir levha.
3- Zemzem koymaya mahsus toprak-
tan ve her yerde bulunan adi bir çotra 
(ağaçtan yapılan su kabı).
4- El başparmağı büyüklüğünde, top-

raktan yapılmış ve çeşitli yerleri bo-
zulmuş ve kim olduğu anlaşılmayan 
adi bir kadın başı.
5- Muzaffer ve kalkanıyla beraber 
topraktan yapılmış adi bir muharip 
büstü.
6- Topraktan yapılmış adi ve kâid bir 
kadın.
7-, 8- Topraktan yapılmış adi iki kan-
dil.
9-, 10- ve 11- Biri 1569’da basılmış 
mecidiye çapında gümüş Avusturya 
ve diğerleri gümüş yarım ve dörtte 
bir mecidiye çapında eski Yunan sik-
keleri.22

Bursa’dan Kaçırılan Bazı  
Tarihî Eşyalar
1909 yılında Bursa’da Lazlar Hanı ci-
varında bir mahalle caminde bulunan 
ve çok kıymetli eski bir eser olan bir 
küçük çini vazo aşırılmış ve İstanbul 
antikacılarından İncüciyan’a 50 liraya 
satıldığı haber alınmıştır. Bu şahsın 
mağazasının Bedesten kapısında bu-
lunduğu, gerekli tahkikatın yapılması 
ve faillerinin bulunması için Müfettiş 
Muavini Tayyip Bey görevlendiril-
miştir. Vesikada, ilginçtir ki “Tayyip 

22 BOA. MF.MKT.767-3. Tarih: Hicri 20 
Zilhicce 1321 / Miladi 8 Mart 1904.

Vesika 5- Bursa’da Orhan ve Hüdavendigâr Gazi camilerinde bulunan  
Yunanca ibareli heykel ve kitabenin müzeye nakledilmesi için Evkaf Nezareti’nce  

gerekli izin verilmesiyle ilgili vesika

İstanbul Müze-i Hümâyûn
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Bursa Müze-i Hümâyûn, 1904  
(II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümü, İÜ Kütüphanesi Arşivi)

Bey’in şimdiye kadar dönmediği, ma-
kamında dahi bulunamadığı ve vazo-
nun da oradan kaçırılmış olabileceği” 
yazılmıştır.23

Müzeye Eser Bağışı Yapanla-
rın Taltif Edilmesi
Bursa’da mücevhercilik yapan Şiş-
rinyan(?) Karnik Efendi, Müzeye 
çok nadir eserler bağışladığından 
dördüncü rütbeden Mecidi Nişanı ile 
taltif edilmiştir.24

Define ve Tarihî Eser Bulup 
Devlete Teslim Edenlere Ücret 
Ödenmesi
Harmancık’ın Köseler köyü (günü-

23 BOA. ZB.336-140. Tarih: Rumi 21 Tem-
muz 1325 / Miladi 3 Ağustos 1909.

24 BOA. DH.MKT.1195-89. Tarih: Hicri 25 
Recep 1325 / Miladi 3 Eylül 1907.

müzde Tavşanlı’ya bağlı) halkından 
Zurnacıoğlu Süleyman’nın, tarlasında 
çift sürerken içinde 43 adet altın olan 
bir çömlek bulduğu, içinden bir altını 
devlete olan borcuna karşılık verdiği, 
35 adet büyük, 7 adet küçük altının 
postaya verilerek müzeye konmak 
üzere Hüdâvendigâr Valiliği’ne gön-
derildiği, altınları bulan Süleyman’a 
gereken bedelin ödenmesi ile ilgili 
1892 yılında yazışmalar yapılmıştır.25

Bursa Müze-i Hümâyûn Şubesi’nin 
açılmasıyla birlikte Hüdâvendigâr 

25 BOA. DH.MKT.1961-51. Tarih: Hicri 
18 Zilkade 1309 / Miladi 14 Haziran 
1892., BOA. DH.MKT.7-70. Tarih: Hicri 
14 Ramazan 1310 / Miladi 1 Nisan 
1893., BOA. DH.MKT.273-17. Tarih: 
Hicri 17 Safer 1312 / Miladi 20 Ağus-
tos 1894., BOA.6-376. Tarih: Hicri 20 
Şevval 1309 / Miladi 18 Mayıs 1892.

vilayetini kapsayan kaza, nahiye ve 
köylerde bulunan, ortaya çıkartılan 
tarihî eserler müzede toplanmaya 
başlanmıştır. Hatta eserlerin ye-
rini gösterip yetkililere yardımcı 
olanlara ücret ödenmiştir. Örneğin; 
günümüzde Afyon’un bir ilçesi olan 
Bolvadin’de 1907 yılında ortaya çıkan 
ve Bursa Müze-i Hümâyûn Şubesi’ne 
nakledilen heykelin yerini göstererek 
hizmette bulunan Abdullah Çavuş’a 
yıllık ödenekten 500 kuruş “ihbariye 
ücreti” ödenmesi kararlaştırılmıştır.26 

26 BOA. MF.MKT.1001-79. Tarih: Hicri 
11 Cemaziyelevvel 1325 / Miladi 22 
Haziran 1907.



Ülkemizin Millî Eğitim serüve-
nindeki en önemli özneler-
den biri olan merhum Er-
tuğrul Seyhan’ın muhterem 

babası Hüseyin (Nuri) Bey’e arkada-
şının kendi el yazısı ile yazdığı mek-
tubu okumadan önce Hüseyin (Nuri) 
Bey’in hayatına kısaca göz atalım.
1896 yılında Gemlik/Umurbey’de 
doğan Hüseyin (Nuri) Bey, 1911’de 
Umurbey Rüştiyesi’nden mezun olur. 
Bursa İpekçilik Enstitüsü’nü (Harir 
Darü’t-Ta’lim) bitirerek tohum yetiştir-
me belgesi alır. 1915’te (1. Dünya Sava-
şı’nda) Irak Cephesi’nde, kıdemli topçu 
onbaşı olarak görev yapar ve yayımla-
nan hatıratını da bu cephede yazar.
Cepheye giderken top arabasıyla bir-
likte devrilip Seyhan Nehri’ne düşer. 
Soyadı Kanunu çıkınca, ölümden kur-
tulmasının hatırası olarak “ Seyhan” 
soyadını alır.
22 Kasım 1919’da cepheden köyüne 
döndükten sonra Mayıs 1920’de 56. 
Fırka’ya teslim olarak Cebel batar-
yasında topçu çavuşu olarak görev 
yapar. 17 Şubat 1921’de ilk eşi Ha-
tice Hanım ile evlenir. Bu evlilikten 
Muzaffer ve Mukadder adında 2 kızı 
olur. Geçimini zeytincilik ve hububat 
ekimi ile sağlayan Hüseyin Nuri Bey, 
1926’da eşi Hatice Hanım’ı yitirir ve 
aynı yıl 16 yaşındaki Fatma Hanım ile 
evlenir. Bu evlilikten Ülker, Ertuğrul 
(Seyhan) ve Alparslan adında 3 ço-
cuğu olur. Annesi Hümeyre Hanım’ın 
dedesi Parsbey’in konağında oturup 
1927’de kayınvalidesi Fatma Zehra 
Hanım ile birlikte ipek böcekçiliği 
yapar. 1928’de Gemlik’te tohum 
muayenesi yapar ve 1 Mart 1929’da 
Umurbey köyü Muhtarı olur. Muhtar 
olarak; köy hamamı ve bostanlık sula-
rını esaslı tamir ettirir, çekirge istila-
sına karşı Çarşaf Mücadelesi verir.
1929 sonunda, Gürcü Ali Bey ile ortak 

zeytin ticaretine başlar. Romanya’ya 
ihracat yaparken iflas eder. 1930’da 
annesi Hümeyra Hanım’ın akrabaları-
na ait Katırlı köyündeki taş ocaklarını 
işletmeye başlar.
1934’te, yetiştirdiği kozaları Bursa’da 
satar. Sonra köylüsü ve komşusu, İkti-
sat Vekili Celal Bayar’ın yanına Anka-
ra’ya gider ve kendisiyle görüşür.
Bu görüşme neticesinde Celal Ba-
yar’ın vazifelendirmesiyle Turhal 
Şeker Fabrikası’nda, pancar ve so-
ğanların dara ve numarasını okumak 
göreviyle çalışır. 1936’da Eskişehir 
Şeker Fabrikası’na nakledilir.
1938’de hastalanınca köyüne döner 
ve 1938 sonbaharında 42 yaşında 
vefat eder. 
* Bilgi, belge ve mektubu bizimle pay-
laşan Aytül Seyhan'a teşekkür ederiz.

