




1Bursa Günlüğü

Bursa Günlüğü dergi-
mizin 19. sayısı ile 
merhaba...
Tarih boyunca şe-

hirler, su kaynaklarının ve 
verimli toprakların etrafın-
da şekillenmiştir. İnsanoğ-
lunun ve diğer canlıların 
sudan uzak yaşaması müm-
kün değildir. Hâliyle ha-
yatımızın her anında suya 
ihtiyaç duymaktayız.
Türkiye’ye örnek olan 
dergimiz, bu sayıyı “su”ya 
ayırdı. Şehirlerin en önemli 
meselelerinden birisi suyun 
doğru ve tasarruflu kulla-
nılmasıdır. Yani su yönetimi 
gerçeği ile karşı karşıyayız. 
Zira dünyanın gündeminde 
de uzun süredir su var.
İçilebilir suyun önemi, su 
kaynaklarının doğru kulla-
nımı, su tasarrufu, suyun 
geri dönüşümü gibi husus-
lar son derece önem arz 
etmektedir. Sorumlu vatan-
daşlık gereği su tasarrufuna 
hepimiz katkı sağlamalı ve 
gelecek nesilleri düşünerek 
hareket etmeliyiz.
Bursa, su şehri olarak bili-
niyor. Hem tatlı hem tuzlu 

hem mineralli hem de şifalı 
sular bakımından Bursa’mız 
cidden zengin bir şehir. Bu 
zenginliğimizin değerini 
bilmemiz gerekiyor. 
Akarsularımızı, göllerimizi, 
yeraltı kaynaklarımızı, şifalı 
sularımızı, denizimizi ve 
su yapılarımızı yakından 
tanıyacağımız bu sayı ile 
hemşehrilerimizin günde-
mine suyun girmesini amaç-
lamaktayız.
“Bursa’da Su Kültürü” dos-
yamız için değerli katkılarını 
esirgemeyen; Sefer Göltekin, 
Mustafa Şahin, Mevlüt Çam, 
Celil Bozkurt, Nevzat Çalı-
kuşu, Tahsin Yıldırım, Kerim 
Bayramoğlu, Fikret Alkan, 
Mehtap Akbaş Çiftci’ye ve 
dergimizin diğer kıymetli 
yazılarını kaleme alan; Mus-
tafa Kara, Mustafa Özçelik, 
Hasan Erdem, Salih Erol, 
Özlem Güngör, Betül Tarak-
çı, Uğur Ozan Özen, Sevgi 
Ötünç’e teşekkür ederim.
Önümüzdeki sayıda görüş-
mek ümidiyle bereketli oku-
malar dilerim.
Su gibi aziz olmanızı temen-
ni ederim.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Burası Bursa...
Tarihin her döneminde gerek 
coğrafi konumu gerek sosyal 
yaşam tarzı gerekse ülke eko-

nomisindeki etkinliğinden dolayı sü-
rekli ilgi odağı olmuş eşsiz bir şehir...
Bebryklere, Mysilere, Bithynlere, 
Prusiaslılara, Romalılara, Bizanslılara 
ve nihayet Kayı Boyu’na kucak açıp 
beyliğe devlet sunmuştur. 
Bağrında filizlenen medeniyet adlı 
çınarın dallarını Asya’ya, Avrupa’ya ve 
Afrika’ya uzatan bir şehirdir Bursa...
Osman Bey’in düşlerini yoğuran; 
Orhan zamanında sur dışına taşan, 
Hüdavendigar zamanında Balkanlara 
uzanan, Yıldırım zamanında mima-
rinin doruklarına ulaşan, İsa Çelebi 
zamanında şehzadelerin kanlı çatış-
malarına sahne olup tarumar olan, 
Çelebi Mehmed zamanında yeniden 
kurulan, Fatih’ten sonra manevi baş-
kent olarak anılan bir şehir...
Çarşılarından bereket taşan, çeşmele-
rinden şifa çağlayan, han odalarında 
hâlâ uzak iklimlerden gelen kervanla-
rın telaşını saklayıp dik yokuşlarında 
katır çatlatan, dağ başında dört mev-
sim kar serinliği, düz ovada yemyeşil 
huzur dinginliği sunan şehir...
Andre Gide’in gençliğinde göreme-
diğine hayıflandığı, Mis Pardoe’nun 
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böyle güzelini başka hiçbir yerde 
bulamadığı, Carsten Biebuhr’un ovayı 
kucaklayan harikulade manzarasına 
vurulduğu, Alexander Von Warsberc’in 
tespitiyle, zamanın ve zorbalığın açtığı 
yaraların canlı bir yeşillikle örtüldüğü; 
Tanpınar’ın ikinci bir zamana tanık 
olduğu, Evliya Çelebi’nin ruhaniyetli 
şehridir Bursa...
Yaşadığımız coğrafyanın zaman için-
de yoğrularak anlam kazanan tüm 
güzellikleri ve tarihî mirasın ilham 
veren dokusu, bütün özgünlüğüyle 
hissedilir burada.
Burası, uygarlıkların kesişme noktası, 
kültürlerin kaynaşma diyarıdır. 8500 
yıl öncesine uzanan geçmişiyle şehir-
cilik geleneğinin en köklü örneklerini 
taşır bağrında. 
Anadolu medeniyetinin en önemli 
bileşenlerinden biri olan bu şehir; Ro-
ma’nın görkemli hikâyesinin düğüm 
noktası, Osmanlı’nın dibacesidir.
Bursa’yı, kadim medeniyetimizin su 
kültürünün oluşumunda belirleyici 
konuma taşıyan bir güzelliktir su.
Susuz şehirlerde medeniyet ilerleme 
kaydetmez. Medeniyetler su üzerinde 
yükselir. Çünkü su medeniyettir.
Selçuklu da Osmanlı da birer su me-
deniyetidir. Onlara göre, suyla irtibatı 
kesmek hayatın can damarını kes-

mekle aynı anlama gelmektedir. Bu 
anlayışın ürünüdür çeşmeler, sebiller, 
selsebiller, fıskiyeli havuzlar, suluklar, 
şadırvanlar, sarnıçlar, kuyular, su yol-
ları, hamamlar, köprüler, kemerler...
Özellikle Osmanlı’da, su sesinin 
duyulmadığı bir ev hayal etmek 
zordur.  
Su, her hâliyle ve bir şekilde içinde-
dir hayatın.
Seyahatname’sinde uzun uzadıya 
Bursa’daki çeşmelerden bahseden 
Evliya Çelebi’ye; “El-hâsıl, Bursa 
demek sudan ibaret bir kelâmdır.” 
dedirten Bursa suları, üzerine hâlâ 
araştırmaların yapıldığı, makalelerin 
yazıldığı, sempozyumların düzenlen-
diği ve mimari örnekleriyle bu şehri, 
kadim medeniyetimizin su kültürü-
nün oluşumunda belirleyici konuma 
taşıyan bir güzelliktir. 
16. yüzyılda Lamiî Çelebi, Şehrengîz-i 
Bursa adlı eserinde “Akar her kûşe-
den bin çeşme rahşân / Biri ol çeşme-
nün mihr-i dırahşân” sözleriyle şehir-
de güneş gibi parlayan bin çeşmeden 
su aktığını ifade eder.
Evliya Çelebi’ye göre on yedi kaynak-
tan gelir Bursa’ya sular ve temmuz 
ayında insanın elini sokup üç taş çıka-
ramayacağı kadar soğuktur. 
Sünderlibaşı’ndan, Çatal Kaynakba-
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şı’ndan, Kepizbaşı’ndan, Sobranba-
şı’ndan, Ardıçlıbaşı’ndan, Harsudba-
şı’ndan, Billur Kaynağı’ndan, Samanlı 
Kaynağı’ndan, Şeker Kaynağı’ndan, 
Selam Kayası Kaynağı’ndan, Kral 
Kaynağı’ndan ve Murad Dede Kayna-
ğı’ndan gelir sular. Bu on yedi kayna-
ğın suyu Evliya’nın tespitlerine göre 
2.060 çeşmeye ve 23.000 eve uğrar ki 
her bir evin suyu bir değirmeni çalış-
tıracak denli gürdür.
Suların bolluğu yabancı gezginlerin 
de gözünden kaçmaz. Örneğin 17. 
asır gezginlerinden George Wheler 
hiçbir yerde Bursa’daki kadar çeşme 
ve büyük su kaynaklarına rastlama-
mıştır. 18. yüzyıl gezgini Carsten Nie-
buhr’a göre camilerde, kervansaray-
larda ve evlerde akan su değil, adeta 
bir akarsudur. 

Aslında, Miladın 200 yıl öncesine uza-
nır Bursa’da suyun serüveni. Karta-
calı Komutan Hanibal Barca ile başlar 
hikâye... Tüm zamanların en büyük 
askeri dehalarından biri olan ancak, 
ömrünün son demlerini Bitinya 
Krallığı’nda geçirmek zorunda kalan 
Hanibal’ın, Prusias onuruna Bursa’yı 
kurmasıyla başlar.
Bir yandan, askerleriyle birlikte şehri 
inşa eden Hanibal, bir yandan da inşa 
ettiği şehri ihya edecek suya yön ve-
rir. Pınarbaşı’nda toplanan su, künk-
lerle sur içindeki evlere ulaşır.
Şairlerin de ilham kaynağıdır Bursa 
suları. Necati Bey’den Lâmiî Çelebi’ye, 
Çalıkçızâde Mehmed Mânî’den Ahmet 
Hamdi Tanpınar’a kadar birçok şair 
Bursa’nın sularını konuk etmiştir 
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dizelerine. Hasib Ahmed Efendi’nin 
Miyahiyesi ise kendi adıyla bilinen tek 
örnektir.
***
Yıldırım’dan bir sözdür Ulu Camii. 
Yirmi camiye eş özdür. Beşinci maka-
mıdır Müslümanların.
Camiye girer girmez, uğultular ara-
sından sıyrılıp gelen ses, su sesidir. 
Cam kubbeden içeriye ağan ışık önce 
suyla buluşur. İster istemez dikkat-
leri üzerine çeker ortadaki şadırvan. 
Bedenine su yürüten tüm inanmışlar, 
dünyanın ilk abdestini alıyor gibi olur. 
Sırlarını söyler duvarları süsleyen 
hatların. Minberin, mihrabın, kapıla-
rın, pencerelerin, kubbelerin hikâye-
lerini anlatır bir bir...
Yeşil’de, Nakkaş Ali’nin hatlarını sey-

reder gün boyu. Mecnun Mehmed’in 
firuze renkli çinileriyle hâlleşir.
Emir Sultan’ın avlusunda; bilgelik, 
hoşgörü, erdem, ahlâk, iyilik, doğru-
luk ve dostluk dağıtır kurnalarından. 
Muradiye’de sükûtun sesidir. Hüma 
Hatun, Şirin Hatun, Gülruh Hatun, 
Ebe Hatun, Mükrime ve Gülşah ha-
tunlarla dertleşir. Şehzadelere bakar; 
Alaaddin’le, Ahmed’le, Mustafa’yla 
söyleşir. Cem Sultan’ı dinler bir vakit. 
Nihayet Koca Murad’a döner yüzünü. 
Onun yağmur dualarına “Âmin...” der 
içtenlikle. Üstü açık türbeden inen 
her damlanın Murad’ın toprağını 
rahmetle dolduracağını bilir.
Orhan Cami’nde Tanpınar’ı arar 
gözler... Sanki bir köşede oturmuş, 
Bursa’da Zaman’ı işlemektedir na-

kış nakış: 
“Bursa’da bir eski cami avlusu, / Kü-
çük şadırvanda şakırdıyan su; / Or-
han zamanından kalma bir duvar... / 
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar...” dize-
leri dökülür dillerden gayri ihtiyari...
Sade camilere, türbelere değil; çar-
şıya da pazara da, kuytuya da mey-
dana da hayat verir; başka bir aşkla 
akar su...
Emir Han’da, Koza Han’da, İpek 
Han’da, Fidan Han’da nice kervanın 
yüreğini soğutmuştur yüzyıllar boyu.
Velhâsıl, sıcak hâli de soğuk hâli de 
Bursa’dadır suyun. Belki de bu yüz-
den Bursa sudan ibarettir. Bu yüzden 
belki Kütahya deyince pınarlar, Ordu 
deyince dereler akla gelirken Bursa 
deyince sular akla gelir. Bu yüzden 

rahmetle anıyoruz, Bursa deyince 
suları akla getirenleri...
***
Marmara’nın en tepesinde, yerin 
gökle buluştuğu yerlerde; yaban 
mersinlerinin, ayı üzümlerinin, geyik 
dikenlerinin, yoğurt otlarının, bahar 
yıldızlarının az ötesinde, yedi göl 
uzanır sere serpe...
Biri Kilimli’dir, biri Buzlu; biri Ka-
ra’dır, biri Aynalı. Heybeli, Çayırlıdere 
ve Koğukdere, göğe çıkar yazları. 
Bundandır yataklarındaki kuruluk...
Sarıçayır’ın, Çobankaya’nın, Kirazlı-
yayla’nın bağrından kopup aşağılara 
yol bulunca, koşarcasına akar mede-
niyetin bağrına...
Şehir içinde Aynalıdere olur adı, Gök-

dere olur, Nilüfer olur; taşar Marma-
ra’ya doğru...
Abdal Köprüsü’nden geçerken, evvel 
zaman içinde bir yere çıkacak gibi 
olur insan. Setbaşı’nda, hayatın tam 
ortasından akar gürül gürül... Irgan-
dı’da el emeğine, göz nuruna karışır 
su sesi... 
Bazen de coşar... Suuçtu’da, Saita-
bat’ta, Küreklidere’de, Aras’ta, Oy-
lat’ta çağlar durur...
Gölyazı’da kapılarına dayanır evlerin. 
Baharda bellerine sarılır ağaçların. 
Bir tutam tarih sunar avuçlarında, 
Antik çağlara kadar uzanan...
Arapçiftliği’nde Dalyan’da ve İznik’te 
suya ayarlıdır zaman. Suyla birlikte 
akar hayat. Suyla büyür çocuklar, suya 
karışır sevdalar...

Karacabey Longozu’nda Türkiye’nin 
en nadide doğal zenginliklerinden bi-
rine dönüşür su. Evrensel değer ola-
rak kabul edilen jeolojik ve biyolojik 
çeşitliliğe ev sahipliği yapar. Kocaçay 
Deltası’nın bir parçası olan longoz, 
Poyraz göllerini, sazlıkları ve subasar 
ormanlarını taşır bağrında.
Deltanın doğu bölümündeki Arapçift-
liği Gölü’nde kumullar, deniz börülce-
si ve ılgın ile kaplı çamur düzlükleri 
yer alır. Dalyan Gölü bir kum kordonu 
ile ayrılır denizden.
Gemlikte, Mudanya’da, Karaca-
bey’de sonsuzluğa uzanır bakışlar. 
Marmara’ya karışan sular, kulaç atar 
özgürlüğe...
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Nikaia / İznik Özelinde 
Antik Çağ’da Su Temini

Prof. Dr. Mustafa Şahin / Bursa Uludağ Üniversitesi

Hayatın vazgeçilmez bir 
unsuru olan su, henüz yer-
leşik hayata geçilmeyen 
dönemlerden başlayarak 

günümüze kadar tüm toplumların 
hayat biçimlerini şekillendirmiş, 
doğanın tüm canlılara sunduğu en 
büyük nimet olarak Sümerlerden 
Hititlere, Yunanlılardan Romalılara 
kadar bütün kültürleri derinden 
etkilemiştir. Dora P. Crouch 1993 
tarihli Water Management in Ancient 
Greek Cities adlı kitabında, Antik 
Dönem’de yaşayan insanların kent-
lerinin yerlerini seçerken mevcut su 
kaynaklarına ne kadar önem verdik-
lerini vurgulamakta ve suyun kent 
yeri seçimindeki önemini detaylı bir 
şekilde anlatmaktadır. Yaşlı Plinius’a 
göre, “hamamlar, evler, bahçeler vs. 
için dağları delerek, vadileri aşarak 
kemerlerle getirilen suyu düşünen 
bir kimsenin, suyun tüm dünyadaki 
en mühim şey olduğunu söylemek-
ten kendini alıkoyamaz.” Romalı 
mimar ve mühendis Vitruvius, de 
Architectura adlı on kitaplık eserinin 
8. kitabını tamamen suya ayırmış 
ve buna gerekçe olarak da suyun, 
hayat, hayatın zevkleri ve günlük 
kullanım için son derece lüzumlu bir 
şey olmasını göstermiştir: “Sudan 
daha gerekli bir şey yoktur; insanlar 
tahıl, meyve, et ya da balıktan mah-
rum kalsa bile bir şekilde hayatını 
devam ettirebilir ancak su olmadan 
hayatta kalmanın imkânı yoktur.” 
M.S. 2. yüzyılda yaşayan ünlü coğraf-
yacı Pausanias, “Tiyatrosu, agorası, 
gymnasionu ve çeşmeden akan suyu 
olmayan hiçbir yere polis / şehir 

denemez.” demiştir. Sözün özü bir 
kentte su olmazsa medeniyetten söz 
edilemez. Bu nedenle yerleşimler ya 
akarsuların kenarına kurulmuş ya 
zengin su kaynaklarının üzerinde 
yer almış ya da taşıma suretiyle su 
temin edilmiştir. 
Modern kent anlayışına göre Büyük 
İskender’in genarallerinden I. Antigo-
nus Monophthalmus tarafından M.Ö. 
315 yılında Antigoneia adıyla kurulan 
İznik, M.Ö. 301 yılında Lysimakhus’un 
eline geçince karısının adına ithafen 
Nikaia adını almıştır. Her ne kadar 
tatlı su kaynağı olarak düşünülen 
İznik Gölü’nün kenarına kurulmuş 
olması nedeniyle İznik’in zengin su 
kaynağına sahip olduğu düşünülse 
de bir zamanlar Marmara Denizi’nin 
uzantısı olması nedeniyle suyu hâlâ 
tuzludur ve içmeye elverişli değildir. 
Bu nedenle kentin içecek su ihtiyacı 
su kuyuları, sarnıçlar veya taşıma 
suretiyle karşılanmıştır. 
Antik Çağ insanının su elde etmek 
için başvurduğu en eski yöntemler-
den birisi hiç kuşkusuz su kuyularıdır. 
İnsanların su taşıma yolları (aqu-
adukt) inşa edebilecek kapasiteye 
sahip olmadığı dönemlerde su temini 
için genellikle kuyular kazılmıştır. 
İznik’te su yatağının fazla derinde 
olmaması su temininde yaygın ola-
rak kuyuların kullanılmasına neden 
olmuştur. İznik’te henüz su kuyuları 
ile ilgili bir araştırma olmasa da diğer 
antik kentlerde olduğu gibi, kentte 
kamu ve özel kuyuların olduğunu 
düşünmek hatalı olmayacaktır. İbn-i 
Battuta 1333 yılından başlayarak 
İznik’in içme suyunun kentin içinde 

açılan su kuyularından elde edildiğini 
anlatmaktadır. Bilindiği kadarıyla 
herkes istediği gibi ve istediği yerde 
su kuyusu açamamaktadır. Örneğin 
M.Ö. 6. yüzyılda Atinalı ünlü devlet 
adamı Solon’un çıkardığı bir yasada 
“4 stadia (157 m x 4 m = 628 m) 
mesafede halka açık bir kuyu olması 
durumunda kuyu kazılması yasak-
lanmıştır.” Su kuyularının en önemli 
risklerinden birisi zaman zaman fos-
septik sızıntılarına maruz kalma ola-
sılıklarıdır. Bu nedenle zaman zaman 
İznik’te kolera, dizanteri veya tifo gibi 
salgın hastalıkların yaşandığı ve ağır 
kayıpların verildiği bilinmektedir. 
İznik’te bir diğer su temini yön-
temi su sarnıçları olmuştur. Daha 
çok yağmur sularının depolanarak 
kullanılmasına imkân sağlayan sar-
nıçların duvarlarında su sızdırmayı 
önleyen özel sıvalar kullanılmıştır. 
Sarnıç suyu, yer altında depolandığı 
için hem kokma hem de kirlenme 
riskiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle 
depolanan suyun kalitesi, uzun süre 
bekletilmesi nedeniyle kuyu suları 
veya akarsulara göre çok daha ka-
litesizdir. Plinius, sarnıç suyunun 
sertliğinden dolayı doktorlar tara-
fından tavsiye edilmediğini ve bu 
suyun boğaza ve bağırsaklara zararlı 
olduğunu ifade etmektedir. Bunun 
için sarnıçların temizliğinin düzenli 
olarak yapılması son derece önemli-
dir. Bu soruna dikkat çeken Vitruvi-
us; “Sarnıçların iki ya da üç bölmeli 
olmasını tavsiye etmekte; bu şekilde 
suyun bir bölmeden diğerine süzdü-
rülerek temiz ve sağlıklı kalabilece-
ğini” söylemektedir. Vitruvius, sarnıç 
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suyunu arıtmak için suyun içine tuz 
atılmasını da önermektedir. 
Bir diğer su temin yöntemi uzaktan 
kent merkezine su getirerek çeşme-
lerden akıtmaktır. Bu yöntem nerede 
ise günümüze kadar devam etmiştir. 
Su, çoğunlukla pişmiş toprak künkler 
aracılığıyla yer altı ya da üstünden 
kapalı kanallar ile taşınmaktadır (Re-
sim 1). Künklerin çapları genellikle 
13-25 cm arasında değişmekte olup 
taşınan su miktarı sınırlıdır. İznik’te 
Helenistik Dönem’e ait bir çeşme 
yapısı günümüze ulaşmamıştır. Ancak 
Ayasofya Kilisesi / Orhan Camii civa-
rında varlığı bilinen gymnasium, su 
künkleri ile İznik’e su taşındığının en 
önemli kanıtıdır. 
Arkaik Dönem’den başlayarak He-
lenistik Dönem sonlarına kadar 
değişik tiplerde pek çok çeşme ya-
pısı karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar 
suyu doğrudan çörtenlerden veya 
çörtenlerden boşaltılan bir havuz ya 
da yalaktan almaktadırlar (Resim 
2). Çeşmelerde kap-kacak ya da 
çamaşır yıkama yasaklanmış ve bu 
yasağı uygulamak için bazı memur-
lar atanmıştır. 
İznik sakinleri Roma İmparatoru 
Hadrian Dönemi’ne kadar su ihtiyaç-
larını çeşme, kuyu veya sarnıçlardan 

karşılamışlardır. İmparatorluk ile 
birlikte mimari ve inşaat tekniklerin-
deki gelişmeler uzak su kaynakların-
dan da kente su taşınmasını mümkün 
kılmıştır. Böylece hem temiz hem de 
basınçlı akan su elde edilmiştir. Kay-
naktan alınan su, kente gelene kadar 
arazi durumuna göre çeşitli engelleri 
aşmak zorundadır. Bu engellerden en 
zorlusu su yolunun derin vadilerden 
geçmek zorunda olmasıdır (Resim 3). 
Bunun için ya ters sifon yöntemine 
(bileşik kaplar yöntemi) başvurulmuş 
ya da İznik’te olduğu gibi su, engelin 
etrafı dolaşmıştır. Ters sifon yönte-
minde, su vadinin bir yakasında bir 

havuzda toplanmış ve basınca daya-
nıklı su boruları yardımıyla vadinin 
öteki yakasındaki havuza iletilerek 
suyun yoluna devam etmesi sağlan-
mıştır. Bu sistemde toprak ya da kur-
şun künkler kullanıldığı gibi özellikle 
Akdeniz havzasındaki yerleşimlerde 
taş boruların da kullanıldığı görül-
mektedir. Bu taş borular, bir erkek yü-
zün dişi yüze monte edilmesi şeklin-
de döşenmekte, üzerilerinde boruları 
havalandırmak ve basınç dalgalarını 
ayarlamak için açılmış delikler bu-
lunmaktadır. Helenistik Dönem son-
larına kadar akuadükt kullanımının, 
batıda Roma ve doğuda Pergamon 
(Bergama) hariç olmak üzere, yaygın 
olduğunu gösteren hiçbir delil yoktur. 
Ancak Roma İmparatorluk Dönemi ile 
birlikte akuadükt yapımı eyaletleri-
nin nerede ise tamamını kaplayacak 
şekilde yaygınlaşmıştır (Resim 4). İki 
hatta zaman zaman üç katlı olarak 
inşa edilen su kemerleri, Roma dö-
nemi su yollarının bir simgesi olarak 
adeta imparatorluğun emperyal bir 
güç gösterisi olarak karşımıza çık-
maktadır. Augustus Dönemi ile başla-
yan bu gelişim ve dönüşüm özellikle 
M.S. 2 yüzyılda büyük bir ivme ka-
zanmıştır. Bunun nedenleri arasında; 
vadileri aşmak için su kemerlerinin 
kullanılmaya başlanması, su kanalla-
rının yapımında Roma betonu olarak 
adlandırılan opus caementiciumun 
yaygınlaşması, kanallarının üstünün 
kapatılmasında tonozlu çatının uygu-
lanması, hamamların yaygınlaşması 
gösterilebilir.
Antik Çağ Nikaia’sında Roma İmpara-
torluk Dönemi öncesi su temini ko-
nusuna değinen hiçbir yazılı kaynak 
bulunmamaktadır. Roma İmparator-
luk Dönemi ile kent tarihinde ilk defa 
Nikaia’ya su, kanallar yardımıyla ta-
şınmaya başlanmıştır. İznik’i besleyen 

Resim-1

Resim-2

Resim-3

Resim-4 Resim-5
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en önemli su kaynağı Dereköy’de yer 
almaktadır (Resim 5). Katırlı Dağları 
üzerinde yaklaşık 1000 m rakımda 
yer alan su kaynağından temin edi-
len su (Resim 6) açık (Resim 7) veya 
kapalı kanallar (Resim 8) ile Abdulva-
hap Tepe’ye kadar taşınmakta, daha 
sonra göle doğru başlayan düz ova 
aquadukt yardımıyla aşılmaktadır 
(Resim 9). 
Suyun kaynağı, İhsaniye köyü ile De-
reköy arasında kalan vadide, vadinin 
en üst noktasında bulunmaktadır 
(Resim 5-6). Yaklaşık 8 km katettik-
ten sonra (Resim 10) Lefke Kapı’daki 
sur duvarına kadar ilerleyen bir aqu-
aduct vasıtasıyla İznik’e ulaşmakta-
dır (Resim 11). Suyun debisi Lefke 
Kapı’daki çeşme havuzunda (çökelt-
me havuzu) düşürüldükten sonra 
kentin içine doğru aktarılmaktadır 
(Resim 12). Chr. Texier tarafından çi-
zilen Lefke Kapı tasfirli bir gravürde, 
su akar vaziyette gösterilmektedir 
(Resim 13).
Kent merkezine taşınan içme suyu 
kent içindeki çeşme, hamam gibi 
çeşitli yapılara castellum divisorium 
adı verilen su yapıları ile taksim edil-
mektedir (Resim 14). Su, bu kulelere 
bağlanan künkler aracılığıyla kentin 
çeşitli alanlarına iletilmektedir. İmpa-
ratorluğun batısında kurşun künkler 
daha yaygınken, doğusunda toprak 
künkler tercih edilmiştir. Castellum 
divisoriumların ilk örneği olarak 
Augustus Dönemi’nde inşa edilen 
Pompeii’deki Castellum Aquae kabul 
edilmektedir.
Lefke Kapı’dan kentin içine sokulan 
su, buradaki çökeltme havuzundan 
İznik’te hâlâ varlığını sürdüren çeş-
melere dağıtılmıştır (Resim 15). Kent 
içine castellumlara ulaşan suyun 
öncelikle yönlendirildiği yerler çeş-
melerdir. Roma Dönemi’nde uzak 
kaynaklardan su getirmek ve halka 
sunmak yaygın bir uygulama olduğu 
için çeşmeler ana su iletim merkez-
lerinden birisidir. Pompeii’de yapılan 
bir hesaplamaya göre 160 kişiye bir 
çeşme düşmektedir.
Roma su kemerinin Osmanlı İmpara-
torluğu Dönemi’nde de kullanıldığını 
1675 yılında İznik’i ziyaret eden Dr. 
John Covel’den öğreniyoruz. Covel, 
Lefke Kapı’nın hemen yakınında, 
kentin doğusundaki tepelerden gelen 
küçük ve eski bir su kemerinin var-
lığından söz etmektedir: “Buradan 
gelen su çok güzel ve boldur.”

Resim-6 Resim-12

Resim-7 Resim-13

Resim-8 Resim-14

Resim-9 Resim-15

Resim-10 Resim-16

Resim-11 Resim-17
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İznik Müzesi’nde bulunan ve Sencer 
Şahin tarafından yayınlanan İmpara-
tor Hadrian’ın su kanalı hakkındaki 
buyruğunu içeren on dört satırlık 
yazıtta: “Yüce İmparator Caesar Tra-
ian Hadrian’ın elçisi (...) su yolunun 
etrafında yaşayanlara herhangi bir 
sebeple (su kanalına) girmemelerini, 
(kanal çevresinde) on kübit (4.572 
m) yüksekliğe ulaşan yetişmiş ağaç-
ların kesilmemesini bildirir. Aynı 
biçimde (...) her kim bunun aksine 
bir tavır sergilerse, devlet kasasına 
kanun uyarınca (... ceza) ödeyecektir. 
Su yolunun köprüleri, arabaların ve 
hayvanların geçebileceği gibi yapıl-
malıdır. Su kanalının içinden geçmeye 
çalışanlara aynı kanuna göre cezai 
yaptırım uygulanır. (Su kanalına) 
yakın bir yerde çukur açanların su ka-
nalına zarar vermemesi (elçi tarafın-
dan) bildirilir. Buna aykırı bir tutum 
içinde olanlar Kanun nezdinde devlet 
kasasına para ödeyecektir.” ibaresin-
den İznik’e ilk su taşınma yolunun 
Hadrian döneminde inşa edildiğini 
göstermektedir. Nikaia’da inşa edilen 
su yolunun korunması konusunda 
İmparator Hadrian tarafından özel 
önlemler alındığı bu yazıt vasıtasıyla 
anlaşılmaktadır. Bu durum Roma İm-
paratorluğu Dönemi’nde su kaynakla-
rının kirletilmemesi ve gereksiz yere 
kullanılmaması yönünde ne kadar 
hassas olunduğunun da bir gösterge-
sidir. Hadrian Dönemi su kemerinin 
izlerini modern mezarlık içerisinde 
görmek mümkündür. Olasılıkla kenti 
etkileyen büyük depremlerle yıkılan 
Hadrian aquaduktunun yerine ona 
paralel uzanan ve İmparator Justinian 
tarafından yaptırılan ikinci bir aqu-

adukt bulunmaktadır. Dereköy’deki 
kaynaktan taşımak için yaptırılan 
açık ve kapalı kanallar değiştirilme-
miş olsa da Abdulvahhap Tepe’nin 
eteklerinden kente kadar uzanan 
aquadukt, İmparator Justinian tara-
fından yaptırılmış olandır (Resim 9). 
Dereköy’den İznik’e taşınan su, şu ya 
da bu şekilde 1980’lere kadar var-
lığını devam ettirmiştir (Resim 16). 
Günümüze kadar ulaşan eski fotoğ-
raflardan anlaşıldığı kadarıyla, Lefke 
Kapı’daki ana çeşmeden taşan su 
Lefke Kapı - Göl Kapı doğrultusunda 
uzanan Kılıçaslan Caddesi boyunca 
her iki yandaki su kanallarından 
göle kadar taşınmıştır (Resim 17). 
Göl kenarında birkaç yıl öncesine 
kadar korunan oluklar suyun bir za-
manlar göle akıtıldığının en önemli 
kanıtlarıdır (Resim 18). Su kanalları 
özellikle sıcak yaz günlerinde kent 
merkezini önemli ölçüde ferahlatmış 
olmalıdır (Resim 19). Cadde boyunca 
uzanan çınar ağaçları da varlıklarını 
bu kanallardan akan suya borçludur. 
Ancak 1980’lerde dönemin beledi-
yesi tarafından kanallar kapatılarak 
ortadan kaldırılmıştır. Günümüzde 
kanallardan akan suyu İznik Gölü ile 
buluşturan çörtenleri bile görmek 
mümkün değildir.
Su kaynaklarının kullanımı ve korun-
ması konusu günümüze göre Antik 
Çağ’da daha fazla ciddiye alınmıştır. 
Suyun usulsüz kullanımına karşı cezai 
yaptırımların olduğu dikkat çekmek-
tedir. Bırakın keyfi bir şekilde kent 
içinde akan kanalların kapatılmasını, 
su yolları boyunca yetişen ağaçların 
kesilmesine bile izin verilmemiştir. 
Vitruvius’un sekizinci kitabının, 
birinci bölümünün, ikinci maddesin-
de bunun nedeni açıklanmaktadır: 
“Dağlardan inerek yeraltına akan ve 
bir ovada tekrar gün yüzüne çıkan 
kaynaklar ağaç gölgesi ile korunursa 
tatları dağ kaynakları ile aynı kala-
caktır.” Bu nedenle su kanalı etrafın-
daki ağaçların kesilmesi yasaktır. 
Bütün bu önlemler suyun kirlenme-
mesi ve tadının bozulmaması adına 
alınmıştır. İlerleyen dönemlerde, 
siyasi iradenin ortadan kalkması veya 
zayıflaması denetlemelerin gevşeme-
sine neden olarak içme sularının kir-
lenmesinin önünü açmış, dolayısıyla 
salgın hastalıklar ortaya çıkarak kent 
nüfusunda önemli ölçüde azalmalara 
neden olmuştur.
Semavi Eyice, kentin su kaynakların-

da 18. yüzyılda kirlenme olduğunu 
iddia etmektedir: “İznik XVIII. yüzyıl-
da korkunç bir salgın hastalık yüzün-
den boşaldı ve bu salgının kaynağı, 
Lefke Kapısı’nın hemen yanındaki su 
kaynağıydı.” İbn-i Battuta’nın İznik’te 
içme suyunun, “kentin içinde açılan 
su kuyularından elde edildiğini” ifa-
de etmesi 14. yüzyılda su temininde 
tekrar su kuyularına dönüş olduğuna 
işaret etmektedir. 
Bu nedenledir ki İznik bir zamanlar 
gelişmiş bir Osmanlı kenti iken, Evliya 
Çelebi’nin ziyaret ettiği 17. yüzyılda 
terk edilmiş gibidir. İznik çinilerinin 
en yüksek safhaya ulaştığı bir dö-
nemde aniden ortadan kalkmasında 
da içme suyunun kirlenmesi sonucu 
ortaya çıkan salgın hastalıklar önemli 
rol oynamış olmalıdır. 
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İnsanlığın atası Hz. Âdem’in (asv) 
yaratılış hamurunun yoğrulma-
sından ve muhtelif özelliklere 
sahip toprağın karıştırılarak bal-

cık hâline getirilmesinden itibaren, 
canlı hayatının en temel ana madde-
lerinden birisi ve Yüce Yaratıcı’nın 
insanoğlu ve sair mahlûkata bahşet-
tiği en önemli nimetlerden birisi hiç 
şüphesiz sudur. Bu sebepledir ki su, 
yeryüzündeki aslî unsurlardan biri 
olarak canlı yaşamında vazgeçilemez 
bir nimettir. Su aynı zamanda saflık, 
sadelik, duruluk ve berraklığın sem-
bolü olarak hayatın kendisi kadar 
canlılarla iç içedir. Allah’ın mukaddes 
kitabı Kur’ân-ı Kerîm’de insanoğlunun 
hamurunda suyun mevcudiyeti ve 
fıtratının oluşumunda suyun tesirleri 
açık bir şekilde ifade edilmektedir. 
İnsanlığın serüveni suyu arayış tarihi 
desek abartmış olmayız. Zira tarih 
boyunca kurulan medeniyetlerin ve 
şehirlerin birçoğu deniz, göl, nehir 
kenarlarında, mümbit ovalarda şekil-
lenmiştir. Bu sebeple geçmiş mede-
niyetlerde olsun, günümüzde olsun 
medeniliğin en önemli göstergelerin-
den birisi insanların suya erişimi ve 
su ile olan irtibatlarıdır.
Su; türkü, şiir, hikâye ve romanların 
yazılmasında her zaman ilham kay-
nağı olduğu gibi, kelimenin kökünü 
Farsçadan aldığımız zaman “dalgalı 
bulut”, Arapçadan aldığımız zaman 
“su yüzü” anlamına gelen “ab-rûy / 
ebru” sanatı gibi sanat dallarında da 
karşılığını bulmaktadır.
Suyun kaynağından kullanıcılara ta-
şınması, pak ve temiz olan fıtratının 
bozulmadan korunması için, pek çok 
tesisler yapılmış, sayısız teknolojik 
yöntemler geliştirilmiştir. Temel 
besin kaynağımız olan ekmeğin ana 
girdisi buğdayın öğütülmesinde, tarih 
boyunca suyun gücünden yararlanıl-
dığı gibi elektrik üretiminden sağlığa 
sayısız alanda tarih boyunca ve günü-
müzde sudan yararlanılmaktadır. 
Tarihî süreçte su, Müslümanların ha-
yatında, temel bir ihtiyaç maddesinin 
ötesine geçmiş, edebiyattan mima-
riye, sağlıktan musikiye kadar eşsiz 
bir yer teşkil etmiştir. Bu sebepledir 
ki İslam medeniyetlerinde sultandan 
vatandaşa kadar, susayanlara su ver-
menin sadakaların en üstünü olduğu 
inancından hareketle zamanlarının 
imkân, şart ve usulleri çerçevesinde 
bulundukları her yerleşim merkezin-
de ve ulaşabildikleri her coğrafyada; 

kuyu, bent, köprü, kemer, su yolu, 
maksim, su terazisi, şadırvan, çeşme, 
sebil, kastel, kuyu, sarnıç, sulak, mus-
luk, buzhane, karlık, hamam gibi sayı-
sız mimarî su yapıları kurmuşlardır. 
Geleneğimizde oldukça kıymetli ol-
masına mebni aziz olarak değerlen-
dirilen nimetler vardır. Bu nimetler 
can nimeti, yaşam için olmazsa 
olmazlardan su ve ekmek/yiyecek 
nimetleridir. Bu sebeple geçmiş 
medeniyetlerimize şahitlik eden 
ecdadımız; “can”ı, “nan”ı ve “su”yu 
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aziz kabul etmişlerdir.
Suyun en kıymetli nimetlerden birisi 
olduğunu anlayan geçmiş medeniyet-
lerimizin temsilcileri ve ahali suyu 
âb, ma’, su gibi isimlerle adlandır-
mış; mâ-i lezîz, mâ-i ‘azb, mâ-i sâfî, 
mâ-i tâhûr, âb-ı lezîz, âb-ı hayât, âb-ı 
câvidân, âb-ı hurşîd, âb-ı zindegân, 
âb-ı hızır, âb-ı iskender, âb-ı nâb, âb-ı 
zülâl, âb-ı güher (gevher) gibi sıfat-
larla tanımlamışlar ve onu en verimli 
şekilde kullanmaya gayret etmiş-
lerdir. Suyun dağıtımı ve kullanımı 
noktasında vakıflar önemli roller 
üstlenerek günümüzde belediyeler 
ve yerel idareler tarafından sunulan 
hizmetleri yerine getirmişlerdir. 
Bursa ve Su
Osmanlı’nın ilk payitahtı olan Bursa 
bir su şehri olup içerisinde muhtelif 
soğuk suları ve kaplıcaları barındır-
maktadır. Bunun için, suları meşhur 
olan, dünyanın çok az yerinde bu 
kadar bol suyu bulunan şehir vardır. 
Bu vasfını açığa çıkarmak için şairler 
kasideler yazmış, hatta kaplıca için II. 
Murad şiir bile kaleme almış ve bazı 
âlimler gerek eski devirde ve gerekse 
son asırda birçok kitap telif etmiştir. 
İnsanın yaşamını devam ettirmesi ve 
temizliği için suya olan ihtiyacı ma-
lumdur. Bunu takdir eden ecdadımız 
Bursa’yı bol suya kavuşturmuşlardır. 
Hatta bir evde dört-beş farklı su ak-
tığını Bursa Şeriyye Sicilleri ve diğer 
arşiv belgeleri bize gösteriyor.
Diğer taraftan hayır müesseselerinin 

en önemli ve ulvilerinden birisi de 
hiç şüphesiz insanlar arasında ayrım 
yapılmaksızın vâkıfı tarafından her-
kesin yararına hasr ve tahsis edilmiş 
olanıdır. Özellikle “Kim ki bir kuyu 
kazar ve bu kuyunun suyundan, ciğeri 
yanan (susayan) insan, cin, yırtıcı 
hayvan ve kuşlardan biri içerse (fay-
dalanırsa) kıyamete kadar ona (kuyu 
kazana) yaptığı işten dolayı sevap 
yazılır.” Hadis-i Şerif’ine ve “Su gibi 
aziz ol.” duasına nail olmak için, ecda-
dımız tarafından kurulan su yolları, 
çeşme, şadırvan, kuyu, maksem, su 
kemeri, memba suları, su bentleri, su 
havuzları ve terazileri için kurulan su 
vakıfları bu türdendir.
Evliya Çelebi’nin Bursa çeşmelerin-
den uzun uzadıya bahsettikten sonra 
“Velhasıl Bursa sudan ibarettir.” de-
diği, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ise bu 
söze atfen “Canım Evliya! Sade bu iki 
cümlen için benim hafızamda adın 
Bursa ile birleşiyor. Sen Bursa’nın 
şiirini tadanların başında gelirsin 
ve bir gün senin ruhunu şâd etmek 
istersek Bursa çeşmelerinden birine 
senin adını veririz ve sen onun ağ-
zından bu güzel şehrin zaman içinde 
geçirdiği macerayı bize bir su damlası 
kadar saf ruhunla nakledersin.”1 diye 
bahsettiği Bursa’da kurulan su vakıf-
larının en çarpıcı örneklerinden birisi 
Karaçelebizade Şeyhulislam (Müftü) 
Abdulaziz Efendi Vakıflarıdır. 
Bursa Suları, Şadırvanları ve 
Çeşmeleri
Bursa suları ile ilgili olarak Kamil 
Kepecioğlu’nun Bursa Şer’iyye Sicil-
leri’nden derlediği Bursa Kütüğü adlı 
dört ciltlik eserinde suların, alfabetik 
sıraya göre adları ve aktığı yerlerle 
ilgili teferruatlı bilgiler mevcut olup 
buna göre Bursa’da bulunan belli 
başlı sular ve aktıkları mahaller şu 
şekildedir.
Âbân Suyu: Namazgâh Mahallesi’nde 
Kızılcıklı Kuyu mevkiindeki mescide 
ve o civardaki evlere akar.2 
Acıçeşme: Yıldırım Dârüşşifası civa-
rından çıkar ve Uluyol’daki Lökçüoğ-
lu’nun 1520’den evvel inşa ettiği 
çeşmeye akar.
Ağız Suyu: Cafer Çelebi Vakfı’ndan 
olup, Karakedi Mahallesi’ne akan bir 

1 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, 
Dergâh Yayınları, s. 101, İstanbul, 2008 
(24. Baskı).