Cepheden Mektup*

Mehmet Esen / Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Araştırmaları Merkezi

Hüseyin Nuri Seyhan (Hüseyin adını kullanıyor) ve eşi Fatma Seyhan, sağında çok az 
başı görünen çocuk Ertuğrul Seyhan, öndeki çocuk ise Ertuğrul Seyhan'ın kardeşi 

(1936 veya 1937, Umurbey köyü, Gemlik) (Aytül Seyhan Arşivi)
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Muhterem Bir Huzûra
26 Haziran R(1)340/ M 1924
Sevgili ve muhterem kardeşim Hüseyin Efendi’ye;
Merhaba, hem asker ve eski arkadaşım: 
Bundan beş-on gün mukaddem yani 2 Haziran 
(1)340 tarihinde sizi ve sizleri, eski asker arkadaş-
larımı hatırlayarak hemen kalemi ele alarak beş on 
mektup yazmıştım. Bu meyânda siz kardeşime dahi 
bir … takdîm etmiştim. Pek uzun bir müddetten beri 
muhâbereye muvaffak olamadığımdan dolayı size 
geçen sefer … aynı zamanda gayet muhtasar olarak 
yazmıştım. Gönderdiğim mektuplardan ikisinin 
cevabını aldım ve sizden de belki cevap alabilirim 
ümidiyle mektubunuza intizâr ettim ise de aradan 
takriben yirmi gün mürûr ettiği için doğrusu ümidi 
kesmiştim. Fakat bundan dört gün mukaddem yani 
haziranın yirminci cuma günü 4 Haziran (1)340 
tarihli bir kıt’a mektubunuzu aldığımda ne derece 
memnun olduğumu kat’iyen tarif edemem karde-
şim. Emin olunuz ki bir arkadaştan değil, ebevey-
nimden mektup almış kadar ve hatta daha ziyâde 
memnun oldum. Mektubunuzu alır almaz nazar-ı 
dikkatimi celp eden mektubun tarihi ve geç gelmesi 
oldu. Pek taaccüp ve tahayyür edilecek bir şey. Siz 
benim mektubumu iki günde alıyorsunuz, ben sizin 
mektubunuzu on altı günde alıyorum. Doğrusu ben 
bu işe şaştım. Düşündüm, düşündüm, en nihayet 
sizin tarihi yanlış attığınıza hükmettim. Çünkü be-
nim mektubun iki günde alınması gayr-i kâbil. Ne 
ise kardeşim muradımız hâsıl oldu ya bu meseleyi 
kapatalım. Mektubunuzu cuma günü akşam üstü 
geç vakit almıştım, ertesi günü ale’s-sabah berây-ı 
vazîfe köylere tebligata gitmiştim. Henüz bugün 
Çorlu’ya avdet ettim ve hemen kalem ve kâğıdı 
elime alarak şu mektubu (daha doğrusu gazeteyi) 
karalamaya başladım. Kardeşim, mektubunuzda 
benden gazete gibi bir mektup yazmamı arzu edi-
yorsunuz. İşte mîrim size mufassal hem de o kadar 
mufassal ki sizi usandıracak ve aynı zamanda başı-
nızı ağrıtacak derecede mufassal bir mektup. Fakat 
zannedersem mektubu okumaktan hiçbir vakit 
usanmazsınız. Lakin bilmukâbele ben de sizden 
böyle ve kâbil ise daha ziyâde mufassal bir mektup 
beklerim. İnan başından gelip geçenleri böyle kalem 
ile anlatmak kâbil değilse de mümkün mertebe hiç 
olmaz ise bir parça olsun dertleşmiş oluruz değil 
mi, yazasın. Gelelim sadede:
Konya’dan Bursa’ya müteveccihen hareketinizde 
merhum pedere verilmek üzere size vermiş oldu-
ğum mektubu pedere verdiğinize dair gönderdiği-
niz mektubu almıştım. Ve pederden dahi bir mektup 
almış ve bunun üzerine gerek sizinle ve gerekse 
pederle muhâbereye başlamış idik. Malûmunuz 
vechile me’zunen Bursa’ya gitmek üzre vukû bulan 
teşebbüsâtım tam muvaffak olacağımı ümit ettiğim 
bir sırada akîm kaldı. Ve muvaffak olamadım. Bu-
nun üzerine ber-minvâl-i sâbık sabrederek netîceye 
intizâra karar vermiştim. Bilâhere daha bir müddet 
Konya’da kaldıktan ve birkaç vakit Konya isyanı 
korkusunu geçirdikten sonra 8 Ağustos (13)36 tari-
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hinde Konya’dan hareket ederek Fransızlarla harp 
etmek üzere (yine tabur kaleminde bulunduğum 
hâlde “kalemle harp etmek üzere”) Pozantı’ya gittik. 
Ma’hûd Pozantı’da tam birçok sene oturduktan ve 
uzun müddet Fransız tayyareleri korkularını geçir-
dikten sonra sevgili Adana’mızın istirdâdı üzerine 20 
Kânûn-ı Evvel (13)37 tarihinde çoktan beri kurtula-
cağı arzu ettiğimiz Pozantı’yı terk ederek Yenice’ye 
geldik. Orada Fransızların Tarsus ve Mersin’den çık-
masına intizâren bir hafta kaldık ve sonra Tarsus’a 
geldik orada birkaç gün kaldıktan sonra 7 Kânûn-ı 
Sânî (13)38 tarihinde Mersin’e geldik. Bu tarihe ka-
dar alay tabur kaleminde bulunuyordum. Fakat kar-
deşim bizler şimdiye kadar kalem odalarında bulun-
duğumuz için sabahtan akşama kadar mahpûs gibi 
kalemde oturmak zor geliyor. Daha kaleme geldikten 
birkaç gün sonra ve zannedersem daha siz Konya’da 
iken kalemden bölüğe geçmek için bir istidâ vermiş-
tim. Ma’hûd kâtibimiz takî(?) eliyle bana uzun boylu 
münâkaşadan sonra taburdan ve kâtibin hemşehri 
ve akrabası Yüzbaşı Ali Yaver Bey’in ricası üzerine 
birkaç gün sabretmek üzere kalemde kalmaya 
muvâfakat ettik. İkinci bir defa olarak Pozantı’da 
bulunduğumuz esnada yine kıt’aya naklim için bir 
istidâ vermiştim. Bu sefer yine bizim ma’hûd kâtipler 
kendisine istidâ verirken haber vermediğimden dola-
yı uzun boylu münâkaşa ve daha doğrusu kavga 
vukûa geldi. Fakat çok ısrar ettim. O da bana bir 
takım martavallar okudu. Lakin fayda etmeyeceğini 
anladığından meseleyi öteden beri en samimi görüş-
tüğü, aynı zamanda benim kaleme tayinim için emir 
veren Erkân-ı Harb Reisi Salim Cevat Bey’e anlattı. 
Salim Bey beni çağırdı. Fikrimi sual etti. Meseleyi 
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anlattım. O da yakında Adana’ya gide-
ceğimizden bahisle daha birkaç gün 
sabretmekliğimi tavsiye etti. Buna da 
evet dedik. Mersin’e geldiğimizi mü-
teâkip esasen Pozantı’da iken fırkamı-
zın nısfı İzmir cephesine gitmesi üzeri-
ne Pozantı’da kalan nısfı mıntıka 
nâmını almıştı. (Pozantı’da bulundu-
ğumuz esnada sizinle muhâbere ettiği-
mi hiç hatırlayamıyorum. Bunun için 
burada uzun boylu izâhât veriyorum 
ve hem de Pozantı’da iken muhâbere 
etmedik değil mi, yaren.) Bunun üzeri-
ne Ankara’dan yeni gelen mıntıka 
erkânı yeniden mıntıka karargâhı 
teşekkül etti ve bizim eski mıntıka lağv 
oldu. Ben de evvelce kalemde bulundu-
ğumdan Erkân-ı Harp reisi beni karar-
gâh-ı iâşe küçük zâbitliğe tayin etti. 
Hiç hoşlanmadığım bir vazife oldu-
ğundan çok itirâz ettim ise de muvaf-
fak olamadım. Muvakkaten diyerek 
bizi yine kandırdılar. Bir ay kadar da 
burada çalıştıktan sonra kurtulmanın 
yolunu aramaya başladık. Ve yine 
üçüncü bir defa kıt’aya naklim hakkın-
da bir istidâ verdim. Tam on günde 
güç mecâl ile mıntıkada birçok kişile-
rin ısrarına rağmen ben de ısrar ettim. 
Ve en nihâyet arzuma muvaffak olarak 
16 Şubat (13)38 tarihinde Tarsus’ta 
bulunan ve Adana Harbi’nde Fransız-
lardan iğtinâm edilen 615’lik Fransız 
cebel takımını tamir edilip hemen 
Mersin’den hareketle Tarsus’a geldim. 
Takım dediğim bir toptan ibâret. Ku-
mandânı ihtiyât zâbiti mülâzım-ı sânî 
Mersinli Niyazi Efendi isminde birisi, 
kendisi gayetle dalgacı ve efrâdla o 
kadar yüz göz olmuş ki dokunma git-
sin. Takımda efrâd az, hayvan arama, 
zabt u rabt el vere, velhâsıl yüreğim 
ısınmadı gitti. Tarsus›ta beş-on gün 
kadar kaldıktan sonra, tek 615’lik 
topla Mersin’de sahile çıkacak Yunan’ı 
müdâfaa etmek üzere ani bir sûrette 
ve 9 Mart (13)38’de Mersin’e geldik. 
Mersin’de sahile yerleştik, çadır haya-
tında yaşamaya başladık. Ah kardeşim 
ah. 9 Mart tarihini yazınca yukarıda 
merhûm diye yazmış olduğum pede-
rim aklıma geldi. Pederi tanıdığınız-
dan dolayı size bu hususta biraz taf-
silât vermeyi münâsip gördüm. Peder 
malûnumuz vechile Bursa’da idi. Bur-
sa’nın işgalini müteâkip uzun müddet 
pederimden haber alamadığım gibi 
İzmir›in işgalini müteâkip Çorlu’ya 
hicret eden vâlide, birâder ve hemşîre-
den bir haber alamadığımdan dolayı 
pek ziyâde canım sıkılmada iken bir 
hayli zaman sonra pederin Dersaâ-