2 Bursa Şeriye Sicilleri (BŞS). 92/70.

suyun adıdır. 1582’den evvel yapıl-
mıştır.3 
Âğâz Suyu: Uluyol’da değirmen bi-
tişiğindeki bahçeye 1568’den evvel 
künkle akan bir sudur.4 
Akpınar Suyu: Pınarbaşı’nın üst tara-
fındaki Seyyid Nâsır, Hıdırlık, Pınar-
başı mahallelerine 1568’den evvel 
akan bir sudur.5 
Akçağlan Suyu: Şeyhmurat Yaylası’nın 
batısında zuhur eden büyük bir pı-
nardır. Gayet soğuk, saf ve sağ ve ek-
ser illetlere faydalı, mübarek bir su-
dur. Yıldırım Bayezid bu suyu Yıldırım 
Cami’ne ve Mahallesi’ne, büyük su 
kemerleri yaparak -İstanbul’daki Boz-
doğan kemerleri gibi- ve bazı yerler-
de köprüler yaparak camii, medrese, 
hamam ve imaretine getirmiştir. Geç-
tiği yoldaki mahallelere de verilmiştir. 
(1785 tarihinde Bursa’ya istirahat ve 
tebdil-i hava için gelen Şeyhülislâm 
İbrahim Molla Bey’in hekimleri ve 
Kızhekim demekle bilinen Mustafa 
Efendi Bursa sularını imtihan edip 
bu suyu cümlesine tercih eylemiş ve 
Şeyhülislâm’a bu sudan içirmiştir.) Bu 
sudan Yıldırım, yedi büyük çeşmeye 
akıtmıştır.6 Hâsib Şeyh Ahmed Efendi 
de buna “suların padişahı” demiştir. 
Emirsultan Mahallesi’ne, Zincirliköy’e 
gelen bu sudan dört masura ayrılıp 
üçü camiye, bir masura da mahalleye 
verilmiştir.7 Ramazanbaba Tekkesi’ne 
yakın Işıklar tarlası denilen mahalden 
geçer. 1473’te Fatih Sultan Mehmed 
bu sudan Zeyniler’de Abdullatif Kudsi 
Zaviyesi’ne bir parmak su verilmesini 
ferman etmiştir.8 Çaylıca sahrasından 
Namazgâh Mahallesi’ne ve Yeşil Ha-
mamı ve Medresesi’ne gelen bu su 83 
eve uğramaktadır.9

Yıldırım civarındaki Kızıkçeşme’yi 
Yıldırım inşa etmiştir. Bunun arkasına 
bir mermer sandık koyup Akçağlan 
suyu akıtmış ve suyun yarısını Mü-
cellidî Mahallesi’nde bina eylediği 
“Akçeşme”ye vermiştir.10

Aksu: Paşa Çelebi’nin vakıf evlerine 
akmaktadır. Kızılyakub Çeşmesi’nin 
suyu da bu sudandır.11

3 BŞS. 143/3.
4 BŞS. 110/99.
5 BŞS. 110/148.
6 BŞS. 114/173.
7 BŞS. 301/40.
8 BŞS. 284/5.
9 BŞS. 281/98.
10 BŞS. 133/14.
11 BŞS. 114/109.

Muradiye Camii önündeki çeşme 
(Kaynak: IRCICA)
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Alacahırka Suyu: Alacahırka Mahalle-
si’nde bir bahçeden çıkan ayazmadır. 
Mahalleye akar.
Alaca Soğucak Pınar Suyu: Gökdere 
içinde Soğucakpınar Köprüsü altında, 
merdiven ile inilir bir masura kadar 
su vardır. Bundan alıp içerler. Gayet 
soğuk ve lezzetli sudur.
Alişir Suyu: Molla Fenârî zamanında 
Üveysiye tarikatından Ali Şîr isminde-
ki bir zat Gökdere’nin arka tarafından 
bu suyu bulup, bir köprü ile dereden 
geçirip Mollafenârî Mahallesi’ne 
götürdü. Oradaki maksimden üçe 
ayırarak Molla Fenârî Camii ve Mahal-
lesi’ne, Üçkozlar Tekkesi’ne ve Mahal-
lesi’ne, Üftade Tekkesi’ne ve Mahal-
lesi’ne akıttı. Gayet sağ, hâzım ve latif 
bir sudur. Kanı tasfiye eder, vücuda 
zindelik verir. Başında gayet alâdır. 
Akçağlan’a muadil dense layıktır. Ama 
yollarda münasip olmayan topraklara 
uğramakla, biraz değişir. Başı Abdul-
mümin Tekkesi üzerinde bir çayırlık 
mahaldedir. Bir vakitler Bursa’da 
ikamete memur edilen Kaplan Giray 
Han bu suyu çok beğenmiştir.
Altınoluk Suyu: Yeri tespit edilemedi.
Âsâ Suyu: Emirsultan Mahallesi’nde 
Emir Sultan’ın asasını vurmasıyla 
çıkan bir sudur. Bu civara akar. Bazı 
hastalara şifa niyetine içirirler.
Âsâ Suyu: Bu da Hacı İlyas Suyu’dur 
ki Pınarbaşı’nda iki kahve arasından 
çıkar, bir küp içine akar. Oradan bos-
tan altından geçer ve ziyade derin 
giderek İsmail Hakkı Dergâhı’ndan 
akar. Oradan Hacı İlyas Cami’ne gider. 
Lezzeti Pınarbaşı gibidir (Belki de bu 
suyun sızıntısıdır.).
Âsâ Suyu: Şeyh Ahmed Gazzî’nin 
tekkeleri mihrabı arkasındadır. Şeyh 
Ahmed Gazzî’nin asasını vurmasıyla 
çıkmıştır. Azdır fakat gayet lâtif, saf ve 
lezzetlidir.
Âsâ Suyu: Hüsâmüddin altında Sey-
yidler Türbesi civarında seyyidlerin 
kerametiyle çıkmış bir su (zanne-
dilmekte)dir. Azdır. İçenler suya 
kanarlar.
Ayrancı Suyu: Muradiye semtinde 
Yenice Mahallesi’nde Ayrancı Abdul-
lah’ın bahçesinden çıktığı için bu adı 
almıştır. Çınarönü mevkiinde, köprü-
ye yakın yol üzerinde çeşmesi vardır. 
Zatında saf ve soğuk bir sudur. Ama 
kabadır. Südde îrâs eder. Midede geç 
hazm olunur. Tok karnına içilirse taa-
mı ifsad eder. Lezzeti süte yakındır.

Ayrancı Suyu: Karamazak Mahalle-
si’ne akan diğer bir suyun adıdır.12 
Bahşayiş Suyu: Hacı İskender Mescidi 
ve Mahallesi’ne akan bir sudur. 
Balıklı Suyu: Ahrat(?) Köyü’nde büyük 
ve fetihten evvelki devirlere ait bir 
pınardır. Gayet derindir. Suyu soğuk, 
lâtif ve saftır. İçi balıkla doludur. Eski 
devirlerde yaşayan insanlar bu balık-
ların tılsımlı olduğuna ve balıklardan 
alanların bir kazaya uğrayacaklarına 
inanarak hiçbir kimse balık tutmaya 
cesaret edemezdi. Yeri çok güzel ve 
etrafı çimenliktir.
Balıklı Pınar: Dikencik Köyü’nde kâr-
gir bir binadır. İçerisinde çok balık 
vardır. Suyu lezzetli, saf ve soğuktur. 
Susamışlara yeniden hayat verir
Pınarbaşı Suyu: Bursa’nın bayram 
yeri olan mahallinden çıkar ve Bursa 
Hisarı’yla şehrin yarıdan ziyadesini 
sular. Asıl başı Gökdere içerisinde ve 
Temenye/Temenna ile Başçıibrahim 
mahalleleri arasındaki Soğucak Pınar 
mevkiindedir. Buradan, yer altından 
Pınarbaşı’na akar. Yaz günlerinde 
soğuk ve kış günlerinde ılık ve ziyade 
saf bir sudur. Biraz def-i tab’a imdad 
eyler. İllet ve emrâza dokunmaz. Asıl 
başının Uludağ’daki Karagöl’den ol-
duğunu söylerler. Kabız olmadığından 
eski hekimler bunu diğer sulara ter-
cih ederlerdi.
Pınarbaşı suyundan Bursa Sarayı’na 
verilen on lüle suya “Saray Suyu” 

12 BŞS. 201/63.

derler. Dâye Hatun, Karaca Bey, İshak 
Paşa, Ertuğrul, İvaz Paşa vakıflarına 
ve Buşbazlar Hanı’nda bu su akar-
dı,13 Kanberler Çarşısı’nda mescidin 
önündeki çeşmeye,14 Kazzazoğlu’nun 
Meydancık Mahallesi’nde “Çengelçeş-
me”ye15 ve Şüşterî/Şişteri Alboyacı-
lar Hamamı’na,16 Balibey Hanı’na,17 
Alâuddinpaşa Mahallesi’ndeki “Meh-
metbey Sarayı” denilen eve (BABD. 
5495) Pınarbaşı Suyu akardı.
Hisar’da Çırak Mahallesi’ndeki mescit 
civarındaki saraya ve Sultan Meh-
med’in Kavaklı Mescidi önünde bina 
eylediği çeşmeye, Pınarbaşı Suyu ve-
rilmişti.18 Yıldırım Bayezid, Pınarbaşı 
Suyu’nun bir kısmını annesine vermiş 
ve annesi Gülçiçek Hatun da beş ana 
su yolu yapmıştır:
1. İsabey Mahallesi’ne,
2. Kaplıca Kuyusu civarına,
3. Kaleden inen Yaycılar vadisine,
4. Kaplıca Kuyusu’nun altına tesadüf 
eden Yahşibey Mahallesi’ndeki zavi-
yesine,
5. Zaviyenin alt tarafındaki mahalle-
lere akıtmıştır ve bu suyu vakf eyle-
miştir. Gülçiçek Hatun’un 1399 tarihli 
vakfiyesinde sarahat vardır.19

13 BŞS. 230/143, BŞS. 210/58.
14 BŞS. 28/135.
15 BŞS. 26/34, BŞS. 301/80.
16 BŞS. 225/79, BŞS. 243/127.
17 BŞS. 39/225.
18 BŞS. 25/4.
19 BŞS. 29/239.

Bursa'da bir çeşme, 3 Haziran 1913 (Fotoğraf: Albert Kahn)
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Çatalçeşme Suyu: Yeşil imaret ambar-
ları arkasında Ayaspaşa Türbesi sem-
tinde bir mahalden Molla Fenârî’nin 
kuvve-i kudsiyye ile çıkardığı iddia 
edilen bir sudur. Buradan İncirlice 
Mahallesi’ne iner ve İncirlice Hama-
mı’na akar. Saf, lâtif bir sudur. Baş 
tarafında iken çok soğuktur. Hâsib 
Ahmed Efendi bu su için:
“İçmeğe Âb-ı Çatalçeşme’yi âlem teş-
ne / Yerekân zahmetine n’ola iderler-
se devâ” diyor. (Yerekân: Sarılık)
Delice Suyu: Uludağ’da Erikliyayla, 
Âb-ı Hayat ve sair pınarlardan cem’ 
olup Hacı İvaz semtlerine akar. Deli 
deli akıp yollardan gelip geçenlere 
zahmet verir. Sağ ve saf bir sudur. 
İçenler faydasını görürler.
Devlengeç Suyu: Uludağ eteğinde, 
Suhtesekisi denilen mahallin üzerin-
de dağ arasından 15-20 yerden azar 
azar çıkar, bir yere toplanıp Suhtese-
kisi’ne iner. Oradan Namazgâh’a inip 
Yeşil Hamamı’na akar. İnsanın vü-
cudunda olan illet ve emrâzı, iç has-
talıklarını ve süddeden neş’et eden 
veremi izale eylemekte naziri yoktur. 
İdrar yollarını açar. Lâkin soğucak 
içilirse tesiri az olur ama ısıcak içi-
lirse kansere tesirlidir. İdrar yolunda 
oluşan eden taşları dahi eritir. Bunun 
şahidi Yeşil Hamamı’dır ki kurnadan 
cereyan eden sular mermer kurnaları 
eritmiştir. Hamamın mermerlerini 
dilim dilim yapmıştır. Bu suyu içme-
sini adet edenler asla südde olmazlar, 
gayet mübarektir. Bazı sicil kayıtların-
dan bu suyun Köse Türbedar isminde 
birisi tarafından Devlengeç Deresi’n-
den getirilip Yeşil Medrese, Hamam 

ve Mahallesi’ne akıtıldığı anlaşılıyor. 
Selçuk Hatun, Meydancık’ta yaptırdığı 
bir çeşmeye bu sudan akıtmıştır.20 
Bu suyun yolundaki 120 eve küp 
konularak su geçirilmiştir. 1582’de 
bu su 10.000 akçe sarfıyla tamir edil-
miştir.21 Bu sudan şifa bulan kimseler 
ileride suyun bozulacak yollarının 
tamiri için 6.776 akçeyi 1551 sene-
sinde vakfeylemişlerdir.22

Devlethan Suyu: Yeri bulunamadı.
Fazlı Paşa Suyu: Emirsultan Mahalle-
si’nin üst taraflarından çıkmaktadır. 
Fazlı Paşa tarafından Emirsultan 
Cami’ne ve Mahallesi’ne akıtılmıştır. 
Devlengeç ile Akçağlan arasında lâtif 
ve hafif bir sudur.
Gökdere Suyu: Uludağ’ın ortasından 
çay ve pınarlardan toplanıp Bur-
sa’nın ortasından geçer. 20’den fazla 
değirmen döndürür. Üzerinde Mak-
sim, Soğucakpınar, Setbaşı, Irgandı, 
Boyacıkulu, Meydancık, Atpazarı 
köprüleri vardır. Irgandı, seyredilme-
si gereken bir köprüdür. Gayet geniş 
ve üzeri kârgir örtülüdür. İki tarafın-
da odalar kârgirdir. İçerisinde kut-
nucu tezgâhları işlenir, görülmeye 
lâyıktır. (Bu yazılar eski devrin riva-
yetleridir. Yunanlılar Bursa’yı tahliye 
etmek mecburiyetinde kaldıkları za-
man bu mimarî kıymeti ziyade olan 
köprüyü yıkmışlardır. 23 sene geçtiği 
hâlde hâlâ tamir edilememiştir.)23 
Bursa’nın ekser mahalleleri Gökdere 
Suyu’ndan sulanırlar. Başı uzak ve 
taş döğen olduğundan ziyade sağ 
bir sudur. Yaz günleri sıcak olur. Kış 
günleri soğucak olur. Balgam husule 
getirir. Öksürük ihdas eder. Balgamı 
çok olanlara kış günleri zararlıdır. 
Bir miktar kaynatılırsa veyahut çelik 
söndürülse zarar gider.
Gökdere Suyu, Manavzâde Oluğu 
denilen mahalden Maksim denilen 
mahalle gelir. Burada, “Naldeliği, 
Uğurluoğlu, Araphacı, Kız, Ayşebacı, 
Ebuishak, Setbaşı, Demiroluk, Davut-
paşa, Tatarlar, Pirinçhanı, Künbet ve 
Alipaşa” adlarıyla mecralara taksim 
olunur. Hayreddin Paşa’nın Gökdere 
Suyu’nu Bursa’ya getirdiği 1553 ta-
rihli bir sicilde kayıtlıdır.24 Gökdere 

20 BŞS. 31/459.
21 BŞS. 118/14.
22 BŞS. 52/162.
23 Şu an Irgandı Köprüsü dükkânlarıyla 

birlikte eski ihtişamına kavuştu. 
(editörün notu)

24 BŞS. 54/19.

Suyu’nun Maksim’den sonra aktığı 
bazı yerler şunlardır: Alboyacılar 
Çarşısı’nda Karıştıran Süleyman Paşa 
Çeşmesi’ne25, Muallimzâde’nin Al-
boyacılar’daki boyacı dükkânlarına, 
Koca İbrahim’in Gallepazarı’ndaki 
çeşmesine, Kavaklı Mescid önünde-
ki Sultan Mehmed’in çeşmesine,26 
Kale’de Helvâî Mahallesi’nde Sultan 
Mehmed’in çeşmesine, Şekerhoca 
Mahallesi’ndeki Çatalçeşme’ye ve bu 
mahalledeki 36 eve, eski Tahtakale 
kurbündeki Kirişçikızı’nın çifte kargir 
çeşmesine akmaktadır. 
Araphacı kolu da Tahtakale civarın-
daki Paşaçelebi Medresesi civarında 
ve yol üzerindeki çeşmeye ve Acem-
reis Mahallesi’ndeki mescidin avlu-
sundaki çeşmeye,27 Demiroluk’tan 
I. Murad’ın Tuzpazarı’ndaki çifte 
hamamına28.
Naldeliği denilen yerden akan su da 
Karaağaç, Hoca Mehmed Karamanî, 
Kurtoğlu, Eşrefiler, İshakşah, Hacıba-
ba, Çıkrıkçıoğlu mahallelerine Gökde-
re üzerine yapılan bir kârgir köprü-
den geçerek akmaktaydı. Yine Saray 
Suyu denilen bir kolu da vardı.29

Bu suyu I. Murad vakfeylemiştir.30 
Maksim’e gelen ve sonra Manavzâde 
oluğu denilen oluğu daha evvel I. Mu-
rad inşa ettirmiştir.31

Hamdizâde bu oluğun tamiri için 
nakit akçe vakfeylemiş ve bu akçenin 
faizinden senede 2.000 akçesinin bu 
yolun tamirine sarf edilmesini şart 
eylemiştir.32 
Gümüş Suyu: Hüsâmüddin Tekkesi 
üzerinde Uludağ’daki pınarlardan 
çıkar. Gayet de lâtif, sağ, hazımlı ve 
lezzetli bir sudur. Hüsâmüddin’den 
Küçük Temenna’ya iner. Çınarlar al-
tından akar.
Gülbaba Suyu: Mevkii bulunamadı.
Hacıpaşa Suyu: Mevkii bulunamadı.
Hayat Suyu: Mevkii bulunamadı.
Hekimşah Suyu: Mevkii bulunamadı.
İnci Suyu: Mevkii bulunamadı.
Kaplıkaya Suyu: Bursa’ya bir buçuk 
saatlik mesafede bir mesiredir. Asıl 

25 BŞS. 351/100.
26 BŞS. 25/4, BŞS. 31/114.
27 BŞS. 10/93.
28 BŞS. 1206/22.
29 BŞS. 253/3.
30 BŞS. 39/189.
31 BŞS. 235/123.
32 BŞS. 235/123.

Bursa'da bir çeşme, 3 Haziran 1913  
(Fotoğraf: Albert Kahn)
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başı Uludağ’da Âb-ı Hayat Sahrası 
Suyu ve Erikli Yaylası suyudur, bir-iki 
pınar daha zammolup derede topla-
nır ve akar. Gayet de sağ ve saf ve buz 
gibi soğuk bir sudur. Damar sertliği 
ve ciğerde olan ödemleri eritir. Ve 
cümle havâssından biri dalak illetine 
müptela olanlar içse ve devam eylese 
dalağı eritir. İki değirmen döndürür. 
Saf bir sudur. (Bu fikirler eski devirle-
rin tecrübesidir.)
Kadri Suyu: Beyce Mahmud oğlu Mus-
tafa Çelebi Molla Yeğan yaylağından 
getirip Gökdere civarında Seyyidler 
Mahallesi’ne akıtmıştır.33

Karapınar Suyu (Diğer): Kestel Kö-
yü’ne yakın dağ eteğinden çıkar bü-
yük sudur. Pınarbaşı Suyu’na benzer. 
Soğuktur. Biraz kabacadır. Kestel Kö-
yü’ne akar. İçerisinde munakkaş (na-
kışlı) alabalık bulunur. Seyre gidenler 
tutup yerler. Bu suyun başı Uludağ’da 
Karagöl’de olduğu söylenmektedir.
Kavaklı Suyu: Gökdere kenarından 
çıkmış a’lâ bir sudur. Hususi arkla 
şehre getirilmiş ve Mahkeme Ma-
hallesi’nde mahkemenin karşısına 
bir çeşme yapılmıştır. Hafif, lâtif ve 
hazmettirici ve lezzetli bir mübarek 
sudur. 
Kayabaşı Suyu (Ayazma Suyu): Demir-
kapı Kilisesi’nin küçük kapısı civarın-
dan çıkar. Kilisenin altında maksimi 
vardır. Sekiz koldan Kocanaip, Ham-
zabey, Çınarönü mahallelerine akar. 
Pınarbaşı’ndan kabaca ve soğukçadır. 
Bazıları, “Hekimşah Suyu”nun bu 
olduğunu söylerler.34

Kısık Çeşmesi: Zeyniler semtinde Kısık 
Çeşmesi demekle meşhurdur, lâtif bir 
sudur. Oldukça hafiftir.
Kozpınar Suyu: Yeri meçhuldür. 
Kurtbasan: Yeri meçhuldür. 
Kâtip Suyu: Abdalmurad yolunda 
Naipderesi kenarında bir güzel çeş-
medir. Gayet de saf ve soğuk bir pınar 
suyudur. Hisar’da Zindankapısı ma-
hallelerine akar, kabaca bir sudur. 
Leylek Pınarı: Birisi Ulûfeli Çınar 
gölgesinde, birisi Atıcılar’a yakın, 
biri de Athane Bahçeleri ve daha 
başka bahçeler arasında çıkan bir 
suya derler. Eski zamanlar leylek 
geldiği zaman akar ve yaz içinde 
leylek gittiği zaman kesilir bir su 
olduğundan bu ad verilmişti.

33 BŞS. 19/400.
34 BŞS. 95/196.

Mezidbey Suyu: Hisar’da Filboz Ma-
hallesi’ne akan bir suyun adıdır.35 
Muradiye Suyu: Müstakil bir su olup 
olmadığı tespit edilemedi.36

Nâipderesi Suyu: Abdalmurad ile 
Seyyidnâsır arasında bir deredir. Başı 
Uludağ’daki pınarlardan toplanır. 
Zindankapısı’ndan bir miktarı Hisar’a 
gider. Artanı Cilimboz Deresi’ndeki 
değirmenleri döndürür. Lâtif ve ol-
dukça hafiftir.
Nilüfer Suyu: Bu su Orhaneli dağların-
dan gelir. Oradaki Nilüfer Pınarı’ndan 
çıkar. Yollarda pınarlar karışıp büyük 
bir dere olup Misi köyü önünden akıp 
Mihraplı Köprübaşı’na yakın Mur-
darca Suyu, Delice, Göl ayakları ve 
Karapınar karışıp ve bir büyük nehir 
olup Karacabey Boğazı’ndan denize 
dökülür. Gayet tatlı ve lezzetli ve sağ 
bir sudur, mutedildir. Mihraplı Köprü-
sü’nde cümlesinden a’lâ olur. Geçtiği 
yerlerde topraklardan lezzeti değişir. 
Umurbey Suyu: Umur Bey bu suyu 
bulup camisine ve hamamına akıttı. 
Güzel ve hafif bir sudur.37 
Hocarüstem Suyu: Hoca Rüstem Sek-
leme mevkiindeki ayazmanın ayağını 
satın alıp Karamazak Mahallesi’ne 
1524’te getirmiştir. Oradan Gurbet-
lioğlu Mahallesi’ne ve Emirsultan’a 
giden yol üzerine çeşmeler ve Taş-
kınhoca Mahallesi mescidi evveline 
şadırvana aktırdı.38 
Sarnıç Suyu (Kestane Suyu): Sarnıç, 

35 BŞS. 116/221.
36 BŞS. 131/67.
37 BŞS. 27/98.
38 BŞS. 45/97.

Hamzabey Mahallesi üzerinde bir 
dağın adıdır. Gayet a’lâ kestanesi olur. 
Meşhurdur. Sarnıç kestanesi Bursa 
havalisindeki kestanelerin cümlesinin 
iyisidir. Bu su buradan çıkar. Hazmet-
tirici bir sudur. Hamzabey Mahalle-
si’ne iner. Marazları eritir. Kestane 
bahçesinin içinden aktığı için Kestane 
Suyu da derler. Dört lüledir.39 
Soğukpınar: Soğucakpınar da der-
ler. Gökdere içerisinde bir kayadan 
çıkar. Aslında gayet az, gayet leziz 
bir sudur. Bir vakitler değirmenciler 
çoğaltma sevdasıyla önünü açtılar, 
sel de ziyade gelince önündeki taşla-
rı söktü, büyük bir su oldu. Pınarbaşı 
suyunun musluğu imiş. Ameleler 
eşip kapadılar. Bu sebeple kesilen 
Pınarbaşı tekrar akmaya başladı. 
Kış günleri sel fazla geldiğinden bo-
zuluyordu. Her sene binlerce kuruş 
sarfıyla tamir edilmekteydi.
Sütlüce Suyu: Sarnıç bayırı altından 
çıkar. Yeni Kaplıca üzerinde bademli 
Bahçe’de duvar üzerinde çeşmeleri 
vardır. Bu da bir mübarek sudur. Eski 
devirlerde sütü olmayan kadınlara 
içirirler, bol bol sütü geldiğine itikad 
ederlerdi. Başında gayet lâtiftir. Mec-
rasında lezzeti değişir.
Yaycılar Pınarı: Muradiye altında Kap-
lıcalar yolunda zuhur eyleyen bir bü-
yük pınardır. Saf ve soğuk bir sudur. 
Bir değirmen çevirecek kudrettedir. 
Gayet kaba bir sudur. Bu suya yanlış 
olarak Yağcılar, Bağcılar Pınarı da 
denilmektedir. Bu suyun kalenin üst 
taraflarında Deve Tarlası’ndan inip 

39 BŞS. 301/87.

Muradiye Külliyesi, 3 Haziran 1913  
(Fotoğraf: Albert Kahn)
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Bursa Kalesi’nin bir buçuk iki metre 
yer altından geçip buradan çıktığını 
eskiden beri söylerler.
Yatağan Suyu: Pınarbaşı Suyu’nun üst 
tarafındaki Seyyidnâsır, Hızırlık ma-
hallelerinden akar. Yatağandede Suyu 
da derler. Suyun 1/3’ü Pınarbaşı’nın 
üst kısmındaki mahallelerine aittir. 
1508’den evvel de bu su vardı.40 
Yeni Su: İbrahimpaşa, Hacılar, Sarıab-
dullah, Kaygânzâde Camii ve Davut-
paşa Hamamı önündeki çeşmelere 
akar.41 Mollayegân Yaylağı’ndan çıkar. 

40 BŞS. 47/1//, BŞS. 110/148
41 BŞS. 1188/104

(Kasım Subaşı ölmeden evvel para 
bırakmış ve bu suyun ayağının Bur-
sa’ya getirilmesini vasiyet eylemiştir. 
Oğlu Mehmet Çelebi bu vasiyeti yeri-
ne getirmiştir. “Başküp” denilen yere 
kadar kârîz içinden ve ondan sonra 
da künkle 1524’ten evvel yaptırılmış-
tır.42 Hacı Şemmâ’nın bu su için vakfı 
vardır.) 
Yeyni Suyu: Küçük Temennâ’da Sey-
yidler Mahallesi’ne akan bir mübarek 
sudur. Emrâza dokunmaz. İdrarı 
ziyadeleştirir. Gayet de hafiftir. Suyun 
miktarı çok azdır. Çok hazmettirir. 

42 BŞS. 31/131

1563’te ölen Cerrah Şücâ’ bu suyun 
şehre akıtılması için 30.000 akçe vasi-
yet eylemiştir.43 
Zeyniler Suyu: Bu suyu Abdüllatif 
Kudsî bulmuştur. Zeyniye Zaviyesi 
havuzuna akar. Oradan da bazı evlere 
verilir. Asıl menbaı havuzun kıble 
tarafındaki set kenarında bir taşın 
altından çıkar. Lâtif ve hafif bir sudur. 
Birçok hâsseleri vardır. (Hatta Kutb-i 
Âlem Şeyh Ahmed Gazzî, Zeyniler 
Suyu’nun da’nında zemzem lezzeti 
vardır demiştir.)
Müfettiş Suyu: Ahmed Vefik Paşa, Ab-
dalmurad Türbesi’nin üstündeki dağ-
lardan Sultan Osman ve Orhan türbe-
lerine getirdiği suya bu ad verilmiştir. 
Vali Hacı İzzet Paşa bir şadırvan inşa 
ettirmiş ve bu suyu akıtmıştır. (G. 248) 
Ayrıca bir de Çobanbey Suyu vardır. 
Mollaarap cihetlerindedir.44 
Ayşebacı Suyu: Alaüddevle’nin kızı 
ve II. Bayezid’in eşidir. Gökdere su-
yundaki maksemden geçerek Orhan 
Mahallesi’ndeki Abdal Mehmed Camii 
yanında çeşmeye akar. Bundan başka 
Ayşe Bacı’nın Bursa’da birkaç yerde 
daha çeşmesi bulunmaktadır.45

Şeyhülislam Karaçelebizâde Abdülaziz 
Efendi (Müftü Suyu) ve Vakıfları: 
Şeyhulislam Abdulaziz Efendi, Kara-
çelebizade Hüsameddin Efendi’nin 
oğludur. 1000/1591’de doğdu. Mü-
derris, molla olup Receb 1043 (Ocak 
1634)’te İstanbul kadısı oldu. Muhar-
rem 1044/Temmuz 1634’te azledildi 
ve Sakız’a gönderildi. Ramazan/Mart 
1635’te döndü. Receb 1058/Ağustos 
1648’de Rumeli Kazaskeri olup Receb 
1059/Temmuz 1649’da Şeyhülis-
lâm payesi ihsan buyruldu. O sene 
Şevval’inde (Ekim) kazaskerlikten 
azlolunup 1061/1651’de Şeyhülislâm 
oldu. O sene Ramazan’ının 16’sında 
azlolunup Sakız’a gönderildi. Ardın-
dan oraya kadı oldu. Cemaziyelevvel 
1062/Nisan 1652’de azl ile arpalıkla 
Gelibolu’da ikamet eyledi. Rebiülâhir 
1068/Ocak 1657’de öldü. Vakûr, âlim, 
fâzıl, şairdi. Eserleri; Siyer-i Kâzrûnî 
Tercümesi, Türkçe Siyeri, Hilyet’ül-En-
biyâ, Tarih-i Mir’âti’s-Safâ, Hoca tari-
hine zeylen Süleymannâme, IV. Mu-
rad’ın Bağdat Seferi’nden bahseden 

43 BŞS. 95/65
44 K. Kepecioğlu, Bursa Kütüğü (Bursa 

Eski Basma ve Yazma Eserler Kütüpha-
nesi, Genel no: 4519-22) Cilt IV s. 175. 

45 BŞS. 1/100

Mary Adelaide Walker'in çizimiyle Yeni, Eski ve Kükürtlü kaplıcaları
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Zafernâme, Ravzatü’l-Ebrâr ve onun 
1068/1658 tarihine kadar zeyli, fıkıh-
ta Kâfi, Bursa’da yüzden fazla çeşmesi 
vardır.46 
Bursa Şer’iyye Sicilleri’nde Müftü 
Abdulaziz Efendi’ye ait 1065 H. (1654 
M.) bir adet, 1066 H. (1656 M.) tarihli 
dört vakfiye kayıtlı olup, bu vakfiye-
lerden 1065 H. (1654 M.) tarihli olanı 
özellikle Müftü Abdulaziz Efendi’nin 
Bursa’da yaptığı su yolları ve çeşme-
ler ile ilgilidir.47 
1065 H. (1654 M.) tarihli Vakfiye’yi 
tetkik ettiğimizde;
Vâkıfın suyu Keşişdağı’nda (Uludağ) 
Ayıalanı mevkiinden getirttiği suyu;
1- Evinin bahçe kapısı ve bahçe içeri-
sindeki dört adet çeşme ve havuzlara, 
oradan;
2- Toprakbaşındaki maksime48 gelip 
üçe ayrılır.
Birinci kol olan Tatarlar kolu;
3- Çıkrıkçıoğlu Mahallesi’nde Hacı 
Hasan’ın evi duvarındaki tamir olu-
nan çeşmeye;
4- Sultan Medresesi önündeki hazi-
neli çeşmeye; 
5- Sultan Camii altındaki üç burmalı 
hazineli çeşmeye; 
6- Meydancık’ta yokuş dibinde Os-
man’ın kapısı altında hazineli çeş-
meye;
7- Kazzazoğlu Mescidi kapısına bitişik 
maksime; 

46 Şevket Süreyya, Sicilli Osmanî, C. 1, 
İstanbul 1994 (Tıpkıbasım), s. 33. 

47 BŞS. B-130, s. 46, VGMA. 2163, s. 60.
48 “Maksim: Bir şeyin şube ve kısımlara 

ayrıldığı mahal. Suyun taksim yeri, 
maslak, savak.” Şemseddin Sami, 
Kamus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, s. 1391, 
İstanbul, 1996.

 “Bentlerden künklerle şehre gelen 
suları çeşmelere, evlere, hamamlara 
taksim etmek için lüleli havuz ve tek-
neleri olan üstü örtülü su hazinesine 
verilen addır.” Mehmet Zeki Pakalın, 
Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, 
MEB Yayınları, II. Cilt, s. 394.

 “Lüle: Çeşme, Musluk ve emsâline ta-
kılan küçük boruya lüle denir.” Pakalın, 
age., II. Cilt, s. 372.

 “Bir lüle 4 masura ve her masura 4 
çuvaldız itibar edilir.” Pakalın, age., II. 
Cilt, s. 372.

 “Masura: Akar su ölçü birimidir, kısa 
ve ince kalem.” Pakalın, age., II. Cilt, s. 
414.

8- Maksimdeki suyun 1/4 hisse Hasan 
Efendi Camii yakınındaki çeşmeye;
9- Eşrefîler Tekkesi önündeki hazineli 
çeşmeye;
10- Kazzazoğlu Mescidi kapısına biti-
şik maksim çeşmesindeki suyun 3/4’ü 
Tatarlar Çarşısı’ndaki çeşmeye;
11- Abdülaziz Efendi Tabdahanesi’n-
deki çeşmeye; 
12- Pınarhâne (Bekârhane) önündeki 
hazineli çeşmeye;
13- Selimzâde Camii civarındaki iki 
burmalı çeşmeye, burada ikiye ayrılıp; 
14- Birisi Çukur Mahalle’deki hazineli 
çeşmeye; 
15- Diğeri de çay kenarında caddede-
ki hazineli çeşmeye akar.
İkinci kol olan Toprakbaşı kolu su-
yunun 3/4’ü oraya konulan bir küpe 
gelir. Küpe gelen su iki eşit kısma 
ayrılarak; 
16- Yarısı Biraderi Efendi Camii (Set-
başı Camii) duvarındaki çeşmeye;
17- Köprü korkuluğu üstünden ge-
çerek Selçuk Hatun Mahallesi’nde 
Hayyad Üstad Veli adlı kişinin hanesi 
duvarına bitişik bina olunan terazide-
ki49 çeşmeye;
18- Tayyib Hoca Mahallesi’nde sük-
nası Yeni Camii imamlarına şartlı ev 
duvarına bitişik bina olunan terazide-
ki çeşmeye;
19- Sarı Abdullah Mescidi duvarına 
bitişik yapılan terazideki çeşmeye;
20- Şişteri Mahallesi’nde Boyacılar 
Çarşısı’ndaki çeşmeye;
21- Cami-i Kebir (Ulu Camii) avlu-
sundaki dört burmalı ve çini hazineli 
çeşmeye, burada su iki eşit kısma 
ayrılarak;
22- Birisi 20 burmalı büyük şadır-
vana;
23- Diğeri 18 burmalı küçük şadır-
vana; 
24- Büyük şadırvandan arta kalan 
suyun yarısı Şengül Hamamı’na;
25- Diğer yarısı Pirinç Hanı karşısın-
daki üç burmalı çeşmeye;

49 “Terâzi: Akar suyun meylanı kotunu 
kaybetmemesi içün su yolunun muhte-
lif mahallerinde boruları yukarıya kal-
dırmak üzere yapılan kule.” Şemseddin 
Sami, Kamus-ı Türkî, Çağrı Yayınları, s. 
393, İstanbul, 1996.

26- Bununda fazlası Mudanya (Mudi-
ne) Hanı bitişiğinde bulunan pazarcı 
dükkânına bitişik çeşmeye;
27- Dinlendi Mescidi yakınındaki 
çeşmeye;
28- Çatalfırın civarında caddedeki iki 
burmalı ve hazineli çeşmeye, gelir ve 
bu kol da burada nihayet bulur.
29- Toprakbaşı’ndaki maksimden 
küpe gelen suyun diğer yarısı Setbaşı 
Küprüsü’nün ayağından Selçuk Hatun 
Mahallesi’ndeki teraziye;
30- Kaygân Camii duvarında Dülgerler 
Hamamı’na karşısındaki iki burmalı 
çeşmeye;
31- Buraya gelen suyun 1/4’ü Bedred-
din Camii duvarındaki tamir olunan 
çeşmeye;
32- Emir Sultan Vakfı olan Hamam 
önündeki meydandaki iki burmalı 
hazineli çeşmeye;
33- Atpazarı Mescidi’ndeki üç burmalı 
çeşmeye;
34- Oradan mescit haricindeki salma 
çeşmeye akar. 
Üçüncü kol ise;
37- Dülgerler Hamamı karşısındaki 
çeşmeden Kaygan Cami’ndeki sekiz 
burmalı şadırvana;
38- Yoğurt Hanı önündeki hazineli 
çeşmeye; 
39- Ebuishak Camii bitişiğindeki cad-
dede hazineli çeşmeye;
40- Deveciler Kabristanı karşısında 
tamir olunan maksim çeşmesine gelir 
ve burada su ikiye ayrılır. 
41- Suyun 1/4’ü Kızyakıp Mahallesi 
sokak ağzındaki hazineli çeşmeye;
42- Timurtaş Camii avlusundaki hazi-
neli çeşmeye; 
43- Deveciler Kabristanı karşısında 
tamir olunan maksim çeşmesinden 
ikiye ayrılan bu suyun 3/4’ü Abdal 
Mehmed Türbesi karşısında Başçı 
İbrahim Cami’ndeki sekiz burmalı 
şadırvana; 
44- Fazlası harem duvarındaki maksi-
me gelir, burada su ikiye ayrılır.
45- Bu suyun bir kısmı Hızır Yavaş 
Dede mezarı karşısındaki salma çeş-
meye;
46- Diğer yarısının 3/4’ü eski, yeni 
Hamam’a; 
47- Bir kısmı Hacıyunus Mahallesi’n-
de Ahlizâdezâde kızı Fatma Hatun 
duvarına bitişik terazili çeşmeye;
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48- Daye Hatun Camii kapısı haricin-
deki hazineli çeşmeye; 
49- Havuz Mahallesi’ndeki Semerci 
Demir adlı kişinin hanesi duvarına 
bitişik çeşmeye; 
50- Kiremitçi Hanı önündeki hazineli 
çeşmeye şeklinde taksim ettiğini 
görülür. 
Ayrıca Abdülaziz Efendi’ye ait 
1066/1856 tarihli vakfiyede50 vakfın 
hayratları arasında Ulu Camii (Câmi-i 
Kebir) bahçesinde iki şadırvan, çinili 
çeşme ve bir su mahzeni yaptırdığı, üç 
kol olarak Bursa’ya getirttiği su yolla-
rını kontrol eden görevliye günlük altı 
akçe, yaptırdığı çeşmeler, şadırvanlar, 
maksimler, teraziler ve su yollarını 
tamir eden meremmetçiye günlük iki 
akçe verilmesi ve suların bulunduğu 
ve aktığı mahallelerin mescitlerinin 
imamlarından en salih olanların o 
mahalledeki çeşmeler için nazır (de-
netçi) olmalarının ve meydana gelen 
arızanın bu kişilerce mütevelliye ha-
ber verilmesinin ve görevleri karşılığı 
kendilerine günlük birer akçe ücret 
verilmesinin ve tamir ettirdiği Acem, 
Sancakbeyi, Kızık, Abdal Mehmed, 
Hızırzâde, Yunus, Aksu, İnegöl ve 
Bozburun çeşmelerinin, Küçük Nilüfer 
Suyu üzerinde yaptırdığı köprünün, 
Tepecik Köprüsü’ne yaptırdığı kor-
kulukların, Çamlıca ve Atıcılar mesire 
alanları ile İnegöl’e tabi Şibali köyü 
bitişiğinde Aksu’da yaptırdığı musalla 
ve su yolları ile bakım onarımlarının 
yapılmasının ve Bursa’da Dağkozları 
denen mevziden Aksu’ya yakın Pek-
mezalanı mahalline kadar temizlettiği 
yollar ile Gökdere’nin taşmasından 
kaynaklanan ve yollara savrulan kaya 
parçaları ve selin zararlarından temiz-
lettirilmesinin hüküm altına alındığı 
anlaşılmaktadır. Vakfiyede yaptırdığı 
yapılardan zarar görüp harap olanla-
rın yeniden inşa edilmesi de hüküm 
altına alınmıştır.
Başçı Hacı Sevindik Çeşmesi - Deb-
bağlar civarında.51 (BS. 28/202)
Hacı İlyas Çeşmesi - Hacı İlyas Mescidi 
önünde.
Kara Şeyhî Çeşmesi - Eski Galle Paza-
rı’nda.52 
Kayağan Çeşmesi -Kanberler Çarşı-
sı’nda Sittîhatun Mahallesi’nde.
Kerim Çelebi Çeşmesi - Yıldırım’da 

50 BŞS. B-119, s. 65.
51 BŞS. 28/202.
52 BŞS. 348/14.

Behlüldede Tekkesi civarında.53 
Kızıl Yakub Çeşmesi.54  
Kirişçikızı Çeşmesi - Eski Tahtaka-
le’de. 
Laleli Çeşme - Çatalfırın’da Şehabed-
din Paşa’nın.
Mehmed Derviş Bey Çeşmesi - Mak-
sem Köprüsü’nün doğusunda 1891’de 
Alay Beyi iken yaptırmıştır.
Münir Paşa Çeşmesi.55  
Nesibe Hatun Çeşmesi - Kavaklı Cami 
ittisalinde, 1857’de.
Öksüz Çeşme - Selçukhatun Mahalle-
si’nde.56 
Re’fet Efendi Çeşmesi - Karamazak 
Mahallesi’nde hâkim iken yaptırdı.
Setbaşı Çeşmesi - Başhane karşısında, 
Tatar Mehmed yaptırdı.
Selçuk Hatun Çeşmesi - Meydancık’ta-
dır.
Karıştıran Süleyman Paşa Çeşmesi - 
Alboyacılar Çarşısı’nda.
İncirlice Çeşme57 - Bayezid Paşa’nın 
torunudur.
Paşayiğit Şadırvanı58 - Seyfeddin Mes-
cidi Önünde.
Bunlardan başka Abdalmurad Zaviye-
si önünde Güğümpınarı Suyu vardır. 
Hamamlar
Sultan Orhan Hamamı (Kiremitçi Ma-
hallesinde).59

Sultan I. Murad Kaplıca Hamamı / 
Hüdavendigar Gazi Kaplıca Hama-
mı / Atik Kaplıca,60 Yeni Kaplıca,61 
Sultan Murad’a ait 787/1385 tarihli 

53 BŞS. 170/48.
54 BŞS. 114/114.
55 BŞS. 90/116.
56 BŞS. 4/74.
57 BŞS. 5/105.
58 BŞS. 200/133.
59 BOA EV. EVM. 108 vrk. 108.
60 BOA. İDM. 2/2. Cemaziyelevvel 1290 

tarihli tahrirat kaydında, Hüdavendi-
gar Gazi Vakfı’ndan Atik (Eski) Kaplıca 
karşısındaki ahırların kapısı kenarında 
meydana gelen depremde boş arazi-
den sıcak su çıktığı ve boşa giden sıcak 
suyun arazinin sahibi olan Hüdaven-
digar Vakfı’ndan Atik Kaplıca suyuna 
ilave edilmesi ve kaplıcanın kiracısına 
bedeli karşılığında kullandırılmasın-
dan bahsedilmektedir.

61 BOA. EV. BKB. 15. Belgede bazı yerleri 
harap olan hamamın kira bedeli karşı-
lığında kiracısı tarafından onarılması.

vakfiyede62 Bursa şehrinin ortasında 
birisi erkeklere diğeri kadınlara ait iki 
hamamdan bahsedilmekle birlikte bu 
hamamların daha sonraki belgelerde 
“Kaplıca Hamamları” adıyla geçen 
hamamlar olduğu değerlendirilmek-
tedir.
Sultan I. Murad Han Gureba Hamamı 
(Cami-i Şerifi civarında).63

Sultan I. Murad Hüdavendigar Vakfı’n-
dan Vaniler Menzili ve Hamamı.64

Yıldırım Bayezid Şengel/Şengül Ha-
mamı.65

Yıldırım Bayezid Tahtakale Hamamı 
(Orhaniye Zaviyesi avlusunda).66

Yıldırım Bayezid Hamamı (İne-
göl’de).67

Murad Han-ı Sânî Hamamları (Ha-
mam-ı Pâkinân, Hamam-ı Atîk, Ha-
mam-ı Peykçiyan / Bekciyân).68

Murad Han-ı Sânî Vakfı’ndan Şehre-
küstü Mahallesi’nde hamam69, Cem-
mâlin Mahallesi’nde hamam.70

İnebey Subaşı Hamamı.71

Hz. Emir Hamamı, Bey Hamamı.72

62 Vakfiyenin Arapça bir sureti BOA 
EV.VKF. Dosya: 19, Gömlek: 1’de; 
Arapça diğer bir sureti ise Atatürk 
Kitaplığı “Muallim Cevdet Fonu”nda 
MC_Fr_000007 numarada kayıtlıdır. 
Evâhir-i Ramazan 952 tarihli vakfiye 
ise Arapça yukarıda geçen asıl nüsha-
lardan çıkarılan örnek olup, içerik iti-
bariyle Arapça ve Osmanlıca vakfiyeler 
karşılaştırılmış olup birbirlerinin aynı 
olduğu tespit edilmiştir.

63 BOA. EV. MKT. 2874/7.
64 BOA. EV. THR. 123/30.
65 BOA EV. HMH. D. 8386 vrk. 1b. 
66 TİEM. No: 2203 (Sultan Bayezid 

Vakfiyesi).
67 VGMA. D. 680. S. 211.
68 BOA EV. HMH. D. 8382 vrk. 1b.
69 VGMA D. 1371, s. 1 ve D. 741. S. 225.
70 VGMA D. 741, s. 231. Sultan Murad bu 

hamamı zeyl vakfiye ile önceki vakfına 
ilhak eylemiştir.

71 VGMA D. 1371, s.1 ve D. 741. S. 225. Bu 
hamam Sultan II. Murad vakfiyelerinde 
geçmektedir.

72 BOA. EV. VKF. D. 19, G. 1. Emir Sultan 
Vakfı’na ait derleme bir vakfiye olup, 
Emir Sultan ve vakfa daha sonra 
eklenen vakıf akarları yer almaktadır. 
Belge 1470 tarihli olup, belgedeki bil-
gilerin Fatih Sultan Mehmed devrinde 
derlendiği değerlendirilmektedir. 
Belgede Hem Emir Hamamı hem de 
Bey Hamamı adlarıyla iki hamamdan 
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Mevlâna, Ali Çelebi el-Fenari Hamamı 
/ Fenari Hamamı (İncirlice Mahalle-
si’nde).73

Çağalzade Rüstem Paşa Kaplıcası 
(Hamam-ı İlâhi, Hayızca / Kayızca 
Hamamı ve Kara Mustafa Paşa Ha-
mamı, Kükürtlü Denen Mevzide Yeni 
Kaplıcalar).74

Rüstem Paşa Hamamı (Çömlekçi Ma-
hallesi’nde).75

Hançerli Fatma Sultan (Hanzade) 
Kükürtlü Hamamları76 (Musa Baba 
Türbesi civarında).77 
Molla Çelebi (Molla Mehmed Efendi 
bin Abdullah) Hamamı (Tophane ya-
kınında Canfeda mevkiinde).78

bahsedilmektedir. Yine vakfiyede 
Türbe-i Münevvere (Türbe Mahallesi) 
Mahallesi’nde vakfın geliri ile bina olu-
nan on iki dükkân ile bir hamamdan 
bahsedilmekle birlikte hamamın adı 
ve yeri hakkında detaylı bilgi verilme-
mektedir. 

73 VGMA. D. 592, s. 112, sr. 99, BŞS. B-99, 
sh. 12, hk. 66.

74 BOA. EV.MH. 529/10, VGMA. D. 635/2, 
sh. 137, sr. 13. Rüstem Paşa Vakfı’na ait 
935/1557 tarihli vakfiyede hamamlar 
şu şekilde zikredilmektedir. “(...) mah-
rûse-i Burusa hâricinde Kükürdlü nâm 
mevzi’de binâ buyurdukları Hamam-ı 
İlâhi’yi ve hamam-ı mezbûrun cânib-i 
şarkîsinde olan Hayızca (Kayızca) 
demekle ma‘rûf olan mülk hamamı ve 
cânib-i garbîsinde olub Kara Mustafa 
Hamamı demekle ma‘rûf olan hamamı 
ve hamam-ı mezbûre kurbunda olan 
börekçi ve şerbetçi dükkanını ve 
kabluca kurbunda olan mülk bağçe-
lerini ve mahrûse-i mezbûre dahi-
linde Çömlekçi Mahallesi’nde olan 
hamamı...”

75 VGMA. D. 635/2, sh. 137, sr. 13.
76 BOA. EV. MKT. 2522/98.
77 VGMA. D. 584, s. 145, sr. 71. Hançerli 

Fatma Sultan’a ait 939/1523 tarihli 
vakfiyede hamamın sınırları şu şekilde 
geçmektedir. “(...) Bursa’da Musababa 
Mevzî‘inde kâin tarafları Musababa 
Vakfı ve Türbesi ve tarîk-i âmm ve 
Paşacıklar Deresi nâm ile ma‘rûf dere 
ile mahdûd bitişiğindeki iki dükkân 
ile birlikte erkek ve kadınlara mahsûs 
hamamın tamamı...”

78 VGMA. D. 624, s. 1, sr. 1. Molla Mehmed 
Efendi Vakfı’na ait 977/1570 tarihli 
vakfiyede hamam şu şekilde geçmek-
tedir: “(...) Tophâne kurbunda Canfeda 
nâmıyla ma‘rûf mevzide kendisine 
muttasıl ve tâbi‘ bulunan dükkânlarla 

Reyhan Paşa Hamamı.79

Hatice Hatun Kükürt Hamamı (Bursa 
haricinde).80

Eski Hamam (Abdal Mehmed Mahal-
lesi’nde).81

Çekirge Hamamı.82

Yahudi Mahallesi’nde hamam.83

Bunlar haricinde Şer’iyye Sicilleri’nde 
ve vakıf belgelerinde Bursa’da yüz-
lerce çeşme ve su yapılarının mevcu-
diyeti anlaşılmakta olup, bu çeşme 
ve su yapılarının pek çoğu günümüze 
ulaşmamıştır. Şeriyye Sicilleri, vakıf 
belgeleri ve diğer arşivlerde araştır-
ma ve inceleme yapılması hâlinde 
Bursa suları ve su yapılarının binlere 
ulaşacağı değerlendirilmektedir. 
Sonuç
Şehirlerin nüfuslarının artması, in- 
sanoğlunun önlenemeyen hırsı, çar-
pık şehirleşme ve kültür varlıklarına 
karşı duyarsızlığın neticesi olarak 
kültür mirasımızın her gün bir par-
çası yok olmaya devam etmektedir. 
Kaybolan bu tarih ve kültür mirası 
arasında vakıf su tesisleri ve diğer 
vakıf eserleri en başta gelmektedir. 
Yüzyıllar boyunca eşsiz mimarlık ve 
mühendislik yapılarıyla bir “Türk 
Su Medeniyeti”nin oluşmasını sağ-
layan vakıf su tesislerine, ya mevcut 
yasaların ıslahı ya da en kısa sürede 
çıkartılacak yeni kanunlar ile veya-
hut belediyelerle Vakıflar idaresi 
arasında düzenlenecek protokollerle 
hayatiyet ve işlerlik kazandırılması, 
artık kaçınılmaz bir mecburiyet hâli-
ne gelmiştir.
Diğer taraftan arşiv belgeleri iyice 
araştırıldığında Bursa vakıf suları ve 
su yapıları hakkında bugüne kadar 
bildiklerimizin çok yetersiz olduğu 
anlaşılmaktadır. Ayrıca arşiv belge-
lerinde yer alan bilgiler, mahallinde 
saha araştırmasıyla takviye edil-
mediği takdirde yapılan çalışmanın 
bir ayağının eksik kalacağı, izahtan 
vareste bir gerçek olup vakit dar-
lığı sebebiyle bu araştırmada saha 
çalışması yapılmasına imkân bulu-
namamıştır. Bu bakımdan burada 
söylediklerimiz, daha sonra Bursa su 

birlikde inşâ eylediği hamamın tamamı 
olup...”

79 BOA. EV. MH. 1384/26.
80 BOA. EV. HMH. 95 s.189.
81 BOA. EV. MH. 1618/8.
82 BS. B-115. 691.
83 BS. B-114. 919.

vakıfları ve yapıları hakkında araş-
tırma yapacaklar için bir “başlangıç” 
olarak kabul edilmelidir. 
Süreli bir zaman diliminde vakıf-
lar, ahkâm ve nizamât defterleri ile 
hurufât kayıtları ve Bursa Şer’iye 
Sicilleri üzerinde yapılan bu sınırlı 
araştırma; Bursa su vakıfları ve su 
yapıları hakkında geniş zamanlı, 
diğer arşivlerde bulunan belgeler ve 
saha araştırmaları da dâhil edilerek 
uzun soluklu çalışmalar yapılması 
gerektiğini ortaya koymaktadır. Ay-
rıca su kaynakları açısından zengin 
bir bölge olan Bursa ve civarındaki 
köprü, su kuyusu ve değirmelerin de 
incelenmesinin oldukça önemli oldu-
ğu değerlendirilmektedir.
Bir de son yıllarda yaşanan kuraklık 
meselesine karşı çözüm üretilmesi, 
suların eşit dağıtılmaması ile ilgili 
sıkıntıların giderilmesi, su ve su yapı-
ları ile ilgili olarak su politikalarının 
geliştirilmesi, suyun israf edilmeden 
kullanılmasının sağlanması ve suyun 
en önemli nimetlerden birisi oldu-
ğunun gelecek kuşaklara aktarılması 
tarihî sorumluluğumuz olsa gerektir.

Gökdere, Bursa, 3 Haziran 1913  
(Fotoğraf: Albert Kahn)
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Bursa, şehir tarihi Bitinya 
Krallığı’na kadar uzanan ka-
dim bir yerleşimdir. Tarihsel 
zenginliğini Türk-İslam kül-

türüyle harmanlayan Bursa, birçok 
medeniyetten izler taşır. Bursa’nın 
kadim geçmişine ışık tutan kültür 
unsurlarından biri de zengin kaplıca 
ve çeşme yapılarıdır. Bursa, gerek 
şehir merkezinde gerekse ilçelerinde 
bulunan çok sayıda kaplıca ve çeş-
melerle modern su medeniyetinin 
önde gelen temsilcilerinden biridir. 
Bursa, tektonik hareketliliğin yoğun 
olmasından kaynaklı olarak soğuk ve 
sıcak su kaynaklarının zengin olduğu 
bir bölgededir. Antik medeniyetle-
rin Bursa’yı bir yerleşim yeri olarak 

seçmesinin en önemli nedenlerinden 
birisi de kuşkusuz sahip olduğu su 
kaynaklarıdır. Bursa, şifalı kaplıca ve 
sularıyla Antik Çağlardan beri insan-
ların rağbet ettiği bir sağlık merkezi 
olmuştur.
Bursa’nın su kültürünün önemli ya-
pılardan biri de hemen hemen bütün 
ilçelerinde bulunan Antik Dönem 
çeşmeleridir. Her bir mensubu bulun-
duğu medeniyetin özelliklerini yan-
sıtan çeşme yapıları, maalesef büyük 
oranda tahrip olmuştur. Ancak yine 
de günümüze kadar gelebilen Antik 
çeşmeler, sanatsal yapılarıyla Bur-
sa’nın kültür envanterindeki yerini 
almış durumdadır. Günümüzde hâlâ 
kullanılan bu Antik çeşmeler, Osmanlı 

döneminde inşa edilen Türk-İslam 
çeşmelerine birçok açıdan esin kay-
nağı olmuştur.
Bursa’nın Dağ Yöresi olarak tanım-
lanan yüksek rakımlı dağlık bölgesi, 
Bursa’nın su kültürünü yansıtan 
müstesna merkezlerden biridir. Roma 
Dönemi’nde Hadrianoi kenti ve ta-
pınaklarıyla bir cazibe merkezi olan 
yöre, İmparator Hadrianus’un (117-
138) özel ilgisinden dolayı önemli bir 
yerleşim alanı olmuştur. Dağ Yöresi’ni 
bir tenezzühgah ve av mahalli olarak 
kullanan Hadrianus, onuruna açtırdı-
ğı birçok kaplıcayı halkın hizmetine 
sunmuştur. Bu kaplıcalar, asırlar sonra 
bile yöre insanı tarafından değişik iş-
levlerde kullanılmaya devam etmiştir. 

Dağ Yöresinin 
Antik Kaplıca ve Çeşmeleri

Doç. Dr. Celil Bozkurt / Düzce Üniversitesi
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Harmancık Kaplıcaları
Ilıcaksu Kaplıcası
Ilıcaksu Kaplıcaları, Harmancık ilçe 
merkezine 5 km mesafede bulunan 
Ilıcaksu Mahallesi’nde bulunmak-
tadır. Kaplıcalar, aynı bölgede fakat 
birbirinden bağımsız ve dağınık hâlde 
bulunmaktadır. Kaplıca kompleksinin 
Roma İmparatoru Hadrianus zama-
nında inşa edildiği düşünülmektedir. 
Rivayete göre Hadrianus, çok me-
raklısı olduğu vahşi hayvan avından 
sonra bu kaplıcada yorgunluk atardı. 
Kaplıca, Roma’dan sonra Bizans ve 
Osmanlı dönemlerinde de aktif şekil-
de kullanılmıştır. Zaman içinde kap-
lıca kompleksine yeni ilave yapıların 
inşa edildiği görülmektedir. Osmanlı 
döneminde misafirler için kaplıca 
etrafına bir kaç odalı misafirhaneler 

inşa edilmiştir Kaplıca, yakın köy ve 
şehirlerden gelen misafirler tara-
fından yaz kış ziyaret edilmekteydi. 
Köylü bazı aileler tarafından işletilen 
kaplıcalar, hasat mevsiminden sonra 
yoğunluk kazanırdı. Kaplıcalar, erkek-
ler ve kadınlar tarafından dönüşümlü 
kullanılmaktaydı. Kaplıcaya inen An-
tik bir tünelden elde edilen çamur da 
bir tür şifa kürü olarak işlev görürdü. 
Maalesef kaplıcalar, günümüzde ol-
dukça bakımsız hâlde bulunmakta ve 
sınırlı şekilde hizmet vermektedir.
Ilcaksu Mahallesi’nde bulunan mer-
mer kalıntılar ve farklı yaşam mal-
zemeleri, bölgenin aynı zamanda bir 
yerleşim yeri olduğunu göstermekte-
dir. Mahallenin kuzeydoğu istikameti-
ne doğru daha önce keşfini yaptığımız 
bir Roma su kemeri bulunmaktadır. 
Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki su 
kemerinin takribî 2000 yıldır ayakta 
durduğunu tahmin ediyoruz. Su ke-
merinin Bursa’da bulunan emsalleri-
ne göre oldukça eski ve dikkat çekici 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu nadide 
kültür varlığının ilgili kurumlar ta-
rafından tescillenerek koruma altına 
alınması elzemdir.
Balat Danişment Çamuru
Balat Danişment Mahallesi’nin güney 
doğusunda yaklaşık 2 km mesafede 
yer alan Çay Yaka mevkiinde bulun-
maktadır. Halk arasında “Gicik Suyu” 
olarak da adlandırılır. İki eski çeşme-
den sağlanan suyun ve bu sudan elde 
edilen çamurun değişik kaşıntı has-
talıklarına iyi geldiği söylenir. Uzun 
bir süre aktif olarak kullanılan çeşme-
lerin, günümüzde neredeyse dinme 
noktasına geldiği görülmektedir. 

Orhaneli Kaplıcaları
Sadağı Kaplıcası
Kaplıca, Orhaneli ilçesine 6 km mesa-
fedeki Sadağı Köyü yakınlarında yer 
alan 12 km’lik Sadağı Kanyonu’nda 
bulunmaktadır. Kaplıca, eşsiz man-
zaralar eşliğinde uzayan 1,7 km’lik 
yürüyüş yolunun sonunda bulun-
maktadır. Kaplıca, bir kaya hamamı 
olarak inşa edilmiştir. Roma’dan ka-
lan kaplıca, rivayete göre İmparator 
Hadrianus’un karısını tedavi ettiği 
şifalı sudur. Başka bir rivayete göre 
de Hadrianoili ünlü Romalı düşünür 
Alius Aristides’in kendisini tedavi 
ettiği ünlü kaplıcadır. Yöre insanına 
göre kaplıcanın suyu, romatizma, 
soğuk algınlığı ve kısırlığa iyi gelmek-
tedir. Kaplıcanın suyu, 2009 yılında 
modern bir jeotermal tesise taşınarak 
halkın hizmetine sunulmuştur.
Ağaçhisar Kaplıcası
Orhaneliye bağlı Ağaçhisar Ma-
hallesi’ne 4 km mesafede, Antik 
Çağ’da Ryndacus Çayı olarak bilinen 
Kacasu’ya bitişik vaziyettedir. Kap-
lıca, kâgir bir binanın derme çatma 
örtülmesiyle oluşan kapalı bir ha-
vuzda hizmet vermektedir. Kükürt 
oranı yüksek olan suyun, ağrılı 

Ilıcaksu Mahallesi'nde bulunan  
Roma su kemeri Sadağı Kaplıcası

Ilıcaksu Kaplıcası'na inen antik tünel

Ilıcaksu Kaplıcası Ağaçhisar Kaplıcası'ndaki yılanlı kaya
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hastalıklara, çamur kürü olarak 
kullanıldığında ise uyuz ve farklı 
deri hastalıklarına iyi geldiği söyle-
nir. Kaplıcaya inen tarihî patikada 
bulunan yılan oymalı kaya, buranın 
kadim medeniyetler tarafından bir 
şifa merkezi olarak kullanıldığını 
göstermektedir. Kaplıcanın hemen 
üzerindeki tepede yer alan kale 
harabesi, bölgenin eski bir yerleşim 
sahası olduğuna işaret etmektedir.
Topuk Çamuru
Tam bir kaplıca özelliği taşımasa 
da Orhaneli’nin Topuk Mahallesi’n-
de bulunan bir kaynak suyun şifa 
dağıttığına inanılır. Köy sakinleri, 
asırlardır “Gicik Suyu” dedikleri bu 
kaynakta yıkanarak şifa aramaktadır. 
Bol kükürt içeren su, egzama ve ben-
zeri kaşıntı hastalıkların tedavisinde 
kullanılır. Kaynak suyu, açık arazide 
bulunmakta ve herhangi bir müşte-
milata sahip değildir.
Şükriye Çamuru
Orhaneli’ye 5 km mesafede Şükriye 
Mahallesi’nde bulunan bir kaynak 
sudur. Köyün üstündeki bir dağdan 
kaynağını alan su, sonradan bir çeş-
me inşa edilerek yol kenarına indiril-
miştir. Mahalle sakinleri, çeşme su-
yunun farklı hastalıklara iyi geldiğine 
inanır. Sudan elde edilen çamur, yara 
ve çıban gibi hastalıkların tedavisin-
de kullanılmaktadır. Ziyaretçiler, yaz 
mevsiminde çeşmenin küçük aharına 
uzanarak vücudundaki yaraları tedavi 
etmeye çalışır. 
Keles Kaplıcaları
Çayören (Hereke) Kaplıcaları

Ağaçhisar Kaplıcası

Haydar Kaplıcası

Düğüncüler KaplıcasıŞükriye Çeşmesi
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Keles’e 28 km mesafede bulunan 
Hereke Mahallesi’nde bulunmaktadır. 
Kaplıca suyunun, değişik hastalıkların 
tedavisinde kullanıldığına dair yaygın 
bir kanaat vardır. Kaplıca suyu, birkaç 
havuz inşa edilerek köy sakinlerinin 
kullanımına sunulmuştur. Fakat kap-
lıca, bölgenin çoğu kaplıcası gibi mo-
dern bir hizmet vermekten uzaktır.
Haydar Kaplıcası
Keles’e 14 km mesafede bulunan 
Haydar Mahallesi’nde yer almaktadır. 
Kaplıca, Ağaçhisar Kaplıcası’nın karşı 
yönünde Kocasu’nun hemen dibin-
de yer almaktadır. Kaplıca içinde üç 
farklı havuz bulunmaktadır. Bunlar-
dan bir tanesi Kocasu içinde yer alır. 
Kaplıca, köylüler tarafından yaz kış 
ziyaret edilmektedir. Kaplıcanın farklı 
hastalıklara iyi gelen şifalı su olduğu-
na inanılır.
Büyükorhan Kaplıcaları
Düğüncüler Kaplıcası
Büyükorhan ilçesine 22 km mesafede 
bulunan Düğüncüler Mahallesi’n-
de bulunmaktadır. Kaplıca, Emet 

Çayı’nın hemen yanı başında yer 
almaktadır. Emet Çayı’ndan kayna-
yan kaplıca, köylüler tarafından inşa 
edilen havuzlara taşınarak hizmete 
sunulmuştur. Kaplıca yakınlarında 
misafirlerin konaklaması için pansi-
yonlar yapılmıştır.
Antik Çeşmeler
Tarihte farklı medeniyetlere ev sa-
hipliği yapan Dağ Yöresi, özellikle 
Roma-Bizans Dönemine ait oldukça 
zengin bir kültür varlığına sahiptir. 
Yörede saray yapılarından hanelere, 
tapınak mimarisinden kült alanla-
rına kadar birçok Antik malzemeye 
rastlamak mümkündür. Maalesef bu 
kadim kültür mirası, bakımsızlıktan 
ve ilgisizlikten dolayı yok olmaya 
yüz tutmuştur. Dağ Yöresi’nde tes-
pit ettiğimiz iki Antik çeşme, bütün 
olumsuzluklara rağmen varlığını hâlâ 
sürdürmektedir. Bunlar, Orhaneli 
ilçesine bağlı Fadıl Mahallesi ile Keles 
ilçe merkezinde bulunan çeşmelerdir. 
Bunların dışında da bazı Antik çeşme 
yapılarının zaman içinde tahrip oldu-
ğunu belirtmek gerekir.
Fadıl Çeşmesi
Orhaneli’ye bağlı Fadıl Mahallesi’nde 
bulunan Antik çeşme, blok hâlinde 
korunmuş yapısıyla, üzerindeki 
süsleme ve sembollerle dikkat çek-
mektedir. Çeşme, tipik Bizans mimari 
tarzına uygun olarak inşa edilmiştir. 

Mahalle sakinlerinin anlattığına göre 
çeşme, başka bir mahalden parça-
lanarak köye taşınmış ve burada 
yeniden monte edilmiştir. Çeşme, 
işlemeli iki mermer sütun üzerinde 
yükselen kemerli bir yapıya ve üze-
rini örten bir kapak taşına sahiptir. 
Kemerli yapı, sütunlara konulan birer 
ara taşla ayrılmıştır. Kemer kısmına 
kazınmış sekiz adet yaşam çiçeği 
sembolü bulunmaktadır. Kadim bir 
sembol olan yaşam çiçeği, özellikle 
Roma/Bizans yapılarında sıkça kul-
lanılan bir semboldür. Yaşamın kay-
nağını ve sonsuz bir hayatı sembolize 
eder. Aynı zamanda bolluk, bereket 
anlamında bir tür nazarlık olarak da 
kullanılmıştır. Kadim kültürde, “Tanrı 
Mührü” ve “Kutsal Geometri” olarak 
da anılmıştır. 
Çeşme iki oluklu olup, bu kısım iki 
blok mermer kesitten oluşmaktadır. 
Üst kesitte 3 adet yaşam çiçeği sem-
bolü daha bulunmaktadır. Çeşmenin 
oluk kısmıyla kemeri arasında bir 
kitabe bulunmaktadır. Osmanlıca 
olduğu anlaşılan kitabenin büyük 

Fadıl Çeşmesi

Fadıl Çeşmesi'nin Osmanlıca kitabesi Fadıl Çeşmesi'nin kemeri
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ihtimalle Osmanlı döneminde ikame 
edildiği sanılmaktadır. Yoğun isten 
oldukça kararmış kitabenin okunma-
sı için bazı kimyasal işlemlere ihtiyaç 
duyulmaktadır. Çeşme, yaklaşık 1,5 
metre uzunluğunda, dar bir ahar 
kısmına sahiptir. Daha sonra buraya 
bir ahar yapısı daha ilave edilerek 
su haznesi genişletilmiştir. Çeşmeyi 
ayakta tutan sol sütunun yanında 
sonradan konulduğu anlaşılan bir 
Antik malzeme dikkat çekmektedir. 
Uzun yıllar köylüler tarafından içme 
ve temizlik amaçlı kullanılan çeşme, 
günümüzde harap hâldedir. Böylesine 
bir sanat harikasının yokluğa terk 
edilmesi, ülkenin kültür mirası adına 
gerçekten üzücüdür. 
Keles Çeşmesi
Keles ilçe merkezinde aktif olarak 
kullanılan çeşme, halk arasında “Ölü-
ler Çeşmesi” ve “Sofular Çeşmesi” 
olarak anılmaktadır. Rivayete göre, 
2000 yıllık bir Roma kültürünü yan-
sıtan çeşme, vazifesini aksatmadan 
sürdürmüştür. Çeşme, üçgen yapıda 
bir mermer parçadan ibaret olup, 
ortasında iki sütun arasında bir oluk 
bulunmaktadır. Çeşmenin iki köşe-
sinde çevredeki Antik yerleşim yer-
lerinden getirildiği anlaşılan iki me-
zar steli bulunmaktadır. Bu stellerin 
birinin küçük bir çocuğun, diğerinin 
de yaşlı bir hanımın onuruna dikil-
diği söylenmektedir. Antik çeşmenin 

zaman içinde birkaç defa tamirat 
gördüğü rivayet edilmektedir.
Hopan Danişment Çeşmesi
Harmancık’a bağlı Hopan Danişment 
Mahallesi’nde bulunan çeşme, birkaç 
sene evvel bir sulama havuzun ya-
pılması esnasında yıkılmıştır. Çeşme, 
önlü ve arkalı iki mermer kesit ve 
bunların üzerine konulan bir kapak 
taşından ibaretti. Çeşmenin üst kesi-
tinde bardak vs. koymak için oyulmuş 
bir göz bulunmaktaydı. Çeşmenin 
hemen bitişiğinde çamaşır taşı olarak 
kullanılan bir mermer parça daha 
mevcuttu. Çeşmeye sonradan, yak-
laşık 4 metre uzunluğunda bir ahar 
ilave edilmiştir. Mahalle sakinlerinin 
ifadesine göre, çeşme yapısı, başka 
bir yerden getirilerek monte edilmiş-
tir. Çeşme müştemilatının, mahallenin 
1 km güneydoğusundaki Antik “Kara-
şehir” yerleşiminden getirilmiş olma 
ihtimali yüksektir. Suları, yazın soğuk, 
kışın ise ılık olmakla ünlenen çeşme, 
bölge insanı tarafından büyük ilgi 
görmekteydi.
Nalbant Ören Pınarı 
Harmancık’a bağlı Nalbant Mahal-
lesi’nde kiliseden dönme Cuma Ca-
mi’nin yaklaşık 50 metre güneyinde 
bir dere kenarında bulunmaktadır. 
Mahalle sakinleri arasında “Ören Pı-
narı” olarak bilinmektedir. Çeşmenin 
bulunduğu ören yeri, henüz resmi adı 
tespit edilemeyen fakat halk arasında 

“Karaşehir” olarak adlandırılan bir 
Roma-Bizans şehrinden kalmadır. 
Bölgede söz konusu şehirden kalma 
yoğun bir Antik malzemeye rastlan-
maktadır. Çeşmenin köyün dışında 
olması ve “Ören Pınarı” olarak tabir 
edilmesi, bir Antik çeşme olduğunun 
teorik kanıtlarıdır. Zaten çeşmenin 
mimarisi, tipik bir Roma-Bizans çeş-
mesi olduğunu açıkça göstermektedir. 
Çeşme, asimetrik tarzda monte edil-
miş sekiz mermer parçadan oluşmak-
tadır. Çeşmenin en altında çift oluklu 
bir parça ile en üst kısmında “ayna” 
tabir edilen bir kemerli yapı bulun-
maktadır. Kemerli yapının ortasında 
değişik işlevlerde kullanılan ve “göz” 
tabir edilen bir boşluk mevcuttur. 
Kemerli yapının sağında ve solunda 
Roma-Bizans mimarisinde sıkça kul-
lanılan birer yaşam çiçeği sembolü 
yer almaktadır. Yaşam çiçeği; bolluk, 
bereket ve yaşamın kaynağı olan suyu 
temsil etmektedir. Çeşme, sonradan 
ilave edildiği anlaşılan uzun ve dar bir 
ahar kısmına sahiptir.
Ören Pınarı’nın bölgenin folklorik 
kültüründe önemli bir işlevi yerine 
getirdiği görülmektedir. Yeni evlenen 
gelinler, “yedi suyu” tabir edilen bir 
şükür ritüeli için mutlaka bu çeşmeyi 
ziyaret ederdi. Çeşme, aynı zamanda 
bir dilek imgesi olarak da kullanıl-
mıştır. Çeşmede Arap harfli Türkçeyle 
ve Latin harfli Türkçeyle yazılmış 

Keles Çeşmesi
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belli belirsiz yazılar, bu dileklerin 
bir yansıması olsa gerektir. Yakın 
bir zamana kadar kullanılan çeşme, 
maalesef günümüzde yoğun bir bitki 
ve çöp tabakası arasında kaybolmuş 
vaziyettedir.
Nalbant Cuma Çeşmesi
Nalbant Mahallesi’nde Cuma Ca-
mi’nin yaklaşık 50 metre önünde 
bulunan çeşme, halk arasında “Cuma 
Çeşmesi” olarak anılmaktaydı. Çeşme 
yapısı, Roma-Bizans mimarisini an-
dırmakla birlikte bazı Türk-İslam mo-
tiflerini de içermekteydi. Çeşme, iki 
kesitli bir temel üzerine bindirilmiş, 
hafif öne çıkmalı kemerli bir yapıdan 
oluşmaktaydı. Tek oluklu olan çeşme, 
Roma/Bizans çeşmelerinde görülen 
dar ve kısa bir ahar kısmına sahipti. 
Yine Hoban Danişment Çeşmesi ve 
Ören Pınarı’nda yer alan göz boşluğu, 
burada da bulunmaktaydı. Çeşmenin, 
olduğu yerde mi yoksa başka yerden 
getirilip burada mı monte edildiği 
belli değildir. Yakın bir zamana kadar 
camii cemaatinin abdest aldığı çeşme, 
maalesef yanına yeni bir çeşmenin 
yapılmasıyla birlikte yıkılmıştır.
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Evliya Çelebi üstadımız 17. 
yüzyılda “Su ve havasının gü-
zelliğinden Bursalıların yüzü 
kırmızıdır. Velhasıl Bursa su-

dan ibarettir.” diyerek Bursa’mıza hoş 
bir güzelleme yapar. Bu yazımda; bol 
ve bereketli su kaynakları olan şeh-
rimizin son yıllarda iklim değişimi, 
çoğalan nüfus vb. nedenlerle dûçar 
olduğu “susuzluk” meselesini bir 
yana koyarak insana can katan, hayat 
veren sularımız çevresinde oluşan 
edebiyatımızı ele almak istiyorum.
Ahmet Hamdi Tanpınar üstadımızın 
meşhur “Bursa’da Zaman” şiiri “Bur-
sa’da bir eski cami avlusu / Küçük 
şadırvanda şakırdıyan su” dizeleriyle 
başlarken, Zeki Ömer Defne “Bursam 
Benim” şiirinin bir dörtlüğünde “Ram 
olmuş köpüğe ipek demişler / Suları 
dokuyup salıvermişler / Ben ‘Bursa’ 
deyim de sen seyreyle / Olmuyor mu 
için biraz serin serin” deyiverir. Su gibi 

ipek dokumalar da bu şehirden çıkar.
Türkçenin güzelliği ve derinliği Bursa 
sularının adlarına yansır: Bunlar; 
Gökdere, Gülpınar, Akpınar, Kaçak, 
Akçağlayan, Devrengeç, Yusuf Pınar, 
İhsan Pınar, Porsuk Deliği, Palaz 
Suyu, Lâtif Pınar, Umurbey, Gümüş 
Suyu, Acem Pınarı, Yantekir, Senaber 
Dibi, Şaban Dere, Saraç Pınarı, Ah-
metoğlu, Taş Kumluk, Mürverli Pınar, 
Gizli budak, Han Yeri, Bataklı Pınar, 
Gümüş Dere, Orta Pınar, Müftü Suyu, 
Yeğni Suyu, Yapraklı Pınar, Havuzlar 
Başı, Emirsultan Göl Suyu, Sarıalan, 
Zobran Dere, Kız Pınarlar, Kırk Pınar-
lar, Balıklı Dere, Orta Burun Deresi, 
Dudak Donduran, Sahracı Pınarı, Ayı 
Pınarı, Acı Elma Suyu, Altın Oluk, Ag-
raz Suyu, Aşlama Çam Suyu, Kirazlı 
Çeşme, Karabelen Suyu, Kirazlıyayla 
Suyu, Mühendis Suyu, Kayakevi Suyu, 
Zirve Suyu, Bakacık Suyu, Ab-ı Hayat 
Suyu, Süleyman Kanuni suyu, Ayı 

Kayası Suyu, Sütlüce Suyu, Ceviz Dibi 
Kaynağı, Ahmet Oğlu Pınarı, Zeyniler 
Suyu, Arslan Pınar, Kara Pınar, So-
ğuk Su, Bekir Ağa Suyu, Ab-ı Cevher, 
Kestane Pınarı, Kavaklı Pınarı, Balıklı 
Pınar, Hafız Ali Kaynağı, Bekâr Meh-
med Kaynağı, Sandık Pınarı, Koca 
Leylek Pınarı, Küçük Leylek Pınarı, 
Çınarlı Çeşme Suyu, Papaz Çeşmesi, 
Saatçi Ali Kaynağı, Küp Dibi Kaynağı, 
Yoğurtçu Baba Kaynağı, Sadullah 
Kaynağı, Kara Ağaç Pınarı, Şeker 
Pınarı, Dübekli Pınar, Balaban Suyu, 
İnkaya Suyu, Çongara Suyu, Güvem 
Pınarı, Kara Mehmet Pınarı, Göl Pı-
nar, Hacı İsmail Çeşmesi Suyu, Seydi 
Nasır Suyu, Asa Suyu, Saray Suyu, 
Kavak Suyu, Menşur Suyu, Kurbağılık 
Suyu, Münür Paşa Suyu, Sarı Su, Çifte 
Çeşmeler Kaynağı, Ayıcı Pınarı, Arif 
Kolu, Erikli Pınarı, Uzun Oluk, Çerkez 
Pınarı, Kayadibi Menbaı, Davutkadı 
Suyu, Kaplıkaya, Zeyniler Ayazması, 
Şan Şems Suyu, Kurtbasan Suyu, Kuyu 

Şairlerin Diliyle Bursa Suları

Nevzat Çalıkuşu / Şair, Yazar, Edebiyat Araştırmacısı, Şehir ve Kültür Tarihçisi
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Suyu, Fındıklı Suyu, Hasan Hoca Suyu, 
Çatal Suyu, Feyzullah Paşa (Fazlı 
Paşa) Suyu, Ayrancı Suyu, Çalıca Dere, 
Karanlık Dere, Kal Deresi, Sakız Ağacı 
Deresi, Karlık Deresi, Çiğ Dere, Barak 
Dere, Su Uçtu Deresi, Çakal Dere, Kara 
Oğlan Deresi, Nilüfer Deresi, Delice 
Suyu, Kocakarı Suyu, Soğucak Pına-
rı, Mezbaha Kaynağı, Dolaplı Bahçe 
Suyu, Kerpiçhane Suyu, Deli Kavak 
Suyu, Çukur Ayazma, Kale Bahçe 
Suyu, Şeyh Hamit Ayazması, Çoban 
Bey Ayazması, Eşrefiler Ayazması, 
Gaffarzade Ayazması, Hacı İskender 
Ayazması, Ayazma, Ali Hoca Suyu, 
Alaşar (Alişir) Suyu, Hekim Şah Suyu, 
Ahmet Dâi Suyu, Yağcılar Suyu, Yağ-
cılar Ayazması, Çifte Çınarlar Suyu, 
Kireç Ocağı Suyu, Sıra Kavaklar Suyu, 
Sarnıç Pınarı, Meryem Ana Ayazması, 
Demirkapı Suyu, Demirkapı Büyük 
Ayazması, Ahmet Vefik Suyu ve Pınar-
başı Suyu’dur.
Görüldüğü üzere Bursa sularına di-
limizin bütün inceliklerini yansıtan 
adlar verilmiştir. Cedlerimiz tabiatla o 
kadar haşır neşirdir ki adeta bir evlât 
adı koyar gibi sularını adlandırmıştır.
Bursa suları tabii olarak şairlerimize 
ve yazarlarımıza çeşitli çalışmaların-
da ilham kaynağı olmuşlardır. Geçmiş 
edebiyatımıza baktığımızda Bursa 
suları ile alakalı üç tane Emir Sultan 
menkıbesine rastlıyoruz. Emir Sultan 
Cami’ne ve Hamamı’na akıtılan Asa 
Suyu’nun zuhuru bu menkıbelerde 
yer almaktadır. On beşinci yüzyıl di-
van şairlerinden Necati Bey de Bursa 
şehrini bir kaplıcalar yurdu olarak 
anmaktadır. Şair bu diyara olan sev-
gisini dile getiren “kapluca” redifli 
gazelinde şöyle der: “Kâinat içinde 
Bursacık gibi bir tanesin / Râm eder 
gerçi seni erbâb-ı irfan kapluca”. On 
sekizinci yüzyıl şairlerinden Hâsib 
Efendi’nin kaleme aldığı Miyahiyye 
(su üzerine yazılmış manzume) adlı 
eseri Bursa ve su ilişkisini ortaya ko-
yan çok güçlü bir çalışmadır. Türünün 
ilk ve tek örneğidir Miyahiyye. Bursa 
için bir Şehrengiz yazan Lâmiî Çele-
bi’nin çalışmasında da Bursa sularına 
değinilir: “Gören her birini berf ile 
memlû / Sanır kim berk urur meh-
tâbdan su”. Bir başka Bursa Şehrengi-
zi’nin şairi olan Çalıkçızade Mehmed 
Mani ise “kevser gibi ruhu besleyen” 
Bursa sularını şu dizelerle dile getirir: 
“Hevası ruh perver suyu Kevser / 
Nebâtı nîş-ger toprağı anber”.
Yukarıda Bursa sularının dökümünü 

yapmıştık. Bunlardan sadece Nilüfer 
Deresi (Çayı) için yazılan şiirler bile 
önemli bir toplam teşkil eder. Nilüfer 
Deresi bazen müstakil bir şiirin konu-
su olur bazen de Bursa için yazılmış 
bir şiirin dizeleri olarak dökülür ka-
ğıda. Nilüfer; Osmanlı ailesine giren 
ilk yabancı gelindir. Yarhisar Tek-
furu’nun kızı olan Holofira, Osman 
Bey’in oğlu Orhan Bey ile evlenince 
Nilüfer adını alır. Nilüfer Hatun, Bur-
sa’nın ortasından nazlı nazlı akan ve 
o zamanlar Odrises adını taşıyan çay 
üzerinde bir köprü yaptırır. Ve çay 
bundan sonra “Nilüfer” adıyla anılır.
Nilüfer Hatun, Arif Nihat Asya’nın 
“Bursa” şiirinde şöyle geçer: “Ne ka-
dar güzel Bursa / Söyle Nilüfer Hâtun 
/ Yoksa / Bursa’yı sen mi doğurdun”. 
Nilüfer Hâtun, Arif Nihat Asya’nın 
sorusuna cevap veremeden M. Faruk 
Gürtunca’nın sorusuyla karşılaşır: 
“Bir terkiye almış Nilüfer Hâtunu 
kimler? / Tuğlarla delen Yarhisar’ın 
ufkunu kimler?”. Ahmet Hamdi Tan-
pınar ise “Bursa’da Zaman” şiirinde 
Nilüfer’le zamanın sentezinden şu 
mısrayı elde eder: “Ömrünün timsali 
beyaz Nilüfer”.
Bursa’ya gelen bir İsviçreli seyyah 
Çekirge’den Nilüfer Vadisi’ni izler-
ken şunları söyler: “Dünyada gör-
mediğim memleket ve şehir kalmadı 
gibi bir şey. İnsan eli ile süslenmiş 
bundan daha kuvvetli pek çok şey 
gördüm. Fakat tabiatın bütün varlı-
ğını ve Allah’ın vermek kudretinde 
bulunduğu bütün ihsanları nefsinde 
toplayabilen böyle bir şehre rastla-
madım.” Nilüfer, seyyaha bunları söy-
lettirirken Selâmi Üney’e de “Merha-
ba İnsanlar” şiirinde şöyle yazdırır: 
“Nilüfer mi Gökdere mi? / Siz deyin 
Kaplıkaya / Ben diyeyim Pınarbaşı / 
Akarım baharda coşarak”.
İlhan Geçer’in “Özlediğim Şehir” adlı 
şiirinde Nilüfer çapkın bir çaydır: 
“Mermer hamamlarında sedef vücut-
lu kızlar / İhtiras şarkıları fısıldar ya-
nık yanık / Geceleri öpüşür Nilüfer’le 
yıldızlar / Bahçelere dökülür demet 
demet aydınlık”. Nilüfer, Nevzat Ça-
lıkuşu’nun “Bursa’yım Ben” şiirinde 
de çapkınlığını sürdürür: “Tüm gü-
zelliklerin geliştiği / Nilüfer’in ovayla 
seviştiği / Bursa’yım ben”.
Cezmi Siret Erce’nin “Bursa’ya III. 
Mektup”unda ise o, geçmişi söyleyen 
bir şarkıdır: “Söylerken eskilerden 
ince ince Nilüfer”. Halide Düzdağ’ın 
“Bursa Bir Bahar Sabahında” şiirinde-

Abdülbaki Gölpınarlı

Ahmet Hamdi Tanpınar

Ahmet Kutsi Tecer
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ki Nilüfer ise hazin hazin çağlayarak 
ninni besteler: “Hazin bir çağlayış var 
Nilüfer deresinde / Ninni besteleni-
yor sanki suyun sesinde”.
M. Gündüz Göktürk’ün mısralarında 
ise Nilüfer, bir rüzgârın esmesiyle 
uykudan uyanan ak saçlı bir güzeldir: 
“Bilinmez bir yerden bir rüzgâr eser 
/ Uyanır uykularından ansızın / Ak 
saçlar içinde şirin Nilüfer / Gördüğü 
bir tatlı rüyaya güler.
Nilüfer efsanesiyle de girmiştir 
şiirimize: M. Kemal Ergenekon’un 
1933’te yazdığı “Nilüfer Efsanesi”n-
de Nilüfer için efsanevi bir hikâye 
anlatılır. Yusuf Ziya Ortaç “Tekfurun 
kızı Nilüfer” için pusuya yatarken, 
müzeci ve şair Naci Kum da “Bur-
sa’ya Veda Hatırası”na şu mısraları 
düşer: “Tarihi Olempi sarar Nilüfer / 
Bursa ovasına verir can ve fer”.
Bir başka şair “Peri kızı güzel Nilü-
fer”e yeşil atlastan etek giydirirken, 
Ahmet Kutsi Tecer de “Nilüfer” adlı 
şiirinde bir insan üzüntüsünü çiçek 
hâlinde suya katıştırır: “Mazinin 
yâdıyla artıp hüzünü, / Ne zaman 
kaplarsa suyun yüzünü, / Nilüfer, bir 
insan üzüntüsünü / Bir çiçek hâlinde 
suya meczeder”.
Daha önce de andığımız Zeki Ömer 
Defne’nin “Bursam Benim” şiirinde 
de Nilüfer’e atıf yapılır: “Kar beyaz, 
sütbeyazım, Bursa’m benim! / Nilüfer 
çayına düştü yemenim / Üstünde 
zihnimden gönlümden düşler / Akıp 
gitmekteyiz biz serin serin”.
Yine Arif Nihat Asya bir başka “Bursa” 
şiirinde “Çeşmeleri kim akıtmış / Kim 
doldurmuş kuyuları? / Çekirge’de 

Arif Nihat Asya Nurettin Topçu Attila İlhan

Zeki Ömer Defneİlhan Geçer

Pınarbaşı Mevkii (Kaynak: IRCICA)
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hangi eller / Isıtır böyle suları?” der 
ve ekler “Kozalar taşır göğsünde / 
Nilüfer’in kuzuları”. Selâhattin Batu ise 
“Bursa’da Yeşiller” şiirinde kıvrım kıv-
rım akan Nilüfer’e işaret eder: “Man-
zarayı işlemiş Nilüfer döne döne / 
İnce bir çiçek gibi bir halının üstüne”.
Şair Celâl Sıtkı Gürler “Bursa” şiirin-
de “Kulaklara çarpan ses / Nilüferin 
sesidir” derken “Bursa Düşü” şiirinde 
Behçet Kemal Çağlar “Bu kat kat halı-
da emsalsiz bir su / Hışır hışır kıvrım 
kıvrım Nilüfer” diye seslenir.
Uluğ Turanlıoğlu “Bursa” şiirinde 
“Hüzne hasret gözler, âşık Nilüfer 
/ Efsane gündüzler sevda geceler” 
diye yazarken, Yusuf Ziya Uğur ise 
“Nilüfer’in Kıyısında” şiirinin ilk 
dörtlüğünde şunları söyler: “Söğüt 
yapraklarının gölgesi vurmuş suya 
/ Sular bir sevgilinin bakışı kadar 
derin / Ağaçlar meyillenmiş, dalmış 
gibi uykuya / Akıyor her gönüle ba-
harı Nilüfer’in”.
Attila İlhan, “Bursa’dan Yaylımateş” 
şiirinde “saçları hep öyle perişan 
nilüfer çayı’nın” derken şair Başaran 
da “Bursa Ovası”nda şiirinde “Kim 
bilir kaç güzel aklığında köpükleri / 
Nilüfer akıyordu / İpek hışırtılarla” 
mısralarını kurar.
Ali Aksoy “Bursa’ya İkilikler”inde 
Nilüfer Çayı’nın kirlenmesinden 
duyduğu üzüntüyü şiirleştirir: “Bur-
sa’nın hali duman, gözünde kalmadı 
fer / simsiyah ‘kâr günahı’ akıyor 
vah Nilüfer!”. Turgut Çelik de “Bursa 
Üstüne Rubaileri”nde Nilüfer’e şöyle 
değinir: “Sel gitse masaldır Nilüfer, 
dursa masaldır”.
Gökhan Hoştürk de son dönemde 
bozulan Bursa’ya ilişkin bir “Bursa’da 
Zaman” şiiri yazar ve burada acı deği-
şimi dillendirir: “ Kolu kanadı kırıktır 
/ Ağulandı Gemlik, Mudanya / Nilüfer 
çayı / Uçurmaz artık rüzgârı”.
Bursa’nın bir de sıcak suları vardır, 
şifalı. Kapluca’dan Termale hatta 
SPA’ya terfi(!) eden güzelim sıcak 
sular. Şairler elbet onları da yazmıştır. 
Söz gelimi şair Rıza Polat Akkoyunlu 
“Bursalım” şiirinde sevdiceğine şöyle 
seslenir: “Kaplıca’da arın da gel / 
Yeşil ipek sarın da gel / Bugün de gel, 
yarın da gel / Bayram etsin göz Bur-
salım”. Şair Selâhattin Batu ise “Bur-
sa’da Yeşiller” şiirinde Çekirge’deki 
kaplıcaları şöyle betimler: “Ve Çekirge 
her gece bir deniz kıyısı / Derinler-
den duyulan suların çığıltısı”. 