det’te açıkta bulunduğunu haber al-
dım ve muhâbereye başlamış idik. 
Pederin vasıtasıyla birâder, vâlide ve 
hemşîreden de bir defa olmak üzere 
bir mektup aldım. Bir müddet sonra 
her iki taraftan da mektup gelmez 
oldu. Mektuplarıma cevap beklerken 
bir gün yani (1)338’e tesâdüf eden 
Ramazan’ın ikinci günü akşam üstü 
ikindi namazını kılarken efrâddan 
birisi iki mektup getirip masanın üstü-
ne koyduğunu gördüm. Arkadaşlara ve 
eve çok mektup yazıldığından dolayı 
gelen mektubun nereden geldiğini pek 
o kadar düşünmez idim. Fakat bugün 
bilmem neden zannedersem malum 
oldu. Namazı kaç rekât kıldığımı bil-
miyorum. Hemen selâm verdim, masa 
başına gittim. Mektupları elime aldı-
ğımda benim pedere göndermiş oldu-
ğum mektuplar olduğunu anladım. 
Zarfın üzerinde kalın bir yazı ile ve 
gayetle geniş yürekli muhterem bir 
posta memuru bey tarafından yazılan 
şu ibare mevcut idi. “Meşrûhât zahrın-
dadır.” Zahrına baktığımda pederin 
vefâtını bildiren şu ibareyi gördüm. 
İbrahim Efendi bundan bir hafta mu-
kaddem vefât eylediğinden iâde. Bu 
haber-i elîmi görür görmez gözlerim 
dünyayı görmez oldu. Bunun üzerine 
Çorlu’da bulunan vâlide ve hemşîreye 
bir mufassal mektup yazdım ve bunu 
müteâkip müteaddid mektuplar yaz-
dım ise de maalesef bir cevap alama-
dım. Gelelim yine askerî hayata: Mer-
sin’de bir müddet kaldıktan sonra aynı 
toptan bir top daha verdiler ve iki top-
lu batarya nâmını verdiler. Bir müddet 
yukarıda zikrettiğim ma’hûd Niyazi 
Efendi ile geçindikten sonra batarya 
kumandanı olarak biz Konya’da iken 
16. topçu yâveri mülâzım-ı evvel Şev-
ket Bey’i tanımaz değiliz. İşte mûmâi-
leyh geldi. Daha birkaç ay da Şevket 
Bey’le geçindikten sonra yine aynı 
toplardan iki top daha verdiler. Şevket 
Bey’le beş altı ay kadar geçindik. Bilâ-
here İzmir’in istirdâdını müteâkip 
İzmirlilere ikişer ay izin verdiler. Be-
nim künyede İzmir olduğundan ve 
uzun müddet haber alamadığım vâli-
de ve hemşîrenin İzmir’e gelmeleri 
ihtimâline karşı me’zunen İzmir’e git-
tim. İzmir’de kimseyi bulamayınca 
oradan İstanbul’a geçmek ve Çorlu›ya 
gelmek istedim ve çok uğraştım ise de 
bir türlü muvaffak olamadım. Biz bu-
radan izin veremeyiz kıt’ana git ora-
dan izin iste dediler. Ölür müsün, öldü-
rür müsün? İzmir’den tekrar Mersin’e 
geldim ve izin için uzun boylu uğraş-

tıktan sonra 25 Kânûn-ı Evvel (1)338 
tarihinde Mersin’den hareket ederek 
29 Kânûn-ı Evvel (1)338 tarihinde 
Çorlu›ya muvâsalat ettim. Sekiz sene-
den beri hasret bulunduğum evimize 
işte ancak bugün iltimâm edebildim. 
Peder merhûmun uzun müddet gaybû-
beti ve birâderin asker olarak Yunan-
ların Trakya’yı işgalini müteâkip Bul-
garistan’a firâr etmesi hasebiyle yalnız 
başlarına kalan vâlide ve hemşîre pek 
çok müzâyaka içerisinde kalarak sefâ-
let çekmişler. Ben geldiğimde Yunanlar 
henüz gitmişler ve birâder dahi henüz 
avdet etmişti. Me’zuniyetim iki ay ol-
duğu için müddetimi on beş gün geçi-
rerek 16 Mart (13)39 tarihinde Çor-
lu’dan müfârakat ederek yollarda 
sevkiyâtlarda bir takım müşkülâta 
marûz kalarak 25 Nisan (13)39 tari-
hinde ancak Mersin’e kıt’ama vasıl 
olabildim. Mersin’de Şevket Bey’le yine 
bir iki ay daha yine aynı bataryada 
bulunduktan sonra 21 Haziran (13)39 
tarihinde terhisli olarak Mersin’den 
hareket edip 28 Haziran (13)39 tari-
hinde Çorlu’ya geldim. Yukarıda da 
zikr ettiğim vechile evi pek perişân 
hâlde bulduğumdan hemen işe sarıl-
maya mecburiyet hâsıl oldu. İzmir’de 
iyi fena bir evimiz var. Burada kalma-
yıp İzmir›e gitmek istedik ise de böyle 
bir zamanda dört kişinin İzmir’e git-
mesi dehşetli masrafa ihtiyaç olduğun-
dan sarf-ı nazar ederek burada kalma-
ya karar verdik. Ah birâder burası da 
geçinecek bir yer değil ama ne yapa-
caksın. İş arama, elde sermaye yok, 
sanat dersen Allah vere. Birkaç gün 
gezdikten sonra bu mübâşirliğe teşeb-
büs ettik. İşte bir senedir bu vazîfe ile 
uğraşıyoruz. Maaş 3600 kuruştur. 
Evvelce işimiz iyi idi. Sebebi ise iki kişi 
idik. Yeni kadro mûcebince bir mübâşir 
bulunması lazım geldiğinden şimdi 
yalnız kaldık. Kardeşim daha yazacak-
tım ama kâğıdımda yer kalmadı. Siz-
den de herhalde böyle derhâl ziyâde 
mufassal mektup bekler ve samimiyet-
le ellerinizden sıkarım. Celal(?) yaren.
Konya’da Meram’da iken sizin bölükte 
zanneder isem arabacı idi. Çorlulu 
tıknazca Süleyman isminde sarı bıyıklı 
birisi var idi. Merkûm ile burada gö-
rüşmüştük ve ara sıra görüşüyoruz. 
Yanınızda bildiklerden kimse var mı?
Kardeşiniz...
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Bursa’da Vilayet Matbaası’nın 
gazete ve kitap basmasıyla 
başlayan süreç, Emri, Ferâzi-
cizâde, Muin-i Hilâl matbaa-

larıyla ile devam etti. Cumhuriyet’ten 
sonra kurulan matbaaların birçoğu 
uzun soluklu olmadı. Bu durumun ne-
deni olarak kâğıt sıkıntısı, mürekkep 
ve diğer matbaa malzemelerinin 
yetersizliği, matbaa makinelerinin 
eski olması, işçilerin eğitim problemi 
sayılabilir. 
İkinci Dünya Savaşı’nın etkisinin azal-
masıyla, CHP’nin sahibi olduğu Ant 
(sonradan Yeni Ant) gazetesini basan 
Ant Matbaası, 1950 sonrasında Der-
viş Taşman’ın satın almasından sonra 
uzun yıllar Taşman Matbaası adıyla 
faaliyet gösterdi.
Dönemin bir başka etkili gazetesi ise 
Hakimiyet Milletindir (sonradan adı 
Hakimiyet olarak değiştirildi), uzun 

yıllar boyunca önce Uygun Matbaa-
sı’nda basıldı, 1960 yılından sonra 
kendi matbaasına kavuşmasıyla 
şehrin etkili gazetelerinden biri oldu. 
1974 yılından sonra Bursa Hakimiyet, 
Doğru Hakimiyet ve Milletindir Haki-
miyet gazeteleri ve tabii matbaaları 
devam etti. 
Ant, Uygun ve Hakimiyet matbaala-
rında sadece gazete basılmamış, bu 
matbaalar birçok kitap ve mecmua-
nın yayınlanmasına ev sahipliği yap-
mış, 1940’lı yıllardan 1980’li yıllara 
kadar şehrin kültür hayatına yön 
vermişlerdir. 
Ant ve Taşman Matbaaları
10 Temmuz 1944’te yayımlanmaya 
başlayan Ant gazetesi, 1945 yılında 
kendi matbaasını kurana kadar,1 

1 Bursa gazetesinin 26 Ocak 1945 tarihli 

Bilecik Valiliği’nden kiralanan bir 
baskı makinesiyle2 Halkevi binasının 

sayısına göre Ant Basımevi 1945 
yılında açılmıştır. Bkz. Kaplanoğlu, Raif 
- Kaplanoğlu, Ozan, 2019, s. 255. Ant 
Matbaası’nda ilk kitap 1945, son kitap 
1951 yılında; Taşman Matbaası’nda 
ise ilk kitap 1954’te, son kitap 1969 
yılında basılmıştır.

2 1935 yılında Muğla’da doğan, 1947 
yılında Bursa’ya gelen Ali İhsan Öncü, 
Ant Matbaası’nda mürettip (sayfa 
sekreteri) olarak çalışır. O günleri şöyle 
anlatır: “Bina iki bölümden oluşuyor-
du. Bir tarafta matbaa işi yapılıyordu, 
bir tarafta da gazete yayımlanıyordu. 
Gazete 4 sayfaydı. O zaman Bursa’da 5 
veya 6 sayfa gazete çıkması mümkün 
değildi. Günlük gazete, el dizgisi, tipo 
baskısı yapılıyordu. Ant gazetesinin 
sahibi Derviş Taşman’dı. Bu gazetenin 

Ant, Taşman, Hakimiyet ve 
Uygun Basımevleri

Uğur Ozan Özen / Araştırmacı, Yazar
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içinde basılır.3 Burası matbaanın ilk 
yeridir. Recai Taşman’ın oğlu Reha 
Taşman’ın dediğine göre, matbaanın 
ikinci yeri, İnönü Caddesi’nin hemen 
sol tarafında, günümüzde restoranın 
bulunduğu, bir avukatın sahibi 

makineleri ve matbaası Bilecik Özel 
İdaresi’ninmiş. Alıp götürecekler. 
Bursa’da Gümüşçeken Caddesi’nde bir 
matbaa açıldı. Bir de Millet isminde 
gazete yayınlanıyor. Kamil Koç des-
tekli. Sonra tutunamadı. Onun bütün 
tesislerini aldılar Ant gazetesi olarak. 
Eski matbaa tesisleri Bilecik’e gitti. 
O tesiste basılmaya başlandı. Sonra 
isim değiştirdi, Yeni Ant olarak... Daha 
sonra İnönü Caddesi matbaa çıkmazı-
na taşındı. Orada yayınına başladı. El 
dizgisiyle oluyordu. Sonra İstanbul’dan 
el tertip diye makine getirildi. Bize 
ihtiyaç kalmayınca işten çıkarıldık.” 
Tuncel, Prusa Şehrengiz, Ağustos 2015, 
Sayı: 65, s. 58. Millet Yolu gazetesi, 
1953 yılında Uludağ Matbaası’nda 
basılır. Gazetenin ve matbaanın sahibi 
Kâmil Koç, 1954 yılının Ağustos ayında 
matbaayı Ant gazetesine satar. Kapla-
noğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, s. 305. 

3 Recai Taşman, Hacı Tonak’a Ant 
Matbaası’nın Ders Araçları Salonu’nun 
(Eğitim Araçları Salonu) bulunduğu 
yerdeydi der. Burasıyla ilgili “galiba 
eski Feraizcizade Matbaası” diyerek 
cümlesini bitirir. Bkz. Tonak, Bursa 
Hakimiyet, 31 Mayıs 2001. Burası-
nın Feraizcizade Matbaası ile ilgisi 
yoktur. Niyazi Menteş anılarında, Ant 
gazetesinin idarehane ve matbaası-
nın o yıllarda diyerek şimdiki Eğitim 
Araçları Salonunun alt kısmında küçük 
bir bölümde olduğunu söyler. Bkz. 
Menteş, 2006, s. 65. Derviş Taşman da 
gazetenin ve matbaanın ilk yerini şöyle 
tarif eder: “[...] Halk Partisi’nin altında 
evvela küçük, bir buçuk odalı bir yerdi 
Ant’ı neşre başladığımız zaman. Halk 
Partisi’nin üst katında bir odam vardı. 
Bana aitti, bana vermişti parti. Arka-
daşların oturduğu bir oda, bir de mat-
baa, o kadar.” İkinci yeri de tarif eder: 
“[...] Derken bizim halkevinin arka-
sında Atatürk’ün Heykeli’nden İnönü 
Caddesi’ne girerken hemen solda ufak 
bir çıkmaz sokak var, o binayı tuttum. 
En altına matbaayı, bir katına yazı 
işlerini, bir katına da ben oturdum ve 
orada çıkarmaya devam ettik gazeteyi. 
(oraya ait fotoğraf var!) Ve taa gazete 
kapanıncaya kadar oradaydık.” Bkz. 
Yıldız, Bursa Defteri, Haziran 2006, 
Sayı: 26, s. 30. 

olduğu binadır (Sönmez İş Sarayı’nın 
karşısı). Giriş katında matbaa, ikinci 
katında Ant / Yeni Ant gazetesinin 
idarehanesi, üçüncü katında müret-
tiphane bulunur. En üst katta ise Taş-
man ailesi yaşar. Hâlâ buraya matbaa 
çıkmazı denmektedir. 1965 yılında 
gazete kapandıktan sonra, Recai 
Taşman matbaayı Gümüşçeken Cad-
desi’deki Zümrüt İşhanı’nın bodrum 
katına (numara 9) taşır. 
Kurulduğundan itibaren CHP 
yönetimini destekleyen gazete, 
Demokrat Parti’nin iktidara gelme-
sinden sonra 1 Ocak 1951 tarihli ve 
1931 sayılı nüshadan sonra Derviş 
Taşman’ın yönetimine geçer. Bu du-
rum sıkıntıya neden olur. Gazetenin 
basıldığı matbaa devlet malı olduğu 
için, Bilecik İl Özel İdaresi matbaa 
makinelerini geri ister.4 

4 Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 
2019, s. 306. Burada Hakimiyet [Mille-
tindir] gazetesinin 25 Ağustos 1951 ta-
rihli sayısına atıf yapılarak on yıl önce 
Bilecik Halkevi’nden alınan makine-
lerden bahsedilir. Yani 1941 yılından. 
Ancak gazete 1944’te yayımlanmaya 
başlıyor. Tarihlerde bir problem var. 

Derviş Taşman,5 1922 yılında Yu-
nanistan/Vodina’da doğar. Ailesiyle 
birlikte 1923 yılında Türkiye’ye göç 
eder. İskân yeri Bursa olsa da bir süre 
sonra babası Ankara’ya gider. Lise 
eğitimine kadar burada okur. Sonra 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel 
Merkezi’nde çalışır. Genel Sekreterlik 
büro şefiyken istifa edip 1947 yılında 
iskân edildiği Bursa’ya gelir. Bursa’ya 
geldiğinde önce Ant gazetesinde 
yazarlık yapmaya başlar, sonrasın-
da başyazar olur. 1950 yılında CHP 
seçimi kaybedince, Abdurrahman 
Konuk’un yerine gazeteyi çıkar-
maya başlar. 14 Mayıs 1950 genel 
seçimlerinden sonra gazete parti-
nin yönetiminden Derviş Taşman’a 
geçer. Gazetenin basıldığı matbaa 
CHP’nindir. O tarihte CHP binasının 
altında bulunan matbaa da Derviş 
Taşman’a tahsis edilmişti.6 Küçük 
kardeşi Recai Taşman da matbaayı 

Ayrıca Ozan ve Raif Kaplanoğlu’nun 
kitabında, Ant gazetesinin ilk yılların-
da Yeni / Bizim Matbaa’da basıldığı 
belirtilir. Bizim Matbaası’ndan ayrılan 
bir kişi, Yeni Matbaası’nı kurduğu için 
sanki devamı gibi düşünülmektedir. Bu 
düşünce yanlıştır. İki farklı matbaadır. 

5 Derviş Taşman ile söyleşi için bkz. Yıl-
dız, Bursa Defteri, Haziran 2006, Sayı: 
26, s. 28-35.

6 Niyazi Menteş anılarında, Ant, CHP’nin 
resmi yayın organıydı. Sahibi CHP İl 
Başkanı Dr. Şemsettin Dora’dır. Gazete 
günlük olarak çıkar ve Bilecik Vali-
liği’nden kiralanan bir basımevinde 
basılarak Bursa’da piyasaya sürülür. 
Sonra gazetenin sahibi hukukçu Tevfik 
Aycan olur. 1949’da ise Ankara’dan 
Parti Genel Merkezi’nden gönderilen 
Derviş Sami Taşman imtiyazı üstüne 
alır. Derviş Bey’in iki biraderi vardır: 
Fahri ve Recai Taşman. Onların da 
Derviş Taşman’a maddi ve manevi yar-
dımcı olduğunu söyler. Menteş, 2006, 
s. 64. 

Ant gazetesinin kapatılması kararı  
(Raif Kaplanoğlu Arşivi)
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yönetiyordu. 27 Mayıs 1960’dan 
önce, DP kongresinde Atatürk’ün 
resminin üzerine Menderes’in 
resminin asıldığı haberi nedeniyle 
Ant’a tekzip gelir ancak bu haber doğ-
ru olduğu iddiasıyla tekzip yayımlan-
maz. Bunun üzerine Tahkim Kurulu, 
gazete yöneticilerine beşer yıl ceza 
verip matbaayı da kapatır. Böylece 
Ant gazetesinin yayınına son verilir. 
Dönemin Bursa Emniyet Müdürü 
Şebib Karamollaoğlu’nun bir gün 

durumu idare etmesi üzerine, matbaa 
makineleri kalsa da dizgi makineleri 
ile gazete koleksiyonları matbaadan 
kaçırılır. Rakip gazeteler arasındaki 
ilişkiyle ilgili Derviş Sami Taşman şu 
ilginç olayı anlatır: 
“Hakimiyet gazetesinin sahibi Hayri 
Terzioğlu, başyazarı da İsmet Bozdağ 
idi. Tahkikat Komisyonu Ant’ı kapa-
tınca, her ikisi de gelip dediler ki; 
‘Ağabey, gazeteyi biz basalım. Sen ha-
zırlat getir, bizim matbaada basılsın.’ 
Bunun üzerine bir-iki gün Ant gazete-
si, Hakimiyet Matbaası’nda basıldı. 28 
Mayıs 1960 tarihinde gazete tekrar 
yayınına başladı.”7

Recai Taşman, Hacı Tonak’a matbaayı 
şöyle anlatmaktadır:
“Toplam 18 kişiydik. Dört mürettip, 
sabah 08.30’da işbaşı yapıyor, huru-
fatı dağıtıyor ve iş bırakma saatine 
kadar, gününe göre, 8 ila 12 sütun di-
ziyorlardı. Akşamcılar, saat 16.00’da 
işbaşı yapıp gazetenin geri kalanını 
diziyor, genellikle gece yarısından 
önce işi bırakıyorlardı. Dizgi ve tashi-
hin tamamlanmasının ardından baskı 
başlıyor, o da sabaha karşı bitiyordu. 
Sabah saat 05.30’da dağıtıma giriyor-
duk... Demek ki: 1 tahsildar, 1 idare 
memuru, 9 mürettip/dizgici, 4 maki-
nist, çırak, usta 16 kişi. Turhan Aytul 

7 Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 
2019, s. 264-268 arası. Aynı yerde Ant 
ve Yeni Ant gazeteleriyle ilgili ayrıntılı 
bilgi mevcuttur. Recai Taşman, Hacı To-
nak’a, ağabeyi Derviş Taşman’ın 1947-
48 yıllarında Bursa’ya gelince CHP İl 
İdare Kurulu’na seçildiğini söylemiştir. 
Bkz. Tonak, Bursa Hakimiyet, 31 Mayıs 
2001.