Bu sıcak suların teskin edici kollarına 
birçok edebiyatçı da kendini teslim 
etmiştir muhakkak. Abdülbaki Göl-
pınarlı’nın Gönlü Ferah’ta, Nurettin 
Topçu’nun Yeşil Yaylalar Oteli’nde 
kaldığını biliyoruz. Keza bu satırların 
yazarı da başta Eski Kaplıca ve Hüsnü 
Güzel banyolarını kullanmıştır. Bir 
dönem Gönlü Ferah Oteli’nin işlet-
mecisi olan şair Orhan Ete’nin zaman 
zaman birçok edebiyat ve musiki 
erbabını müessesesinde ağırladığını 
daha önce bir yazımızda konu etmiş-

tik. Son Türk Dünyası Şiir Şöleni’nin 
katılımcı şairleri de yine bu otelimiz-
de kalmışlar ve edebiyat dolu günler 
paylaşmışlardır.
Yazımız hitama ererken; Bursa sula-
rının en eski banisi Karaçelebizade 
Abdülaziz Efendi’yi, Bursa Belediyesi 
eski su işleri müdürü İhsan Uzer’i, 
Geçmişten Günümüze Bursa Çeşme-
leri kitabı yazarı ve BUSKİ emeklisi, 
hidrojeolog Arif Selçuk Özer’i (1935-
2013) rahmetle analım. 

Eski Kaplıca

Yeni Kaplıca



İnsanoğlunun ömrü boyunca kafa 
yorduğu, hayatı için oluşturduğu 
olmazsa olmazlar listesi ya da 
varlığın özünü belirleyen dört 

unsur; toprak, su, hava, ateş yani ana-
sır-ı erbaadır. Anasır-ı erbaa içinde 
her yönüyle insan hayatını kuşatan, 
hayatın sürekliliğinin en önemli nes-
nesi, içeceği olan su; Türklerin girdiği 
dinlerde ve inanç sistemlerinde hep 
önemsenmiş, medeniyetini şekillen-
dirmiştir. Yaratılışın kaynağı olan su 
ile mayalanmış, sularla yoğrulmuş 
Türk milleti, tarihin her döneminde 
ve bulunduğu her mekânda su mede-
niyetini inşa etmiştir. Bunun yansıma-
sı olan çeşme, sebil, selsebil, hamam, 
kaplıca hemen yanı başında olmuştur. 

Bursa Suları
Yılın neredeyse her ayı karın olduğu 
Uludağ’a sırtını yaslayan Bursa, pek 
çok coğrafyacı ve tarihçinin eserinde 
dertlere deva olan şifalı bol sularıyla, 
içmeleriyle ve kaplıcalarıyla anlatıl-
mıştır. Su şehri olan Bursa’nın tespit 
edilen ilk su tesisi M.Ö. 200 yılların-
da Bitinya Krallığı zamanında inşa 
edilmiştir. Bitinya Kralı I. Prusias’ın 
şehirde yaptırdığı imar faaliyetleri 
hususunda istifade ettiği Annibal, 
Bursa’nın kuruluş planını hazırlayıp 
Pınarbaşı suyunu şehre getirmiştir.1

Osmanlılar tarafından fethedildikten 

1 Ali İhsan Karataş, Bursa Suları ve Su 
Vakıfları, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi, 2008, C. 17, S. 2, s. 
379.
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Bursa Suları

Tahsin Yıldırım / Eğitimci, Araştırmacı, Yazar
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sonra her alanda büyük bir gelişme 
gösteren Bursa, padişahlar için ayrı 
bir önemi haiz olmuştur. Bursa’da 
ikamet eden hemen her padişah, şeh-
rin Hisar dışında genişlemesine para-
lel olarak Uludağ’dan beslenen suları 
yeni kurulan mahallelere ve su tesis-
lerine ulaştırmak amacıyla su yolları 
inşa etmiş ve değişik yerlere çeşmeler 
yaptırmıştır. Uludağ’dan beslenen 
soğuk su kaynakları şehrin doğu-
sunda, sıcak su kaynakları ise şehrin 
batısında ortaya çıkmıştır. Uludağ’ın 
şehre kazandırdığı zenginlik bir 
yana suların sistematik olarak şehir 
dokusunda kullanılabilmesi için yap-
tırılan çeşitli türdeki su yapılarının 
varlığı da Bursa’yı diğer şehirler 
arasında istisnaî bir yere taşımıştır. 
Evliya Çelebi, “Bursa şehrinin güney 
tarafındaki Keşiş Dağı sanki âb-ı 

hayât mâdenidir, velhâsıl Bursa sudan 
ibarettir.” diye yazmıştır.2

Bursa hakkında bilgi veren müellifler, 
Bursa’daki sulardan sıkça bahset-
miştir. XVI. yüzyıl ulemasından Lamiî 
Çelebi, Şehrengîz-i Bursa adlı eserin-
de özellikle Pınarbaşı ve Kırkpınar’a 
dikkat çekerek suların tadını, lezzeti-
ni anlatmıştır. O, Pınarbaşı’nı Nil Neh-
ri’ne teşbih etmiştir. Berrak suların, 
suyla güzelleşen tabiatın, Bursa’yı bir 
cennete çevirdiğini, Bursa’da güneş 
gibi parlayan çeşmelerden billur sular 
aktığını şu mısralarla ifade etmiştir: 

2 Gönül Güre - Sever Çantay, Suyla Şifa 
Bulan Şehirler, Z Dergi, 2017, S. 2, s. 
287-288.

“Öninde Nil’e benzer çeşme-sârı 
Başından avlamış seyr it bunarı 
Akar her kûşeden bin çeşme rahşân 
Biri ol çeşmenün mihr-i dırahşân”3

Maden Suları 
Su çeşitliliği ile tanınan Bursa; içme, 
temizlik ve termal suları haricinde 
maden suları itibariyle de zengindir. 
Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa, görevi 
süresince hastane ile yakından ilgile-
nerek bu kuruma önemli hizmetleri 
olmuştur. 1879 yılında hastanenin 
eksikliklerini giderebilmek adına 
Bursa Tiyatrosu ve Çitli maden suyu-
nun gelirleri hastaneye bırakılmıştır. 
Bursa’da Keşiş Dağı maden suyundan 

3 Salih Uçak, Şehrengizden Monografiye: 
Lâmiî Çelebi ve Tanpınar’a Göre Bursa, 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür 
Eğitim Dergisi, 2019, S. 8/1, s. 326.

Cumhuriyet, 29 Haziran 1933

Milliyet, 28 Haziran 1933

Milliyet, 5 Kasım 1933
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sonra Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin 
ilgilendiği diğer bir maden suyu da 
Çitli maden suyudur. 12 Ağustos 
1923 tarihinde Keşiş Dağı maden 
suyu imtiyaz sahibi de Keşiş Dağı 
maden suyunun beraber işletilmesi 
için Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne baş-
vurmuştur. Zira Sırp Kızılhaç’ının bile 
kendi ismiyle anılan maden sularını 
işlettiği bilinirken Hilâl-i Ahmer Ce-
miyeti’nin kendi adını taşıyan maden 
sularını işletme kararı almasının 
doğru olacağına dikkat çekilmiştir. 
Devamında Keşiş Dağı maden suyu-
nun işletilme kararı Hilâl-i Ahmer 
Cemiyeti tarafından kabul edilse de 
sonuç alınamamıştır. 14 Nisan 1924 
tarihinde Bursa Hilâl-i Ahmer Cemi-
yeti Başkanı Operatör Doktor Emin 
Bey, Çitli maden suyunun önemli mik-
tarda gelir getireceği düşüncesiyle 
işletme hakkını almak için girişimde 
bulunmuştur. Ancak maden sularının 
işletilip işletilmediği hususu bugünkü 
bilgilerimize göre meçhuldür. Araş-
tırmalar neticesinde Bursa Hilâl-i 
Ahmer Cemiyeti’nin o zaman ya da 
daha sonraki yıllarda maden sularını 
işletip işletmediğine dair herhangi bir 
sonuca ulaşılamamıştır. 4

Bursa’da Su Vakfı
Vakıflar her dönem toplumun ihti-
yaç duyduğu birçok sahada çözüm 
üretmiş, sivil toplum kuruluşları 
olarak her zaman saygı ifadeleri ile 

4  Büşra Okşar, “Bursa Hilâl-i Ahmer 
Cemiyetinin Faaliyetleri (1912-1927)”, 
Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Afyonkarahisar, 2022, s. 84-85.

anılmıştır. Su şehri Bursa’da birçok 
sahada ihtiyaçları gören vakıflar, 
halka su ulaştırılması için de çeşitli 
eserler ortaya koymuştur. Bu amaçla 
diğer Osmanlı şehirlerinde olduğu 
gibi Bursa’da da su hizmetleri için 
vakıflar kurulmuştur. Çeşitli su kay-
naklarından mahallenin merkezine, 
camiye, kaplıcalara, hamamlara su 
getiren boru hatlarını döşeyen, bu 
binaları inşa eden vakıfların bânileri 
dünyevî bir anlayıştan ziyade uhrevî 
bir beklenti için bu eserleri vücuda 
getirmiştir. Su vakıfları gerçekleştir-
dikleri hizmetlerle toplumdaki sosyal 
barışa da önemli katkılar sağlamış-
tır. Zira servetlerini hayır işlemek 
maksadıyla harcamak isteyenler 
tesis ettikleri vakıflarla amaçlarına 
ulaşırlarken, başta insanlar olmak 
üzere bütün canlılar bu vakıflardan 
istifade etmiştir.5

Osmanlı bürokratları arasında gerek 
şahsî çabaları gerekse kurdukları 
ya da dâhil oldukları vakıflar ara-
cılığıyla su tesislerini yapıp halkın 
hizmetine sunan birçok kişi vardır. 
Bunlar arasında Şeyhülislam Meh-
med Efendi, Bursa’da Şeyhülislam 
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi, 
Köprülüzâde Fâzıl Ahmed Paşa, Ket-
hüda Osman Ağa, Beylerbeyi Murad 
Paşa, Ebubekir Paşa, Pertev Paşa sa-
yılabilir. Şeyhülislam Karaçelebizâde 
Abdulaziz Efendi, 1554’te kurduğu 
vakfa, vakfettiği gayrimenkullerin 
gelirinin bir kısmını su hizmetlerine 
tahsis etmiştir. Vakıf, Bursa Uludağ’da 
Ayıalanı mevkisinden şehre su getir-
miş, bu suyu, şehirde yaptırdığı veya 

5  Ali İhsan Karataş, agd., s. 410.

tamir ettirdiği 40 adet çeşmeye, üç 
adet maksime, dört adet şadırvana, 
bir adet küpe, dört adet hamama ve 
üç adet havuza akıtmıştır. Bu vakıf, 
çeşme, şadırvan, maksim, hamam ve 
su yollarının zamanla ortaya çıkan 
bakım ve onarımlarının yapılması için 
görevliler tayin etmiş ve görevlilerin 
ücretlerini karşılamıştır.6 Vakıfların 
bir kısmı bir mahalleye hitap ederken 
Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi 
örneğinde olduğu gibi bazı vakıflar 
pek çok mahallenin su hizmetlerini 
karşılamıştır.
Seyyahların Kaleminden  
Bursa Suları 
Tarih boyunca seyyahların dikkatini 
ve ilgisini çeken Bursa’nın güzellikleri 
ağırladığı birçok seyyah ile dilden 
dile aktarılmıştır. Seyyahların uğrak 
yeri olan Bursa’da doğal güzelliklerin 
yanında dikkat çeken su kaynakları 
ve su yapıları olmuştur. Suyun evlere 
girmediği dönemde Bursa’da iki binin 
üzerinde çeşmenin olduğu kaynakla-
rın ittifakıdır. 
Bursa suları hakkında detaylı bilgi 
veren Evliya Çelebi’ye göre Uludağ’ın 
eteklerine kurulan Bursa eğimli 
bir alanda yer almasından dolayı 
sulardan kolaylıkla istifade etmiştir. 
Onun ifadesiyle Bursa, Ruhban Da-
ğı’nın eteklerine “düşmekle cümle 
evler biri birinden büyük bulunmakla 
hâneden hâneye su cereyan etmek 
mümkündür.” On yedi kaynaktan ge-
lerek birçok çeşmeden şehre dağılan 
su, Bursa’yı sudan ibaret bir şehir 
yapmıştır. Evliya Çelebi şehirdeki 
çeşmelerden bahsederken “gerçi bu 
şehir çeşmeye muhtaç değildir ama 
gelip geçenler için hayır sahipleri iki 
bin altmış çeşme yaptırmışlardır.” 
demiştir.7 Bunlardan en önemlisi 
Ruhban Dağı’nın eteğinde hayat suyu 
olan Pınarbaşı’ndaki beyaz, temiz, 
berrak, lezzetli ve şifalı olan su Bur-
sa’nın derdine derman olmuştur. 
XVII. asır seyyahlarından Jean The-
venot, Bursa’daki kaplıca sularıyla 
ilgili epey malumat vermiştir: “Bu 
şehir Uludağ’dan sadece on mil kadar 
uzaklıktadır. Yeri son derece elve-

6  Said Öztürk, Osmanlı Şehirlerinin 
Vakıf Suları, Z Dergi, 2017, S. 2, s. 131.

7  Seyit Ali Kahraman, Evliya Çelebi Se-
yahatnâme’sinde Üç Başşehrin Suları, 
Su Yapıları, Su Esnafı, Z Dergi, 2017, S. 
2, s. 173.

Çekirge, Bursa



35Bursa Günlüğü

rişlidir. Burada su o kadar boldur ki, 
şehirde oturanlar evlerine, hanlarına 
su getirebilirler, suyu nakletmek için 
kolaylıkla bacak kalınlığında borular 
yaparlar. Böylece su bütün pislik-
lerden korunur. Abdest almak için 
kapla su taşımak zorunda kalmazlar, 
zira şehirde pek çok çeşme vardır.” 
demiştir. Aynı yüzyıl seyyahlarından 
George Wheler ise; “(...) Hiçbir yerde 
bunca çok çeşme ve daha büyük su 
kaynakları görmedim...” ifadesiyle 
Bursa sularının bolluğu konusundaki 
hayretini ortaya koymuştur. 8

XVIII. yüzyıl seyyahlarından Carsten 
Niebuhr: “Bursa’da su öylesine bol-
dur ki bütün camilerde, kervansaray-
larda ve evlerde akan su bulunur. Bu 
sular Olimpos Dağı’ndan doğan ve 
şehrin içinden akıp geçen ırmaktan 
değil, kaynaklardan alınmakta ve bo-
rularla nakledilmektedir.” sözleriyle 
Bursa suları hakkında bilgi vermiştir. 
Çağdaşı olan Charles Texier ise Küçük 
Asya adlı eserinde şu bilgileri bizlere 
aktarmaktadır: “Bursa’nın, kente yeni 
gelen bir kişi üzerinde en çok etki 
eden özelliği, son derece bol ve çeşit 
çeşit sularıdır. Soğuk sular, ılık sular, 
Olimpos’un buzlu ve kaplıcaların 
kaynar suları her tarafa akar gider. 
Bizanslılar, ardılları olan Müslüman-
lar gibi bu suları, ülkenin gereksini-
mini göz önüne alarak en iyi şekilde 
kullandılar. Dışarıda çeşmeleri olduğu 
hâlde her evin kendi gereksinimi için 
akarsulu bir de havuzu vardı.”9

XIX. yüzyıl seyyahlarından biri olan 
Robert Walsh ise Uludağ’ın eteğinde, 
ulu bir ormana yaslanan muazzam 
şehri ve sıcak geçen yılın dokuz ay 
boyunca, donmuş yüzeyler üzerine 
düşen yaz ışıkları bin şelaleyle dağın 
yamaçlarından akan, saf ve berrak 
suları şöyle anlatmıştır: “Hızla akıp 
giden bu çağlayanların bazıları kentin 
içinden akar ve kızgın bir atmosfer al-
tında, termometre 35 derecedeyken, 
her caddeden, kıvrılarak akan buz 
gibi bir su dereciği geçer. Su, cadde-
lerden sonra da camilerin, pazarların, 
dükkânların ve evlerin içinden geçer; 
öyle ki, kentteki her büyücek binanın 

8 Ali İhsan Karataş, agd., s. 383 -384.
9  Fahri Yıldırım, “14. Yüzyıldan Cum-

huriyet Dönemi’ne Kadar Yabancı 
Seyyahların Gözünden Bursa İlindeki 
Mimari Eserler”, Gazi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
Tezi, Ankara, 2013, s. 1658, 1680. 

ortasında, canlı suyun atlayıp çağla-
yacağı ve yanında üç öğün yemeğin 
yeneceği mermer bir havuz vardır. 
Kente böylesi bir serinlik ve zindelik 
veren sular daha sonra aşağıdaki düz-
lüklerde akarsular, çaylar oluşturur 
ve daha ötesi hep sıcaktan kavrulan, 
kıraç topraklarla çevrili bu gözde 
yere inanılmaz bir yeşillik ve bereket 
verir. Peygamberin müritlerine bura-
sını sevdiren yalnızca tavsiye değildir. 
Hep soğuk suyla abdest alma olanağı-
nın yanı sıra, bundan daha da değerli 
başka bazı şeyler vardır. Buz gibi kar 
sularının arasında, güçlü bir akıntıyla 
fışkıran, kaynama derecesinde sıcak 
su çıkar topraktan. Bu sular, üzerin-
de dünyanın en soylu hamamlarını 
oluşturan ulu kubbelerin yükseldiği 
mermer havuzlarda toplanır.”10 
Edebiyatımızda Bursa Suları 
Bursa ile bir şekilde bağı olan herke-
sin dikkatini çeken Bursa’daki suların 
bolluğu, tarih boyunca yerli, yabancı 
herkesin diline; ilhamını sudan alan 
yazarların, şairlerin kalemine girmiş-
tir. Bursa; İslamlaşıp, Türkleşmesiyle 
çeşmeleri, hamamları, kaplıcaları 
ile daha müreffeh yaşanabilir bir su 
şehri olmuştur. Su şehri olan Bursa 
klasik edebiyatta sıkça işlenmiştir. 
Şükrullah, Bursa’yı o senelerde şöyle 
mısralara dökmüştür:
“Şu Bursa’nın her şeyi, suyu, taşı, 
toprağı / Mis gibi bir sücüdür ve bu-
lunmaz bir cevher. / İyilerin durağı; 
bilgi, altın kaynağı; / Yalnızlar sığı-
nağı; Tanrı’nın baktığı yer!..”11

10 Ali İhsan Karataş, agd., s. 384.
11 https://www.bursa.com/wiki/Sukrul-

Suların kaynaklarını ve hususiyetle-
rini muhafaza eden Osmanlı, onları 
halka da ulaştırmak için dönemin 
şartlarında olağanüstü gayret sarf 
etmiş, onları tespit edip kayda geçir-
miştir. Klasik edebiyatın usta şairle-
rinden Hasib Efendi, Bursa’da otuz iki 
su kaynağını saymıştır: 1. Pınarbaşı; 
2. Naib Pınarı; 3. Sütlüce; 4. Sahrınç; 
5. Umurbey Suyu; 6. Müftü Suyu; 7. 
Asâ Suyu; 8. Yegni Suyu; 9. Kazık; 
10. Kâtib Suyu; 11. Devlengeç Suyu; 
12. Kadri Suyu; 13. Gümüş Suyu; 14. 
Fındıklı Suyu; 15. Yatağan Suyu; 16. 
Yayıcılar Suyu; 17. Nilüfer Suyu; 18. 
Kaplıkaya Suyu; 19. Ayrancı Suyu; 20. 
Çatalçeşme Suyu; 21. Sugıcık Suyu; 
22. Kozpınarı Suyu; 23. Acıçeşme 
Suyu 24. Laklak Suyu; 25. Fazlıpaşa 
Suyu; 26. Kavaklı Suyu; 27. Zeyniler 
Suyu; 28. Hakimşah Suyu; 29. Delice 
Suyu; 30. Gökdere Suyu; 31. Akçağ-
la Suyu; 32. Alişar Suyu. Şair Hasib 
Efendi bir manzumesinde, bu suların 
isimlerini, cisimlerini ve hatta vasıf-
ları sıralanmıştır. Mesela Pınarbaşı 
suyu, Bursa sularının en başında ge-
liyormuş ve doktorlar bunu her suya 
tercih ediyorlarmış:
“Suların başı Pınarbaşı suyudur el-
hâk, / Onu tercîh eder cümle miyâha 
hukemâ”
Sahrınç suyunun da yemeği haz-
metmek hususunda eşi olmadığını 
yine bu vezinli ve kafiyeli tarifeden 
anlıyoruz:
“Varımı Sarnıç suyunun dünyâda bir 
mânendi; / Ettirir haz tâamı ne ka-
dar olsa revâ.”

lah_efendi [Erişim tarihi: 3 Ocak 2023]
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Müftî suyu hakkında da şair, şeriata 
muvafık diye bir şeyler söyler ve bu 
lakırdısını suyun isminden aldığı ilha-
ma sararak, şu beyti yazmıştır: 
“Müfti suyun, olur olmaz suya tercih 
edemem, / Hele şerice sudur iç raiy-
h-il fetvâ.”12

15. yüzyıl klasik edebiyatının önemli 
şairi Necâtî’nin;
“Cennete dönmüş durur elkıssa yârân 
kaplıca / Ol periler mecma-ı ser-çeş-
me-i cân kaplıca”
beyitiyle başlayan on bir beyitlik 
Bursa kaplıcasının övgüsünü yaptığı 
“kaplıca” redifli gazeli ile 16. yüzyıl 

12 Mithat Cemal Kuntay, Su Medeniyeti, 
Su Edebiyatı, Son Posta gazetesi, 2 
Kasım 1946, S. 5828, s.1.

klasik edebiyatın bilinen kalemi 
Nev’î’nin;
“Safâ virüp dile âb u havası kaplıca-
nun / Keder komadı giderdi safâsı 
kaplıcanun”
beytiyle başlayan beş beyitlik “kaplı-
canun” redifli gazeli Bursa suları üze-
rine dikkat çekici örneklerdendir.13 
Kanunî Sultan Süleyman, Mimar 
Sinan’a İstanbul’da yaptırttığı Kırk 
Çeşme ile şehrin su sıkıntısını gider-
miştir. Su sıkıntısı olan şehirlerde 
Bursa hep gıpta edilmiştir. Kırk Çeş-

13 Geleneksel Türk Sanatında ve Edebiya-
tımızda Su, Editör: Prof. Dr. Nurettin 
Demir, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Aski Genel Müdürlüğü Yayınları, Anka-
ra, 2013, s. 45.

me’den sonra Hatifî de İstanbul’un 
suyu bol şehir Bursa’ya benzediğine 
şu mısralarla vurgu yapmıştır: 
“Şi denli gark-ı âb oldu Stanbul
Serabken sîr-i âb oldu Stanbul
Stanbul oldu gûyâ şehr-i Bursa
Var idi her kişide mihr-i Bursa.”14

Osmanlı’nın son yılları ile Cumhu-
riyet’in ilk yıllarının önemli yazarı 
Refik Halit Karay da Evliya Çelebi, 
Tanpınar ve daha birçok ehl-i kalem 
gibi Uludağ’dan gelen su ile beslenen 
Bursa’yı bir su şehri olarak tanımla-
mıştır. Ancak şehir yöneticileri ihti-
yacın farkına varmayıp şehri ve su 
tesisatlarını zamanla yenilemeyince 
susuzluk başlamıştır. Refik Halid bu 
durumu şöyle dile getirmiştir: “Bur-
sa öteden beri su şehri diye tanınır; 
lâkin susuzluk çeker. ‘Pınarbaşı’ 
denilen yere tekrar gittim. İçimi ağır 
bir su burada toplanıyor. Vaktiyle de 
toplanır, şehir çeşmelerine akardı. 
Amma hem kaba hem kifayetsiz olan 
bu suyun yerine Uludağ’dan demir 
borularla su getirilmiş; bizim Terkos 
tertibi evlere ve çeşmelere akıtıla-
cakmış. Onun Atatürk Köşkü hiza-
sındaki haznesine de çıktım. Gürül 
gürül kaynıyor amma şehre taksim 
ediliyor mu? Aşağıda emaresine rast-
lamadım. Galiba mesele tekemmül 
ettirilememiş...”15 
Bursa’ya ve suya kulak verip onların 
sesi olan Ahmet Hamdi Tanpınar 
“Bursa’da Zaman” şiirinde ve Beş 
Şehir kitabında Bursa sularını este-
tik zeminde ifade eden metinleri ile 
suya dikkat çekmiştir. Beş Şehir’in 
Bursa’sında can sıkıntısı içinde 
oturduğu kahvenin ihtiyar sahibinin 
küçük havuza kırmızı bir gülü este-
tik bir hareketle fırlatması üzerine 
suyla buluşan kırmızı gül onu farklı 
âlemlere götürmüştür. Kerbela’nın 
ıstıraplı toprağından yankılanan ebe-
dî su sesi asırlar sonra Türk vatanın-
da “mermer şadırvanda şakırdayan 
su” biçiminde Tanpınar’ın kalemiyle 
buluşmuş ve büyük Türk duyarlığını 
içinde barındıran bir estetik yapıyla 
gür akışını devam ettirmiştir:
“Bursa’da bir eski cami avlusu,

14  Sefer Göltekin, Bir Su Güzellemesi: 
Hasib Ahmet Efendi’nin Miyâhiyesi, 
Bursa’da Zaman dergisi, Ocak 2014, S. 
9, s. 71.

15  Refik Halit Karay, Kırk Yıl Evvel Kırk 
Yıl Sonra Anadolu’da, İnkılap Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 65.
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Küçük şadırvanda şakırdıyan su;
Orhan zamanından kalma bir duvar...
Onunla bir yaşta ihtiyar çınar”16

Bursa Kaplıcaları ve  
Hamamları
Şifalı sıcak ve soğuk suları ile meş-
hur ve zengin olan Bursa’da dertlere 
deva birçok kaynak suyu günümüze 
kadar gelmiştir. Bursa tarihine dair 
kaynaklarda ismi ve yeri hakkında 
bilgi geçmesine rağmen günümüze 
kadar gelmeyen su kaynaklarının 
ve kaplıcaların varlığı bilinmekte-
dir. Hamamların, şifa veren kutsal 
mekânların kompleksleriyle birleş-
mesi gelişerek Bizans İmparatorlu-
ğu’nun her yerine yayılan bir pratik 
olmuştur. Bizans İmparotiçe Eirene 
ve oğlu VI. Konstantinos, 797’de Bur-
sa kaplıcalarına gitmiştir.17 Bursa’nın 
şifalı suları solunum yolları, sinir, 
eklem, kas romatizmaları, gut, aşırı 
şişmanlık, kadın hastalıkları, böbrek 
ve safra yolları hastalıklarını da iyi-
leştirme özelliğine sahiptir. 
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde 
yer alan kaplıcaların bir kısmı hâlâ 
işletilmektedir. Bulunduğu yerde es-

16  Geleneksel Türk Sanatında ve Edebi-
yatımızda Su, Editör: Prof. Dr. Nurettin 
Demir, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
Aski Genel Müdürlüğü Yayınları, Anka-
ra, 2013, s. 39, 125.

17  Brıgıtte Pıtarakıs, Bizans’ta Şifa Pınar-
ları, Z Dergi, 2017, s. 2, s. 91.

kiden Bizanslılara ait bir hamam ka-
lıntısı olmasından dolayı Eski Kaplıca 
denilen kaplıca Bursa’nın en büyük 
kaplıcasıdır. Evliya Çelebi seyahati 
sırasında uğradığı Eski Kaplıca’yla 
ilgili olarak öncelikle binasının tarihi-
ni ve yapısal özelliklerini açıklamıştır. 
Bu binayla ilgili olarak “Hüdâvendigâr 
tarafından yaptırılmış olup, büyük 
bir kubbenin ortasında on bir ha-
vuzdan meydana gelmiştir.” ifadesini 
kullanmıştır. Günümüzde bu kaplıca 
yapısıyla ilgili olarak var olan bilgiler 
de bu verilen bilgileri doğrular şekil-
dedir. Kaplıcanın I. Murad tarafından 
1394 yılında çifte hamam olarak 
yaptırıldığı ve binaya, 1511 yılında II. 
Bayezid tarafından soğukluk bölümü 
ekletildiği bilinmektedir. Evliya Çele-
bi; “İnsan girdiğinde yeniden hayat 
bulur, insanoğlunun vücudu kulak 
memesi gibi yumuşak olup insanın 
eli vücudunda bir sabun gibi kayıyor.” 
diyerek suyun faydasından söz etmiş-
tir. Türkiye’de en çok bilinen Çekirge 
Kaplıcası’yla ilgili olarak Evliya Çelebi 
öncelikle dinî öneminden söz etmiş 
ve “bu da büyük bir evliyaullahın 
nazargâhıdır” ifadesini kullanmıştır. 
Ardından kaplıcanın binası hakkında 
“yapısı derli topludur” bilgisini ak-
taran Evliya Çelebi, kaplıcanın “suyu 
uyuz hastalığına ve cüzzam illetine 
faydalıdır” sözüyle deri hastalıklarına 
iyi geldiğini belirtmiştir. Günümüzde 
Bursa merkezi ile Çekirge arasında 
Kükürtlü Bahçesi’nin arkasında yer 

alan Kükürtlü Kaplıca’nın yedi kay-
nağı vardır. Bu kaplıca ile ilgili olarak 
seyyahımız “bu da ufak tefek binalı 
ılıcadır” diyerek öncelikle kaplıcanın 
binası hakkında bilgi vermiş, ardın-
dan da suyun kimyasal özelliğini 
“ama gayet sıcaktır ve çok kükürt-
lüdür” şeklinde açıklamıştır. Yeni 
Kaplıca’nın “sularının sadece faydalı” 
olduğundan bahsetmiş fakat hangi 
hastalıklara iyi geldiği konusunda 
bilgi vermemiştir.18

Hamamlar Osmanlı su tesisleri ara-
sında sağlık ve sosyal yapısı itibariyle 
en önde olan eserlerdir. Osmanlıların 
Bursa’da ilk hamamı 1336’da Orhan 
Bey tarafından yaptırılmıştır. Bur-
sa’da İnebey Çarşısı Hamamı, Tahta-
kale Hamamı, Kayhan Çarşısı Hama-
mı, Bostani Hamamı, Kale Hamamı, 
Bıçakçı Hamamı, Muradiye Hamamı 
ve Yıldırım Hamamı, Osmanlı döne-
minden bilinen hamamlardandır. 
İstanbul Gazetecileri  
Bursa Kaplıcalarında
Kaplıca zengini Bursa’daki kaplı-
caların en tanınmışları Kükürtlü, 
Eski Kaplıca, Yeni Kaplıca’dır. Bursa 
kaplıcalarını duyurmak isteyen 1933 
yılının yöneticileri ve Bursa Kaplıca-

18  Abdullah Balcıoğulları, Evliya Çele-
bi’nin Seyahatnamesi’nde Anadolu 
Şifalı Suları ve Günümüzün Termal 
Turizmi, Türkiye Sosyal Araştırmalar 
dergisi, Aralık 2013, S. 3, s. 292-294.

Adalbert de Beaumont'un (1809-1869) çizimiyle Bursa
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ları Cemiyeti idarecileri reklamlarını 
yapmak ve kısa zamanda sonuç elde 
etmek için gazetecileri Bursa’ya 
davet etmiştir. Davete icabet eden 
gazetecilerin kaplıcalardan istifade 
etmeleri sağlanmıştır. Bu sayede 
basında gündem olan Bursa kaplıca-
larına ilgi artmaya başlamıştır. Bursa 
Kaplıcaları Cemiyeti ve cemiyet reisi 
Derviş Bey’in çabaları ile Bursa’ya 
getirilen gazeteciler Raif, Saffet, Hafız 
ve Sait Beyler’in mihmandarlığında 
sırayla farklı kaplıcalara ve farklı 
otellere götürülmüştür. Gazetecilerin 
karşılanmasından, misafir edilme-
sine ve uğurlanmasına kadar birçok 
işle Cumhuriyet gazetesinin Bursa 
muhabiri Musa Ateş ilgilenmiştir.19 
Kaplıcalara cimriliği ile meşhur Halil 
Lütfi Dördüncü, Mehmet Selahattin 
Güngör, Ömer Rıza Doğrul, Mahmut 
Yesari gibi yazarlar götürülmüştür.20 
Kaplıcalardan en çok memnun olan 
ise cimriliği ve ticarî kabiliyetiyle 
maruf Halil Lütfi Dördüncü olmuştur. 
Hatta burada işletme açmayı bile 
planlamıştır. 21 
Mehmet Selahattin Güngör gazeteci-

19  Musa Ateş, İstanbul Gazetecileri Bursa 
Kaplıcalarında, Cumhuriyet gazetesi, 
29 Haziran 1933, S. 3284, s. 4.

20  M. Selahattin, Bursa’da Gazeteciler, 
Milliyet gazetesi, 22 Haziran 1933, S. 
2644, s. 3.

21  Musa Ateş, agg., s. 4.

lerin Bursa’daki gününe dair şunları 
yazmıştır: “Hayat Oteli’nden içeri 
giriyoruz. Dala çıka Mahmut Yesari 
Bey’le benim gözlüklerimiz buğu 
içinde kaldı. Ömer Rıza Bey, ihtiyatlı 
hareket ediyor. Gözlüklerini çıkar-
madan, hiçbir hamama girmedi. Bir 
aralık Mahmut Yesari’yi, müziç gıcık 
yakaladı. Öksürür de öksürür... Ömer 
Rıza Bey; 
- Mahmut, kardeşim, dedi, fena öksü-
rüyorsun. Biraz kendine baksana.
Mahmut Yesari Bey kızdı: 
- Hamamlara bakmaktan kendime 
bakmaya vakit yok ki... 
Çekirge’de, yakın senelere kadar, 
ortalık kararmadan el ayak çekilir, 
sokaklarda kimsecikler görünmez-
di. Şimdi ise sabaha kadar pırıl pırıl 
yanar her renkte ampuller altında 
suların şakırtısını dinleyerek kapı 
önlerinde sabahı bekleyenler var.
Gecenin ilerlemiş saatlerinde otomo-
biller durmadan işliyor ve Bursa’dan 
Çekirge’ye müşteri taşıyor. 
Hamamları gezdikten sonra, riyaset 
makamı bize programı hatırlattı:
- Yemeği Kükürtlü’de yiyeceğiz! 
Kükürtlü Kaplıca, Bursa, Çekirge 
yolunda Çekirge’ye varmadan birkaç 
dakika evvel sağda, geniş bahçe-
siyle göze çarpar. Bu yetmiş odalı 
muhteşem kaplıcada suyun fışkırdığı 
toprak sathı, bir parça kaydığı için 

hamamlara bir dolap vasıtasıyla su 
naklediliyor. (...) Geç vakte kadar 
sofrada kaldık. Ömer Rıza ile Mahmut 
Yesari, geceyi Kükürtlü Oteli’nde ge-
çirdiler. Biz Halil Lütfi ile Adapalas’a 
döndük.”22

Hatıralarda Şifa Kaynağı 
Bursa Kaplıcaları 
İnsanların şifa bulmak üzere gittiği 
mekânlar arasında Bursa kaplıcaları 
her dönem yaygın bir tedavi yeri ve 
biçimi olmuştur. Bundan dolayı ede-
biyatın birçok türü gibi hatıralara da 
yansıyan Bursa kaplıcaları her daim 
göz önünde olmuştur. Bedi isimli bir 
yazar hatıralarında Bursa kaplıcala-
rında şifa bulmasını anlatmıştır. Bedi 
Bey, Çekirge’de tutulan bir evde iyi 
gelen Bursa havası ve gidilen Bursa 
kaplıcası ile canlanmıştır. Bedi Bey 
kaplıca tedavisi sonrası hislerini ve 
Bursa’yı şöyle anlatmıştır: “Letâfeti 
pek meşhur olan bî-payan ova, o sün-
bülî hava altında seyrine doyulmaz 
bir manzara-yı rikkat-efzâ peyda 
etmişti. Çemenleri rengi koyulaşmış, 
ağaçların sayeleri -suya akseder gibi- 
uzamıştı. Vakit vakit nesim-i bahar 
top top duran ağaçları, top top duran 
çalıları tehziz ediyor. Nâmütenâhi 
çayırları dalgalandırıyordu. Bütün 
çiçeklerden bu-yı latif toplayarak bize 
getiriyordu. 

22  M. Selahattin, agg., s. 3.

Kükürtlü Kaplıcası, Bursa
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Ben o zaman zannediyordum ki leb-i 
şirin-i bahar, bütün o çemenleri, o çi-
çekleri, o yaprakları öpüyor, okşuyor; 
sonra bize sevdalarını anlatmak için 
geliyor, anlatırken nefha-rîz-i garâm 
oluyordu. Bilmem acz u zaafımdan mı 
bana o gün her şey fevkalade güzel 
görünüyordu. Ötüşen kuşların ağzını 
öpmek, gülüşen çiçekleri ayrı ayrı 
sevmek, tebrik etmek istiyordum. 
Ovanın nihayet bulduğu ufuk üzerin-
de yağmur bulutları dolaşıyordu.”23 
Özbek, Nurali Bin Hasan 1906 yılı 
Ağustos’unun sonlarında, oğlu Gıya-
settin’i Dârulmuallimîn’e yazdırmak 
ve ayaklarındaki kronik rahatsız-
lıktan dolayı Bursa kaplıcalarından 
yararlanmak amacıyla, memleketi 
Tataristan, Buva’dan yola çıkmış ve 
İstanbul’a gelmiştir. 1906-1907 yıl-
larında İstanbul’u, Mekke-Medine’ye 
yaptığı hac seyahatini ve şifa bulmak 
için gittiği Bursa’yı da kaleme almış-
tır. Nurali Bin Hasan, Osmanlı’nın eski 
payitahtına gelip şifa buluşunu ve 
kaplıcaları şöyle anlatmıştır: “Kaplı-
calara gidip orada bulunan evlerden 
birine yerleştim. Bu kaplıcalar, sıcak 
su kaynakları üzerine yapılmış büyük 
binalardan oluşmaktaydı. Bir kısmı 
madenî, bir kısmı ise kükürtlü olan 
sular çok sıcaktı. Bir kısmını serbest 
bırakmışlar, bir kısmını ise depolara 
almışlar ve buraya kaplıcalar yapmış-
lardı. Suyu kanallar ve künklerle/bo-
rularla kaplıcalara iletiyor ve burada 
taksim ediyorlardı.
Bir kısmı, küvetlerle saf/katışıksız 
olarak dışarıya alınıp soğuyana ka-
dar bir yerde tutuluyordu. Su ne çok 
soğuk ne çok sıcak, mutedil ve orta 
ısıya ulaştığında, insanlar sıcak ve 
soğuktan etkilenmeksizin içine giri-
yorlardı. Suyun bu kısmı, en pahalı ve 
en yararlı olanıydı.
İkinci kısımda, bir yandan sıcak su, 
diğer yandan soğuk su gelip ikisi ka-
rıştırıldıktan sonra bu karışık su ha-
mamlara yollanıyordu. Ve ideal sıcak-
lığı bulduğunda, içine yüzde yetmiş 
oranında başka bir su karıştırılıyordu. 
Sonra, bu su kaplıca-hamam içerisin-
deki havuzla büyük küvetlere gön-
deriliyor ve herkes buraya giriyordu; 
öncekinde olduğu gibi, hiç kimse özel 
küvetlere girmiyordu.
Suyun bu kısmı, en düşük fiyatlı ve en 

23  Bedi, Mecmua-ı Hatıratımdan, Sabah 
gazetesi, 22 Mart 1312 / 3 Nisan 1896, 
S. 2397, s. 3. 

az yararlı olanıydı. Ben, daha faydalı 
olduğunu söylediklerinden, kükürtlü 
suya girdim.”24 
Osmanlının son döneminin yetiştir-
diği önemli fikir adamlarından olan 
Hüseyin Vassaf Bey de kaplıcalara 
gelenler arasındadır. Hüseyin Vassaf, 
Bursa’ya inip afiyetle karnını doyurup 
eş dostla hasret giderdikten sonra 
kaldığı otele yarım saat mesafesi olan 
Eski Kaplıca’ya gitmiştir. Manzarası 
güzel bir yoldan kaplıcaya ulaşan 
Hüseyin Vassaf’ı sıcak su ve buhar 
karşılamıştır. Hüseyin Vassaf kaplıca-
yı şöyle anlatmıştır: “Kubbenin müs-
tenidi olmak üzere etrafında ve bu 
sütunların ortasında büyük bir havuz 
vardır. Mezkûr havuzun yanında ve 
duvar kenarında diğer bir ufak havuz 
mevcuttur ki, su en evvel aslanağ-
zından bu ufak havuza gelir. Küçük 
havuz da gelen suyu büyük havuza 
nakleder. Havuzların derinliği omu-
zu örter. Yan tarafında muslukları 
daima akar. Kurnalar dahi var ise de 
havuzlar ve bahusus aslanağzı varken 
kurnalara pek nazar-ı iltifat affolun-
maz. Bu kaplıcanın suyu çeliklidir. Bu 
havuzun olduğu mahal Ceneviz’den 
kalmadır. Dış tarafının banisi Hüda-
vendigar Gazi’dir. Üç büyük kubbesi 
vardır. Biri dış, ikincisi soğukluk, 
üçüncüsü havuzun olduğu yerdir. 
Bir saat kadar eğlendik. Mükemmel 
yıkandık. Abdest alıp çıktık.”25

Bursa’nın çocuğu sayılan Nahit Sırrı 
Örik’in hatıralarında Bursa ve kaplı-
calar çok yer almıştır. Bursa’ya geliş-
lerinde farklı kaplıcalara götürülen 
çocuk Nahit Sırrı’nın ilk hatırladığı 
kaplıca/otel Çelik Palas’tır. Yıllar 
sonra Eski Kaplıca’da yıkanırken, 
çocukluğunu düşünen Örik, büyü-
kannesi ve ablası ile yanlarında hiç 
eksik olmayan ahbabımsı ve kalfamsı 
kadınlardan birkaçıyla beraber kap-
lıcalara gidişini hatırlamıştır. Öğle 
yemeğini müteakip gidilen kaplıca-
dan akşam ezanından önce Mahkeme 
Mahallesi’ndeki evlerine dönen aile, 

24  Nurali Bin Hasan, Sultan Abdülha-
mid’in Sarayında Bir Tatar Müderrisin 
İstanbul, Bursa ve Surre Alayı ile Hac 
Hatıraları, Arapçadan Tercüme: Ömer 
Hakan Özalp, İşaret Yayınları, İstanbul, 
2021, s. 43, 78 vd.