ve beni de dâhil edersek, toplam 18 
kişiydik...”
Günlük gazetede yanlışı önlemek için 
her yanlışa 10 kuruş ceza yazılır. Böy-
lece Ant gazetesi pek çok kez yanlışsız 
çıkar. Recai Taşman şunları da söyler:
“Saatte 1,5 sütün dizen Kamil var-
dı. Kıprışık Kamil derdik, gözlerini 
durmadan kırpıştırdığı için. Onun 
kadar hızlı Turan vardı bir de. Kamil 
ile Turan’ı, ortaya bir de ödül koyup 
kapıştırırdık mı, makine gibi ama 
güle oynaya, gırgır şamata ile bir 
saatte bitirip gazeteyi erken erken 
baskıya yetiştirirlerdi.” 
Recai Taşman, Hacı Tonak’ın 
makineniz tipo muydu, sorusuna şu 
yanıtı verir:
“Sallama tipo... Saatte 1.500-2.000 
gazete basıyordu. Kartvizit vs. baskısı 
için pedallı ve el pedallı vardı. Bunlar-
dan 30-40 tanesini imal edip sattım o 
tarihlerde. 
Vilayet Matbaası’nınki de sallamay-
dı. Bir de taş baskı vardı oralarda, 
70x105 basıyordu. Hakimiyet’inki 
sallama pedaldı, 68x100... Bizimki 
sanıyorum 55x80’di...
Linotip, 1960’tan önce geldi Bursa’ya. 
O zamana kadar otomatik yoktu...”
Recai Taman, Hacı Tonak’ın klişeleri 
kim yapıyordu, sorusuna şu cevabı 
verir:
“Klişe, önceleri İngiltere’den hazır 
geliyordu, plastik olarak. Bursa’da 
klişe matbaası yoktu, İstanbul’a sipa-
riş edilirdi. İlk defa, yanılmıyorsam 
Agop usta yapmaya başladı Bursa’da. 
Mustafa Tayla, Hakimiyet’te başyazar-
dı. Agop da, orada yapıyordu bu işi... 
Sonrakini Zeki veya Cüneyt adında 

1963 yılında Taşman Matbaası çalışanları 
(Raif Kaplanoğlu Arşivi)

Recai Taşman ve Reha Taşman,  
15 Mayıs 1957, Taşman Matbaası  

(Reha Taşman Arşivi)

Reha Taşman

İhsan Öncü, Recai Taşman, Ahmet Demirören ve diğer çalışanlar (Reha Taşman Arşivi)
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İstanbullu bir arkadaş kurdu.”8

Ant gazetesi9 Derviş Taşman’ın yöne-
timine geçince gazete satışı 6.500’den 
2.500’e düşmüştür. Recai Taşman 
aradaki farkı, Ant’ı iktidar gazetesi 
olduğu için gazete alanların olduğunu 
söyler. 1950 sonrası iktidar değişikli-
ğiyle birlikte devlet desteği de kalkar. 
Derviş Taşman gazete yönetimindey-
ken, Recai Taşman matbaayı işletir. 
Gazete dışındaki basım işleriyle yavaş 
yavaş para kazanmaya başlanır. Recai 
Taşman basım adetini 1.500’e düşü-
rerek giderleri de azaltır.10 Ant gaze-
tesi 9 Mayıs 1955’te Yeni Ant adını 

8 Tonak, Bursa Hakimiyet, 31 Mayıs 
2001. Aynı konuyla bilgi için bkz. Kap-
lanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 2019, 
s. 255.

9 Sadık Şendil’in sahibi ve sorumlu mü-
dürü olduğu Çekirge haftalık mizah ga-
zetesi 23 Nisan 1950’de yayımlanmaya 
başlar. Ant Matbaası’nda basılır. Bkz. 
Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 
2019, s. 311. Taşman Matbaası’nda 
Yöre ve Petek dergileri de basılmıştır. 
Bkz. aynı kitap, s. 361 ve 362, Dipnot 
332 ve 336.

10 Tonak, Bursa Hakimiyet, 31 Mayıs 
2001.

alarak11 on yıl daha devam eder.

11 Yeni Ant gazetesinin adresi; Sahibi 
Derviş Sami Taşman. Neşriyat Müdürü 
Fethi Taşman. Basıldığı yer Taşman 
Matbaası. Matbaa Müdürü Recai 
Taşman. Telefon 2349 ve 2925. Adres: 
Cumhuriyet Meydanı, İpekhan, Kat: 
2, Numara: 8. Bursa. Bkz. Akbulut, 
1957, s. 116. Gazetenin sahibi, Derviş 
Taşman babasının adını da ekleyerek 
kullanır. Reha Taşman’ın dediğine göre, 
Sami Taşman Arnavutluk’tan müba-
dele zamanında göç eder. Ankara’da 
Türk Hava Kurumu’nda başmüfettiş 
olarak çalışır. Emeklilik ikramiyesi ile 
Vehbi Koç ile birlikte Koçtaş’ı (bakka-
liye) kurar. Anlaşamayınca ortaklıktan 
ayrılıp parasını alır. Bursa’ya gelince 
parayı Derviş Taşman’a verir. O da 
gazete için harcar. Derviş Taşman 1958 
veya 1959’da vefat eder. Emirsultan 
Mezarlığı’nda toprağa verilir. Hayri Va-
ranoğlu, Fethi Taşman ile ilgili şunları 
anlatmıştır: “Fethi Taşman matbaada 
çok fazla çalışmazdı Onun Yunuseli’n-
de çiftliği vardı. Cumartesi günü Recai 
abi bir iş için bir yerlere gittiğinde, 
Fethi abi matbaaya gelirdi. Cebime 200 
lira para koyardı. ‘Ben maaşımı aldım.’ 
derdim. O da ‘Sen karışma, paranı 

Recai Taşman’ın oğlu Reha Taşman’ın 
dediğine göre, gazete kapanmadan 
önce Derviş Taşman (ve ailesi) İs-
tanbul’a gider. Ortağıyla beraber 
başka bir sektörde geçimini sağlar. 
Matbaanın yönetimini Recai Taşman 
üstlenir. Gazetenin üzerinde büyük 
borç yükü vardır. Matbaanın gelirin-
den (kitap, fatura, kartvizit, etiket) 
gazeteye takviye yapılmasına rağmen 
borç için yeterli olmaz. Tayyareden el 
ilanı atarak reklam yapmayı düşünür. 
İki kişilik mektep tayyaresini kiralar. 
Tayyareyi Fevzi Gökay kullanacaktır. 
Recai Taşman arkaya oturur. Havala-
nırlar. El ilanları dağıtılmaya başlanır. 
Günlerden pazardır. Statta maç ya-
pılmaktadır. Fevzi Gökay, Recai Taş-
man’a “Bak abi, şimdi ne yapacağım?” 
diyerek alçalmaya başlar. Sigorta’nın 
üstünden dönecekken tellere takılıp 
yere düşer. Tayyareci Fevzi Gökay 
yaralanır. Recai Taşman yara almaz.12 

alman beni ilgilendirmez.’ diye cevap 
verirdi. Gözü toktu. İnsanlara yardım 
etmeyi severdi.”

12 Recai Taşman, Hacı Tonak’a promos-
yonu anlatmıştır: “O, Ant’a yeniden 
dönmemden sonra, 1960’tan son-
raydı... Promosyonumuz bir adet 

Taşman Matbaası, sağda Muharrem ve Süleyman Şin, Reşat Gürsu, Recai Taşman, İbrahim Koçdemir (Raif Kaplanoğlu Arşivi)
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Reha Taşman’ın dediğine göre, 1965 
yılına gelindiğinde Recai Taşman, 
CHP İl Başkanı İbrahim Alp Çataloğlu 
ile görüşüp Ankara’daki parti mer-
kezinden yardım etmesini ister. Parti 
merkezi 25 bin lira gönderir. Çataloğ-
lu, 5 bin lirayı Recai Taşman’a verir. 
Kalan parayı parti için harcar. Alınan 
desteğin gazetenin ihtiyacı için yeterli 
olmadığını gören Recai Taşman, Yeni 
Ant gazetesini13 kapatmaya karar 
verir. Gazete kapandıktan sonra, 
matbaayı Gümüşçeken Caddesi’ndeki 

dolmakalemdi. Her gün yayınlanan 
kuponlardan 30 adet biriktiren gelip 
dolmakalemini alıyordu. Türkiye’deki 
ilk promosyon uygulaması budur.” 
Uçak kazasını da anlatır: “Uçak kazası 
da, Vecihi Hürkuş’un kadrosundan 
Fevzi’nin (Deli Fevzi) marifetidir. Yeni 
Ant’ın tanıtım ilanlarını havadan dağı-
tırken, Muradiye’den stadyuma doğru 
pike yapınca, şimdi SSK binasının 
olduğu yerde elektrik tellerine takılıp 
yere çakıldık. Bir süre kimse yaklaşa-
madı yanımıza. Muhsin İğmen’in ofisi 
vardı oralarda. Koşup geldi, yardım etti 
bize. Uçağın düştüğü yere bina dikildi 
sonradan. 13 yıl orada oturdum.” To-
nak, Bursa Hakimiyet, 31 Mayıs 2001.

13 Yeni Ant gazetesiyle ilgili ayrıntılı bilgi 
için bkz. Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, 
Ozan, 2019, s. 352.

Zümrüt İşhanı’nın bodrum katına 
(numara 9),14 evini ise Kırcılar Ote-
li’nin yanındaki binanın en üst katına 
taşır. Gazetenin borcu nedeniyle mat-
baaya haciz gelince15 Recai Taşman 

14 Hayri Varanoğlu, Taşman Matbaası’nın 
en alt katta ve bu binanın sahibinin 
Ekrem Lofçalı olduğunu söylemiştir. O 
yıllarda Ekrem Lofçalı 70-80 yaşların-
da olduğunu da belirtmiştir. Lofçalılar 
ailesi toptan gıda konserve satarak 
geçimini sağlamıştır. Ekrem Lofçalı’nın 
mezarının nerede olduğunu tespit 
edemedim. Yine Hayri Varanoğlu’nun 
anlattığına göre, Taşman Matbaası’nın 
sol tarafında Öcal Elmacıoğlu’nun 
sahibi olduğu, o dönem Bursa’nın en 
gözde matbaası olan Eser Matbaası, 
karşı tarafta Rahmi Ersavaş’ın sahibi 
olduğu Savaş Matbaası vardı. Rahmi 
Ersavaş’ın torunu bu matbaayı 2018 
veya 2019 yılında satmıştır. Rahmi 
Ersavaş’ın mezarı Emirsultan’dadır. 
Doğum tarihi 1919, vefat tarihi 21 
Ekim 2014’tür. Aynı yerde Hidayet 
Ersavaş’ın mezarı da vardır. Onun da 
doğum tarihi 1919’dur. Vefat tarihi ise 
29 Mart 1997’dir. Hidayet ve Rahmi 
Ersavaş’ın aynı yıl doğduğunu göz 
önüne aldığımızda kardeş, ikiz dahi 
olabilir. 

15 Bursa Basın Tarihi kitabında, Ant gaze-
tesinin 1965 yılında Haber [Gazetesi] 

atölye ve idarehane kısmını birbi-
rinden ayırır. Matbaaya gelenlerin 
makinelere haciz edildiğini görmesini 
engeller. İzmir’den yeni makineler 
satın alır. Her şeye sıfırdan başlar. 
İzmir’den yeni matbaa makineleri 
satın alır. Kartvizit basan makine imal 
eder.16 Bir gün Günaydın gazetesinde 
tam sayfa bir haber yer alır: “Para 
Basanlar Yakalandı”. Recai Taşman’ın 
yaptığı kartvizit makinesiyle sahte 
para basılmıştır. Makinenin üzerinde 
Taşman yazdığı için ailesi tedirgin 
olur. Recai Taşman ise sevinir, “İste-

Matbaası’nda basıldığı bilgisi vardır. 
Bkz. Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, 
Ozan, 2019, s. 349, Dipnot 288. Matbaa 
makinelerine haciz geldikten sonra bu 
olay gerçekleşmiş olabilir. 

16 Recai Taşman’ın baba adı Sami’dir. 15 
Mayıs 1926’de doğar. Recai Taşman 
ilkokul, ortaokul ve Teknik Öğretmen 
Okulu Torna Tesviye mezunudur. 
Bütün eğitim hayatı Ankara’da geçer. 
Matbaa için Bursa’ya gelince askerliği-
ni Karacabey’de yapar. Ağabeyi Derviş 
Taşman gazetenin yönetimini, teknik 
işleri ise Recai Taşman üstlenir. Teknik 
Okul mezunu olduğu için makine 
imal etmesi kimseyi şaşırtmaz. Recai 
Taşman’ın bir oğlu bir de kızı vardır. 
20 Şubat 2008’de vefat eder. Hamitler 
Mezarlığı’nda toprağa verilir. 

Baskı makinelerinin Armağan Gerçeksi gözetiminde montajı yapılırken (Mehmet Gerçeksi Arşivi)
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sem böyle reklam yapamam. Bu ma-
kineyle para bile basılabiliyor.” der. 
Recai Taşman, 1980’li yıllarda mat-
baa çalışanı Muharrem Şin ile ortak 
olur. Aynı yıllarda, matbaayı ismiyle 
birlikte Muharrem Şin’e devreder.17 
Muharrem Şin matbaayı Çancılar 
Caddesi, Yenişehir İşhanı No: 6’ya 
taşır. Telefon numarası 2231314’tür.18 

17 Taşman Matbaası şehrin en önemli 
matbaaları arasındadır. Gönlüferah 
Oteli, Çelikpalas Oteli, Kent Oteli’nin 
bütün matbaa işlerini taşman yapmak-
tadır. Matbaa devredilmesine rağmen, 
müşteriler matbaayı aradıklarında 
Recai Taşman ile görüşmek ister. Reha 
Taşman bir süre matbaaya giderek 
telefonlara “Buyrun, ben Recai Taş-
man’ın oğlu Reha.” diyerek cevap verir. 

18 www.isfirmarehberi.com/fir-
ma/104358/tasman-matbaasi (Erişim 
tarihi: 4 Haziran 2021).

Muharrem Şin’in vefatından sonra 
oğlu Kerim Şin bir süre matbaayı de-
vam ettirir. Sonrasında, bir internet 
sitesinde yetkili kişi olarak Necati 
Albayrak’ın adı yer alır (aynı yer, 
No: 13/6).19 Matbaaya ortak olmuş 
olabilir. Yenişehir İşhanı’na Ağustos 
2005’e kadar kira ödenir. Haziran 
2021’de, Hacı İlyas Mahallesi, Abdal 
Caddesi, Türkiye İş Bankası Aralığı, 
No: 161/B’de faaliyet göstermektedir. 
Komşu esnafın dediğine göre matbaa-
nın sahibi Kerim Şin’dir. Matbaa, Eylül 
2021’de buradan taşınmıştır. Sonrası-
nı tespit edemedim.
Ant ve sonrasında Taşman Matbaa-
sı’nda çalışanlar: Sadık Anbartutar, 
Recep Ardıç,20 Cafer Seven ve Ali İh-

19 www.isfirmarehberi.com/fir-
ma/104372/tasman-matbaasi (Erişim 
tarihi: 4 Haziran 2021). 

20 Recep Ardıç, 1960’lı yıllarda Ardıç 

san Öncü, Nurettin Gülensoy,21 Sabri 
Varanoğlu,22 Hayri Varanoğlu,23 Kadri 
Koparipek,24 Ali Zeybel,25 Muhar-

Matbaası’nı kurmuş olabilir. 
21 Nurettin Gülensoy, 1332/1916’da 

Çatalfırın Mahallesi’nde doğmuştur. 
Ankara’da Başvekâlet Matbaası’nda 
çalıştıktan sonra, Bursa’da Vilayet ve 
Ant Gazetesi Matbaalarında çalışmıştır. 
1952 yılında Gümüşçeken Caddesi’n-
de Kamer Matbaası’nı kurmuştur. 25 
Ağustos 1987’de vefat etmiş, Pınarbaşı 
Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. 
Kamer Matbaası’nı oğlu Abdülkadir 
Gülensoy devam ettirmektedir. 

22 Hayri Varanoğlu’nun dediğine göre, 
abisi Sabri Varanoğlu, 1951-1952 yılla-
rında Taşman Matbaası’nda çalışmıştır. 
1957 yılında vefat ettiğinde daha 19 
yaşındadır. Emirsultan Mezarlığı’na 
defnedilir. Mezarının yeri belli değildir. 

23 Hayri Varanoğlu, 1968 yılında Süley-
man Öztosun ile Özvar Matbaası’nı, 
ortaklıktan ayrıldıktan sonra 1978 
yılında ise Varanoğlu Matbaası’nı kur-
muştur. 

24 Kadri Koparipek 1947 yılında doğdu. 
1959 yılında, 12 yaşındayken Tuzpaza-
rı’daki Özkardeşler Matbaası’nda çırak 
olarak çalışmaya başladı. Bir yıl sonra, 
1960 yılında, Yeni Ant gazetesinde 
(Taşman Matbaası) mürettip (dizgici) 
ve müvezzi (gazete dağıtıcısı) olarak 
çalışmaya başladı. 1964 yılında Arda 
Matbaası’na geçti. Üç yıl bu matbaada 
çalıştı. 1970’li yılların başlarında as-
kerden döndükten sonra, altı ay, İstan-
bul’daki Güzel Sanatlar Matbaası’nda 
çalıştı. 1970 yılının Eylül ayında Altuğ 
Çalıştıran ile birlikte Ak Ofset’i kurdu. 
Çancılar Caddesi, Bıçakçılar Sokak’ta 
14 metrekarelik yerde iki çalışandan 
ibaret işyerinde, 1970 yılında, pedallı, 
1904 model, İshak Renkver Usta’ya ait 
olan makineyi satın aldı. 1972 yılında 
tipo baskıya, 1975 yılında ofset baskı, 
1995 yılında ise dört renk ofset baskı-
ya geçti. 1998 yılında ikinci dört renk 
ofset makinesini getirdi. 2000 yılında 
renk ayrımını da bünyesine kattı. Can 
Gengürü’nün konserve fabrikası olarak 
kullandığı Uluyol Sezen Sokak’taki bi-
naya taşındı. Bkz. https://www.bursa.
com/wiki/Kadri_Koparipek (Erişim 
tarihi: 13 Ekim 2021). 

25 Hayri Varanoğlu, Ali Zeybel’in İnegöllü 
olduğunu söylemiştir. Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Mezarlık Müdürlü-
ğü’nün internet sitesinin defin sorgula-
ma bölümünde, Ali Zeybel’in Yenişehir 
doğumlu olduğu, babasının adının 

Bursa Hakimiyet gazetesinin Hamam Sokak'taki dört katlı ilk binasının inşaatı  
(Mehmet Gerçeksi Arşivi)
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rem Şin,26 İbrahim Koçdemir, Erbil 
Selçuk,27 Talat Çerkeşlioğlu, Yılmaz 
Kümbetli, Ahmet Demirören,28 Ömer 
Faruk Akan,29 Süleyman Şin,30 Reşat 

Hüseyin olduğu yazılıdır. Ali Zeybel, 
1937 yılında doğmuş, 1 Aralık 2014’te 
77 yaşında vefat etmiştir. Hamitler 
Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. 

26 Muharrem Şin’in doğum yeri Bafra’dır. 
Babasının adı Kerim’dir. Muharrem 
Şin, 1 Şubat 1954’te doğmuş, 25 Aralık 
2016’da, 62 yaşında vefat etmiş, Ha-
mitler Mezarlığı’nda toprağa verilmiş-
tir. 

27 Erbil Selçuk’tan öğrendiğime göre, 
önce Fidan Hanı’nda faaliyet gösteren 
Aysan Matbaası’nda 1957-1963 yılları 
arasında çalışmıştır. Askere gitmiş, 
dönüşte, 1965 yılında, bir süre Taşman 
Matbaası’nda çalıştıktan sonra 1966 
yılının Eylül ayında Aysan Matbaası’nı 
devralıp Temiziş Matbaası adını ver-
miştir. Temiziş Matbaası 2014 yılında 
kapanmıştır. 

28 Ahmet Demirören, 1935 yılında 
doğar. Babasının adı İsmail’dir. Ahmet 
Demirören Yenişehir’de doğmuştur. 14 
Nisan 2017’de, 82 yaşında vefat eder. 
Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verilir. 