25  Hüseyin Vassaf, Bursa Hatırası, Hazır-
layanlar: Mustafa Kara, Bilal Kemikli, 
Dursun Gürlek, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yayını, Bursa, 2022, s. 46.

kaplıcaya faytonla gidip gelmiştir. 
Kaplıcada, daima, ta sabahtan ye-
mekleriyle gelmiş ailelere denk gelen 
Örik’e göre o tarihte kadınlar için 
kaplıcaya gitmek; düğüne gitmek, 
mesireye gitmek gibi bir eğlenceydi. 
Sabahtan müteaddit bohçalar ve 
türlü yemeklerle gidilir, soğuklukta 
yemek yenir, uyunur, havuza girilir, 
ayrıca kurna başında yıkanılır, tekrar 
istirahat edilir, çay kahve içilir, 
ahbaplar görüşür, yeni ahbaplıklar 
teessüs eder, dedikodular yapılır, ço-
cuklar dayak yer ve taze kızlar müs-
takbel kaynana ve görümceler tara-
fından dikkatli tetkiklerden geçerdi. 
Kaplıcaya giren bütün kadınlar ikin-
diden sonra, yüzler al çuha gibi kızar-
mış, ellerin derileri âdeta soyulacak 
hâle gelmiş, koltuklarında bohçala-
rıyla kaplıcalardan ayrılırlar. Fakirler 
yaya olarak, ötekiler faytonlara bine-
rek şehre dönerlerdi. Altı yaşından 
on bir yaşına kadarki bütün Bursa 
ziyaretlerinin her seferinde muhak-
kak kaplıcalara giden Örik, o günleri 
ve kaplıcaları şöyle anlatmıştır: “Eski 
kaplıca, Yeni kaplıca, Boyu güzel, Gön-
lü ferah, Hüsnü güzel, Servinaz, Kara 
Mustafa gibi hamam adları, her birin-
den parça parça dekorlarla hafızamda 
menkuş bulunuyorlar. Nihayet bu 
akşam etimden tutulmadan, Eski kap-
lıcaya, erkek kısmına gidiyorum. İki 
tarafında soyunma yerleri bulunan 
mustatil biçimli mermer taşlıkta tavla 
oynuyorlar ve içerisi, nispeten soğuk 
ve diğeri pek sıcak iki kısmı ihtiva 
ediyor. Sıcak kısımda oldukça büyük 
ve yuvarlak bir havuz var. Etrafını iki 
kat set çeviriyor. En derin olan ortası 
insanın ancak omuzuna varır dediler 
ama suyu bir hayli sıcak. Kenarından 
uzaklaşamadım. Methalin tam kar-
şısına düşen ve aslanağzından içine 
mütemadiyen su akan kısım ise daha 
da sıcak, oraya ancak elimi soktum. 
Havuzun etrafında sekiz tane mermer 
direk var ve başlıkları Korentiyen 
tarzında işlenmiş.
Havuzda epey kaldıktan ve kena-
rında bir müddet uzandıktan sonra 
etraftaki kurnaların birinde başımı 
yıkatmak istedim. Beyaz peştamallı, 
kamburu çıkmış, başında saç ve ağ-
zında diş kalmamış bir tellak geldi ve 
yıkarken altmışı geçkin olduğunu ve 
yirmi beş yıldır bu hamamda hizmet 
ettiğini anlattı.”26 

26  Nahit Sırrı, Bursa Notları, Yarımay 
dergisi, 15 Şubat 1939, S. 96, s. 17.



Ülkemizin pek çok bölgesin-
de sayısız kaplıca vardır ki 
bunların en başında, hiç kuş-
kusuz, dillere destan Bursa 

Kaplıcaları gelir. Bunların birçoğu 
Roma döneminden beri insanlar için 
hem şifa hem de eğlence kaynağı 
olmuştur. Roma İmparatoru I. Justi-
nianus’un eşi İmparatoriçesi Theo-
dore’nin, binlerce adamıyla Pitiya’ya 
(Çekirge) gelerek yılın belli 
günlerini kaplıca eğlencele-

riyle geçirdiğini tarihten öğreniyoruz. 
Bununla beraber sıcak sulardan, 
halktan ziyade imparatorluk adamla-
rı faydalanıyordu. Ancak Osmanlıla-
rın hâkimiyetinden sonra bu durum 
tamamen değişti. Uzak yerlerden 
gelen yoksulların bile bu sulardan 
faydalanması amacıyla birçok hayır-
sever tarafından üçer gün parasız 
yedirip yatırmak üzere konuk evleri 
yaptırılmış ve kaplıcalar daha da 

genişletilerek halkın yararına 
sunulmuştur. Osmanlı 

döneminde ihya ve 
inşa edilen kaplıca 

ve hamamlar sa-
yesinde Osmanlı 

hamamı ve ha-
mam kültürü 

dünya çapında ün kazanmıştır.
Bursa’nın şifalı termal suları Ulu-
dağ’ın eteklerinde konuşlanmış 
Çekirge semtinden kaynamaktadır. 
Denizden yaklaşık olarak 240 met-
re yükseklikte oluşan jeolojik bir 
yarıktan çıkan bu sular, birleşimleri 
bakımından benzer özellikler göster-
mektedir. Hemen hepsi oligometalik 
‘madeni az’ ve hipertermal ‘çok sıcak’ 
sulardır. Bazılarında çok az miktarda 
kükürt ve hidrojen sülfür bulunur. 
Bursalılar, 40 dereceden yüksek 
sulara “Dişi Sular”, düşük olanlara 
ise “Erkek Sular” adını vermişlerdir. 
Tercih edilen ve en çok rağbet gören 
sular Dişi Sular’dır. Dişi Sular banyo 
ve uygulamalarında, Erkek Sular ise 
içme olarak kullanılır.

1940 tarihli Nilüfer dergisin-
de “Çekirge Kaplıcalarında 

Tarihin İçinden Gelen 
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Erkek ve Dişi Sular” başlıklı yazıda, 
Çekirge’deki Erkek ve Dişi suların 
hamam ve otellere dağılımı bizlere 
aktarılırken, bölgedeki termal otelle-
rin yoğunluğu da dikkat çekicidir.
Erkek ve Dişi suların dağılımı şöyledir:  
“Dişi Sular: Bunun kaynağı Hanerli 
Sokağı bitimindedir. Buraya Vakıf 
Bahçe Kaynağı denir. O taraftaki 
evlerin altından, kayalar arasından 
sızarak, 8-10 basamakla inilen ve 
genişliği 15 m olan bir depoya top-
lanır. 1 saniyedeki verimi 9,7 yani 
129.5 masuradır (1 masura, daki-
kada 4,5 litre su akıtan ve çapı 9,19 
mm olan bir boruyu ifade eder) Bu 
kaynak iki ana boruya dağılır. 51,5 
masuralık bir boru, özel tesisatla 
Çelik Palas’a gider. Diğer boru Münir 
Paşa Taksimi’ne dökülür. Burada 12 
masura Erkek Su ile birleşir, sonra 
camii önünde sıcaklığı pek fazla olan 
Hanerli Suyu’na karışarak ölçüler 
dâhilinde; Eski Kaplıca ve Armutlu, 
Hüsnügüzel, Keçeli Hamamı, Askeri 
Hastane, Çekirge Palas, Çekirge Ha-
mamı, Servinaz, Etyemez Hami Evi, 
Hayat Oteli, Park Oteli, İkbal Oteli, 
Sevim Oteli, Adapalas, Akman Oteli, 
Sıhhat Oteli, Şifa Oteli, Yeşil Bursa 
Oteli, Haydar Paşa Oteli, Ömer Lütfü 
Evi, Vakıf Evi, Mahmut Paşa Oteli, 
İstanbul Oteli, Şark Oteli, Evkaf Ote-
li’ne dökülür.
Erkek Sular: Vakıf Bahçesi’nin 65 
metre kuzey doğusunda 2-3 metre 
derinliktedir. Buraya Zeyni Nine Kay-
nağı denir. 1 saniyedeki verimi 2,33 
litre, yani 34,5 masuradır. Sıcaklığı 
42 derecedir. Bir kaya altından çı-
kan bu su; Gönlü Ferah, Boyu Güzel, 
Münir Paşa Evi, Mahmudiye Oteli, 
Fuat Bey Hamamı’na dökülür. Geriye 
kalan 11 masura su Münir Paşa Tak-
simi’nde Dişi Su’ya karışmaktadır.”
Diğer kaplıcalar ve kaynakları ise 
şunlardır:
“1) Horhor: Halil Pehlivan Kahvesi 
yanında, eski köprü altındaki kay-
naktır. 1 saniyedeki verimi 1,870 lit-
re, yani 24 masuradır. Bu suyun çoğu 
Eski Kaplıca ve Armutlu Hamamı’na 
akmaktadır. Bir kısmı da Fakirler 
Hamamı, Hololar ve Çivici Konağı’na 
dağılır.
2) Küplüce: Saniyedeki akımı 1,6 
litredir. Derecesi 37’dir.
3) Havuzlu Park: Bugün Bursa’da 
yüzmek için büyük bir ihtiyacı karşı-
layan bu açık havuzun 1 saniyedeki 

akımı 6 litre, derecesi 38,5’tur.
4) Cin Hamamı: Bir hamamın çök-
mesiyle yatağını kaybeden ve gelişi 
güzel akan bir sudur. Halk serbestçe 
buradan faydalanmaktadır. Derecesi 
25’tir.
5) Etem Efendi Kaynağı: Eski Kaplı-
ca’nın altındadır.
6) İncir Dibi: Tesisatı yoktur. Derece-
si 22’dir.
7) Çınarlı Çeşme: Bunun da tesisatı 
yoktur. Derecesi 22’dir.
8) Garipler Altı Kaynağı: Kışlalar ya-
kınındadır. Saniyede1 litre su verir. 
Derecesi 36-37’dir.” 
Bademli Bahçe Bölgesi’ndeki sular 
ise başta Yenikaplıca, Karamustafa, 
Kükürtlü, Kaynarca hamamları ve 
Bekârlar Hamamı, Mevlevi Şeyhi 
Kaynağı (Mevlevi Şeyhi’nin bahçe-
sinden ovaya akar), Eşref Bey kay-
nakları önemli kaynaklardır.

Bursa Kaplıcaları
Çekirge semtinde bulunan kaplıcalar 
hem tarihî özellikleri hem de şifalı 
sularından dolayı yerli ve yabancı 
turistlerin Bursa’ya geldiklerinde ilk 
durak noktası olur.
Bölgedeki kaplıcaların en başında 
Eski Kaplıca gelir. Çekirge’nin kuzey-
doğusuna düşen Eski Kaplıca, genel 
kanıya göre Murad Hüdavendigâr 
döneminde (1359-1389) eski banyo 
ve saray enkazından istifade edilerek, 
esirler arasında bulunan Bizanslı 
mimar Hristodulos’un hazırladığı 
planlara göre yapılmıştır. 1050 yı-
lında Bursa’ya gelen Evliya Çelebi, 
Seyahatname’sinde: “Eski Kaplıca, 
Gazi Hüdavendigâr’ın binasıdır.” der. 
Kaplıca içinde bulunan aslan ağzının 
üzerinde bulunan plakadan, yapının 
1707 yılında tamir gördüğü anlaşıl-
maktadır. 1617 yılında Bayezid’in 
eski kaplıca camekânının ve kaplı-
canın kubbelerinin 32,400 akçeye 

1900'lü yıllara ait Eski Kaplıca kartpostalı (Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)

1920'li yıllarda Kükürtlü Kaplıcası (Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)
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onarıldığını Osmanlı Sicil Kayıtları’n-
da görüyoruz. Hamamın soğuklu-
ğunun yan tarafında iki yarı kubbeli 
bölümlerden birine dört köşe bir 
havuz yapılarak kadınlar için ayrı bir 
hamam hâline getirilmiş ve kadınlar 
bölümüne “Armutlu” adı verilmiştir. 
Kaplıcanın ilk yapılan bölümleri ola-
rak kabul edilen hamam ve soğukluk 
kubbeleri, sütun başlıkları çok süslü 
sekizer kemer üzerine oturtulmuştur. 
Kubbede yoğunlaşan su damlacıkla-
rının hamamın içine dökülmesi için, 
kubbeler çift katlı yapılmıştır. Hamam 
kubbesinin tam altında, mermer 
basamaklarla inilen geniş yuvarlak 
bir havuz bulunmaktadır. Şifalı sular 
kapının tam karşısındaki mermer 
aslan ağzından havuza akar. Kemerle-
rin altında mermer kurnalar bulunur. 
Soğuklukta iki kurna ve orta yerinde 
de fıskiyeli küçük bir havuz vardır.
Bursa’nın en eski ve en önemli kaplı-
calarından birisi de Kükürtlü Kaplıca-
sıdır. I. Murad Hüdavendigâr, 1389 yı-
lından önce vakıf olarak bağışlamıştır. 
Küçük Kükürtlü (Kadınlar Hamamı) 
Büyük Kükürtlü (Erkekler Hamamı) 
olarak ikiye ayrılır. Fakirlerin yıkan-
ması için küçük bir hamam olarak 
yaptırılmıştır. Hatta Eski Kaplıca’nın 
eskiyen peştamallarının yamanarak 
Kükürtlü'ye verilmesi âdet hâline 
gelmiştir. 1682’de esaslı olarak tamir 
edilerek 128,450 akça sarf edilmiştir. 
1616 yılında Eski Kaplıca, Çekirge ve 
Kükürtlü kaplıcalarının vakfını, Hz. 
Peygamber soyundan olduğunu söy-
leyen Seyyid Cafer Paşa’nın idare edişi 
ve Küçük Kükürtlü’ye de eskiden Arap 
oğlu Hamamı isminin verilmiş olması, 
bu hamamın onun tarafından yaptırıl-
mış olabileceğini düşündürmektedir. 
Kaplıcanın kendi bahçesinden 82 de-
rece sıcaklıkta çıkan suyunun kükürt-
le hiçbir ilgisinin olmadığını Bursa 
Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca 
Tedavisi kitabının yazarı Dr. Necdet 
Tuna şöyle yazmıştır:

“Suyun içinde bulunan bikarbonat-
ların bekleme süresinde karbonat 
hâline dönüşerek suyun yüzünde 
tortu şeklinde birikmesini bazıları 
kükürt kaymağı yorumlasalar da bun-
ların kükürtle hiçbir ilişkisi yoktur. 
Bununla beraber, gölgenin bileşi-
minde en fazla kükürt olan suyudur 
(1,250mg/I). Ayrıca bikarbonat ve 
sülfatlar vardır.” Günümüzde 23,173 
metrekarelik bir alanda, Uludağ Üni-
versitesi Atatürk Hidrotrapi ve Reha-
bilitasyon Merkezi adı ile hastalara 
şifa vermeye devam ediyor.
Yeni Kaplıca’nın, Osmanlı padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 
padişahın gut ve romatizmalarının 
tedavisi için 1559 yılında Damadı 
Rüstem Paşa tarafından yaptırıldığı 
rivayet edilmektedir. Diğer bir anla-
tıma göre, Yeni Kaplıca, 1549 yılında, 
Bursa Kadısı olan Molla Arapzâde 
Abdülbâki tarafından yaptırılıp 
devrin Sadrazamı Rüstem Paşa’ya 
hediye edilmiş olduğunu kaynaklar-
da yazılmaktadır. Ancak kaplıcanın, 
soğukluktan soyunma ve dinlen-
me yerine geçilen kapısı üzerinde 
bulunan “Bina-yı Rüstem-i Dârâ” 
yazısı, binanın Rüstem Paşa tarafın-
dan yapıldığını kanıtlamaktaysa da 
kitabenin sonradan konulduğu da 
söylenmektedir. 1621 yılında, yalnız 
pazartesi günleri olmak üzere haftada 
bir gün kadınlara açılması için padi-
şahın izni alınarak kadınlara açılmış-
tır. Hamam çeşitli tarihlerde detaylı 
onarımlar görmüştür. 1680 yılında, 

1930'lu yıllarda Eski Kaplıca (Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)

1930'lu yıllara ait Yeni Kaplıca kartpostalı 
(Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)

1935 yılında açılan Çelik Palas Oteli'nin 
Asri Kaplıcası

Eski Kaplıca, 1940, (Salt Arşivi)
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hassa mimarı Mustafa Ağa tarafından 
tarafından, kubbeler etrafına 118 zira 
kârgir duvar, kubbeler üzerine 7564 
okka yeni kurşun, batı tarafına kapı 
yapmak için duvar, içindeki yeşil hal-
vetler, havuzun etrafındaki altı sofa 
ve mermerlerin yenilenmesi, çinilerin 
temizlenmesi ve Kaynarca hamamı 
için 605,036 akçe harcanarak hepsi 

onarılmıştır (Bursa Sicilleri, 321, s. 
50). Büyüklük ve ihtişam yönünden, 
Osmanlı devrinde yapılmış kaplıca-
ların başında gelen Yeni Kaplıca’nın 
yapımında eski hamam, saray ve 
mabetlerin yıkıntılarından yarar-
lanılmıştır. Yeni Kaplıca üç bölüme 
ayrılmış olup Eski Kaplıca’ya çok ben-
zer. Soğukluk ve hamam bölümleri 
daha geniş ve aydınlıktır. Soyunma 
ve giyinme bölümleri iki kubbe ile 
örtülmüştür. Orta yerinde fıskiyeli bir 
havuz vardır. Önceleri, duvarlarında 
değerli sözlerin ve beyitlerin yazılı 
bulunduğu söylenir. Hamam, sekiz 
kemer üzerine oturtulmuş büyük 
tek bir kubbe ile örtülüdür. Ortasın-
da, mermer basamaklı merdivenle 
inilen geniş bir havuz bulunur. Ke-
merin altına rastlayan bölümlerde 
de kurnalar ve halvetler vardır. Işık, 
kubbedeki camla kaplı 600 delikten 
girer. Şifalı sular, kapının karşısında 
bulunan aslan ağzından havuza akar. 
Aslan ağzının çevresindeki duvarlar 
kıymetli çinilerle süslüymüş. Ayrıca 
üç tane çini kitabe varmış, biri ça-
lınmış, biri zamanın etkisiyle bozul-
muş, günümüze kadar ulaşan kitabe 
üzerinde “lâ şerefe a’lâ minel islâm” 
(İslam’dan üstün / yüce şeref yoktur) 
yazısı okunmaktadır. Duvarlar 1,80 
metre yüksekliğe kadar çinilerle kaplı 
olup zemin siyah ve beyaz mermer 

mozaiklerle süslenmiştir. Şifalı sular 
havuza eskiden dört değişik aslan 
ağzından akarmış ve hamamın içi çok 
daha süslüymüş. Yeni Kaplıca suları, 
dermatozlar, buyyo romatizması se-
kelleri, romatoid artritler, artrozlar, 
nevralji ve nevritler, kadın hastalık-
ları ile solunum yolu hastalıkları için 
çok yararlıdır. Ayrıca sinir ağrıları, 
prostat, egzama ve kuru öksürük gibi 
hastalıklarda faydalıdır.
Yeni Kaplıca’nın hemen yanında Kay-
narca Kaplıcası da bulunmaktadır. 
Suyunu aynı kaynaktan alan kaplıca-
nın, kimin tarafından inşa ettirildiği 
bilinmemekle birlikte, 1680’den önce 
inşasının tamamlandığı belirlenmiş-
tir. Ufak ve tarihî bir havuzu, birkaç 
kurnası bulunan hamam, tedaviden 
çok banyo olarak kullanılır.
Yeni Kaplıca’nın hemen alt yanında 
Kara Mustafa adıyla anılan kaplıca 
yer alır. Bu kaplıca, Yeni Kaplıca’yı 
yaptıran Rüstem Paşa’nın Ağası Kara 
Mustafa tarafından 1490 yılında yap-
tırılmıştır. Hamamın bulunduğu yer-
de eski dönemlerden bir hamamın 
olduğuna işaret eden Bursalı Ahmed 
Şakir Efendi, kaplıcalara dair yazdığı 
eserinde “Taşrasını Kara Mustafa 
namında bir veli bina eylemiş, asıl 
hamam kefere zamanlarından kal-
mıştır.” demektedir. Kaplıca yapısı 

1940'lı yıllarda Yeni Kaplıca (Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)

1950'li yıllara ait kaplıca ve  
hamam reklamları 
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çok sade olup bir kubbe üzerinde iki 
kurna ortasında yekpare mermer 
şadırvan ve bir taraftan uzun havuzu 
mevcuttur. Kaplıcanın suyu 54 dere-
cedir. Bölgenin radyoaktivitezi fazla 
olan suyudur. Bileşiminde sulfatların 
diğerlerine oranla daha az olduğu 
sodyum ve kalsiyum bikarbonatlı 

su bulunur. Kara Mustafa Hamamı 
kadınların kullanımına açık bir ha-
mam olup eskiden özellikle çocuğu 
olmayan kadınların şifa aradıkları 
hamamların başında gelir. Bursa 
Kaplıcaları ve Romatizmada Kaplıca 
Tedavisi kitabında bu konuda da bilgi 
verilmektedir.

Kara Mustafa Hamamı günümüzde 
de aktif olarak kullanılmaya devam 
etmektedir. Hamam yalnızca kadın-
ların hizmetinde olup gelin hamam-
larının hâlâ yaşatıldığı mekânların 
başında gelmektedir.
Çekirge Sultan Kaplıcası (Adak Ha-
mamı); Çekirge Askeri Hastanesi’nin 
yanında bulunan küçük bir hamam-
dır. 1365 yılında yapılan hamam 
Bursalılar tarafından Adak Hamamı 
olarak bilinir. Hamamın bir evliya 
tarafından yaptırıldığı söylenir. Kü-
çük dinlenme yeri, dar ve karanlık 
soğukluğu ile havuzsuz üç kurnası 
olan bir hamamdır. Evliya Çelebi 
bu hamamın cüzzam hastalığına iyi 
geldiğini belirterek şöyle demiştir: 
“Binası küçüktür. Fakat suyu uyuz ve 
cüzzam hastalıkları için çok yararlı-
dır. Suyundan kırk gün içen miskin, 
Allah’ın buyruğu ile kırk yıllık cüzza-
mından kurtulur. Ve sesi davudi bir 
ses olur.” der. Çekirge Sultan Hama-
mı’nın yapılışı ile ilgili halk arasında 
dilden dile dolaşan hikâye şöyledir:
“Zamanın sultanı, evliya olarak bili-
nen birisiyle birlikte gezerken onu 
denemek ister. Yerden alıp avucuna 
sakladığı şeyin ne olduğunu ona so-
rar. Esasında evliya olmadığını, te-
sadüfen kendisine bu ismin verilmiş 1950'li yıllara ait kaplıca ve hamam reklamları 

1960'lı yıllarda Eski Kaplıca (Armutlu Kaplıcası) önünde, hamamdan çıkanları bekleyen faytonlar (Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)
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olduğunu açıklayıp işin içinden sıyrıl-
mayı düşünen kişi, çekirgenin birkaç 
kere zıpladıktan sonra yakalandığını 
örnek vermek ister. Daha ağzından 
çekirge sözü çıkar çıkmaz, sultan da 
avucunu açar ve elinin içindeki çekir-
ge zıplayıp kaçar. Sakladığı şeyi bildi-
ği için ermiş olduğuna inanan sultan, 
adamcağızı hediyelere boğar. Kelle-
sini kurtardığına şükreden yalancı 
evliya, şükran borcunu ödemek için 
de bu kaplıcayı yaptırır ve o günden 
beri bu semtin adı Çekirge olur.” Sul-
tan Murad Hüdavendigâr Türbesi’nin 
bahçesindeki, Çekirge Sultan mezarı 
da bu kişiye atfedilir.
Hamam yalnızca kadınların kulla-
nımına açıktır. Erkeklere senede 
iki defa, sadece bayram arifelerinin 
gecelerinde izin verilmektedir. Ço-
ğunlukla lohusa ve düğün hamamı 
yapılmak üzere kiralanır. 1980’li 
yıllarda hamamın hissedarlarından 
ve işletmecilerinden Nezahat Can ile 
yapılan röportajda, Adak Hamamı’nın 
işleyişini şöyle anlatır: “Çekirge Sul-
tan adak hamamıdır. Hamama gelip 
adak adayan müşterinin dileği olduğu 
takdirde, gün alarak hamamı açıyor. 
Çekirge Sultan üç şekilde açılabiliyor. 
Halvet: gündüzleri ve ikramlı olarak 
yapılıyor ve sadece davetliler gelebi-
liyor. Zebilde ise davetli davetsiz her-
kes yıkanabilirken, ikram yapılmıyor. 
Yatıya gelince; bu da bütün gece sa-

baha kadar yıkanmak ve davetlilerini 
ağırlamak isteyenler için. Ancak gün 
alabilmek için 5-6 ay önceden sıra 
almak gerekiyor.”
Çelik Palas Oteli ve Asri Kaplıca; 
Çekirge yolu üzerinde, 1928 yılında, 
Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimle-
riyle Bursa Kaplıcaları Türk Anonim 
Şirketi’nin kurulmasıyla başlamıştır. 
Atatürk ve Celal Bayar’ın da ortak 
oldukları bu şirket tarafından ya-
pılan otelin mimarı İtalyan Guillio 
Mongeri idi. 1935 yılında açılan otel, 
Bursa’nın en modern kaplıcalı oteli 
olmuştur. Otelin bulunduğu yere 
termal su Hüdavendigâr Vakfı’ndan 
üç kilometre boru döşenerek ge-
tirilmiştir. Otelin yanına ayrıca bir 
hamam yapılmış, adına Asri Kaplıca 
denilmiştir. 1945 ile 2000 yılları 
arasında yeni ilavelerle genişletilen 
otel, günümüzde hâlâ Bursa’nın en 
popüler otelleri arasındadır.

Çekirge’nin diğer hamamları; Hor 
Hor Hamamı, Cık Cık / Gir Çık Hama-
mı, Vani Kaplıcası, Bekârlar Hamamı 
(Batık Hamam, kullanılmaz durum-
da) İntamiye Hamamı (günümüzde 
yok), Hüsnügüzel Hamamı ve Bahçe-
si, Selvinaz Oteli, Gönlü Ferah Oteli 
ve Bahçesi, Keçeli Hamamı, Askeri 
Hastane, Göz Ayazması (günümüzde 
yok), Küplüce Hamamı, Boyugüzel 
Hamamı, Adapalas Hamamı ve Oteli 
gibi pek çok kaplıca ve termal otel, 
yerli ve yabancı turistlere ev sahipli-
ği yapmaktadır.
Bursa Kaplıcaları Üzerine  
Efsaneler ve Söylenceler 
Bursa kaplıca ve hamamları üzerine 
pek çok hikâyeler ve söylenceler an-
latılır. Kaplıcaların gizemli hikâyeleri 
halk tarafından dilden dile süre-
gelmiştir. Bursalı Lâmiî Çelebi; “Adı 
kaplıcadır, perilerin yatağıdır, saadet 
kuşunun mübarek tuzağıdır.” derken, 
İsmail Hakkı Bursevî, Ruhu’l Beyan 
tefsirindeki “Bursa Kaplıcaları ve 
Zikir” isimli hikâyesini şöyle anlatır:
“Hikâye olundu:
Sâlihlerden bazıları, bir gece Bursa 
kaplıcalarına girdi.
Havuzun üzerinde büyük bir tahtın 
kurulmuş olduğunu gördü.
Tahtın üzerinde cinlerin sultanının 
kızı vardı.

Çelikpalas Oteli'nin Asri Kaplıcası, (Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)

Kükürlü Hamamı'nın bonyoları 
(Kerim Bayramoğlu Koleksiyonu)
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Onunla beraber, bu cin taifesinden 
büyük bir kalabalık vardı.
Bu sâlih zât, onlara kaplıca suyunun 
aslını sordu.
‘Bu kaplıca suyunun aslı nedir?’ dedi
Cinler sultanının kızı, o sâlih zatı bazı 
cinlerle beraber kaplıca suyunun 
kaynağına gönderdi.
O salih zât, kaplıca sularının kayna-
ğında soğuk su olarak aktığını gördü.
Hayretle:
‘Hâlbuki kaplıca suyu çok sıcaktır! 
Bu soğuk su kaplıca suyunun kaynağı 
nasıl olabilir?’ diye sordu.
Onlar:
‘Bizden bir cemaat, her hafta bu su-
yun (kaynağın) başında Allâhü Teâlâ 
Hazretleri’nin ismini ve Hû ism-î şe-
rifini okurlar. İşte onun (yani Zikrul-
lah’ın) harareti sebebiyle kaplıcanın 
suyu sıcak olmaktadır.’ dediler.”
Hamamlarda, halk arasında inanı-
lan ve yapılan birçok ritüel vardır. 
Çekirge Sultan Hamamı’nı yaptıran 
kişi “Bana dolu gelen boş, boş gelen 
de dolu gitsin.” dediği için, iş sahip-
leriyle hamile kadınlar bu hamama 
gitmezmiş, İş sahipleri, işlerinden 
olmaktan, hamile kadınlar da çocuk 
düşürmekten korkarlarmış. İşsizlerse 
şöyle bir yöntem uygularlarmış: Önce 
iki rekât namaz kılarlar, sonra evliya 
kurnasında yıkanırlar, Çekirge Sul-
tan’ın ayağını bastığı yer olarak kabul 
edilen çukur taşın önüne diz çöker ve 
eller arkaya bağlanarak üç yudum su 
içerlermiş.

Ağır hastaların sonu da bu hamam-
da belli olurmuş. Evliya kurnasının 
önündeki kara taş üstüne hasta ya-
tırılır ve yalnız bırakılarak 2-3 saat 
beklenirmiş Hastanın üzerine soğuk 
su damlarsa öleceğine, sıcak su dam-
larsa sağ kalacağına işaret sayılırmış.
Kaynarca Hamamı ile ilgili olarak da 
şu anlatılır: Kadınlara ait olan Kay-
narca’da, birine “Sarı Kız” diğerine 
de “Evliya” denen iki kurna vardır. 
Söylenceye göre; sarışın kadınlar, tek 
başlarına hamama girerlerse, kaplı-
canın sarı kızı onları boğarmış. Evliya 
kurnası ise her derde devaymış. Kap-
lıcadan şifa bekleyen kadınlar, evliya 
kurnasından üç tas su dökünmeden 
hamamdan çıkmazmış.
Kara Mustafa Kaplıcası’nın da çocuğu 
olmayanlara iyi geldiğine inanılırmış. 
İnanışa göre çocuğu olmayan kadın, 
eline aldığı bir yiyeceği, gözleri kapalı 
olarak kaynayan şifalı suya tutup, 
niyetlendikten sonra hemen yerse, 
hamile kalma şansı çok artarmış.
Şairlere İlham, Dertlilere Deva 
Olan Bursa Kaplıcaları
Bursa kaplıcalarına tedavi için gidildi-
ği kadar, neşe ve eğlence için de gidi-
lir. Çok eski zamanlardan beri dillere 
destan olan hikâyeleri ve şiirleri 
vardır. Bursalı şair Lâmiî Çelebi ha-
mamlardan aldığı ilhamla şu dizeleri 
söylemiştir:
“Her sütun, bir âşık gibi yâlın olup, 
hayran durur, / Âdemi altun eder, var 
ise ceher, kaplıca... / Günlü gözü her 
yana âşık gibi durmaz akar / Ey arusu 
Bursa’nın yüzünde ziver kaplıca... / 
Her gün olur hûr ve mehrûlarla mah-
şer kaplıca, / Güzel, kurna başında 
belli olur, derler... / Hak budur kim, 
havzu-cennettir musavver kaplıca...”
Ârif isimli başka bir şair ise dizelerin-
de şöyle ifade ediyor:
“Bahar olsa donanur gül,
Çağlar, durmaz deli gönül.
Yanlız bir iki değil,
Kaplıcası Bursa’nın...
Giren içinde kalur,
Suyun dökünse can bulur,
Nicelere derman olur,
Kaplıcası Bursa’nın...
Ârif eder, canım canı,
Bilmem nedir desem anı.
En son bir hale kor beni
Kaplıcası Bursa’nın...”
Ünlü seyyah Evliya Çelebi şunları 
kaydetmiştir:

“Sanasın bağı cennettir,
Edirne, Bursa, İstanbul
Güzellerle müzeyyendir
Edirne, Bursa, İstanbul.
Birinin Tunca suyunda,
Birinin kaplıcasında.
İstanbul Kumkapu’sunda
Deniz mâlekleri oynar...”
Zeki Müren İlk Bestesini  
Eski Kaplıca’da Yapmıştı
Halk Zeki Müren’i sesinden evvel bes-
tesiyle tanıdı. 1949’da İstanbul Rad-
yosu’na giren Suzan Güven, kendine 
ayrılan emisyon saatinde Bursalı Gen-
cin “Zehretme bana hayatı” adlı ilk 
bestesini seslendirmişti. 1931 yılında 
Bursa Ortapazar Mahallesi’nde dün-
yaya gelen, Sanat Güneşi Zeki Müren, 
ilk bestesini, babası Kaya Müren ile 
beraber gittiği Çekirge’deki Eski Kap-
lıca’da yapmıştı. İlk bestesinin nasıl 
oluştuğunu ve o günü şöyle anlatır 
Zeki Müren: “İlk bestemi 1948 yılında 
Bursa’da okul tatilinde yaptım. Eski 
Kaplıca’ya gitmiştim. Sabah 08.00 
gibiydi, kaplıcada benden başka bir-i-
ki kişi daha vardı. Kubbeden havuza 
sular damlıyordu. Güneşin yedi rengi 
sanki suya aksediyordu. Babamla 
birlikte gitmiştik. Fakat o ılık tarafta 
suya girmeyi tercih etmişti. O yıl Sadi 
Hoşses Bey’in acem-kürdî makamın-
daki ‘Aşkın ile gündüz gece giryan 
efendim’ şarkısı çok modaydı. Hepi-
mizin dilindeydi. Kaplıcanın o sessiz-
liğinde acem-kürdî makamı beynime 
çakılmıştı sanki. Kendi kendime bir 
akrostiş yazmıştım;
Zehretme bana hayatı cânânım
Elemlerle doldu benim her ânım
Kederimle yanıp sönse de cânım
İnan ki ben yine sana hayranım...
Mısralarının baş harfleri birleşince 
‘Zeki’ çıkıyordu ortaya, bu akrostişimi 
havuza damlayan sulara dalarak çok 
değişik bir duygu cennetinde, aslan 
ağzının yanındaki mermerin üstünde 
besteledim. Kaplıca dönüşü bestele-
diğim bu şarkıyı keman üstadı Yavuz 
Üstün ve eski udî Edip Dikencik’e 
mırıldandım.
‘Bir şarkıya benziyor mu?’ diye 
sordum. ‘Benzerlik var mı? Ne olur, 
siz bana doğruyu söyleyin...’ dedim 
‘Hayır.’ dediler. Ben yine direttim, 
‘Ama’ dedim, ‘Acem-Kürdî... Acaba 
bir şarkının etkisinde miyim?’ Ke-
man ve ud üstadları ‘Makam olarak 
tabii etkisinde olacaksınız.’ deyince 
rahatladım. 17 yaşında yaptığım bu 

Bursalı Sanat Güneşi Zeki Müren ilk  
bestesini Bursa Kaplıcaları'nda yapmıştı
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bestem lisede iken radyoda Suzan 
Güven Hanım tarafından okundu. 
Radyo anonsu da şöyle yapılmıştı: 
“’Bursalı Zeki Müren’in acem-kürdî 
şarkısı...’ Okulda bu cümleyi duydu-
ğumda kalbim durabilirdi. O an göz-
lerim sevinçten doldu taştı.” Sanatçı 
kendi sesinden “Zehretme hayatı” 
isimli ilk bestesini, 1953 yılında “Sa-
hibinin Sesi” firmasından 78’lik plak 
(taş plak) olarak yayımladı. 
Bursa’nın kaplıcaları merhum Sanat 
Güneşi Zeki Müren’e ilham olurken, 
şifalı sulardan yararlananlardan bi-
risi de 19. yüzyılın en önemli klasik 
Türk müziği bestekârlarından Hacı 
Arif Bey’dir. Bursa kaplıcalarını ve 
şehri gezerken, Bursalı ahbabının 
vesilesi ile Setbaşı Ermeni Kilisesi’ne 
yolu düşen Hacı Arif Bey, burada 
okunan ilahileri dinlerken, küçük 
hanende Bimen Efendi’nin eşsiz se-
sini keşfeder. Bu keşif ile Türk sanat 
müziğine Bimen Şen’i kazandırır. 
Kaplıcaların müdavimlerinden birisi 
de Bursalı ses yıldızımız Müzeyyen 
Senar’dır. Fırsat buldukça geldiği 
Bursa’nın kaplıcalarını sık sık ziyaret 
eder, topladığı dostları ile sazlı sözlü 
eğlenir, kaplıca kapatırdı.
Libya Kralı İdris es-Senusi de Bur-
sa’nın kaplıcalarını sıkça ziyaret 

edenlerin başında geliyordu. Kral 
romatizmal rahatsızlıklarının şifasını 
Bursa sularında aramış, Çekirge’deki 
otellerde kalan Senusi, Bursa’yı çok 
sevmişti. En son 1969 Eylül ayında 
kaplıca tedavisi için Bursa’ya gelen 
Libya Kralı’nın boşluğunu fırsat bilen 
ordu, dönemin Albayı Muammer Kad-
dafi’nin önderliğinde ülkede darbe 
yapar. Bursa’da bulunan Kral İdris 
es-Senusi iktidardan indirilir. Kralın 
18 yıllık saltanatı Bursa kaplıcaların-
da son bulur. 
5 Aralık 1940 ile 8 Nisan 1950 yılla-
rında Bursa Cezaevi’nde yatan Nâzım 
Hikmet de Bursa kaplıcalarından yarar-
lanır. Nazım Hikmet 1941 yılından iti-
baren yanında Jandarma eşliğinde izinli 
olarak Çekirge semtindeki kaplıcalı 
otellere götürülür. 6 Mayıs 1941 tari-
hinde Piraye’ye yazdığı mektubunda 
Eski Kaplıca’ya gittiğinden bahseder:
“Karıcığım,
Ben geçen gün Raşit Kemali ile bera-
ber Eski Kaplıca’ya gittim. Yıkandım. 
Dişlerimin tedavisi devam ediyor. 
Seni çok göresim geldi.” (Nâzım Hik-
met, Piraye’ye Mektuplar-I, s. 217)
Nazım Hikmet’in Çekirge’de gittiği 
yerlerin başında onunla özleşmiş 
Servinaz da vardır. Eşi Piraye ile bu-
rada buluşma imkânı da bulan Nazım 

Hikmet eşine yazdığı bir mektupta:
“Karıcığım,
Mektubunu aldım. Mahmudiye Ote-
li’nde sana pazartesi günü için yer 
tutsunlar diye bugün haber gönder-
dim. Orada yer yoksa ‘Servinaz’da 
vardır. Esasen söylendiğine göre 
oteller pek dolu değilmiş bugünler-
de...” (Nâzım Hikmet, Piraye’ye Mek-
tuplar-I, s. 225)
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Evliya Çelebi’nin sudan 
ibaret olarak gördüğü 
Bursa şehri, kaynağı 
Uludağ’a dayanan 

içme suları kadar şifalı termal 
suları ile de ün kazanmıştır. 
Bu nedenle, şehirde çeşmeler 
kadar hamam yapılarının da 
çokluğu göze çarpmaktadır. 
Bu çalışmada, Bursa’nın kap-
lıca sularına ait özellikler, 
tedavilerinde kullanıldığı 
hastalıklar, şehir içindeki yeri 
ve önemi ile geçmişten beri 
oluşan kaplıca kültürünün 
müzelerdeki yansıması konu 
edilmiştir.
Antik Çağ’ın Olympos’u, 
Bizans’ın Keşiş Dağı olarak 
anılan, günümüzdeki Uludağ; 
Bursa şehrinin sırtını yasladı-
ğı, doğal güzellikleriyle ünlü 
ve bunların her dönem anla-
tılageldiği sönmüş bir volkan-
dır. Yer kabuğunun 2000 met-
re derinliğinden gelen juvenil 
sular, Bursa bölgesinde Çekir-
ge’den Uluabat Gölü’ne kadar 
geniş bir hatta toprak üstünde 
şifa dağıtmaktadır. Bursa 
termal suları, bileşenleri ba-

kımından benzer özellikler 
içermektedir. Hemen hepsi, 
oligometalik (madeni az) 
ve hipertermal (çok sıcak) 
sulardır. Bazılarında çok 
az miktarda kükürt ve 
hidrojen sülfür bulunur.
Bu sular, Bursa tarihinin 
erken dönemlerinden beri 
kullanılmaktadır. Roma Döne-
mi’nde Bursa’da bir hamamın 
varlığını Vali Genç Pilinius’un, 
İmparator Traian’dan yıkılan 
hamamın yenilenmesi gerek-
tiği konusunda izin isteyen 
mektubundan anlıyoruz. 
Ancak bu hamam, kaplıca 
sularını içermemektedir. Kap-
lıca sularından istifade edilen 
ve kaplıcaların ününün çevre 
bölgelere yayıldığı dönem ise 
Bizans’a rastlar. Kral Hamam-
ları olarak tanımlanan su-
larda, 525 yılında İmparator 
Justinien’in eşi Theodora’nın, 
4 bin kişilik maiyeti ile konak-
ladığı seyyah Texier tarafın-
dan yazılmıştır. Anadolu’da 
Türk egemenliğini müteakip, 
Anadolu Selçukluların Orta 
Anadolu kentlerinde yarar-
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Bursa Kaplıcaları 
Bursa Müzelerinde

Tarihî dönemlerde sağlık amaçlı tedavi un-
suru ya da tedaviye yardımcı olmak ama-
cıyla kullanılan Bursa kaplıca suları, şehrin 
güçlü bir hamam kültürüne sahip olmasını 
sağlamıştır.