29 Emek Basımevi’nin sahibi Faik Gökay 
Erbasın, Ant Matbaası’ndan ayrılan 
Ömer Akan’ın Pirinç Han’ında matbaa 
açtığını söylemiştir. Ancak adını hatır-
layamamıştır. Faik Gökay Erbasın’ın 
dediğine göre, Raif ve Ozan Kaplanoğ-
lu’nun kitabında yer alan (s. 253), Ant 
Matbaası’ndan ayrılan Ömer ve Fahri 
Elbasan, Sahaflar Çarşısı’nda (Yeni 
Emek Basımevi) matbaalarının olduğu 
bilgisi yanlıştır.

30 Süleyman Şin, 1955 yılında doğar. 

Gürsu,31 Lütfü İlhan,32 Kadri Bey,33 
Aziz Bey,34 Kamil Bey ve Turan Bey. 
Uygun Basımevi
1946 yılında yayımlanmaya başlayan 
Doğru35 ve 1950 yılında yayımlan-

Babasının adı Kerim’dir. Süleyman Şin, 
7 Mayıs 1996’da vefat eder. Hamitler 
Mezarlığı’nda toprağa verilir. 

31 Süleyman Şin ve Reşat Gürsu’nun adı, 
Raif ve Ozan Kaplanoğlu’nun kitabın-
daki fotoğrafta yer almaktadır. Hayri 
Varanoğlu çalışanlar arasında Reşat 
Bey’den bahsetmiş, vefat ettiğini de 
söylemiştir. 1968 yılında, 45 yaşında-
dır. Mezarının nerede olduğunu tespit 
edemedim. 

32 Hayri Varanoğlu, Lütfü Bey’e Sarı 
Lütfü denildiğini söylemiştir. Soyadını 
hatırlayamamıştır. Vefat etmiştir. Nihat 
İlhan, amcasının oğlunun matbaacı 
olduğunu söyledi. Daha sonra Eski itfa-
iyenin altındaki sokakta Kısmet Matba-
ası’nı açtığını söylemiştir. Buradan 
bağlantı kurarak Lütfü İlhan olduğuna 
kanaat getirdim. 

33 Hayri Varanoğlu’nun söylediğine göre, 
Erbil Selçuk ve Kadri Bey, Taşman 
Matbaası’nda çalıştıktan sonra Temiziş 
Matbaası’nı açmıştır. 

34 Hayri Varanoğlu çalışanlar arasında 
Aziz Bey’den bahsetmiş, vefat ettiğini 
de söylemiştir. Ancak ne soyadını ne 
de mezarının yerini tespit edebildim. 
1968 yılında, 38 yaşındadır. 

35 Doğru gazetesinin ilk sahibi Dr. Haydar 
Ömer Onur, yayın müdürü ise İsmet 
Bozdağ’dı. Kaplanoğlu, Raif - Kapla-
noğlu, Ozan, 2019, s. 256. Gazeteyle 
ilgili daha fazla bilgi için bkz. s. 262-
263. Aynı kitapta, Doğru gazetesinin 

maya başlayan Hakimiyet Milletindir 
gazeteleri burada basılır. Recai Taş-
man yerini şöyle tasvir eder: “Orhan-
gazi Parkı’na bakan Altan Oteli’nin 
altındaydı. Şimdiki [2001] Gürtoplar 
Mağazası, 1948’deki [doğrusu 1958 
olacak] yangında yandı orası.”36 
Gazeteci Cafer Türe, matbaa ve gaze-
teyle ilgili şunları anlatır: 
“1958 yılıydı. O tarihlerde Kapalıçar-
şı’nın Ulu Camii altındaki bölümünde 
bir matbaada ‘Hakimiyet Milletin[dir]’ 
isimli bir gazete çıkarıyorduk. Matba-
amız o tarihlerde gözde konaklama 
yerlerinden Altan Oteli’nin altındaydı. 
Gazetede o dönemin ünlü isimleriyle 
beraber çalışıyordum. Gazetenin yazı 
işleri müdürü İsmail Gerçeksöz, gece 
sekreteri Feridun Evrenesoğlu idi. 
Gazetenin diğer çalışanları arasında 
İsmet Bozdağ, İsmet Kanşıra, Sabri 
Türkozan, Musa Ataş, Turhan Aytun, 
Osman Satıcı ve Tahir Çetinbilek de 
vardı.
Gazetemizi elle dizerdik. Bir akşam 
saat 18.00 sularında gazeteyi baskıya 
hazırladığımız bir anda, elle dizdi-
ğimiz kalıp patlayıp yere döküldü. 
Tüm sayfalar yerlere dağıldı. Tüm 
gazete elemanları hemen çalışmaya 
başladık. Yere dökülen harfleri tek tek 
toplayarak 5 saat içinde tekrar eski 
hâline getirdik.
Hazırladığımız kalıpları tam baskıya 
vereceğimiz zaman bir de baktık ki 
baskı makinesi arızalanmış. Sayfaları 
bağlayıp apar topar Vilayet Matbaa-
sı’na taşındık. Gazeteyi o gece orada 
bastık. Gazetenin dağıtıldığı saat 
03’leri buldu ama biz zoru başarmış-
tık.
Ne de olsa gazetemizi basmış ve 
okurlarımıza ulaştırmıştık. Bunun 
keyfini yaşamak bambaşkaydı.”37

Yalaza adlı haftalık mizah gazetesinin 
dizgisi Hakimiyet gazetesi mürettip-
hanesinde yapılıp burada basılır.38

önceleri uygun, sonra da yeni basıme-
vinde basıldığı söylenir, s. 262, Dipnot 
255.

36 Tonak, Bursa Hakimiyet, 31 Mayıs 
2001. Aynı bilgi için bkz. Kaplanoğlu, 
Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 2019, s. 253.

37 Türe, 2005, s. 246. 
38 Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 

2019, s. 313.

Taşman Matbaası, Ali İhsan Öncü soldan üçüncü kişi (İhsan Öncü Arşivi)
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Hakimiyet Matbaası
1 Ocak 1950’de yayımlanmaya baş-
layan Hakimiyet Milletindir gazetesi, 
önce Ulu Cami’nin yakınındaki Uygun 
Basımevi’nde basılır. 
Rüknettin Akbulut, 1957 yılında 
yayımlanan kitabında şunları yazar: 
“Hakimiyet gazetesi. Sahibi Hayri 
Terzioğlu. Gazete neşriyat müdürü 
Mustafa Tayla. Basıldığı yer Uygun 
Basımevi. Telefon 1212. Adres: Ara-
kiyeciler Çarşısı., Arakiyeciler Sokak, 
No: 9. Ulu Camii Yanı. Hakimiyet ga-
zetesi, 1 Ocak 1950’de İsmet Bozdağ 
tarafından tesis edilmiştir. Hayri Ter-
zioğlu’nun gayreti ve İsmet Bozdağ’ın 
gazetecilik bilgisi ile çıkmaktadır.”39

Gazetenin sahibi Hayri Terzioğlu,40 
Vilayet Matbaası kapandıktan sonra 
matbaa makinelerini satın alır. Gazete 
ilk kez klişe ünitesi kurar. 1.500 lira 
maaşla bir Ermeni, bu klişehaneyi 
çalıştırır. Matbaada her sabah dört 
dizgici tarafından yazılar dağıtılır. 
Daha sonra gelen esas dizgiciler, ga-
zete yazılarını tek tek elle dizer. Bu iş 
saat 2.30’a kadar sürer. Aynı saatler-
de gazete basılmaya başlar. 5.30’da 
dağıtıma başlanır.41 
Hayri Terzioğlu, Hakimiyet gazetesi-
nin isim hakkını, İstanbul’daki Web 
Ofset ile Bursa Gazeteciler Başbayii 
Armağan Gerçeksi ortaklığıyla kuru-
lan Bursa Gazeteciler ve Yayın A.Ş. 
tarafından satın alınarak 11 Eylül 
1974’te Bursa Hakimiyet adıyla ya-
yımlamaya başlar.42 10 Eylül 1974’te 
kapanan Hakimiyet gazetesinin 
çalışanları işsiz kalınca, Hayri Terzi-
oğlu’ndan matbaayı satın alarak, 14 
Ekim 1974’ten itibaren Doğru Haki-
miyet adıyla yola devam eder.43 Sonra-

39 Akbulut, 1957, s. 116.
40 Hayri Terzioğlu’nun babasının adı 

Salih’tir. 1324’de (1908) doğmuş, 28 
Mayıs 1976’da 68 yaşında vefat etmiş-
tir. 

41 Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 
2019, s. 256.

42 Kaplanoğlu, Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 
2019, s. 351. Ayrıntılı bilgi için bkz. s. 
350-351.

43 Bu süreci anlatan yazı için bkz. Tunça-
kın, Bursa Defteri, Eylül 2006, Sayı: 27, 
s. 192-193. Vilayet Matbaası’nın son 
binasını, sonradan Hakimiyet ve Doğru 
Hakimiyet gazeteleri kullanmıştır. 
Kamer Matbaası’nın sahibi Abdülkadir 
Gülensoy, ek gelir için akşamları Doğru 
Hakimiyet gazetesinin matbaasında 

sında bu gazete Mümin Gençoğlu’na 
satılır. Eski makineler satılarak ofsete 
geçilir. 12 Kasım 1983’ten itibaren 
yeniden Hakimiyet adını alır. Günü-
müzde Bursa Haber adıyla devam 
etmektedir.44 
Matbaalarda Basılan Eserler45

Uygun Basımevi
İhsan Uzer, Bursa Mahalle ve Sokakla-
rı Rehberi, Bursa Belediyesi Yayınları 
Sayı: 1, 1945. / Ekrem Tolunay, Okul-
da Yazı, 1945. / Asım Sar’aç, Gittin, 
1946. / O. Dağhan, Türklüğün Yarını 
Bugünkü Durumu ve Nüfus Davamız, 
1946. / Turgut Can Mamaş, İnegöl 
Tarihi. Coğrafi, İktisadi, İçtimai, Sıhhi 
ve Kültür Durumları, 1947. / Subhi 
Subul, Bursa’nın İçme Suları; Kırkpı-
nar, Birinci Kitap, 1948. / Müeyyet 
Dinçel, Resim Dersleri Perspektif, 
1949. / Bursa Verem Savaş Derneği, 

çalışmıştır. Çalışanlardan üçünün 
adını tespit edebildim: Ali Akerdem 
(dizgici), Cemil Bey ve İsmet Bey (sayfa 
sorumlusu). 1970’li yıllarda çıraklara 
haftalık 5 lira verilmektedir. Cumartesi 
günleri çıraklar matbaayı temizler. 
Ali Akerdem ve İsmet Bey, harflerin 
olduğu çekmecelere 25 veya 50 kuruş 
koyar. Çekmecelerde toplam 5 lira para 
olur. Çırak iyi temizlerse bütün parayı 
bulur. Eğer temizliği eksik yaparsa 
bulduğu para eksik olur.