landıkları gibi, Bursa’daki kaplıcalar 
da bölgenin Osmanlı hâkimiyetine 
girmesiyle Türk sultanları ve halkı 
tarafından kullanılmıştır. Halkın 
sağlık hizmetlerinden yararlanması 
adına vakıflar yoluyla inşa ettirilen 
hamamlar, ait oldukları vakıflara gelir 
getirmesi amacıyla inşa edilmişlerdir. 
Ancak, Eski Kaplıca gibi bazı yapılar, 
toplum sağlığı düşünülerek ücretsiz 
ya da çok düşük ücretle işletilmiştir. 
Kaplıcaların, hamamlara nazaran 
yıkanma ve temizlik amacından öte, 
tedavi ve sağlık amaçlı kullanımı 
bilinmektedir. Kültürlerde farklılık 
gösteren sosyalleşme mekânlarının 
değişimi, yapıları da şekillendirmiş-
tir. Osmanlı hamam yapılarının ilk 
örnekleri Roma hamamları temel 
alınarak özgünleşmiş, boyutsal an-
lamda küçültülmüş ve fonksiyonellik 
ön plana çıkartılarak inşa edilmiştir. 
Ayrıca, kaplıca yapılarında suyun 
doğal sıcaklığı ısıtma sistemi olarak 
da kullanılmıştır.
Kaplıcalarda tedavi amacı öne çık-
tığından, sıcaklık bölümünde Roma 
hamamlarında da görüldüğü üzere 
havuz bulunmaktadır. Orhan Gazi 
döneminde Bursa’da bulunan seyyah 
İbn Battûta, şehrin dışında sıcak akan 
memba üzerinde kurulan erkek ve 
kadınlar için ayrı yapılmış iki hamam-
dan söz ederken burayı, uzak diyar-
lardan gelen hastaların şifa bulduğu 
kaplıca olarak tarif etmektedir. Ancak 
Orhan Gazi Dönemi Bursa’sında iki 
hamam yaptırılmış, ikisi de külhanlı 
olarak kullanılmıştır. Bu dönemde o 
günkü şehir içinde kaplıca kullanımı-
na ilişkin bir bilgi bulunmamaktadır. 
Bursa kaplıcaları ağırlıklı olarak 
şehrin batı kısmındaki Çekirge böl-
gesinde kümelenmiş, Çekirge ise 20. 
yüzyıla değin bir köy olarak anılmış-
tır. O hâlde İbn Battûta, ya Bizans’tan 
kalan yenilenmemiş kaplıcalardan 
söz etmektedir ya da devrin hamam 
yapılarını kaplıca sanmıştır. 
Bursa’da kaplıca suyundan istifade 
etmek üzere yapılan ilk hamam yapı-
sı, I. Murad Hüdavendigâr tarafından 
yaptırılan Eski Kaplıca’dır. Evliya 
Çelebi, Bursa’da geçirdiği günlerde, 
Bursa’yı sudan ibaret bir kent ola-
rak tanımlarken; kaplıcaların insan 
sağlığına yararlı olmasını Allah’ın bir 
hikmeti olarak görmektedir. Evliya, 
kaplıcadan şifa arayanların belirli 
şartlara göre suya girmezler ise, daha 
kötü sonuçlar elde edileceğinden söz 

ederken, günümüzdeki en önemli 
kaplıcaları da sıralamıştır. Bursa’da 
üç bin hamamın varlığından söz etse 
de bu oldukça abartılı bir rakamdır.
Seyyah Brener’e göre Bursa’daki 
kaplıcalar Avrupa’da yer alan kap-
lıca kentlerine göre daha az ziyaret 
edilmektedir. Suyun İslam dininde 
yaygın kullanımına rağmen, seyya-
hın bu düşüncesinin nedeni kaplıca 
tedavisi kullanımından gayrimüslim-
lere oranla Müslümanların daha az 
yararlanmasıdır. Bursa kaplıcalarının 
faydalarını modern bakımdan ilk 
olarak inceleyen Dr. Bernard, Kaplıca 
Risalesi isimli kitabında termal suları-
nı tanıtmış, iyileşme süreci için suda 
ne kadar sıklıkla, nasıl ve ne kadar 
kalınması gerektiğini anlatmıştır. Bu 
tavsiyelere uyulmaması hâlinde ise 
hastaların daha kötü konuma gele-
bileceği örneğini, kendi hastaları ile 

yaşadıklarından vermiştir.
Kaplıcalara ilişkin çalışmalar, Cumhu-
riyet Dönemi’nde bizzat Atatürk’ün 
talimatlarıyla devam etmiştir. Dok-
tor Osman Şevki, Bursa ve Uludağ 
isimli eserinde Bursa kaplıcalarının, 
kendinden önce yapılan analizleri 
ile özelliklerini, faydalarını, termal 
tesisleri ve gezginlere tavsiyelerini 
yayınlamıştır. 
Bursa kaplıca sularının büyük bölü-
mü, deniz seviyesinden 220 m yük-
sekte yer alan Çekirge bölgesinden 
gelmektedir. Halk arasında “çelikli” 
olarak adlandırılan suların kaynağı, 
Çekirge’nin en üst mevkisinde Vakıf-
bahçe denilen yerden kaynamaktadır. 
En önemli kaynaklar; Vakıfbahçe ve 
Zeyni Nine kaynaklarıdır. İkincil kay-
naklar ise Horhor, Kükürtlü, Bademli-
bahçe (Kaynarca) ve Karamustafa’dır. 
Sıcaklığı 40 °C üzerinde olan sulara 

Bursa Ovası ve kaplıcalar

Eski Kaplıca, 1890
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“dişi su”, düşük olanlara da “erkek 
su” denilmektedir. Dişi sular tedavi 
açısından tercih edilir, erkek sular 
ise içmelerde faydalıdır. Dişi suyun 
bir saniyedeki miktarı 28 litre, erkek 
suyun ise saniyede 2,5 litredir. Bursa 
kaplıcaları, zengin kimyasal özellik-
leri ile romatizmal hastalıklar, sinir 
rahatsızlıkları, kas hastalıkları, cilt 
hastalıkları, idrar yolları tedavisi ile 
kadın hastalıklarının tedavilerinde, 
doktor tavsiyesi ve takibinde tamam-
layıcı tedavi olarak kullanılmaktadır. 
Bu kaynaklar, şehir içinde kaplıca, 
otel, banyo, kamu kurumları ve tesis-
ler ile evleri beslemektedir.
Vakıfbahçe Suları
Çekirge’nin üst bölgesinden tünel-
lerle şehre ulaştırılan sular, kaynağı 
belirsiz kaçak sularla beslenerek Çe-
lik Palas Oteli, Asker Hastanesi Böl-
gesi ve erkek sulardan Garipler Altı 
Kaynağı, Rıfat Bey Kaynağı, Küplüce, 
Horhor ve Cıkcık sularına kaynak 
sağlar. Bu kaynaktan beslenen diğer 
kollar ise, Cin Hamamı Kaynağı, Mev-
levi Şeyh Bahçesi Kaynağı, Dabak 
Eşref Kaynağı ve Bekir Hamamı Kay-
nağı’dır.
Zeyni Nine Suları
Uludağ’a çıkış yolu üzerinde bulunan 
Yıldız Termal ve bu bölgede yer alan 
konaklama tesislerinin suları bu kay-
naktan beslenmektedir. Bu bölgede 
8 turistik tesis, 15 belediye ruhsatlı 
tesis ve 2 hamam yer almaktadır. 
Bademlibahçe Suları
Çekirge bölgesinin alt kısmında şehir 
merkezine yakın konumda, bikarbo-
natlı, sülfatlı, sodyum ve kalsiyumlu, 

metaborikasit ve florür içeren, hiper-
termal ve hipotonik sulardır. Kaynar-
ca Suları olarak da bilinir. Kaynarca 
Kaplıcası, Yeni Kaplıca, Karamustafa-
paşa ve Kükürtlü Kaplıcaları bu kay-
naktan beslenmektedir.
Horhor Suları
Bursa merkezinde yer alan termal 
sulardandır. 40 °C akrotermal su özel-
liğindedir. Horhor termal sularından 
çok sayıda tesis yararlanmaktadır. Bel 
ağrıları, sinir cerrahisi, eklem ve doku 
hastalıklarının tedavisi ve ortopedik 
operasyonların sonrasında tamamla-
yıcı tedavi olarak kullanılmaktadır.
Çekirge Kaplıcaları
Çekirge bölgesi, kaplıca sularının 
büyük bölümünü oluşturmaktadır. 
Denizden 220 m yüksekte 45 °C’de 
kaynayan sular, Bizans Dönemi’nden 
günümüze kadar kullanılmaktadır. 
Osmanlı hamam kültürünün oluş-
masında büyük katkısı olan Çekirge 
termal suları, romatizma, nevralji, cilt 
hastalıkları, gut, astım, şişmanlık ve 
kemik kırıklarının kaynama tedavi-
sinde banyo hâlinde; böbrek taşları 
ve kumların dökülmesinde ise içilme-
si hâlinde yararlıdır.
Bursa termal sularının kullanımı 
günümüzde de devam etmektedir. 
Otel ve tesislerde termal turizm ala-
nında 2000 civarı yatak kapasitesinin 
7000’e çıkarılması konusunda kamu 
ve özel sektör iş birliği yapmaktadır.
Bursa’daki Osmanlı Dönemi’nden 
başlayarak inşa edilmiş kaplıca yapı-
larının en önemlileri şunlardır:

Bursa Kaplıcaları

Kara Mustafa Hamamı

Kent Müzesi  
Hamam ve Kaplıca Kültürü Bölümü

Kent Müzesi Hamam ve Kaplıca Kültürü Bölümü
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Eski Kaplıca
Murad Hüdavendigâr’ın 1385 tarihli 
Kaplıca İmareti Vakfiyesi’ne göre 
Kaplıca (Çekirge) Nahiyesi’ne bağlı 
tüm araziler ve araziler üzerindeki 
tüm gelir getiren mülkler ile birlikte 
vakfedilmiştir. Çekirge’de var olan bir 
havuz üzerine duvarlar inşa edilerek 
hamama dönüştürülmüş, ana kapısı 
üzerindeki kitabesine göre 1511 
yılında II. Bayezid tarafından soyun-
malık kısmı yaptırılmıştır. Bursa’yı 
gezen seyyahların ifadelerinde de 
yapı genellikle Bizans yapısı üzerine 
kubbe eklenerek oluşturulmuş bir 
hamam olarak tanımlanmıştır. Ekrem 
Hakkı Ayverdi ve Sedat Çetintaş bir-
kaç devşirme malzemenin varlığının 
yapıyı Bizans Dönemi’ne götüremeye-
ceğinden hareketle yapının Osmanlı 
Dönemi’ne tarihlendirilmesi gerek-
tiğini söylese de konuya ilgi duyan 
araştırmacıların genel kanısı Eski 
Kaplıca’nın 5.-6. yüzyılda inşa edilmiş 
bir Bizans Hamamı olduğudur.
1988 yılında Kervansaray Otel ta-
rafından satın alınarak, 211 oda, 
435 yatak ve 13 suitle hizmet veren 
bir termal otele dönüştürülmüştür. 
Günümüzde kadınlar kısmı Armutlu 
Hamamı olarak hizmet vermektedir.
Kükürtlü Kaplıcası
Adını suyundaki kükürtten alan 
Kükürtlü Kaplıcaları’ndan Büyük 
Kükürtlü Hamamı, erkekler için I. 
Murad Hüdavendigâr tarafından, 
herhangi bir vakfa bağlı olmadan 
ücretsiz olarak kullanılmak üzere 
1389’dan önce yaptırılmıştır. Daha 
önce Arapoğlu Hamamı olarak bili-

nen Küçük Kükürtlü kaplıcası ise II. 
Bayezid tarafından kadınlar kısmı 
olarak yaptırılmıştır.
Kükürtlü Kaplıcaları 1981 yılında 
Uludağ Üniversitesi Atatürk Hidro-
terapi ve Rehabilitasyon Merkezi is-
miyle, 200 yatak kapasiteli termal bir 
tesise dönüştürülmüş, günümüzde de 
hizmet vermektedir.
Yeni Kaplıca
Kanuni Sultan Süleyman’ın gut has-
talığından ötürü ağrılarının sıklaştığı 
bir dönemde, Bursa’dan geçmektedir. 
Kendisine Bursa’nın şifalı suları tav-
siye edilir ve köhne durumdaki bir 
hamamda ağrılarını dindirir. Damadı 
Sadrazam Rüstem Paşa 1555 yılında 
bu eski hamamın yerine “Hamam-ı 
Cedid” adıyla yeni bir hamam yaptırır.
Klasik Osmanlı Dönemi’nin en ge-
lişkin örneklerinden biri olan Yeni 
Kaplıca, İznik çinileri ile süslüdür. 
Günümüzde 102 yataklı bir termal 
otel olarak hizmet vermektedir. 
Karamustafapaşa Kaplıcası
Muhtemelen Bizans Dönemi’nde kul-
lanılan bir hamamın enkazı üzerine 
1490 yılında yeniden yaptırılmıştır. 
Kara Mustafa Paşa’nın kim olduğu 
konusunda farklı görüşler öne sürül-
mektedir.
24 odalı ve 48 yatak kapasitesi ile hiz-
met veren kaplıcanın sosyal imkânla-
rından yararlanmak da mümkündür.
Kaynarca Kaplıcası
Kamil Kepecioğlu, bir kadı siciline 
dayanarak Kaynarca Kaplıcası’nın 
Rüstem Paşa vakfından 1564 yılında 
kiraya verilen bir yapı olduğunu be-

Kükürtlü Kaplıcası

Vakıf Kültürü Müzesi  
Vakıf Hamamları Bölümü

Yaşam Kültürü Müzesi Hamam Bölümü

Kükürtlü Kaplıcası soğukluğunda çay keyfi
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lirtir. Elif Şehitoğlu ise hamamın 1680 
yılından önce inşa edildiğini söyler.
Yeni Kaplıca ile aynı membadan bes-
lendiğinden, suyu aynı özelliklere 
sahiptir. Bademlibahçe grubu sula-
rıdır. Kaynağın denizden yüksekliği 
160 metredir. 100 yatak kapasiteli bir 
tesise sahiptir.
Çelik Palas Oteli
Atatürk’ün talimatıyla, İtalyan Mimar 
Guilio Mongeri ile Hüsnü Tümer’in 
ortak çalışmalarıyla 1930 yılında 
başlanan inşaatı 1935 yılında tamam-
lanmıştır. Yapıldığı yıllarda özel ko-
nukları ağırlamak amacıyla 36 odası 
varken, 1958 yılındaki ilaveleri ile 
oda sayısı arttırılmıştır.
2000 yılında yeni yapılar eklenmiş, 
bugünkü 5 yıldızlı termal otel şeklini 
almıştır. Günümüzde Swisotel mar-
kasıyla hizmet vermektedir. Otelin, 
173 odada 359 yatak kapasitesi 
mevcuttur.
Müzelerde Kaplıcalara İlişkin 
Sergilemeler
Bursa kaplıca sularının, tedavi amaçlı 
kullanımının olumlu sonuçlar elde 
etmesi, bu sulara olan ilgiyi arttırmış-
tır. Kaplıca sularının mimari açıdan 
kapalı hâle getirilmesi, beraberinde 
bir hamam kültürü ve mimarisinin de 
doğumuna yol açmıştır.
Aynı zamanda temizlik ve sağlığın 
önemi, temizlenme işleminde bir 

mekân ihtiyacı oluşturmuştur. Bu 
nedenle Bursa kaplıcaları yüzyıllar 
içinde “şifa aranan yerler” olarak ün 
kazandığından, belirli bir kültürel 
birikimi de şehre armağan etmiştir. 
Bu birikimin içinde yer alan hamam 
ve yıkanma kültürü, bu esnada kulla-
nılan eşyalar, tekstil ürünleri, hamam 
gelenekleri, günümüze ulaşan sözlü 
eserler geleceğe aktarılmak üzere 
müzelerde yerini almışlardır.
Bursa’nın bu konuda var olan, hatırı 
sayılır geçmişi de yine Bursa mü-
zelerinde ziyaretçiyle buluşmakta-
dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
bağlı ve bazı özel müzelerde Bursa 
hamam kültürüne ait eserler sergi-
lenmektedir. Ancak, bu bağlamda 
yapılan ilk çalışmalardan biri 2009 
yılında Tofaş Anadolu Arabaları Mü-
zesi Umurbey Hamamı Sergi Salo-
nu’nda izlenime açılan “Eski Hamam 
Eski Tas Sergisi”dir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
müze birimlerinde de Bursa’nın ha-
mam ve kaplıca kültürüne ait eserler 
ve tanıtımlar yer almaktadır. 2004 
yılında açıldığından bu yana Türki-
ye’nin en önemli kent müzelerinden 
biri olan Bursa Kent Müzesi, Bursa’ya 
ait tarih, kültür ve sosyal birikimi 
gelecek nesillere aktarmak adına, üç 
katlı tarihî binasında ziyaretçilerine 
geniş bir koleksiyon sunmaktadır.
Müzenin Bursa kaplıca ve hamam 

kültürüne ait sergileme bölümünün 
duvar kısımlarında anlatım panoları 
ve fotoğraflar yer almaktadır. Bölü-
mün tavanı ise kubbe şeklinde dizayn 
edilmiştir. Ziyaret sırasında hamam-
larla ilgili ilk göze çarpan üç boyutlu 
tasarlanmış Eski Kaplıca görselidir. 
İki kurna yanında iki manken, banyo 
almış iki kişiyi canlandırmaktadır. Bu 
alanın en göz alıcı sergilemelerinden 
birisi de, genç kızların çeyizlerinden 
çıkarak müzeye bağışlanan hamam 
tekstili ürünleridir. Bunlardan başka 
ağırlıklı Bursa yöresi olmak üzere 
Anadolu’nun çeşitli yörelerinden sa-
bunlar, hamam tasları yer almaktadır.
2018 yılında 18. yüzyıla ait üç katlı 
Hasan Eşref Efendi Konağı’nın restore 
edilerek müze fonksiyonu kazandırıl-
masıyla hizmete açılan Bursa Yaşam 
Kültürü Müzesi’nde, Bursa’da var olan 
gelenekler, yaşam kültürü, günlük 
hayattan kesitler ziyaretçiyle buluş-
maktadır. Konağın her bir odası farklı 
bir isim ve işlevle sergilemeye sunul-
muş, konağın hamam bölümü de Türk 
hamamı şeklinde düzenlenmiştir. 
Bursa havluları, hamam tasları, kurna 
bölümü, Bursa’da yaşatılan gelin ha-
mamı, asker hamamı, damat hamamı, 
bebekler için kırk hamamı gibi göre-
nekler pano üzerinde yazılı anlatımla 
sergilemeyi tamamlamaktadır. 
2016 yılında izlenime açılan diğer 
bir müze de Bursa Vakıf Kültürü 
Müzesi’dir. Osmanlı Devleti’nin ilk 
başkenti Bursa’nın sosyal yaşamını 
düzenleyen vakıf eserlerinin tanıtımı 
yapılmaktadır. Vakfın İslam tarihin-
deki yerinden başlayarak, günümüze 
değin gelen eserlerle camii, medrese, 
imaret, han, hamam, çeşme, kütüp-
hane gibi vakıf öğeleri Bursa örnek-
leriyle sunulmuştur. 
Bu vakıf öğelerinden biri olan ha-
mamlar da müzenin bir bölümünde 
tarihî Eski Kaplıca fotoğrafı eşliğinde, 
kurna, hamam tası ve diğer eserlerle 
birlikte izlenime sunulmuştur.
Tarihî dönemlerde sağlık amaçlı te-
davi unsuru ya da tedaviye yardımcı 
olmak amacıyla kullanılan Bursa kap-
lıca suları, şehrin güçlü bir hamam 
kültürüne sahip olmasını sağlamıştır. 
Bu kültür, adet ve göreneklerle, hikâ-
yeler ve uygulamalar şeklinde çoğu 
günümüze değin gelen bir hamam 
kültürü oluşturmuştur.
Müzelerin, geçmişin parçalarını gele-
ceğe doğru bir biçimde aktarma göre-

Yeni Kaplıca, 1905
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vi; Bursa’nın hamam kültürünün ser-
gilenmesinde de etkisini göstermiştir. 
Şehrin ünlü öğelerinden biri hâline 
gelen “Bursa kaplıcaları”, kentlilik bi-
linci içinde de değerlendirilmektedir.
Sergilemelerin büyük kısmında ha-
mam kültürüne ait tekstil ürünleri, 
taslar, hamam malzemeleri ve bu 
kültürün uygulanması esnasında 
yapılanlar bulunmaktadır. Tarihî 
dönemlere ait bilgileri ise panolarda 
anlatılmıştır.
Kentin kültürel mirası içinde bu ka-
dar etkin bir yeri olan kaplıca kültü-
rünün, termal turizmde daha büyük 
pay edinmesi adına, Bursa’da bu 
kapsamda faaliyette bulunan termal 
otel ve tesislerin tanıtımının arttırı-
larak yerli ve yabancı turizmde kul-
lanılması gerekmektedir. Bu konuda 
atılan sevindirici adımlar da mev-
cuttur. Bununla birlikte kaplıcalar, 
geçmişten gelen kültürel birikimin 
gelecek nesillere ulaştırılabilmesin-
deki önemli kurumlardan biri olan 
müzeler içinde bir bölüm niteliğinde 
değil de belki Bursa örneğinde yeni 
bir “kaplıca ve hamam müzesi” oluş-
ması sağlanmalıdır.
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Yeşil Bursa’nın
Mavi Dünyası

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla hazırladığımız  
“Bursa’nın Sualtı Dünyası” belgeseli, bu coğrafyanın az bilinen  

ya da henüz keşfedilmeyen muhteşem güzelliklerini görmemizi,  
doğaseverlere tanıtmamızı sağladı.



55Bursa Günlüğü

Doğası, tarihi, kültürü ile eşsiz 
bir şehir olan Bursa, su altı 
zenginlikleri bakımından 
da benzersizdir. Şehrin su 

altı zenginliğini kayıt altına almak, 
deniz ve sucul ekosistemini tanıtmak 
amacıyla Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi’nin katkılarıyla hazırladığımız 
“Bursa’nın Sualtı Dünyası” belgeseli, 
bu coğrafyanın az bilinen ya da henüz 
keşfedilmeyen muhteşem güzellikle-
rini görmemizi, doğaseverlere tanıt-
mamızı sağladı. Belgesel 14 dakikalık 
etkileyici bir çalışma, kitap ise 196 
sayfalık dev bir ekolojik eser oldu. 
Gemlik’ten Narlı’ya, Mudanya’dan Ti-
rilye’ye, İznik Gölü’nden Uludağ’daki 
buzul göllerine kadar şehrin hemen 
her sulak noktasında keşif amaçlı pek 
çok dalış gerçekleştirdik. Bunların 
hepsi de birbirinden sıra dışıydı. Ço-
cukluğu Bursa ve Gemlik’te geçmiş, 
bu şehirde gazetecilik yapmış, deniz 
ile fazlaca haşır neşir olmuş biri ola-
rak yeniden bu sularda palet vuruyor 
olmak tahmin edersiniz ki benim için 
apayrı keyif, tarifsiz bir mutluluktu. 
Marmara’nın serin sularına yaptığım 
bu yolculuk, bir anlamda benliğime 
yaptığım bir yolculuk da oldu. 
Dünyanın hemen her bölgesinde dalış 
yapmış, sayısız ödüle sahip görüntü 
yönetmenimiz Tahsin Ceylan’ın lider-
liğinde oluşan ekibimiz, her dalışın 
hakkını fazlasıyla verdi. Gemlik Kör-
fezi’nde doğa belgeselciliğinde eşine 
az rastlanır öyle manzaralara, anlara 
tanık olduk ki... Hepsi Marmara’nın 
yaşayan, üretmekten vazgeçmeyen, 
insanlığın tüm hoyratlığına direnen 
bir deniz olduğunu anlatmak ister 
gibiydi adeta. Ekip olarak biz de yapa-
bileceğimiz en iyi şeyi yaptık o an-
larda, hepsini, merak edilen bu usta 
yaşamları kayıt altına aldık. 
Zeytin ağaçları ile çevrili Gemlik Kör-
fezi’nin derinlikleri gizemli ve göz 
kamaştırıcı su altı canlıları ile dolu. 
Renkleri, formlarındaki detaylar hay-
ranlık ve merak uyandırıcı. Denize, 
yaşama sundukları katkılar, birbir-
leriyle olan ilişkileri biz insanlar için 
alınması gereken derslerle dolu. 
Derinlerde Görüş Net,  
Biyoçeşitlilik Zengin 
Gemlik Körfezi’nin su altı biyotasın-
da, topoğrafyasında onlarca mağara, 
yarık ve duvar bulunuyor. Körfezin 
ilk 10 metresi neredeyse tüm Mar-
mara’da olduğu gibi bir yeşil alg olan 

  Denizyıldızı

  Çingene Yengeci

  Bazilika, İznik Gölü



56 Bursa Günlüğü

‘ulva lactuca’ ile kaplı. Denizyıldızları, 
tunikatlar, tüy yıldızlar ve midyeler 
önemli türler arasında ilk sırayı 
alıyor. Derinlere inildikçe Akdeniz 
kökenli suların hâkimiyeti artıyor. 
Plankton ve askıda duran organizma-
ların azlığı nedeniyle vizibilite yani 
görüş derinlerde daha da netleşiyor. 
Ve bambaşka yaşamlar karşılıyor bizi. 
Eşkina, kırlangıç, hani, iskorpit, ma-
zak, horozbina, ördek, barbun, çırçır, 
lapin, karides, gümüş balıkları ilk 
aklıma gelenler...
Gemlik Körfezi, korunması gereken, 
önemli biyoçeşitliliğe sahip, kıymetli 
bir havza. Biyoçeşitliliğin günümüzün 
ve geleceğin en önemli sorunlarından 
biri olduğunu göz önüne alırsak, sis-
temle uyumlu yaşamın yol haritasını 
da akılcı yaklaşımlarla çizmiş oluruz 
diye düşünüyorum. En azından bu 
alanda atılacak bir iyi niyet adımı, 
insan ekolojisinde bir değişim yara-
tabilir. Ben hazırlamış olduğumuz 
bu projeyi de bu değişimin önemli 
bir halkası olarak yorumluyorum. 
Çünkü denizler hakkında hâlâ çok 
az şey biliyoruz. Ve korumanın yolu 
da denizlerimizi tanımaktan geçiyor. 
Buradan hareketle sizi bir süreliğine 
konuk olduğumuz sessiz dünyanın 
güzel ve etkileyici sakinlerinden ba-
zıları ile tanıştırmak istiyorum. İşte 
yeşil Bursa’nın mavi dünyası. 
Deniz Salyangozu (Tethys Fimbria) 
Belgeselimizin assolisti dersem, 
abartmış olmam sanırım. Genellikle 
20-150 metre derinlikler arasında ya-
şadığı için dalıcılar tarafından pek sık 
rastlanabilen bir tür değildir. Kumlu, 
çamurlu zeminleri tercih eder. Geniş 
bir ağız yapısı vardır ve yumuşakça-
larla beslenir. Zarafeti ve güzelliği ile 
su altı fotoğrafçılarının gözdesidir. 
Gemlik’te ilk kez görüntüledik. 
Pina (Pinna Nobilis) 
Gemlik Körfezi’nde görmekten mut-
luluk duyduğumuz canlıların başında 
gelir. Çünkü doğada çok önemli bir 
görevi vardır. Denizlerin doğal filt-
residir pinalar. Kumluk zeminlerde 
saatte ortalama 6 litre suyu süzerek 
fitoplankton ile beslenirler. Dibe ba-
ğımlı yaşadıklarından, kirliliğe karşı 
korunmasızdırlar. Nesli tehlike altın-
da olan türlerden biridir. 
Denizanası (Aurelia Aurita)
Aynı zamanda Ay denizanası olarak 
da bilinen Aurelia aurita, hemen 
bütün dünya denizlerinde bulunan 

  Deniz çayırları ve denizanası

  Denizatı

  Denizsalyangozu
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küresel bir türdür. Bu sularda gö-
rüntülediğimiz Rhizostoma pulmo 
denizanası ise Akdeniz’in en büyük 
denizanalarından biridir. 80-90 cm’e 
kadar ulaşabilirler. Besin zenginliğin-
den dolayı Karadeniz, Marmara ve 
Kuzey Ege’nin yüzeye yakın sularında 
sıkça görmek mümkündür. 
Hayranlık uyandıran görüntüsü ile 
sahanda bir yumurtayı andıran Maviş 
denizanası (Cotylorhiza tuberculata) 
da yine Gemlik Körfezi’nde görüntü-
lediğimiz denizanalarından biri. Be-
sin açısından zengin ve soğuk yüzey 
suları, Maviş denizanasına yaşam için 
uygun ortam sağlamış. 
Kalamar (Loligo Vulgaris) 
Gece çekimlerimiz esnasında Narlı’da 
karşılaştığımız kalamar yumurta bı-
rakma anı, ender rastlanabilecek doğa 
olaylarından biridir. Kalamarlar, bü-
tün yıl üreyebilirler. Üreme özellikle 
yaz ve sonbahar aylarında yoğunlaşır. 

Dişiler bir seferde 20 bin kadar yu-
murta bırakabiliyor. Yumurta paketle-
ri çoğunlukla yosunların ve kayaların 
üzerine, mağara tavanlarına salkımlar 
hâlinde yapıştırıldığı gibi deniz taba-
nından yükselen ip, kazık gibi yapay 
yüzeylerde de olabiliyor. Çalışmamı-
zın en etkileyici anlarından biriydi. 
Çingene Yengeci  
(Carcinus Aestuarii) 
Çingene yengeçleri çoğunlukla yu-
muşakça, kabuklular ve poliketlerle 
beslenen omnivor bir türdür. Akdeniz 
ve Karadeniz’de yaygın olarak bulu-
nurlar. Ve dünyadaki en iyi gözlerden 
birine sahiptirler. Tam 200 derecelik 
görme açısına sahiptirler. 
Kuzey Atlantik Denizyıldızı  
(Asterias Rubens) 
Marmara Denizi’ne Atlantik’ten 
taşınmış olan istilacı yabancı bir 
türdür. Marmara Denizi’nde aşırı 
çoğalarak yerli midye yataklarına 

büyük zarar vermektedir. 
Deniz Çayırı (Zostera Marina)
100 milyon yıldır bu gezegende var 
olan deniz çayırları, Gemlik Körfe-
zi’nin de akciğerleridir. Körfez, onlar 
sayesinde nefes alıyor. 1 metrekaresi 
20 litre oksijen üretiyor. Su altının en 
üretken ekosistemlerindendir. Pek 
çok tür; beslenme, barınma ve üreme 
ihtiyacını bu yeşil, çiçekli deniz bitki-
lerinden sağlıyor. 
Denizatı (Hippocampus Guttulatus) 
Denizatları, uzun boyunları, hülyalı 
bakışları ile sualtının en zarif canlıla-
rından biridir. Mitolojik birer canlıya 
benzer. Her ne kadar fotoğrafta hey-
betli görünse de bu türün maksimum 
uzunluğu 18 cm’dir. Yaşamları boyun-
ca tek bir eşe sahip olurlar ve erkek-
leri hamile kalan doğadaki tek canlı 
grubu olma özelliğine sahiptirler.

Fotoğraflar: Tahsin Ceylan 

  Denizanası   Denizanası   Denizanası

  Pina

  Hikmet Orakçı (Mavi Keyif Dalış Merkezi)  
  Ulaş Akhan (Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri) 
  Tahsin Ceylan (Su Altı Görüntüleme Yönetmeni) 
  Mehtap Akbaş Çiftci (Su Altı Fotoğrafçısı)

  Şakayık   Kalamar
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1905 yılında bu şehirde doğan 
Kâzım Baykal, Bursa âbide ve 
anıtları yaşadıkça ismi yaşa-
yacak olan bir muallim, bir 

kültür insanıdır. İlk medrese tahsi-
lini Bursa’da tamamladıktan sonra 
İstanbul Dârülfünun İlahiyat Fakül-
tesi’nde, Yüksek Öğretmen Okulu’n-
da tahsilini ikmal etmiş, kırk yıla 
yakın bir süre Anadolu’nun muhtelif 
şehirlerinde ve Bursa’da felsefe, psi-
koloji, sosyoloji ve mantık dersleri 
öğretmenliği yapmıştır.
Öğretmen olarak tayin edildiği Diyar-
bakır’da tarihî surlarla tanışan Hoca, 
kararını vermişti: “Tarihî eserleri 
korumak ve kollamak kendimizi ko-
rumak ve kollamaktı. Tarihî eserleri 
teslim aldığımız gibi daha güzel bir 
şekilde torunlarımıza bırakmak in-
sanî vazifemizdir.” 1942 yılında bu 
şehirde basılan ilk eseri Diyarbakır 
Şehri ismini taşımaktadır.
1946 yılında bir grup arkadaşıyla 
birlikte kurduğu ve mimarlık tari-
himizin yüz akı olan şahsiyetlerden 
Ekrem Hakkı Ayverdi’nin “Bursa’nın 
emsalsiz derneği” diye nitelendirdiği 
“Bursa Eski Eserleri Sevenler Ku-
rumu”nun başkanlığını vefat ettiği 
güne kadar sürdürmüştür. Bu kurum 
vasıtasıyla 1900’lü yılların başından 
itibaren ilgisizlik, bilgisizlik ve ça-

resizlikten harap olan pek çok eser 
onarılmış, ayağa kaldırılmış ve toplu-
mun hizmetine sunulmuştur. ”Çare-
sizlik” kelimesiyle Balkan, 1. Dünya 
Savaşı ve İstiklâl Harbi sebebiyle 
iktisadî hayatta oluşan darboğazlar 
kastedilmektedir.
Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın 1. Dünya 
Savaşı yıllarında kaleme aldığı şu 
mısralar, tarihî yapıların hazin duru-
munun net fotoğrafıdır:
“Vardım eşiğine yüzümü sürdüm, 
Etrafını bütün dikenler almış. 
Ulu mihrabında yazılar gördüm, 
Kim bilir ne mutlu zamandan kalmış?
Batan güneşlerin ölgün nigâhı 
Karartıp bırakmış o kıblegâhı; 
Mazlum bir ümmetin baht-ı siyahı, 
Vîran kubbesine gölgeler salmış.
İslâm’ın bahtiyar bir zamanında 
Âb-ı hayat varmış şadırvanında, 
Şimdi harâb olan sâyebânında 
Dem çeken kuşların ömrü azalmış.
Ayât-ı hikmet var kitabesinde, 
Bir ders-i ibret var hitabesinde; 
Bağ-ı cennet olan harabesinde 
Tekbir sedaları artık bunalmış.
Hey Rıza! Secdeye baş koy da inle, 
Taşlar dile gelsin senin derdinle; 
Efsâne söyleyim ağla hem dinle, 
O şerefli mazi meğer masalmış.”

Kâzım Baykal
Vefatının 30. Yılında
Tarihî Binalarımızın Muhafızı

Tarihî dokuyu okuyan
Tarihî dokuyu koruyan
Kozayı yeniden dokuyan
Kâzım Baykal üstadımızdır
             Vardavî

  Kâzım Baykal, Mısır gezisinde

Prof. Dr. Mustafa Kara / Emekli Öğretim Üyesi
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Bursa’da Bir Kurum
2. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle 
birlikte bütün dünyada olduğu gibi 
bizim ülkemizde de bazı farklı şeyler 
olmaya başladı. Bunlardan biri tekrar 
çok partili hayata geçiş ise biri de 
dernek ve cemiyet kurma faaliyetle-
ridir. 1946 ile birlikte kurulmaya baş-
lanan bugünkü ifadesiyle sivil toplum 
örgütleri değişik konulara el attı. 
Bunlardan biri de uzun yıllardan beri 
ihmal edildiği için yok olmakla karşı 
karşıya olan tarihî yapılarla ilgili idi. 
Bu hayır yarışında Bursa’nın özel bir 
yeri vardır. Kazım Baykal’ı dinliyoruz: 
“1945’te Bursa Erkek Lisesi felsefe 
öğretmeniyim. Müzede Türkiye’de eşi 
bulunmayan Şer’î Mahkeme Sicilleri 
var1. Merakla şurasından burasından 
karıştırmaya başladığım zaman müze 
müdür yardımcısı Vecdi Kalyancıoğlu 
abidelerimiz için bir dernek kurma-
mızı teklif etti, memnunlukla kabul 
ettim. Daha önce aynı amaçla ‘Tarih 
Sevenler Kurumu’ kurulmuş, ilk kong-
resini yapamadan dağılmıştı.
Düşüncelerimizi zamanın Halkevi 
Dil Tarih Edebiyat Komitesi arkadaş-
larımıza açtık. İdare heyeti hemen 
benimsedi. İlk kadro:
Tarih Öğretmeni Ahmet Muhtar Aykut
Türkçe Öğretmeni Hilmi Erözdem
Tüccar Hüseyin Kocabaş
Müze Müdür Yardımcısı Vecdi Kal-
yoncuoğlu
Vali Muavini Abdülkadir Keskin
Avukat Hulusi Köymen
Tüccar Rıza İlova
Emekli Yarbay Necip Kartalkaya
Müze Müdürü Neşet Köseoğlu”
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
25 Ocak 1946’da kurulmuş, 26 Şubat 
1946’da ilk toplantısını yapmıştı. 
Yönetim kurulu şöyle: 
Hulusi Köymen
Kâzım Baykal
Rıza İlova
Hilmi Erözdem
Vecdi Kalyoncuoğlu
11 Aralık 1947’de Bakanlar Kuru-
lu kararı ile “Menafi-i Umumiyeye 
Hâdim Cemiyet” olan Kurum’un 
başkanlığını 1949’dan vefat tarihi 
olan 1993’e kadar Kâzım Baykal 
yürütmüştür.2 Ellili yıllarda Fehamed-

1 Şimdi orjinalleri Ankara Millî Kütüpha-
ne’de.

2 Kâzım Baykal ve Kurum’un faaliyetleri 
hakkında geniş bilgi için bk.: Kazım 

din Ulusoy; altmışlı yıllarda Cemal 
Külahlı, Faik Babadağ; yetmişli yıl-
larda Hüseyin Ayar, Cemal Çetinkol; 
seksenli yıllarda Safiyyuddin Erhan, 
Zafer Ünver, Ömer Kurmuş, Mithat Kı-
rayoğlu gibi birçok kişi bu “yürüyüş’e 
katılmıştır.
Bu Kurum, Osmanlı’nın ilk başkenti 
için bir lütuf olmuş, pek çok eseri aya-
ğa kaldırmış, kaybolmak üzere olan 
pek çok âbide onarılarak toplumun 
hizmetine sunulmuştur.
Kırklı yıllarda böyle bir dernek kur-
mak ve gereğini yapmak kolay değil-
di. Nitekim derneğin ilk projelerinden 
biri olan Süleyman Çelebi’nin kabrini 
onarma ve çevresini düzenleme faa-
liyetinde tepki almışlardı. Karşı olan-

Baykal Sempozyumu, Ed. M. Kara, N. 
İntepe, Bursa, 2005.

ların sorusu şu idi: Türbelerin 677 
sayılı kanunla kapalı olduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’nde bir türbeyi onarmak 
ne demektir? Bu Devrim Kanunla-
rı’na karşı gelmek değil midir? Evet, 
o yıllarda türbeler kapalıydı. 1925’te 
tekkelerle birlikte türbeler de kapa-
tılmıştı. Bu konuda Kâzım Baykal ve 
arkadaşlarının işini kolaylaştıran iki 
konu vardı. Birincisi, Ankara’daki si-
yasiler bazı tarihî büyük şahsiyetlerin 
türbelerini ziyarete açmayı konuşma-
ya başlamışlardı. Nitekim Tek Parti 
yönetimi sona ermeden bu kanun 
çıktı. 19 türbe (sadece 19 türbe) ziya-
rete açılmıştı. İkincisi ise Anıtkabir’in 
yapılıyor olması...
Süleyman Çelebi’nin türbesini pek 
çok tarihî eser takip etti. Hocamız 
ömrünü bu hizmetlere adadı, çalıştı, 
çabaladı. Problemi kamuya mal etme-

Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu

Beşikçiler Camii açılışında sağdan sola yönetim kurulu;  
Şeref Erler, İsmail Baklacı, Kâzım Baykal, Rıza İlova, Cemal Çakarcan 

 (Kaynak: Duygun Keskin)
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nin yollarını aradı. Bazen vatandaştan 
bazen devletten yardım istedi. Yıllar 
yılları kovaladı. Bugün birçok tarihî 
yapının alnında görülen şu ifade Bay-
kal ve arkadaşlarının rahmetle anıl-
masına vesile olmaktadır: “Bu Eser 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
Tarafından Onarılmıştır.”
Kendileriyle 1977 yılında Bursa Yük-
sek İslâm Enstitüsü’ne asistan olarak 
atandıktan hemen sonra tanıştım. 
Tasavvuf tarihi asistanı olduğumu 
söyleyince ilk cümlesi şu oldu: “Be-
nim tasavvuf tarihi hocam rahmetli 
Mehmet Ali Aynî’dir.” 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kuru-
mu’nun (Üftade Cami’nin yakınında 

Darulkurra) o güzel mütevazı bina-
sında yapılan istişare toplantılarına 
davetleri üzerine zaman zaman ka-
tıldım. Bursa ile ilgili gönüllülük esa-
sına dayalı bazı faaliyetlerde beraber 
olduk. İkili sohbetlerimizde daha çok 
İslâmiyette Yeni İctihadlara Doğru ile 
Hikmet-i Teşri isimli eserlerini gün-
deme getirerek konu ile ilgili düşün-
celerimi öğrenmek isterdi. Bazen de 
İpekçilik’teki Enstitümüzü teşrif etti, 
meslektaş olarak sohbet ettik.
Son hastalığında Bursa Devlet Hasta-
hanesi’nde yattığını duyunca ziyarete 
gittim. “Bursa sohbeti” devam ederken 
tanıdık simalar içeri girmeye başladı. 
Böylece Kurum’un Baykal başkanlığın-

daki son yönetim kurulu toplantısına 
da müşahit olarak katıldım.
Bu yazıda dikkatinize sunmak iste-
diğim ilk konu; onu yetiştiren muhit 
ile ilgilidir. 1924’te çıkan Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’ndan hemen sonra 
açılan Dârülfünun İlahiyat Fakülte-
si’nde feyz aldığı insanlar, Cumhuriyet 
Dönemi’nin en önemli ilim ve kültür 
adamlarıdır. Bunlardan birkaç tanesi-
ni, okuttuğu derslerle birlikte anmak, 
zannediyorum onun ilim ve fikir dün-
yasını daha doğru anlamamıza vesile 
olacak ve Kâzım Baykal Hoca’mızın 
da ruhunu şad edecektir.
Hocaları
Bu şahsiyetlerin hemen hepsi ala-
nının otoritesi olup kaleme aldık-
ları eserlerle Türk-İslam kültürüne 
katkıda bulunan, daha da önemlisi 
Osmanlı’yı Cumhuriyet’e bağlayan 
“köprü” vazifesi gören fikir ve kalem 
erbabıdır:
Şemseddin Günaltay (Erzincan, 1883 
- İstanbul, 1961), İslam Dini Tarihi 
ve Metafizik; Yusuf Ziya Yörükhan 
(Selanik, 1887 - Ankara, 1945), İslam 
Mezhepleri Tarihi; Hilmi Ömer Bud-
da (İstanbul, 1894 - Ankara, 1952), 
Dinler Tarihi; Mustafa Şekip Tunç 
(İstanbul, 1886 - Ankara, 1953), Din 
Psikolojisi; İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
(İstanbul, 1886 - Ankara, 1978), Din 
Sosyolojisi; Kilisli Rıfat (Kilis 1873 
- Ankara, 1953), Arapça; Şerafettin 
Yaltkaya (İstanbul, 1879 - Ankara, 

Kâzım Baykal'ın İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü diploması  
 (Kaynak: Duygun Keskin)

Kâzım Baykal Yüksek Muallim Mektebi diploması  (Kaynak: Duygun Keskin)

Kâzım Baykal'ın İstanbul Darülfünunu  
İlahiyat Fakültesi diploması  
 (Kaynak: Duygun Keskin)
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1947), Kelâm Tarihi; Fuat Köprülü 
(İstanbul, 1890 - İstanbul, 1966), 
Türk Dini Tarihi; Mehmet Ali Aynî 
(Üsküp, 1869 - İstanbul, 1945), Ta-
savvuf Tarihi; Mehmet İzzet (İstanbul, 
1891 - Berlin, 1930), Ahlâk; Şevket 
Efendi (İstanbul, 1877 - İstanbul, 
1951), Fıkıh Tarihi.
Bu isimlerden, Prof. Dr. Şerafettin 
Yaltkaya, daha sonraki yıllarda Diya-
net İşleri Başkanı; Prof. Dr. Fuat Köp-
rülü, Dışişleri Bakanı; İsmail Hakkı 
Baltacıoğlu, Milletvekili; Şemsettin 
Günaltay ise, 1940’lı yılların sonunda 
Tek Parti Dönemi’nin son Başbakanı 
olacaktır.
Okuduğu Dersler
Kâzım Baykal Hoca’nın söz konusu 
fakültede okuduğu dersler ve sömestr 
müddetleri şöyledir:
Tefsir ve Tarih-i Tefsir  6
Hadis ve Tarih-i Hadis  4
Fıkıh Tarihi   4
İçtimaiyat   2
Ahlâk     2
Din-i İslâm Tarihi   4
Akvâm-ı İslâmiyye Etnografyası  4
Türk Tarih-i Dinisi   4
Kelâm Tarihi    4
İslâm Felsefesi    2
Tasavvuf Tarihi    4

Felsefe Tarihi    4
Hâl-i Hazırda İslâm Mezhepleri  4
İslâm Bediiyatı    2
Felsefe-i Din    4
Tarih-i Edyân    4
Eserleri
Böyle seçkin bir kadronun ders hal-
kasında bulunan Baykal, elde ettiği 
birikimi okullarda öğretmenlik ya-
parak, ders kitabı yazarak öğrencile-
riyle, dinî ve tarihî kitaplar yazarak 
içinde yaşadığı toplumla paylaşmıştır. 
Mahalli gazetelerde yıllar boyu yaz-
dığı yüzlerce yazı ise onun gayretini 

belgeleyen yadigârların başında sayıl-
malıdır. Osmanlı kültürüyle Cumhuri-
yet kültürünü buluşturan şahsiyetler-
den biri olan Kâzım Baykal Hoca’nın 
eserlerinden birkaç tanesini kısaca 
tanıtmak gerekir.
Bursa ve Anıtları (İstanbul, 1950)
Bursa’da bulunan camii, çeşme, tür-
be, mezarlık, köşk, ev, hamam, tekke, 
mektep, kilise, muallimhane, med-
rese, han, köprü, çınar, havra, resmi 
binalar gibi tarih değeri olan her 
yadigârla ilgili bilgi ve belge sunan 
bir eserdir. İkinci baskısı T.A.Ç. Vakfı 
tarafından 1982 yılında yapılmış olan 
bu eser, bir “Bursa Klasiği”dir. “Şanına 

Kâzım Baykal

Kâzım Baykal'ın öncülüğü ve gayretleriyle inşa edilen Süleyman Çelebi Türbesi'nin açılışı
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lâyık” bir şekilde yeniden dizilip ba-
sılmayı beklemektedir.
Bursa’da Ulu Câmi (İstanbul, 1950)
Bursa ve Anıtları’nda Ulu Cami’yi 2-3 
sayfada tanıtan yazar, söz konusu 
eserde bu muhteşem mabedi bütün 
detay ve kültürel zenginlikleriyle 
birlikte tanıtmıştır. Bir “Hat Müzesi” 
özelliği taşıyan bu caminin yazılarını 
ve kitabelerini tanıtması esere ayrı 
bir değer katmaktadır. Birinci baskı-
nın ön söz tarihi 17 Mart 1948, ikinci 
baskının tarihi ise 1 Ocak 1989’dur. 
Eserin ilk neşrinden sonra Beyoğlu 
Noteri Mithat Cemal Kuntay’ın 19 
Nisan 1951 tarihinde Son Posta gaze-
tesinde çıkan yazısı da ikinci baskının 
ilk sayfalarında yer almıştır. Yıllardan 
beri 3. baskı için gün saymaktadır.
Süleyman Çelebi ve Mevlid  
(Bursa, 1999)
1940’lı yılların sonunda Çekirge 
semtindeki Süleyman Çelebi’nin 
türbesinin onarımına Eski Eserleri 
Sevenler Kurumu öncülük ederken, 
Kâzım Baykal, dostu Fehameddin 
Ulusoy ile (Yadigâr-ı Şemsî / Bursa 
Dergâhları’nın yazarı Şemseddin 
Ulusoy’un oğlu) Mevlid’in metnini de 
neşretme faaliyetine başlamıştı.3 Fa-

3 O zaman yazma hâlinde Fehameddin 
Efendi’nin nezdinde bulunan babası 
Şemseddin Efendi’nin eserleri Bay-
kal’ın ana kaynaklarındandır. Geçen iki 
yıl içinde sekiz cilt olarak yeni harflere 
aktarılmış ve Osmangazi Belediyesi 
tarafından yayınlanmıştır. Seyahat ve 
hatıralarını ihtiva eden Dildâr-ı Şemsî 
daha önce yayınlanmıştı. Kamil Ke-

kat eserlerin orijinal metinle birlikte 
basılması Kadir Atlansoy’un him-
metiyle Hoca’nın vefatından sonra 
gerçekleştirilebildi. Eserde İbnülemin 
Mahmud Kemal ve o günlerin Diyanet 
İşleri Başkanı olan Ahmed Hamdi 
Akseki’nin Süleyman Çelebi ve Mevlid 
merasimleri ile ilgili olarak yazarlara 
gönderdikleri metinler de vardır.
2000 Yıllık Bursa’nın Belediyesi 
(Bursa, 1976)
Bursa’da kurulduğu yıldan itibaren 
belediye örgütü hakkında çok detaylı 
bilgilerin yer aldığı bu kitap, alanın-
da önemli bir çalışmadır. Genellikle 
salnâmelerden yararlanılarak ha-
zırlanan kitap, 1976 yılına kadar 
dönemin belediyeleri hakkında da 
güncel bilgiler vermiştir. Fotoğraf ve 
tablolarla desteklenen kitapta Bursa 
şehrinin gelişimini gösteren harita-
lara da yer verilmiştir.
İslamiyetle Yeni İçtihadlara Doğru 
(Bursa, 1966) 
Kâzım Baykal doğrudan dinî mese-
lelere ayırdığı kitaplar da kaleme 
almıştır. Bu küçük eserde, din ve 
hurafe, eğitim-öğretim, ilim, felsefe, 
teknik anlayış, ceza ve hukuk anlayışı, 
örtünme, aile hukuku anlayışı, sigor-
ta, yenecek ve içecek şeyler hakkında, 
ticari ve malî muameleler hakkında 
gibi alt başlıklar açarak konu ile ilgili 
düşünce ve yorumlarını açıklamış, 

pecioğlu’nun çalışmaları da Baykal ve 
arkadaşlarının işlerini kolaylaştırmış-
tır. Bursa Kütüğü isimli eseri, dört cilt 
olarak Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan neşredilmiştir (2009).

namaz, oruç, hac, zekât, gibi konula-
ra da zaman zaman temas etmiştir. 
Meselelerin çözümü ile ilgili son sözü 
yetkili kurullara bırakmıştır.
Hikmet-i Teşrî (Dinimizin emir ve 
yasaklarındaki nedenleri ve amaç-
ları üzerine bir inceleme)  
(Bursa, 1983)
Yukarıdaki eserin geliştirilmiş şekli 
gibi olan bu kitapta Kâzım Baykal, 
dinî meseleleri tartışmaya devam et-
mektedir. Sonuç kısmında İslam dini-
nin insanların huzur ve mutluluğunu 
hedeflediğini belirtip dinî esaslara bu 
gözle bakılmasını istemekte, İslam 
âlimlerini ciddi çalışmalara davet 
etmekte ve eserini şu dua ile tamam-
lamaktadır: “Cenab-ı Hak ümmet-i 
Muhammed’e hayırlısını ihsan etsin.”
Liseler için Sosyoloji ve Mantık ders 
kitaplarına da imza atan Baykal’ın 
başka eserleri de vardır: Ahlak Felse-
fesi Tarihi, Felsefe ve Bilimler Tarihi, 
Hac Kılavuzu, Atatürk’ün Hayatı, Ta-
rihte Bursa Yangınları...
Ayrıca derneğin faaliyetlerini anlatan 
metinler, yıllık kongrelerde yönetim 
kurulu adına ilgililere sunulmak üze-
re kitapçık olarak basılmıştır. Resim 
ve fotoğraflarla zenginleştirilmiş olan 
bu metinler de hocamız tarafından 
kaleme alınmıştır.4 1 Ekim 1985 tari-

4 1946-1985 yılları arasında yapılan 
hizmetler toplu olarak fotoğraflar 
eşliğinde de yayınlanmıştır: Bursa Eski 
Eserleri Sevenler Kurumu Hizmet Al-
bümü. Yönetim Kurulu: Kazım Baykal, 
Hüseyin Ayar, Şevket Işık, Ali Soyude-
mir, İsmail Konçi, Kemal Kuzancık.
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hini taşıyan cümlesi ise şöyledir: “(...) 
Bizden sonraki millî, dinî, vicdanî, 
duygulu gençlerimizin işe el koymala-
rını ve başarılarını candan dileriz.”
25 Aralık 1905’te Altıparmak’ta 
Hoca Hasan Mahallesi’nde doğan, 
tahsilini tamamladıktan sonra Kay-
seri, Sivas, Niğde, Diyarbakır, Kütah-
ya ve Bursa’da öğretmen ve yöneti-
cilik yapan Kâzım Baykal; ilim, irfan, 
kültür ve sanat hayatımızla ilgili çok 
sayıda faaliyete imza attıktan sonra 
27 Temmuz 1993 tarihinde Hakk’ın 
rahmetine kavuşmuş, pek çok mes-
lektaşının bulunduğu Emir Sultan 
Mezarlığı’na defnedilmiştir.5

Vefatından kısa süre önce 1992’de 
Uludağ Üniversitesi kadirşinaslık 
örneği göstererek kendisine “Fahri 
Doktora” unvanı vermiştir. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Ens-
titüsü’nde 2015 yılında, Duygu Kes-
kin, yüksek lisans tezi hazırlamıştır: 
“Türkiye’de Yerel Sivil Toplum Kuru-
luşlarının Mimari Korumaya Katkıla-
rı: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kuru-
mu ve Restorasyon Faaliyetleri”

5 Hayatı ve eserleri hakkında geniş bilgi 
için bk.: Kazım Baykal Sempozyumu. 
Bursa, 2005. M. Safiyuddin Erhan, 
Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu 
ve Kazım Baykal, Bursa’da Yaşam, 
Temmuz 2008 (Olay gazetesi eki). Ara-
lık 2009’da çıkan Bursa’da Yaşam’da 
Nezaket Özdemir’in çalışmasıyla 
Baykal’ın gazetelerde (özellikle Bursa 
Hakimiyet’te) yayınlanan yazılarının 
dökümü vardır. Ayrıca bk.: Nezaket 
Özdemir, Bursa Bibliyografyası.

Bursa’yla İlgili Eserleri  
Basılacak mı?
2000’li yılların başında Kâzım Bay-
kal’ın bazı eserlerinin Bursa İl Özel 
İdaresi tarafından basılacağını duy-
muş ve sevinmiştik. Fakat ne yazık 
ki bugüne kadar bu gerçekleşmedi. 
Sebebini bilmiyorum. Fakat bunun 
peşine düşmek kanunî vârisleriyle 
görüşülerek bu hayırlı işi netice-
lendirmek gerekiyor. İl Özel İdaresi, 
Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiğine 
göre söz konusu hizmetin Belediye 
marifetiyle yapılması daha uygun 
olur. Özellikle Bursa ile ilgili eserlerin 
basılması mahalli kültür açısından da 
önem arz etmektedir.
Kâzım Baykal’ın vefatından sonra, ta-
lebesi Teoman Özalp, Belediye Başka-
nı iken 21 Ekim 1993 tarihinde Çakır-
hamam Temiz Caddesi’nin ismi Kazım 

Baykal Caddesi olarak değişmiştir.
Bursa Lisesi’nin emektar öğretmeni-
nin büstü Lise’nin bahçesine dikildi. 
Bursa’ya hizmeti geçen birçok insa-
nın ismi okullara verildi, o da güzel. 
Kazım Baykal Anadolu Lisesi de 
açıldı (mı?). 
Hocamızı rahmetle anarak vefatına 
düşürdüğümüz tarihle söze son ver-
mek istiyoruz:
Ata yadigârları şüphesiz kıymetlidir / 
Eserleri korumak bizde çok zahmetli-
dir / Çıkıp dört kutup söyler vefatına 
bir tarih / Bursa sevdalısı “KÂZIM 
BAYKAL RAHMETLİDİR” 1993
 
Not: Bazı fotoğraflar Duygu Keskin’in 
“Türkiye’de Yerel Sivil Toplum Kuru-
luşlarının Mimari Korumaya Katkıla-
rı: Bursa Eski Eserleri Sevenler Kuru-
mu ve Restorasyon Faaliyetleri” adlı 
yüksek lisans tezinden (Ocak 2015) 
alınmış ve parantez içinde (Kaynak: 
Duygun Keskin) olarak belirtilmiştir.

Kaynaklar
Hamit Er, İstanbul Dârülfünun İlahiyat 
Fakültesi Mecmuası Hoca ve Yazarları, 
İstanbul, 1993.
Mustafa Öcal, Osmanlı’dan Günümüze 
Türkiye’de Din Eğitimi, İstanbul, 2015.
Dârülfünun İlahiyat Sempozyumu, İstan-
bul, 2009.
Kâzım Baykal Sempozyumu, Bursa, 2007.
Bursa Ansiklopedisi, yayına hazırlayan: 
Yılmaz Akkılıç, Bursa, 2002.
Mustafa Kara, Bursa’da Kırklar Meclisi, 
Bursa, 2021. 

Kâzım Baykal'ın mezarı
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Bir şehir, hele Bursa gibi hafı-
zası çok zengin olan bir şehir, 
tarih içinde yetiştirdiği bü-
yük isimleri unutmamalıdır. 

Bunlar unutulursa şehrin hafızası da 
kaybolur ve nev-zuhur bir şehre dö-
nüşür. Zira bir şehri kadim ve önem-
li/değerli kılan şeyler sadece tarihî 
yapılar değil, yetiştirdiği tarihî şah-
siyetlerdir. Bir şehir onlarla var olur 
ve değer kazanır. Çünkü onlar şehrin 
hafızasının en önemli unsurlardır. Bu 
yüzden bu şahsiyetlerin yeni nesillere 
aktarılması da bu bağlamda önemli 
görülmelidir.
Bursa’nın yetiştirdiği önemli şahsi-
yetlerden biri de Türkiye Cumhuriye-
ti’nin yakın dönemine tanıklık eden, 
eğitimci, hukukçu, şair ve siyasetçi 
Muhittin Baha Pars’tır. Bu ifadeden de 
anlaşılacağı üzere çok yönlü bir şahsi-
yet olan Pars’ı tanımak, daha da özel 
bir mana taşımaktadır. 
Bursa’da Doğdu
Bursa’nın en köklü ailelerinden biri-
ne mensup olan Muhittin Baha Pars, 
1884 yılında Bursa’da doğdu. Ken-
disinin verdiği bilgilere göre ailesi, o 
dönem itibariyle söyleyecek olursak, 
600 yıllık Bursalıdır. Aileye Gem-
lik’te Sultan Orhan tarafından arazi 
verilmiş, dedesi Bursa’nın fethinde 
bulunmuştur. Babası, Baba Efendi 
Tekkesi Şeyhi Bahaaddin Efendi, an-
nesi Nakiye Hanım’dır. Büyük ağabeyi 
Mehmet Baha Bey, ünlü bir bestekâr 
olup, Abdülhak Hamid Tarhan’ın Nes-
teren piyesini ve eşi Fatma Hanım’ın 
ölümü üzerine yazdığı Makber şirini 
bestelemiş bir isimdir. Kardeşi Hakkı 
Baha Bey de devrinin önemli isimle-
rinden biri olup, Bursa’daki İdadi-i 
Askeri tahsilinden sonra İstanbul’da 

Millî Mücadele Yıllarında 
Aktif  Bir Bursalı Şahsiyet:
Muhittin Baha Pars

Bursa Mebusu Muhittin Baha Pars (Salt Arşivi)

Mustafa Özçelik / Eğitimci, Yazar ve Şair
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Harbiye ve Erkan-ı Harp Mektebi’nde 
okumuş, 1906’da yüzbaşı rütbesinde 
iken, Selanik’te, sonradan “İttihat ve 
Terakki Fırkası”na dönüşecek olan 
«Osmanlı Hürriyet Cemiyeti”nin ku-
rucuları arasında yer almıştır. 
Hukukçu ve Eğitimci 
Muhittin Baha Bey, eğitim hayatına 
Bursa’da başlamıştır. Bursa Erkek 
Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul’a 
gitmiş ve orada Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olmuştur. Onu ilk önce hukuk-
çu şahsiyetiyle görmekteyiz. İlk görev 
yeri, 1909 yılında atandığı Bursa 
Bidayet Mahkemesi olmuş, bir süre 
burada görev yaptıktan sonra serbest 
avukat olarak da çalışmış ve 1922-23 
yılları arasında ise iki kez Hüdaven-
digâr Vilâyeti Dava Vekilleri Cemiye-
ti’nin (sonra Bursa Barosu) başkanlı-
ğı görevlerinde de bulunmuştur. 
Muhittin Baha Bey, aynı zamanda bir 
eğitimcidir. Bursa Sultanisi’nde ede-
biyat, mantık ve felsefe muallimliği 
yapmıştır. Hukukçuluk ve eğitimci-
liğin dışında yazarlık hayatı da var-
dır. Bursa’da Millet Yolu gazetesi ve 
haftalık Bursa dergisinin sahipliğini 
ve yazarlığını da yapmıştır. Sözün 
burasında şair olduğunu ve birazdan 
söyleneceği gibi İstiklâl Marşı Yarış-
ması’na bir şiiriyle katıldığını da be-
lirtmiş olalım.
Millî Mücadelede Dönemi  
Faaliyetleri
Muhittin Baha Bey, asıl olarak yakın 
dönem tarihindeki rolüyle önem ta-
şımaktadır. Zira bu dönemde sadece 
milletvekili olarak görev yapmamış, 
pek çok dernek, cemiyet içinde aktif 
görev almıştır. Onun bu süreci Bur-
sa’da başlamış, önce Mondros Ateş-
kesi’nden sonra, Bursa’da Millî Müca-
dele döneminde kurulan ilk savunma 
örgütü olan Bursa Redd-i İlhak Cemi-
yeti’nin, ağabeyi Hakkı Baha ile kuru-
cuları arasında yer almıştır. Cemiyetin 
ilk bildirisi, onun görüşleri dâhilinde 
hazırlanmış, bu yüzden bu yapının 
politikasını o belirlemiştir. Bu cemiyet 
adına çıkardığı Millet Yolu gazetesiyle 
ise halkı Millî Mücadele konusunda 
aktif olarak etkilemiştir. 
Muhittin Baha Bey’in faaliyetlerine 
katıldığı bir diğer cemiyet ise Teâli-i 
İslâm Cemiyeti olmuştur. Burada da 
cemiyetin yayın organı olan Bursa 
mecmuasındaki yazıları ile halkı 
memleketin içinde bulunduğu hâle 
karşı bilinçlendirmeye ve direnmeye 

çalışmıştır. Onun bu mecmuada Bur-
sa’nın işgali üzerine yazdığı “Felaket 
Karşısında” başlıklı yazı, bu anlamda 
tarihî bir değer taşımaktadır. Bu 
önemli yazının bir bölümü şöyledir: 
“Mağlubiyet ne kadar büyük olursa 
olsun, milletimizin azim ve imanı 
yanında küçük kalmalıdır. Düşmanlar 
orduları mağlup ve hatta imha etse de 
yaşamak isteyen bir milleti ortadan 
kaldırmaya muvaffak olamaz. Mevcut 
bir millet ise bütün yaşayanlar gibi 

tekâmüle namzettir. Şu hâlde bize 
düşen vazife mazinin kara günlerini 
atiye aksettirerek ümitlerimizi zaaf ve 
izmihlale düşmekten ictinab ve tec-
rübelerden istifade ederek çalışmak, 
çalışmaktır. Hüsn-ü niyet ve vukuf ile 
icra edilen müşterek sai, bir millet 
için mutlaka hayırlı ve nafi’ eserler 
vücuda getirir.”
Onun bu cemiyet bünyesindeki 
önemli bir faaliyeti de cemiyetin 
1919 başlarında Bolşevikliğe karşı 
bir bildiri yayımlamasıdır. Yine Ku-
va-yı Millîye yanlısı örgütlere katılma 
kararı alınmasında da aktif bir görev 
üstlenmiştir. Fakat bu gayretleri 
Bursa valisini rahatsız edince talihsiz 
bir olay yaşamış ve Konya’ya sürgün 
edilmiştir. Ama bu sürgün uzun sür-
memiş, Albay Bekir Sami Bey’in 56. 
Tümen Komutanı olarak Bursa’ya 
gelmesi üzerine Bursa’ya dönerek 
faaliyetlerine kaldığı yerden devam 
etmiştir. Muhittin Baha Bey’in aktif 
mücadelesinin bir başka sayfasını ise 
o süreçte kurulan Redd-i İlhak ve Mü-
dafaa-i Hukuk cemiyetlerinde görev 
alması teşkil eder. 
Muhittin Baha Bey’in Bursa’nın işgal 
yıllarındaki faaliyetleri de önem taşı-
maktadır. Bursa’nın işgalin birinci yıl 
dönümünde, TBMM’de cereyan eden, 
Bursa’da işlenen Yunan mezalimi 
hakkında açılan müzakerede ilk sözü 

İlk Meclis'te Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın konuşması

Muhittin Baha Pars'ın yayın yönetmeni 
olduğu Bursa Mecmuası
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o almış, yaptığı konuşma ile Yunan 
işgali konusunda mecliste bir bilinç 
uyandırmıştır. Onun yaptığı konuş-
mada “Efendiler, bütün ömründe 
mağlubiyetin ne olduğunu bilmeyen, 
bir dakika için zillet-i mağlubiyetin ne 
olduğunu tanımamış olan, bir dakika 
için mukaddesat ve hukukundan en 
küçüğünü çiğnetmemiş olan Sultan 
Osman’ın türbesini biz efendiler bir 
sene evvel düşman ayakları altında 
bıraktık. Osmanlı tarihinin en yüksek 
servetlerini, en yüksek hatıratını, en 
büyük adamlarını, Müslümanlığın 
birçok evliyasının türbelerini Yu-
nanlıların ayakları altında görmek 
bedbahtlığına duçar olduk.” ifadeleri 
Mehmet Âkif’in Bülbül şiirindeki du-
yarlılığı yansıtmaktadır. Bu bakımdan 
bu konuşması da tarihî bir önem taşı-
maktadır.
Yeşil Ordu Meselesi
Muhittin Baha Bey’in içinde bulun-
duğu bir kuruluş da Yeşil Ordu Cemi-
yeti’dir. Onun kuruluşuna katılarak, 
yöneticileri arasında yer alması 
bu cemiyetin zihniyet dünyasının 
inşasında rol oynamıştır. Cemiyeti 
anlamak için birkaç söz söylemek 
gerekiyor. Yeşil Ordu, Kafkas Türkleri 
ve Müslümanları tarafından Bolşevik 
Kızılordu ile birlikte İngiliz yanlısı 
hükümetlere karşı çarpışan bir ordu 
olarak kurulmuştu. Mustafa Kemal 

Paşa, TBMM içinde beliren Bolşevik-
lik tehlikesini önlemek, onu kontrol 
altına almak ve kendilerinden yardım 
umulan Bolşevikleri gücendirmeden 
oyalamak için yerli bir Yeşil Ordu teş-
kilatının resmen kurulmasını istedi. 
İşte bu cemiyetin genel merkez ku-
rulunda görev alan üyelerden biri de 
o idi. Fakat bu cemiyetin, Rusya’daki 
Bolşevik devrimini Anadolu insanına 
hedef göstermek istemesi ve kurtu-
luşu, bir İslam-Bolşevizm ittihadında 
görmesi sebebiyle sakıncalı buluna-
rak 1920’nin sonlarında tasfiye edildi. 
Türkiye Komünist  
Partisi’nde de O Vardı
Yeşil Ordu’nun tasfiyesi sonrası 
yeni bir oluşum ortaya çıktı. 1920 
sonlarında Mustafa Kemal Paşa’nın 
direktifiyle resmî Türkiye Komünist 
Fırkası kuruldu. Muhittin Baha Bey’i 
bu oluşum içinde de görmekteyiz. 
Bu fırka Mustafa Kemal Paşa’nın 
Sovyetlerle ilişkilerin bozulmaması 
için kurdurduğu bir yapıydı. Mu-
hittin Baha Bey, bu fırkanın genel 
sekreterlik görevini üstlendi. Fakat 
bu fırka, komünizmin bazı doktrinel 
uygulamalarına taraftar olsa da Rus-
ya’daki gibi kanlı bir devrimden yana 
değildi. Türkiye’de kurulan şekliyle 
ise Batı emperyalizmine karşı olmak, 
ulusların özgürlüğüne önem vermek 
noktasında Türkiye şartlarına göre 

şekillendirilmişti. Ama adında komü-
nist kelimesinin geçmesi Meclis’te bir 
komünizm tartışmasına yol açtı. Mec-
lisin asla komünist fikirde olmadığı 
ve olamayacağı söylenildi. Özellikle 
Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni 
Bey, komünizm hakkında “(...) bir 
din, bir akide olarak memleketimize 
komünizm girmeyecektir. Bir çapulcu, 
bir yağmacı, bir cani sıfatıyla mem-
leketimize girecektir.” ifadeleriyle bu 
oluşuma muhalefet etti. Bu oluşum da 
bu tartışmalar üzerine tasfiye edildi. 
İstiklal Mahkemesi  
Başkanlığı da Yaptı
Muhittin Baha Bey’in Ankara’da diğer 
önemli görevi de İstiklâl Mahkemesi 
Başkanlığı’dır. Mecliste 21 Eylül 1920 
tarihli oturumda yapılan oylama ile 
Eskişehir İstiklal Mahkemesi’ne üye 
seçildi. Bu mahkeme 20 Ekim 1920 
ile 17 Şubat 1921 tarihleri arasında 
görev yaptı. Bozguncu ve casusların 
çalışma bölgesi olan Eskişehir ve çev-
resinde bu gruplarla mücadele edildi. 
O, bu süreçte de aktif rol oynadı. Fa-
kat bir süre sonra annesinin rahatsız-
lığı nedeniyle mahkeme üyeliğinden 
ayrılmak zorunda kaldı. Mahkeme 
de aldığı sert tedbirler, verilen idam 
cezaları yüzünden tartışma konusu 
olmaya başlayınca TKP’nin akıbetine 
uğradı ve 2 Şubat 1921 tarihli kararla 
I. Dönem İstiklal Mahkemeleri -Anka-
ra İstiklal Mahkemesi hariç- kapatıldı. 
Bursa’dan Milletvekili Oldu
Muhittin Baha Bey, Birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne Bursa Millet-
vekili olarak girdi. Üç dönem Bursa, 
bir dönem de Ordu milletvekilliği 
yaptı. İlk olarak TBMM’nin 23 Nisan 
1920 tarihli Birinci Oturumu’nda 
Mustafa Kemal Paşa’nın tavsiyesiyle 
Meclis Başkanlık Kurulu Kâtipliği’ne 
seçildi. Sonradan oluşturulan Maarif 
Encümeni Başkanlığı’na getirildi. 
Ayrıca, 27 Nisan 1920’de Bursa 
Milletvekili Şeyh Servet Efendi’nin 
takririyle kurulan, millî davanın 
propagandasını yapan ve araların-
da Mehmet Akif’in de bulunduğu 
İrşad Encümeni’ne dâhil oldu. Mu-
hittin Baha Bey, 10 Mayıs 1920’de, 
TBMM’de kurulan Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun 
yönetim kurulunu oluşturan on iki 
üyeden biriydi. Bu olayların akabin-
de Cumhuriyet Halk Partisi listele-
rinden Bursa ve Ordu milletvekili 
olarak dört dönem görev yaptı. 

Muhittin Baha Pars'ın Çekirge'de yaptırdığı Havuzlupark'ın eski görünümü, Bursa
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1950 yılı ise onun tamamen siyaset 
dışı kalmaya başladığı yıl oldu. Cum-
huriyet Halk Partisi’nden Bursa adayı 
olduysa da seçilemedi. Aynı durum 
1954 seçiminde de gerçekleşti ve 
yine seçilemedi. Kalan ömrünü Çekir-
ge’de geçirdi. Burada sonradan beden 
terbiyesine bağışlayacağı bir otel ve 
yüzme havuzu yaptırdı. 
Sosyal Cemiyetlerdeki  
Çalışmaları
Onun Ankara yıllarında sosyal teş-
kilatlarda da aktif olarak görev aldı-
ğını biliyoruz. TBMM’de bulunduğu 
sıralarda 7 Mayıs 1921’de Ankara’da 
kurulan Millî Mücadele yanlısı Türki-
ye Muallime ve Muallimler Dernek-
leri Birliği’nin kurucularından biri 
olarak görev yaptı. Birliğin bir yıl 
sonra yapılan seçiminde idare heyeti 
başkanlığına seçildi.
Bir başka cemiyet çalışması da Türk 
Ocağı’nda oldu. Ocak, 12 Kasım 
1913’te açılmış fakat Bursa’nın iş-
gali üzerine kapatılmıştı. İkinci defa 
22 Ekim 1922’de açılınca Ocak Baş-
kanlığı’na Muhittin Baha Bey getiril-
di. İlk faaliyeti ise bir musiki toplu-
luğu kurmak oldu. Yine 22-26 Nisan 
1924 tarihinde Ankara’da toplanan 
Türk Ocakları Umumi Kongresi’nde 
Merkez Heyeti üyeleri arasında yer 
aldı. Daha sonra Türk Ocakları II. 
Kurultayı’nda Merkez Heyeti Üyeli-
ği’ne seçildi.
Hayatı oldukça yoğun ve mücadele 
içerisinde geçen Muhittin Baha Bey, 
29 Ağustos 1954’te Bursa’da vefat 
etti. Mezarı, Emir Sultan Mezarlı-
ğı’ndadır. 
İstiklâl Marşı Yarışması’na  
O da Katıldı
Burada Muhittin Baha Bey’e dair bir 
konuya daha temas edelim. Bilindiği 
üzere Millî Mücadele yıllarında bu 
mücadelenin ruhunu yansıtacak bir 
marş yarışması düzenlenmişti. Hâki-
miyet-i Milliye gazetesinde ilan edilen 
bu yarışmaya 724 şiir katılmış, bun-
lardan altı şairin şiirleri finale kalmış-
tı. İşte bu şiirlerden biri de Muhittin 
Baha Bey’e aitti. Bu şiir “M” rumuzuy-
la yazdığı üç kıtalık bir şiirdir. Fakat 
Mehmet Âkif’in katılacağı haberleri 
üzerine şiirini yarışmadan geri çek-
ti. Yarışmayı Hasan Basri Çantay ve 
birkaç arkadaşının önergesi sonucu 
yapılan oylamada Mehmet Âkif’in 
yarışma dışından yazdığı Kahraman 

Ordumuza adlı şiiri kazandı.
Onun bu yarışmaya katılmasını yadır-
gamamak gerekir. Çünkü o, bir şairdi 
ve Gün Doğarken adlı bir de şiir kitabı 
vardı. Finale kalan şiirler tarihî ve 
edebî bir anı olarak elbette değerlidir. 
Bu yüzden Muhittin Baha Bey’in şiiri-
ni buraya alıyoruz.
“Altı bin yıl efendilik yaptın
‘Kahraman Türk’ idi cihanda adın
Bir ateşten siperdin İslâm’a
Sönmeyen bir güneş gibi yaşadın.
Ey büyük, ünlü milletim ileri!
Hasma çiğnetme, koş bu şanlı yeri!
Düşmanın bir cihansa, dostun Hak,
Hakkın elbette müstakil yaşamak.
Atıl, ez, vur, senindir istiklâl,
Ebedî parlasın şu al bayrak...
Ey benim şanlı milletim ileri;
Ele çiğnetme koş bu ülkeleri!”
Yazar ve Şair Yönü
Muhittin Baha Pars’ın Millet Yolu 
gazetesi, haftalık Bursa dergisindeki 
yazarlığının dışında İsmet Uzun ve 
Hanifi Aslan’ın müşterek olarak yaz-
dıkları bir makaleden öğrendiğimize 
göre Gün Doğarken (1934) adlı şiir 
kitabının yanında bir de piyesi bulun-
maktadır. Bursa Mu’in-i Hilal Matba-
ası’nda 1915 yılında basılan bu eser 
Halife Ordusu Mısır ve Kafkasya’da 
adını taşımaktadır. Eser basımından 
altı ay önce yani Osmanlı Devleti’nin 

savaşa girmesinden iki ay sonra 
Bursalı gençler tarafından sahneye 
konulmuştur. “Muazzez Türk ve İslam 
Gençlerine” ithafıyla yayımlanan bu 
piyes, o dönemdeki yönetimin halkı 
savaşa teşvik etmek için propaganda 
amacı eserler yazılması çağrısı üzeri-
ne kaleme alınmıştır.
Sonuç Yerine
Yazının başında bir şehrin yetiştir-
diği büyük isimlerin şehrin geçmişi, 
bugünü ve geleceği açısından öne-
minden söz etmiştik. İşte Muhittin 
Baha Bey’i bu yazı vesilesiyle yeni-
den hatırlamak, bir kez daha belirte-
lim ki önem taşıyor. Şayet Bursa’nın 
Millî Mücadele ve sonrası yıllarına 
bakıyorsak burada göreceğimiz en 
önemli simalardan biri de Muhittin 
Baha Bey olacaktır. 
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Fransız oryantalist ve Türkolog Jean Paul Roux “Türk-
ler, Büyük Okyanus’tan Akdeniz’e, Pekin’den Viya-
na’ya, Cezayir’e, iki bin yıllık bir tarihtir.” diye yazar. 
Elimizdeki bilgi ve belgelere göre Türk tarihi, Asya 

Hunları ile başlamaktadır. Hunlar, Orhun- Selenga ırmak-
ları ile Türklerin kutlu ülke saydıkları Ötüken ve civarını 
merkeze alarak devletlerini kurmuşlardı. Hunlarla ilgili 

ilk bilgiler M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu konuda 
tarihçilerin bulabildiği ilk resmi belge Çin’deki Çu hanedanı 

ile M.Ö. 318 yılında yapılan siyasi anlaşmadır. Bu anlaşmanın 
ardından Çinliler üzerinde Hun baskısı artmış ve Çinliler, kuzey-

den gelen Hun akıncılarını durdurabilmek için M.Ö. 214 yılında 
ünlü Çin Seddi’ni yapmışlardır.

Türklerin menşeine ve ana yurduna ait tahminler çeşitlidir 
ama bundan dört bin yıl önce Orta Asya’da Türklerin 

ataları olan Ön-Türklerin yaşadığı sanılmaktadır. Tanrı 
ve Altay dağları arasındaki havzada göçebe bir hayat 

süren bu kavim, bozkır yaşantısının zorlu oluşu nede-
niyle, sert karakterli ve disiplinden taviz vermeyen 
bir dünya düşüncesi etrafında köklü bir medeni 
teşkilata sahip olduğu için çoğalıyor, savaşçı bir 
karakter alıyor, dört tarafa doğru yayılmak çaba-
sında bulunuyordu. 
Orta Asya yaylalarında gelişen ve zamanı gelince 
Çin’e, Batı Asya’ya, Avrupa’ya ve Afrika’ya bir 
sel gibi akıp giden, gelenek yönünden göçebe, 
yaşantı bakımından çoban, yürek bakımın-
dan savaşçı bu büyük millet için İlk Çağ Çin 
tarihçilerinin yazdıklarına bakalım. Çin ta-
rihçileri, M.Ö. 1766’ya doğru Çun-Goey, M.Ö. 
1122’ye doğru Tapi, M.Ö. 1116’ya doğru 
Pe-çi, M.Ö. 627’ye doğru Kio-Kue adlı 
kuzey bozkır hükümdarlarından bahse-
diyorlar. Adı geçen bu hükümdarlar Hun 
hanedanının yani Teoman’ın atalarıdır. 
Zira Teoman, M.Ö. 220 yılında birden-
bire ilk Türk devletini kurmuş olamaz. 

Bursa’nın 
Sultanları -1-Osman Gazi
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Hasan Erdem / Roman ve Hikâye Yazarı
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Bu Türk hanedanının “Aşinaoğulları” 
denen çok eski bir hanedanın devamı 
olduğu muhakkaktır.
Türkler tarih boyunca Asya’nın, Ja-
ponya, Filipinler ve Seylan gibi yerleri 
hariç hemen hemen tamamında, Av-
rupa’nın batı kesimleri hariç en bü-
yük kısmında, Afrika’nın kuzey yarısı 
ile doğu kıyılarında, değişik devirler-
de hâkimiyet kurmuşlardır.
Tarihçiler Türk tarihini Teoman 
Yabgu’nun kurduğu imparatorlukla 
başlatırlar. Teoman Yabgu’nun ilk 
Hun hükümdarı olmadığı şüphesizdir. 
Türklerin Ötüken’den yürüyüşünü 
başlatan Teoman Yabgu, Türk kavim-
lerini birleştirmiş ve bir imparatorluk 
kurmuştur. 
Büyük İskender’den 133 yıl sonra 
Hun tahtına çıkan Teoman’ın oğlu 
Mete Han, babasından devraldığı 
devleti 35 yıl yönetmiş, çok büyük bir 
imparatorluk hâline getirmiştir. Türk 
destanlarına Oğuz Kağan olarak ge-
çen Mete Han, M.Ö. 209’dan 174 yılı-
na kadar süren bu dönemde Çin Sed-
di’ni aşmış, Büyük Okyanus ile Hazar 
Denizi’nin kuzey kıyılarını, Sibirya ile 
Himalayalar arasını fethetmiş, Türk-
lerin özgürce gezindiği toprakları 18 
milyon kilometre kareye çıkarmıştır.
Oğuz Kağan Destanı’nın kahramanı 
Mete Han’dan sonra Büyük Türk 
Hakanlığı uzun müddet hâkimiyetini 
koruyamamış, Doğu ve Batı olmak 
üzere ikiye ayrılmıştı. Çinlilerle yıp-
ratıcı mücadelelere girişen Asya Hun 
hanedanı M.S. 216 yılında yıkıldı. Yak-
laşık 420 yıl boyunca Asya’nın siyasi, 
ekonomik ve kültürel hayatına yön 
veren Hun Türkleri başka bir milletin 
egemenliği altında yaşamak isteme-
dikleri için batıya doğru göç etmeye 
başladılar ve böylece kavimler göçü-
nü de başlatmış oldular.
M.S. 370 yılında Balamir Han komu-
tasında, küçük fakat yorulmak nedir 
bilmeyen, yıldırım gibi süratli atları-
nın üzerinde Asya’nın steplerinden 
yola çıkan Hun Türkleri, Aral Deni-
zi’nden Don Irmağı’na kadar uzanan 
Alanlar’ın ülkesine girerler, önlerine 
çıkan Terek ve Kuban Alanları’nı ezip 
geçerler. Bu sıra dışı savaşçılar, kısa 
bir süre sonra Don Irmağı’ndan Din-
yeper’e kadar uzanan Doğu Got İmpa-
ratorluğu sınırlarına kadar sokulurlar.
Hunlar, yüksek dağların tepesinden 
kopan fırtınalar gibi şaşırtan bir sü-
ratle ilerler, düşmanlarına öldürücü 

darbeler indirerek batıya ve güneye 
doğru hudutlarını genişletirler ve 
Urallardan Karpatlara kadar uzanan 
tüm ovalara egemen olurlar. Büyük 
kağanları Atilla döneminde Hunların 
hükmettikleri toprakların büyüklüğü 
dört milyon kilometre kareye ulaşır.
M.S. 216 yılından 394 yılına kadar Bü-
yük Türk Hakanlığı’nın başında Tab- 
gaç hanedanının 16 imparatoru hü-
küm sürer. 394’ten 552’ye kadar Avar 
hanedanından 13 kağan gelip geçer.
552’de Uluğ Yabgu’nun oğulları olan 
Bumin ve İstemi Kağan, Türk Hakan-
lığı’nın başına geçer ve Göktürkler 
(Köktürkler) devletini kurarlar.
Göktürk çağında Türklerin İslam di-
niyle ve o dönem dünyanın en güçlü 
devletlerinden olan Araplarla temas-
ları başlamıştır. 751 yılında Kao-Si-
yen-Çe’nin komutasındaki büyük Çin 
ordusu ile müttefik Türk-Arap ordusu 
arasında, Balkaş ve Issık göllerinin 
batısında kalan Talas’ta bir savaş 
yapılır. Çin ordusu tam bir yenilgiye 
uğrar. Talas zaferinin ardından İslam 
dini Orta Asya’da yayılmaya başlar.