44 Kaplanoğlu Raif - Kaplanoğlu, Ozan, 
2019, s. s. 351, 352, Dipnot 351. 

45 Listeyi hazırlarken Seyfettin Özege ile 
Nezaket Özdemir’in kitaplarından ve 
www.nadirkitap.com’dan yararlanıl-
mıştır. 

1949 Çalışma Raporu ve Bilançosu, 
7-9 Mart 1950 Genel Kurul Toplantısı, 
1950. / Nizami Mutlu, Düşüncelerden 
Bir Demet, 1950. / İsmail Gerçeksöz, 
Bursa’nın Destanı, 1953. / Heske, 
Ing. Franz, Uludağ Milli Parkı Kanun 
Tasarısı, Türkiye Milli Park ve Tabiat 
Kanunu Mıntıkalarının Tesisine Ait 
Rapordur, Uludağı Sevenler Cemiyeti 
Yayınları, 1954. / Haluk Seven, İpek; 
Bursa İpekçiliği Enstitüsü, Yıllık, 
1955, Sayı: 7, 1956.
Ant Basımevi
İhsan Uzer, Bugünkü Bursa Sıcak Su-
ları, Bursa Halkevi Yayını: 15, 1945. 
/ Kemal Özer, Balıkesirde Halk Adet 
ve İnanmaları, Bölüm 1, 1946. / M. 
Gülbahar, İngilizce Gramer Ortaokul 
ve Lise Sınıfları Yardımcı Dilbilgisi, 
1946. / Hüsnü Ortaç, Bursa Köyleri, 
Bölüm 1, 1946. / Kâzım Baykal, Koza 
Hanı ve Mescidi, Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu Yayınları: 1, 1946. 
/ Bursa Tarih Sevenler Nizamnamesi, 
1946. / Faruk Taşkıran, Sana Doğru 
1936-1946, 1946. / Tarihte Bursa 
Mahalleleri, XV ve XVI. Yüzyıllarda 
Bursa, Hazırlayan Neşet Köseoğlu, 
Bursa Halkevi Tarih ve Müze Yayınları 
Sayı: 2, Halkevi Yayınları: 17, 1946. / 
Ahmet Süheyl Ünver-M. Zeki Pakalın, 
Bursa’da Fatih’in Oğulları Mustafa ve 
Cem Sultan Türbeleri, 1946. / Rüknet-
tin Akbulut, Silahsız İhtilalci Gandi, 
1947. / Belediye, Tenbih ve Yasakları 
ile Belediye Zabıtası Talimatnamesi ve 
Buna Müteallik Ahkam, Bursa Beledi-
yesi Yayını, 1948. / Musa Ataş, Bursa 
Sanatları, 1949. / Rüknettin Akbulut, 
Üç Günde Bursa Nasıl Gezilir, 1950. 
/ Bursalı Kalemlerden Hikâyeler, Ha-
zırlayan: Sadrettin Çanga, Neşreden: 
Derviş Sami Taşman, Taşman Yayınla-
rı: 1, 1951.
Taşman Matbaası
M. Metin İrşadi, Kurâni Kerim Meş’a-
lesi, 1954. / Necip Alpan, Öğretmenin 
Kendi Kendini Teftiş Rehberi, 1955. / 
Kâzım Baykal, 1956 Senesinde Tamir-
lerini Yaptığımız Camiler: Bedrettin 
Camii, Kanberler Camii, Beşikçiler 
Camii, Ahmed Dai Camii, Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumu Yayınla-
rı: 7, 1956. / Necip Alpan, Objektif 
Teftiş Tekniği ve Öğretmenin Kendi 
Kendini Denetleme Kılavuzu, 1957. / 
M. Gündüz Göktürk, Yurdumun Ço-
cukları, 1958. / Gazâli Saltık, Bursa’da 
Emirsultan ve Kerametleri, 1959. / 
Basri Gocul, Doğudan Batıya Vecize-
ler, 1959. / Basri Gocul, Bal Yeyip Gül 

Taşman Matbaası'nın son yeri
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Koklasam Azalmış Olmaz Tasam, 3. 
Kitap, 1969. / Basri Gocul, Bal Yeyip 
Gül Koklasam Azalmış Olmaz Tasam, 
Yarısı Bakmak İçin Yarısı Yakmak İçin!, 
1969.
Basım Tarihi Tespit Edilemeyen 
Eserler
Sabahattin Köksal, Hükümlülerin Çıkış 
Günlerinin Hesabı, 2. Baskı. / Fahriye 
Güney, Alacalıktan Hazal. / Fahriye 
Güney, Adalet Neyin Adı?
Hakimiyet Matbaası
Rüknettin Akbulut, Emir Sultan, 1962. 
/ Kâzım Baykal, Bursa Eski Eserleri 
Sevenler Kurumunun 1961, 1962, 
1963, 1964 Yılları Çalışmaları, Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu Ya-
yınları: 12, 1964. / Atiye Keskin, Bir 
Nükte Bir Işık, 1964. / Med Dündar 
Örs, Türkiye’de Tüberküloz Savaşı ve 

Rehabilitasyon Çalışmaları, 1964. / 
Zeki Yücel, Bursa Üniversitesi Önce-
likle Kurulmalıdır, Bursa Üniversitesi 
Kurma Derneği Yayını, 1966. / Kâzım 
Baykal, İslâmiyette Yeni İçtihatlara 
Doğru, 1966. / Cüneyt Ölçer-Kâzım 
Baykal, Bursa’da Tarihi Köprüler ve 
Kurumun 1967 Yılı çalışma Raporu ile 
Bilançosu, 1967. / Atiye Keskin, Bir 
Nükte Bir Işık, 2. Cilt, 1967. / Kâzım 
Baykal, Bursa’da Ulu Cami, 1989.
Basım Tarihi Tespit Edilemeyen 
Eserler
Haluk Seven, Dutçuluk ve İpekböcek-
çiliği.
Doğru Hakimiyet Matbaası
Rüştü Burlu, Garibanlar, 1975. / Kâ-
zım Baykal, Bursa Eski Eserleri Seven-
ler Kurumunun 1971-1977 Yılları Ça-
lışmaları, Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu Yayınları: 15, 1977. / Şeref 
Erler, Bursa’da Eski Eserler Eski Şöh-
retler ve İlçe Çevre İncelemesi, 1973. / 
Şeref Erler, Bursa’da Eski Eserler Eski 
Şöhretler, 1978. / Kâzım Baykal, Bur-
sa Eski Eserleri Sevenler Kurumunun 
1977-1982 Yılları Çalışmaları, Bursa 
Eski Eserleri Sevenler Kurumu Yayın-
ları: 16, 1983.
Hakimiyet Gazetesi
Yılmaz Akkılıç, Bursa Ansiklopedisi, 2 
Cilt, 1987.
Hakimiyet Ofset Tesisleri 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
Hizmet Albümü 1946-1985, 1985. / 
Celal Sert, Cinaslı Övgü İlahiler Şiirler, 
2002.
Hakimiyet Gazetecilik ve  
Matbaacılık
Bursa Rehberi. Guide; English, Franço-
is, Deutsch, El Arabiyye, Hazırlayan 
Kemal Tuncer, 1986. / Türkan Ö. 
Genç, Osmanlı’nın ‘Kuruluş Devri’nde 
Bursa Sultanları, 2004.
Basım Tarihi Tespit Edilemeyen 
Eserler
Meliha Ertekin, Renkli Dünyam.
Hakimiyet Matbaacılık
Sölöz Belediye Telefon Rehberi, Hazır-
layan Halit Demirhan, 1993.
Bursa Hakimiyet Gazetesi
Yılmaz Akkılıç, Bursa Tarihi 1 / 30 
Ekim 1918’e Kadar, Bursa Hakimiyet 
Yayınları, 1986.
Gazetecilik ve Yayın A. Ş.
Yılmaz Akkılıç, Bursa Belleteni İlk ve 
Orta Dereceli Okullar İçin Atatürk’ün 

Bursa Gezileri, 1987.
Gamat
Yılmaz Akkılıç, Atatürk ve Bursa, 
1988.
Bursa Hakimiyet Matbaası 
Aydın Demirsar, Psikoterapi Türleri, 
Birinci Kitap, 1990. / Raif Kaplanoğlu, 
Bursa Anıtları Ansiklopedisi, 1994. 
/ Orhangazi Belediyesi 1984-1994, 
1994.
Bursa Hakimiyet Tesisleri
Zülkef Yeşilbahçe, Belgelerle BAL-GÖÇ 
ve B. G. F. Çalışmaları, 2003. / Yalçın 
Kireççi, Sigara ve Alışkanlık Yasala-
rı-Bibson Yöntemi İle Sigara Alışkan-
lığına Son Vermek, 2004. / Murat Ka-
vaklı, Tarihe Yön Veren Dahi, 2004.
Bursa Gazetecilik ve Yayın A.Ş.
Güvenilir Gazete Bursa Hakimiyet 
1974-2004, 2004. / Aysun Karlı, AB’ce 
Brüksel Yazıları.
Bursa Hakimiyet Gazetecilik A.Ş.
Bülent Büke, Ana Baba Okulu, 2006.
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