745 yılında Göktürk hanedanı ikti-
dardan düşer. O zamana kadar Gök-
türkler’e tabi bir Türk hakanlığı olan 
Dokuz Oğuz - On Uygur, kısaca Uygur 
hanedanı, Büyük Türk Kağanlığı tah-
tına çıkar. 845 yılına kadar 13 hakan 
tahta çıkar. 
Uygurların üçüncü hakanı Bögü 
Kağan, “Çin Fatihi” olarak ünlüdür. 
762’de Çin İmparatorluğu’nun baş-
kenti Lo-Yang’ı fethetmiştir. Bu fetih-
ten sonra Uygurların bir kısmı Gök 
Tanrı inancını bırakıp Mani dinine 
geçerler. Sonradan Buda dini de Uy-
gurların arasında yayılmaya başlar.
845 yılında kuzeyden gelen Kırgızlar, 
kendi kandaşları Uygurlar’ı bugünkü 
Moğolistan’dan kovarlar. Uygurlar 
Doğu Türkistan’a gelip yerleşirler. 
Doğu Türkistan’a yerleşen Uygurlar 
çağında Türkler, yerleşik medeniyetin 
zirvesine çıkarlar.
Uygurlardan sonra Büyük Türk 
Hakanlığı tacı Karahanlılar’a geçer. 
Karahanlılar iki noktada Türk tari-
hinin dönüm noktasını teşkil eder. 
Birincisi; 940 yıllarına doğru Abdül-
kerim adını alan Saltuk Buğra Han’ın 

Osman Gazi
Osman Gâzi’yi tasvir eden bir minyatür  

(Hoca Sa‘deddîn Efendi, Tâcü’t-Tevârîh, İÜ Kütüphanesi)



70 Bursa Günlüğü

şahsında resmî olarak İslam dinini 
kabul ederler, İslam toplumuna ve 
kültürüne dâhil olurlar. Böylece İslam 
âlemine büyük bir güç katarlar. İkinci 
olarak da Türk milletinin geleceğini 
açık denizlere doğru döndürürler. 
Türklerin ağırlık merkezini bugünkü 
Moğolistan’dan Doğu Türkistan’a kay-
dıran Uygurları, aynı istikamette yani 
güneybatıya doğru, Karahanlı hamlesi 
takip eder.
Önce Doğu Türkistan’ın en batısın-

daki Kaşgar’a ağırlıklarını veren 
Karahanlılar, Maveraünnehir’i İranlı 
Sasanilerden alır. Sonra da Batı Tür-
kistan’ın en mühim ve zengin ülkesi 
olan, Sır Derya ile Amu Derya ara-
sında yer alan bu memlekette Türk 
hâkimiyeti kesinleşir ve Türkler Se-
merkand’a yerleşirler.
845 yılına kadar Büyük Türk Hakan-
lığı’nın başkenti olan Ötüken ve çev-
resindeki şehirler Moğollara geçer. 
Türkler Uzak Doğu’dan Yakın Doğu’ya 

doğru yaklaşırlar. Karahanlılar’ın ilk 
başkenti Balasagun, sonra Kaşgar’dır. 
Karahanlılar ve halefleri olan Selçuk-
lular, İslam dünyasına fiilen müdahale 
etmeden Türkler, İslam âleminin mü-
him bir parçası hâline gelmişlerdir.
Tolunoğulları ve İhşidoğulları da Mı-
sır’da kudretli devletler kuran ilk Türk 
hanedanlarıdır. Ötüken’den yürüyüşe 
geçen Türkler, sadece İslam coğrafya-
sında yürüyüşünü sürdürmemekte, 
Hindistan’a doğru da ilerlemektedir. 
Karahanlılar’ın çağdaşı olan Gazneli 
Sultan Mahmud, Hindistan ve İran’da 
beş milyon kilometre kareye yaklaşan 
bir devlet kurar, Hindistan’da İslam 
dinini yayar ve bugünkü Pakistan 
Devleti’nin uzak temellerini atar.
Diğer bir Türk kavmi Hazarlar da 
468’den 965’e kadar Kuzey Karadeniz 
ve Kafkasya’da kudretli, çok medeni, 
yüksek kültürlü bir hakanlık kurarlar. 
Göktürkler tarafından Büyük Türk 
Hakanlığı tahtından uzaklaştırılan 
Avarlar da peşlerinde sürükledikleri 
Türk kavimleri ile Avrupa’ya akarlar 
ve 565’ten 835’e kadar Avrupa Türk 
Avar Hakanlığı’nı kurarlar. Ve yine 
kandaşlarını takip eden Peçenekler, 
1040-1091 yılları arasında Balkanlar 
ve Karadeniz’in kuzeyinde kudretli 
bir devlet kurarlar.
Bulgar Türkleri 584’ten Hıristiyanla-
şıp-Slavlaşıp, Türklüklerini kaybede-
ne kadar Bizans sınırında güçlü bir 
devlet kurarlar. Ve yine 889 yılında 
Türk asıllı Arpad Han, Macar Devle-
ti’ni kurar. Kumanlar ve Kıpçaklar ise 
Doğu Avrupa’ya, Karadeniz’in kuze-
yindeki ülkelere hâkim olurlar. 
Türk kavimlerinin en ünlüsü ve 
önemlisi Oğuzlar’dır. Orta Çağ’da 
Selçukoğulları’nın tarih sahnesine 
çıkmasıyla Oğuzlar, tamamen birinci 
dereceye yükselir, adeta Türklüğe 
hâkim olurlar.
Gazneliler’e karşı kazanılan Danda-
nakan Zaferi’nin ardından doğuştan 
bir lider olan Tuğrul Bey, kendisini 
çok seven ve sayan, tahtta taçta gözü 
olmayan ağabeyi Çağrı Bey’in deste-
ğiyle, 1040 yılında Büyük Selçuklu 
Devleti’nin ilk hükümdarı olur ve 
Horasan emiri olarak selâmlanır. 
Daha sonra da Selçuklu’nun iki direği 
olan iki kardeş el ele verirler, hep 
adalet üzere hareket ederler, devletle-
rini büyütürler ve fetihleri batıya yani 
Anadolu’ya doğru yapmaya başlarlar.
1071 yılında Malazgirt’te Bizans or-
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dusu yok edilir ve tarihte ilk kez bir 
Bizans imparatoru, Müslüman bir 
ordu tarafından esir alınır. Savaşın 
ardından Anadolu’da ciddi bir dire-
nişle karşılaşmayan Türkler, Ege ve 
Marmara Denizi kıyılarına doğru so-
kulmaya başlarlar.
Arslan Yabgu’nun torunu, Kutal-
mış’ın oğlu Süleyman Şah, Sultan 
Melikşah tahta çıktığı sıralarda 
kardeşleriyle birlikte, Bizans hâki-
miyetindeki Fırat Irmağı boylarında 
fetihlerde bulunuyordu. 
Anadolu içlerine yönelen Süleyman 
Şah ve amansız akıncıları, hududu ge-
nişlete genişlete Marmara Denizi’ne 
kadar ulaştılar. İstanbul’un hemen 
yanı başındaki tarihî Bizans kenti 
İznik’i fethettiler. Sultan Melikşah, 
bu başarısından dolayı Kutalmışoğlu 
Süleyman Şah’ı Anadolu Selçuklu 
Devleti Hükümdarı olarak tanıdı.
Anadolu Selçukluları, Anadolu’da-
ki Türkmen beylerini aşiretleriyle 
birlikte Bizans ve Kilikya sınırlarına 
yerleştirmişlerdi. Böylece Anadolu 
Selçukluları hem devletin sınırla-
rını güvence altına alıyor hem de 
Türkmen beylerini denetim altında 
tutuyorlardı. Ama 1243’teki Kösedağ 
Savaşı’nda dehşetengiz Moğollar 
karşısında bozguna uğrayan Anadolu 
Selçuklu Devleti’nin Türkmenler üze-
rindeki denetimi zayıfladı. Bu savaşın 
ardından, Moğolların bir kolu olan 
İlhanlılar, Anadolu’da denetimi ele 
geçirdiler.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun 
devamı olan ve 13. yüzyılın ikinci yarı-

sından itibaren İlhanlıların egemenliği 
altına giren Anadolu Selçuklu Devleti, 
asrın sonlarına doğru zayıflamış ve 
bir Moğol valisi kadar bile hükmü 
kalmayan son sultan İkinci Gıyaseddin 
Mesud’un 1308 yılında ölümü ile ta-
mamen ortadan kalkmıştır.
Bu süreçte uç beylikleri, önce İlhanlı-
lara bağlı, sonra bağımsız devletlere 
dönüştüler. Merkezî otoriteden ba-
ğımsız, kendi başına buyruk hareket 
eden bu beyliklerden biri olan Os-
manlı Beyliği, zamanla bütün öbür 
beylikleri bünyesine katmış ve bece-
rikli yöneticileri sayesinde kudretli 
bir imparatorluğa dönüşmüştür.
Orta Asya’dan Anadolu’ya gelen ve 
bozkır kültürünün savaşçı karakteri-
ni bünyesinde barındıran Türklerin 
kurdukları son imparatorluk Osmanlı 
İmparatorluğu’dur. Osmanlı haneda-
nının kurucusu Osman Bey’in babası 
Ertuğrul Bey, yanındaki dört yüz at-
lısıyla Doğu Anadolu’ya gelmiş, 1230 
yılında Selçuklular ile Harzemşahlar 
arasında yapılan savaşta Selçuklula-
rın yanında saf tutmuştu. 
Oğuz Türkleri’nin Kayı boyuna 
mensup Ertuğrul Bey’in desteği ile 
Yassıçemen Meydan Savaşı’nda Har-
zemşahları yenilgiye uğratan Selçuklu 
Sultanı Alaaddin, Ertuğrul Bey ve 
savaşçılarına yerleşmeleri için yazlık 
ve kışlık topraklara sahip Söğüt ve 
civarını vermişti. 
Oğullarına dört bin sekiz yüz kilo-
metre kare büyüklükte toprağa sahip 
bir beylik bırakan Ertuğrul Bey’in 
ölümü üzerine, gençliği ve yiğitliği ile 

gönülleri fetheden Osman Bey, 1281 
yılında beyliğin başına geçer.
Osman Bey tahta çıktığı zaman, 
Anadolu Türklüğü acıklı bir devreye 
girmişti. 14. asrın eşiğinde Anado-
lu, parça parça bölünmüş, Anadolu 
Türklerini birleştiren devlet otoritesi 
yok olmuştu. 
Alphonse de Lamartine bu konuda 
şunları diyor: “Ertuğrul Gazi’nin oğlu 
Osman Bey’in aşiretinin yerleştiği 
dağlık bölge, Bursa, Gelibolu ve İs-
tanbul’un geniş havzasına geçit ve su 
veren, insan ayağı basmamış, derin 
vadilerin birleştiği yerde bulunuyor-
du. Üzerine adalar serpiştirilmiş bir 
göle benzeyen Marmara, Avrupa ve 
Asya arasında, bir uçta Boğaziçi, öteki 
uçta Çanakkale Boğazı ile daralmış 
olarak yer alıyordu.”
Parçalanmış Anadolu Türklüğü’nün 
en acıklı devresinde işe koyulan 
Osman Bey’in komşuları olan Rum 
beylerinin en kuvvetlisi ise İnegöl 
Tekfuru Aya Nikola idi. Öyle ki aşiret 
beylerinden Samsa Çavuş, İnegöl 
Tekfuru’nun baskılarından bunalmış 
ve aşiretini alıp Mudurnu taraflarına 
çekilmek zorunda kalmıştı.
Bursa’yı fethedip topraklarına kat-
mak isteyen ve yolunun üzerinde di-
kilen bu son derece kuvvetli hasmını 
ortadan kaldırmayı kafasına koyan 
Osman Bey, İnegöl üzerine yürüdü. 
1284 yılında Ermeni Beli’nde Bi-
zanslılarla yapılan savaşta kardeşi 
Savcı Bey’in oğlu Bayhoca’nın şehit 
düşmesi üzerine Osman Bey, Aya Ni-
kola ile olan hesabını ileri bir tarihe 
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bırakıp ordusunu geri çekti.
“Osmanlı hanedanının ilk şehidi olan 
Bayhoca’nın şehit düştüğü Ermeni 
Beli savaşı İnegöl’ün fethine giden 
yolda atılan ilk adım olmuştur. Bu 
savaş Osmanlı’nın kurulmadan önce-
ki ilk savaşıdır.”
Topraklarını genişletmek isteyen Os-
man Bey, Turgut Alp ve savaşçılarını 
İnegöl etrafında konuşlandırdıktan 
sonra fetihlerine devam etti, İnegöl 
Tekfuru Aya Nikola’nın müttefiki 
olan Karacahisar Tekfuru’nun üze-
rine bir sefer düzenledi ve Domaniç 
civarında yapılan savaşı kazandı, 
Karacahisar’ı (İnönü Kalesi) fethetti. 
Bu zaferden sonra Selçuklu Sultanı 
Gıyasettin Mesud, Osman Bey’e tuğ, 
ok, sancak, bir altın kılıç, gümüş ta-
kımlı bir at, silah ve para ile beraber 
bir ferman gönderdi.
“Fermanda Osman Bey’e Eskişehir’in 
verildiği, kendisinin Bey tayin edildiği 
ve vergiden muaf olduğu yazılı idi.” 
(Türk Tarihi, Rıza Nur)
Böylelikle, Kuzeybatı Anadolu toprak-
ları, Müslümanların günde beş defa 
namaza çağıran ezan seslerini dinle-
meye başlamıştı. Kayınpederi bilgin 
Edebali tarafından sürekli telkinlerde 
bulunulan Osman Bey, Cuma günleri 
pazar kurulan meydanda kadılık gö-
revi yapıyordu. Bu görevi tarafsızlıkla 
sürdürmekle kalmıyor, siyasi yatırım 
yaparak Hristiyanlara da hoşgörülü 
davranıyordu. Hristiyanlar bu durum-
dan son derece hoşnuttular. Osman 
Bey’in korumasında aradıkları güven 
ve adalete kavuşan Hristiyanlar, Rum 
halkını ve tüccarlarını Karacahisar’a 
davet ettiler. (Osmanlı Tarihi, Alphon-
se de Lamartine)
Genç ve atak Osman Bey Karacahi-
sar’ın fethinden sonra Samsa Çavuş 
ile görüşerek Sakarya civarındaki 
Sorkun, Taraklı ve Göynük tarafları-
na doğru akınlar yapmaya başladı. 
Bu akınlara Osman Bey’in dostu 
Harmankaya Tekfuru Köse Mihal de 
katıldı.
“Gaza etrafında bir araya gelerek 
yükselen Osmanlıların ilk akınları 
kuşkusuz, Kayıları aşiretten devle-
te taşıyarak kendi adıyla anılan bir 
devlet vücuda getiren Osman Gazi ile 
başlamıştı. Osman Gazi’nin bu akın-
ları esnasında kendisine güven veren 
sadık silah arkadaşları vardı. Bu 
gaziler ile dinamik bir güç kazanan 
Osman Gazi, artık Bizans’ın yeni kor-

kusu, Moğol önünde yenilen Anadolu 
Türklüğünün de yeni umudu olmaya 
başlamıştı.” (Suyu Aşan Kılıçlar, Ra-
mazan Kemal Haykıran)
İnegöl Tekfuru Aya Nikola’nın müt-
tefiklerini ortadan kaldırmak isteyen 
Osman Bey, Bilecik ve Yarhisar kale-
lerini de alarak tekfurluğun birçok 
dostunu tarih sahnesinden siler.
Ermeni Beli Savaşı’nın üzerinden on 
beş yıl geçmiş, sıra İnegöl’e gelmiştir. 
Turgut Bey ve savaşçıları yıllardır 
İnegöl’ü kuşatma altında tutmakta-
dır. Neticede yapılan savaş, fetih ile 
sonuçlanmış, fetih sırasında Osman 
Gazi’nin ağabeyi Gündüz Bey şehit 
düşmüş ve İnegöl Tekfuru Aya Nikola, 
yüreği sarsılmaz, bileği bükülmez bir 
yiğit olan Turgut Alp tarafından öldü-
rülmüştür.
İnegöl’ün fethinden sonra İnegöl ve 
çevresinde iskân hareketleri başlatıl-
dı. Kayı boyuna bağlı Türkmenlerin 
bir kısmı Bizans’tan kalan Rum köyle-
rine; bir kısmı ise yeni kurulan köyle-
re yerleştirildi.
1303 yılında Selçuklu Sultanı 3. Ala-
addin Keykubad’ın ölümü ile Osman 
Gazi bağımsızlığına kavuşmuştu. 
Fetihlerini sürdürmek isteyen Osman 
Gazi’nin önünde, Uludağ’a kadar kar-
şısına çıkabilecek düşman kuvveti de 
kalmamıştı.
Gaza yoldaşlarının önüne düşen ve 
Köprühisar üzerine yürüyen Osman 
Gazi, kaleyi fethetti. Köprühisar’ın 
ardından o bölgede bulunan bütün 
kentler ve kaleler Türk gazilerinin 
karşısında duramadılar ve Osman 
Gazi’ye boyun eğdiler.
Gece uyumayan, gündüz oturmayan, 
yorulmak nedir bilmeyen Osman 
Gazi, göl kenti İznik’i kuşatma altına 
almak için şehre yakın bir kale inşa 
ettirdi.
Yüksek ve kalın surlarla çevrili İz-
nik’in dibine kadar sokulan Türk 
gazileri, şehri savunan Bizans İm-
paratoru’nun muhafızları ile sık sık 
çatışmalara girmeye başladılar. 
“Osman, Bizans topraklarına karşı 
akın merkezi olarak Yenişehir’de 
yerleşip ailesini Bilecik’te bıraktıktan 
sonra bütün faaliyetini İznik’e yönelt-
ti. İlk akınlardan sonra gelip İznik’i 
kuşattı. Bunun üzerine bir Bizans 
birliği İznik’i kurtarmak için harekete 
geçti. Bunu haber alan Osman Gazi 
onlarla, Pachymeres’e göre, 27 Tem-
muz 1302’de (Osmanlı kaynaklarına 

göre 701/1301-1302’de) Bapheus’ta 
(Koyunhisar) savaştı.” (İslam Ansik-
lopedisi)
Bu savaştan sonra bölge tamamen 
Osmanlıların kontrolü altına girmişti. 
Bizanslılar geri çekildikçe Osman Bey 
ve çelik bilekli, çatal yürekli gazileri 
ilerliyordu. Bir yıl sonra Osman Ga-
zi’nin sadık beylerinden Kara Ali Bey, 
Rumların yaşadığı İmralı Adası’na 
Osman Bey’in ak sancağını dikti.
Osmanlılar gibi bağımsızlığına kavu-
şan Anadolu’daki Türk beylikleri de 
Bizanslılara büyük kayıplar verdiri-
yor, Torosların bütün geçitleri ele ge-
çiriliyor, Gediz Nehri ve Küçük Men-
deres vadilerini kapsayan bölge, Türk 
gazileri tarafından fethediliyordu.
“O günlerde Bizans İmparatoru And-
ronikos bile kız kardeşi Maria’yı, öte-
ki Türkleri ve özellikle Osman Bey’i 
durduracağına söz veren Türk Beyi 
Olcayto’ya eş olarak veriyordu.” (Os-
manlı Tarihi, Alphonse de Lamartine)
Bizans’ın Olcayto hamlesine karşı 
harekete geçen Osman Bey, gaza 
yoldaşlarını Yenişehir’den Karadeniz 
kıyılarına kadar akına göndererek 
düşmanlarına hiçbir şeyden korkma-
dığını, fetihlerini devam ettireceğini 
gösterdi. 
Bursa, İznik ve İzmit dışında, Batı 
Anadolu’ya tamamen hâkim olan 
Osman Gazi, Bizans’ın hiç bitmeyen 
oyunlarına aldırmayıp egemenliği 
altındaki bölgelerde yeni yeni kaleler 
inşa ettirdi. Bursa ve sırtını dayadığı 
Uludağ yöresini sıkı bir denetim al-
tına alan Osman Gazi, böylece İstan-
bul’un Anadolu ile bağlantısını kesti 
ve kuşattığı Bursa’yı da sıkıştırmaya 
başladı.
Gazadan gazaya koşan Osman Gazi 
yaşlanmış, ileri safhaya ulaşan gut 
hastalığı yüzünden pek sevdiği atına 
binemez olmuştu. Beyliğin yönetimi-
ni oğluna bırakan Osman Gazi, son 
günlerini huzur içinde geçirmek için 
Yenişehir’e çekildi.
“Osman Bey’in yaşamında pişmanlık 
duyacağı ya da isteyeceği hiçbir şey 
kalmamıştı. Sevgili eşi Malhatun on-
dan önce ölmüştü. Osman Bey’in de 
ona öteki dünyada kavuşmaktan baş-
ka bir isteği yoktu.” (Osmanlı Tarihi, 
Alphonse de Lamartine)
Savaşçı yeteneklerinin yanı sıra daya-
nıklılık, disiplin ve ileri görüşlülük gibi 
erdemlere de sahip olan, halkına iyi-
likle, düşmanına acıma ile yaklaşmayı 
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bilen, erkek güzelliğinin ifadesi olarak 
“Kara” lakabıyla da anılan Osman 
Gazi, altmış dokuz yaşında iken öldü.
“Osman Bey’in mirası, bir atlının 
silahları ve bir çobanın araçlarından 
başka bir şey değildi. Yenişehir’deki 
evinde en ufak bir servet bulunmadı. 
Kendine bağlı topluluklardan aldığı 
vergileri arkadaşlarına dağıtmıştı. Bir 
tahta kaşık, bir tuzluk, renkli iplikle 
işlenmiş uzun bir ceket, keten türban, 
tarla sürmek için bir çift öküz, koyun 
sürüsü ve Arap atları. İşte bütün 
serveti bunlardı. Atları oğullarına 
kaldı. Mezopotamya koyunlarından 
meydana gelen sürüsü imparatorluğa 
ait mallara dâhil edildi.” (Alphonse de 
Lamartine, Alphonse de Lamartıne)

Not 1: Dede Korkut Kitabı’nın Mu-
kaddime’sinde şöyle yazılıdır: “Ahir 
zamanda hanlık geri Kayı’ya değe, 
kimse ellerinden almıya...”
Not 2: 1299 yılında gerçekleşen İne-
göl fethi, 1326 yılında Bursa’nın fet-
hine ve Osmanlı beyliğinin tamamen 
bağımsız olmasına yol açmıştır.
Not 3: Osman Gazi ve gaza yoldaşla-
rının üstün gayretleriyle altı yüzyıl 
boyunca hüküm sürecek bir devletin 
temelleri Söğüt, Bilecik, Domaniç ve 

İnegöl dörtgeninde atılır.
Not 4: Ak Sancak: Osmanlı’nın bilinen 
ilk sancağıdır. Selçuklu hükümdarı 3. 
Alâeddin Keykubad tarafından Osman 
Gazi’ye devletin kuruluşunun ve varlı-
ğının bir sembolü olarak gönderilmiş-
tir. Sancak Yavuz Sultan Selim’e kadar 
tek sancak olarak kullanılmıştır.
Not 5: Başlangıçta alplar Osman 
Gazi ile birer yoldaş olarak seferler 
yapmaktaydı (Âşıkpaşazâde Tarihi, s. 
99-100). Öyle anlaşılıyor ki Osman 
Gazi önemli başarılar kazanıp sivri-
lince uçlarda alplar onun kumandası 
altına girdi. Osman’ın seferlerinde 
alplar “yarar yoldaş” ve “nöker”leri 
idi. Osman, Eskişehir’den Bilecik ve 
Yenişehir’e kadar geniş bir ülke sahibi 
olduğunda (698/1299) İnönü’yü oğlu 
Orhan Bey’e, Yarhisar’ı Hasan Alp’a 
(Neşrî Tarihi I, 112), İnegöl’ü Turgut 
Alp’a verdi. Osman ile sefere giden 
Saltuk, Hasan ve Konur önde gelen 
alplardır. Bu alp ve nökerlerin çocuk 
ve torunları sonraları devlet idare-
sinde önemli makamlara gelecekler 
ve bir çeşit Osmanlı aristokrasisi 
oluşturacaklardır. Meselâ İnegöl’ü 
fetheden Turgut Alp’a bu bölge bir 
yurt (apanaj) olarak verilmiş görün-
mektedir. Bölgenin o zaman Turgut-i-
li diye anılması bu bakımdan kayda 

değer. Selçuklularda ve Osmanlı 
klasik döneminde yurt veya yurtluk, 
“bir göçer-ev grubunun reisine özerk-
likle verilen bir arazi birimi” olarak 
tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle 
yurt soylu bir bahadıra ait apanajdır. 
Osman Gazi, alınan vilâyetleri gazi-
lere taksim etmekteydi (a.g.e., 118). 
720’lerde (1320) uçlarda Konuralp’a 
Karaçepüş Hisarı, Akça Koca’ya 
Absu (Hypsu) Hisarı uç verilmişti. 
Bu feodal yurt-apanaj sistemi daha 
sonra Rumeli’de gaza yapan uç bey-
leri Evrenosoğulları, Mihaloğulları, 
Paşayiğitoğulları için uygulanacaktır. 
Osman Gazi döneminde beyliğin bu 
feodal yapısı karşısında Orhan Gazi 
döneminde ulemâ sınıfından vezirler 
idaresinde merkeziyetçi bürokratik 
rejim hinterlandda egemenlik kaza-
nacaktır. (İslâm Ansiklopedisi)
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Dr. Salih Erol / Eğitimci, Yazar

Türkiye’nin İlk Kadın  
Doktoru: Safiye Ali (1894-1952)
Tam adıyla Hatice Safiye Ali, 2 Şubat 
1894’te İstanbul’da doğmuştur. Çoğu-
muzun bilmediği bu sıra dışı Türk ka-
dınını, 127. doğum günü olan 2 Şubat 
2021’de hazırladığı özel bir doodle 
(karalama resim) ile meşhur internet 
arama motoru google bize hatırlattı. 
Bu satırların yazarı olarak şahsen be-
nim Safiye Ali’ye dikkat çekmemin ve 
aşağıda okuyacağınız yazıyla anma-
mın sebebi ise, onun Bursa ve İznik’e 
yapmış olduğu geziye ilişkin yazısını 
eski bir mecmuada fark etmemdir. 
Servet-i Fünun mecmuası, 11 Hazi-
ran 1925 tarihli sayısında Dr. Safiye 

Ali’nin İstanbul’dan Bursa’ya ve 
oradan da İznik’e yapmış olduğu 
seyahati yayınladı. En sonunda tam 
metin çeviri yazısını sunacağımız bu 
seyahatnamenin en önemli tarafı, 
Bursa ve İznik’in Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki sağlık durumu hakkında 
bilgi sahibi olmamızı sağlamasıdır. 
Bizzat konunun uzmanı bir kişi olan 
Dr. Safiye’nin yazdıkları çok ayrıntılı 
olmamakla beraber yine de birinci 
dereceden önemli gözlemlerdir. 
Ayrıca bu gezi yazısı sayesinde Bur-
sa ve İznik’in doğal güzellikleri ile 
idari ve eğitim durumuna değinen 
ifadeler de dikkat çekicidir. Gezinin 
detaylı yorumundan önce Dr. Safi-

ye Ali’nin İstanbul’da başlayan ve 
Dortmund’da nihayet bulan elli sekiz 
yıllık hayat hikâyesinden notlar ver-
mek yerinde olacaktır. 
Yukarıda doğum tarihi ve yerini be-
lirttiğimiz Safiye Ali, Sultan II. Abdül-
hamid’in askerî yaverlerinden olup, 
1902 yılına kadar yaşayan Ali Kırat 
Paşa’nın kızıdır. Sultan’ın meşhur Yıl-
dız Albümleri’nde yaptığımız tarama 
sonucunda Paşa’nın fotoğrafını bulup, 
yazımıza ekledik. Safiye Ali’nin ailesi 
İstanbulludur. Onun çocukluğu ve ilk 
gençlik yılları İstanbul’da geçmiştir. 
Kendisi Amerikan Kız Koleji’nde 
okurken gelecekte tıp doktoru olmayı 
hedeflemiştir. Ancak o dönemde kız-

Dr. Safiye Ali’nin 
Bursa ve İznik Gezintisi
(Mayıs 1925)
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ların Tıbbiye Mektebi’ne girmesine 
müsaade edilmemektedir. Kolejden 
1916’da mezun olduktan sonra döne-
min maarif nazırının desteğiyle Al-
manya’ya tıp okumaya gönderilmiştir.
Son derece azimli, çalışkan bir öğren-
ci olan Safiye Ali Hanım, Würzburg 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1921 
yılında mezun olarak doktor unvanı-
nı almıştır. Mezuniyetini takip eden 
dönemde yine aynı üniversitede 
kadın ve çocuk hastalıkları dalında 
uzmanlık eğitimi almıştır. Almanya 
yıllarında tanıştığı, aynı üniversite-
den mezun Dr. Ferdinand Krekeler ile 
evlenmiştir. Safiye Ali’nin eşi, Müs-
lümanlığı kabul ederek “Ferdi Ali” 
ismini almıştır. Doktor Safiye - Ferdi 
Ali çifti, Cumhuriyet’in ilan edildiği 
1923’te İstanbul’a yerleşerek, burada 
mesleklerini icra etmeye başladılar.
Safiye Ali, Bursa-İznik gezi yazısının 
en sonunda not düştüğü iş adresi 
olarak Nur-u Osmaniye Caddesi, No: 
52’deki muayenehanesinde çok sa-
yıda kadın ve çocuğa sağlık hizmeti 
sunmuştur. Vaktiyle mezun olduğu 
Amerikan Kız Koleji’nde de sağlık 
dersleri vermiştir. Ayrıca 1925’te 
Himâye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esir-
geme Kurumu) bünyesindeki Süt 
Damlası Bakımevi’ni yönetmiştir. 
Bursa-İznik gezisini bu görevi esna-
sında yapmıştır. Özellikle gezdiği yer-
lerdeki çocukların-kadınların sağlık 
durumlarını dikkatle gözlemlemiştir. 
Cumhuriyet’in ilk ve uzunca bir süre 
tek Türk kadın doktoru kimliğini 
taşıyan Dr. Safiye Ali, 1928’de İtalya, 
Bologna’da düzenlenen Uluslararası 
Kadın Doktorlar Kongresi’nde Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni temsil etmiştir. 
Ancak 1930’larda Almanya’ya dön-
müş ve II. Dünya Savaşı’nın (1939 
– 1945) olağanüstü sıkıntılı yıllarında 
burada kalmıştır. Savaşın bitmesin-
den sonra bir ara Türkiye’ye dönse de 
daha sonra tekrar gittiği Almanya’nın 
Dortmund şehrinde 1952’de vefat 
etmiştir. Onun Cumhuriyet’in ilk yıl-
larında tamamen erkek egemen Türk 
tıp dünyasında kadın olarak yaptığı 
çalışmalar, verdiği sağlık hizmetleri 
övgüye değerdir.
Safiye Ali Hanım, doktorluğunun yanı 
sıra basın dünyasında zaman zaman 
gezi, gözlem ve meslekî çalışmalarını 
ele alan yazılar yazmış olması da ay-
rıca dikkate değerdir. Şimdi sunacağı-
mız yazı, 1925 yılı gibi, erken Cumhu-
riyet devrinde Bursa-İznik yöresinin 

tabii ve sıhhi vaziyeti karşısında bir 
doktor duyarlılığı ile tespit ettiği göz-
lem notlarıdır. 

İstanbul’dan Bursa’ya ve  
Bursa’dan İznik’e Bir Gezinti
Kışın soğuk, yaş, karanlık ve gamlı 
günlerinden sonra nihayet sıcak, yeşil 
ve aydınlık bir mevsime kavuşulmuş-
tu. Havanın berraklığı, her tarafın 
yeşilliği, hele nur ve ziya uyuşakalmış 
tabiatı intibaha davet ediyordu. Hem 
ne güzel tesadüf! İstiklâl bayramı, 
memleketin bu “Kurtuluş günü”; is-
tikbâl bayramı, vatanın atisi olan “Ço-
cuk günü”; Ramazan bayramı. Tarihî, 
dinî ve ananevî sevinç günü. Hep bu 
mesud günler birbirini velî (takip) 
ediyorlardı. Büyük şehirlerde yoru-
lanlar, velev mahdûd bir zaman için 
olsun, asude ve tabii bir hayat yaşa-
mak; sınailikten tabiiliğe; beledîlikten 
bedevîyete rücu eylemek isterler. İşte, 
ben de bu tesir altında bayram gün-
lerinden istifade ederek, İstanbul’dan 
kaçmak istemiştim.
Seyr-i Sefâin’in hususî bir yatı gibi 
temiz ve zarif bir vapuru Marma-
ra’nın maî (mavi) ve durgun suları 
üzerinden süzülerek İstanbul’dan 
uzaklaşıyordu. Pek çabuk geçen bir 
zaman sonra, birkaç saat içinde, 
Mudanya’ya vâsıl olmuştuk. Deniz 
seyahatinin bu kadar süratle geçti-
ğine teessüf etmeye vakit kalmadan, 
tıpkı hususi bir arabaya benzeyen 
trenin geniş pencerelerinden yeşil 
dağları, yeşil ovaları, yeşil dereleri, 
yeşil köyleri seyrediyorduk.
Bursa! Evet, ne doğru!: “Yeşil Bursa” 
denilmiş. Yeşil, her taraf yeşil, adeta 
zümrüdin bir dalga sanki şehri kucak-
lıyordu. Karşıdan istasyondan hare-
ket ile Bursa’ya yaklaştıkça Avusturya 
Alpler’indeki güzel şehirlerde olduğu 
gibi ruhta bir keşayiş his olunuyor-
du. Ova yeşil, ağaçlar yeşil, velhasıl 
her cihet yeşillik içindeydi. Yalnız 
bu da değil; yeşil ağaçların altından, 
çimenlerin ortasından akan sular 
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zümrüdin izler bırakıyordu. Bursa 
ne kadar bahtiyar! Tabiatın buraya 
ibzal eylediği güzellik, levn (yaprak) 
ve ziya (ışık), servet ve bereket insanı 
gaşy (kendinden geçiriyor) ve hayran 
ediyor. Yeşillik, kuva-yı inbatiyenin 
(bitki örtüsünün) derece-i bereketi-
ni, akan sularındaki renk-zerin (sarı 
renk) miyah-ı madeniyenin kesretini 
göstermektedir.
Şehre vasıl olur olmaz mesleğim icabı 
en evvel şöhret ve tesiri her tarafa 
yayılan kaplıcalardan ne dereceye 
kadar istifade edildiğini anlamak, 
görmek için pek yakında olan birini 
ziyaret ettiğimde nefsim: “Memleke-
timizde böyle yerler, böyle sular var 
iken ne için, ne için zaten pek mah-
dud olan servetimizi Avrupa sularına, 
kaplıcalarına, sanatoryumlarına 
döküyoruz?” suâline maruz kaldı. “Bu 
güzel yerlerde ne yapılmaz?” diye 
düşünerek önüme gelen hafif yokuşlu 
bir yol takip ediyordum.
Birinci defa ziyaret etmekte olduğum 
Bursa’da adeta hatt-ı hareketimi tayin 
eden küçük vatandaşlarım, sevgili 
memleketimizin istikbali çocuklar 
oldular. Yolun dönümünde birden 
bire karşıma penbe yanaklı, gözlerin-
de, hareketlerinde, seslerinde neşe 
ve şetaret (sevinç) ile kavî bir sıhhat, 
zinde bir hayat gösteren allı, güllü 
giyinmiş bir çocuk kafilesi bana reh-
berlik etti. Çocuk ve bilhassa sıhhatli 
bir yavru görünce memleketimin 
istikbali nazarımda tecessüm eder de 
her şeyi, adeta kendimi unuturum. 
İşte burada da böyle oldu. Hemen bu 
küçük, çubuk bacakları takibe başla-
dım. İçlerinde henüz yürümeye baş-
layıp arkadaşlarına yetişemediği için 
ağlayan gürbüz bir yavruyu, kumral 
saçlarını ıslak ve biraz kirli yüzünden 
kaldırıp okşaya okşaya kucağıma 
aldım. Bunu üzerine pür-neşe bu 
kafile-i sıbyan arasında biraz büyücek 
kızlar ilk önce utangan ve koyu siyah 
kınalı parmaklarını ağızlarına götü-
rerek hayran bir eda ile yavaş yavaş 
yanıma sokulmaya başladılar. Şimdi 
Muradlı Hamamı’nın harap ve fakat 
çok güzel serin havalisinde mekte-
be ilk girdiğim seneden beri birçok 
gözyaşlarıma rağmen veda ettiğim 
bayram salıncaklarına, o zamandan 
beri hâlâ daha hiç ıslah ve tadile lü-
zum görülmeyerek tıpkı eski şeklini 
muhafaza eden o tahtadan dört köşe 
gıcırtılı salıncaklara inip binen bir 
çocuk alayı arasında bulunuyordum. 
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Bu gördüğüm çocuklar ablasının ku-
cağında bir paket gibi taşınan sımsıkı 
kundaklı birkaç ayak bebekten, on, 
on bir yaşına kadar muhtelif sinlerde 
(yaşlarda) olanlardı. Bunların heyet-i 
mecmuası (hepsi) sıhhatli görünüyor 
idiyse de aralarında soluk benizli, 
çıkık karınlı, çarpık bacaklılar nazar-ı 
dikkati celb ediyorlardı. 
Akşamın mor, eflatun gölgeleri Ke-
şiş’in (Uludağ’ın) beyaz başını yavaş 
yavaş sarıyor ve dere mutared ahen-
giyle akıp duruyordu. “Tıpkı tıpkı 
Alpler gibi” demekten kendimi ala-
mıyor ve bu güzel Türk ilinin pek az 
bir zaman evvel düşman ayaklarıyla 
kirlendiğini (üç yıl öncesinin Yunan 
işgalini kast ediyor); adeta bir sıtma 
nöbetine tutulmuşçasına düşünerek, 
çocukluğumdan, yani doktor olmayı 
hatırıma hiç de getirmediğim zaman-
lardan beri tanıdığım muhterem bir 
meslektaşım ile dolaşıyordum. O, 
memleketin her tarafını dolaşmış ve 
senelerden beri mesleğinde gördüğü 
tecrübelere nazaran biraz da bedbin 
(kötümser) olmuştu. Lakin vatanını 
çok sevmek tesiriyle bu muhterem 
arkadaşım gâh başını biraz sallaya-
rak, gâh da biraz gülerek beni dinliyor 
ve ara sıra beyan-ı mütalaa ediyordu: 
“Bursa’nın iyi zamanına tesadüf ettin. 
Her vakit burası böyle değildir. Bu 
gördüğün çocukların hemen hepsi 
sıcaklar biraz başlar başlamaz sıtma-
dan mustarip olurlar” diyordu. Sıhhat 
uğrunda mücadelelerde yapılacak 
pek çok şeyler olduğunu tasdik ile 
beraber inkılab-ı sıhhide ilk hatve 
(adım) atılarak birçok icraatta bulun-
duğunu ve halkı tenvîr (aydınlatmak) 
maksadıyla bir sıhhat müzesi mey-
dana getirildiğini feylesofâne (filozof 
gibi) ve aynı zamanda mütevâizâne 
(vaaz eder gibi) ilave etti. Bu sıhhat 
müzesinin tesisinde muhterem mes-
lektaşım ve İstanbul’un o cidden şa-
yan-ı takdir sıhhat müzesini meydana 
getiren zat-ı âli-kadrın (çok kıymetli) 
pek çok himmet ve gayreti sebkat 
etmiştir (görülmüştür). Halkın tenvîri 
hususunda atılan bu ilk hatve şükran 
ile karşılanıyor. Tedâbir-i sıhhiyenin 
(sağlık önlemlerinin) en vasi (geniş) 
bir surette tamimi için bilhassa mek-
teplerden, mekteplilerden pek ziyade 
istifade olunmalıdır. Evvela hiçbir şey 
ile daha lekelenmemiş bir dimağa en 
esaslı kavâid-i sıhhiyeyi (sağlık kura-
larını) silinmeyecek surette yazmak, 
hak etmek (kazmak) kabildir. Sâniyen 
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(ikinci olarak) makulata, tahkikata, 
fenniyata ikna ile kazanılan gençlerin 
gayret ve faaliyeti ile efrâd-ı aileyi 
(aile fertlerini), yavaş yavaş bütün 
milleti tenvîr ve irşad eylemek müm-
kündür. Her memlekette bugün en 
ziyade bu cihete; yani mekteplerde 
hıfzısıhhate (koruyucu sağlığa), terbi-
ye-i sıhhiyeye pek ziyade ehemmiyet 
verilmektedir.
Sabaha karşı, ortalık daha henüz ay-
dınlanmaya başlar iken açık pence-
reden içeriye akseden birçok kadın 
ve çocuk sesleriyle uyandım. Otelin 
hemen önüne tesadüf eden eski kap-
lıcanın önü, etrafı müthiş kalabalıktı. 
Bu sabah kaplıca kadınlara açılıyor-
muş ve ufak bir merasim varmış. Bu 

sıhhat veren sulardan istifade için 
tehalük ve istical (acelecilik) göste-
ren kadın kümeleri arasına ben de 
karıştım. Burasını diğer kaplıcalar: 
Kükürtlü, Çilikli, Yeni Kaplıca gibi 
çok güzel ve fakat yine tıpkı onlar 
gibi gayri sıhhi bir halde buldum. 
Ne olur? Suları mebzul (bol) ve mü-
essir (etkili) Bursa kaplıcaları Avru-
pa’daki su şehirlerinde olduğu gibi 
fenni, sıhhi bir hale ifrağ edilebilse. 
Suları terkib cihetiyle Avrupa’da bir-
çok ılıca sularına faiktir (üstündür). 
Yalnız suların tesir-i şifa bahşasını 
tezyîd için suret-i tatbiki, tarz-ı is-
tihmamı değiştirerek fenni ve sıhhi 
bir surete ifrağ etmelidir. Bunun için 
mevcut hamamları ya asrî bir şekle 

tahvil veyahut ebniye-yi tarihe (tarihî 
binalara) riayeten muattal bir halde 
muhafaza ile civarda: “Tedavi bi’l-
mai” (Suyla tedavi) usulünün kaffe şe-
raitini cami (bütün şartlarını taşıyan) 
terakiyat-ı hazıraya muvafık surette 
yeniden inşaatta bulunmalıdır. Kap-
lıcaların bugünkü hâli hemen iptida-
idir. Muallim Bernard’ın1 Mahmud-i 
adlî (Sultan II. Mahmud) devrinde 
kaleme aldığı risalede münderic tav-
sifâtın hemen aynıdır.
Öğleye doğru güzel Bursa’dan ayrı-
lıp birkaç saatten beri her iki tarafı 
sazlı, bataklık olan yeknesak ve fakat 
muntazam şoseyi takip ediyorduk. 
Yolumuz yavaş yavaş darlaşıyor ve 
bizi götüren otomobil müşkilat ile 
ilerleyebiliyordu. Bu aralık manzara 
birdenbire ve tamamen değişti. Ken-
dimi Almanya’nın Schwarzwald nâmı-
nı verdikleri o pek güzel havalisinde 
zannettim. Yeşil tepecikler, muhtelif 
ağaç kümeleri birbirini takip ediyor, 
mezru (ekili) arazi milletin faaliyetini, 
istikbalini, hayatını gösteriyordu. Tâ 
derinden çamlıkların koyu yeşillik-
leriyle zeytinliklerin gümüş nefti 
gölgelikleri arasından İznik Gölü mai 
parıltıları ile titreşiyordu. Bir tarafı 
uçurum olan İznik yolu büklüm bük-
lüm kavislerle tepeden aşağıya uzanı-
yor ve İznik’in senelerden beri bi-ruh 
(cansız) ve gayr-i faal (durgun) gölü 
gittikçe açılıp açılıp büyüyordu. 
Nihayet otomobil pek emin olmayan 
son büklümü de selametle geçerek 
ovaya dâhil olmuştu. Şehrin sal-dide 
(çok zaman görmüş) surları asırların 
insafsız tahribatına karşı bigâne (ya-
bancı), lakayd ve müstehzi (alaycı) bir 
tavır ve harekette yolcuya ağızlarını 
açıp yutmaya müheyya (hazır) bir 
halde bulunuyordu. Surların müthiş 
ağızlara benzeyen kapıları vardı.
Nihayet şehre vasıl olduğumuz vakit 
ortalık tamamıyla kararmış bulu-
nuyor ve birkaç lüküs lambasından 
dökülen ışık dalgaları şehrin âlem-i 
hayalâta benzeyen harabeleri üzerin-

1 Karl Aubois Bernard, Le Bains de 
Brousse en Bithnie, İstanbul, 1842. Bu 
kitabın ilk Türkçe çevirisi “Kaplıca 
Risalesi” başlığıyla Tıbbiye Matbaası’n-
da 1848’de (Hicrî 1265) yapılmıştır. 
Kitap ayrıca Bursa Banyoları: Banyo Ri-
salesi başlığıyla Cumhuriyet devrinde 
yeniden basılmıştır (Kenan Matbaası, 
İstanbul, 1943). Bkz. Nezaket Özdemir, 
Bursa Kaynakçası, s.56. 
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de titreşiyordu. Sabahleyin gözlerimi 
açtığım vakit güneş henüz karşıki 
dağın arkasından yavaş yavaş yükse-
liyordu. Bir an evvel bu tarihî şehri 
görmek için sabırsızlanarak hemen 
kendimi sokağa attım. Evet, bütün 
şehir bir küme taş yığınından ibaret. 
Yunan, bu kâfir düşman, son harbde 
burasını da tamamıyla harab etmiş; 
mabedleri yıkmış; yakmış; türbeleri 
ve mezarları kırmış; geçirmiş ve hat-
ta merkadleri (mezarları) kırmakla 
değil, içindeki kemikleri bile mahvet-
mekten utanmamıştır. Fakat bu taş 
yığınları arasında yaşayan insanlar-
daki kavî azim ve metanetini vatan 
ve toprak aşkını kıramamış; herkes, 
kadın ve erkek yuvasını yapmakla 
meşgul. Her tarafta yeni bir temel 
atılmış. Bahçeler belleniyor. Şehire 
girince muazzam yeni bir bina sanki 
başını mağrurane kaldırarak harabe-
leri seyrediyor. Medeni memleketler-
de en küçük bir köyde bile en ziyade 
nazar-ı dikkati celbeden şey mekteb 
binasıdır. Böyle, burada ilk yapılan 
şey, muazzam bina, bu mektebdir. 
Kaymakam Bey’in refakatinde bura-
nın, bu ilim ve irfan yuvasının kapı-
sından içeriye girince kalbim burasını 
düşünenlere ve yaptıranlara karşı 
derin ve samimi bir hiss-i şükranla 
çarptı. Yüksek tavanlı, geniş pence-
reli, büyük odalı ve idaresi cihetiyle 
asribir mekteb. Erkek ve kız çocukları 
aynı bina dâhilinde tahsil ediyorlar. 
Bizleri pek nazikâne kabul eden mu-
allime hanımlar ile muallim beylere 
çocukların adedini sorduğum vakit, 
şimdilik yüz yetmiş-yüz seksen kadar 
olduğu fakat bir zaman sonra havalar 
ısınmaya başlayınca pek çoklarının 
sıtma yüzünden mektebe devam ede-
medikleri cevabını aldım. Kaymakam 
Bey, mektepteki çocukların hepsinin 
ayrı ayrı isimlerini, ahval-i hususi-
yetlerini (özel durumlarını) biliyor 
ve adeta bir baba gibi hepsini ayrı 
ayrı himaye ediyordu. Hakikaten ço-
cukların kısm-ı azamı uçuk benizleri, 
dar omuzlarıyla nazar-ı dikkati celb 
ediyorlardı. 
Ah, bu sıtma! Memleketi harab edip 
kemiren düşman! Gerçi her mem-
lekette verem, frengi, vefeyat-ı etfal 
(çocuk ölümleri) ve alkolizm gibi 
bela-yı ictimaiye (toplumsal belalar) 
var ise de bizde bunlara bir de sıtma 
felaketi inzimam ediyor. Hükümet-i 
milliyemiz birçok fedakârlıklar ile 
sıtma mücadelesine başladı. Fakat 

bu mücadelede muvaffakiyeti yalnız 
hükümetin sa‘y (çalışmak) ve gayre-
tinden beklememelidir. Mücadelede 
cehd-i umumi (toplu mücadele) lâ-
zımdır. Hükümet, belediye, halk kuv-
vet ve gayreti birleştirilmelidir ki, bu 
bi-eman düşmanımızı mahvedelim. 
İznik Mektebi’nde kemâl-i mem-
nuniyetle gördüğüm bir şey de 
terbiye-i sıhhiyeye edilen ihtimam-
dır. Takviye-i bedeniye ve terbiye-i 
sıhhiyenin umum mekteplerimizde 
her şeyden evvel tatbik ve tamimi 
fevkalade mühimdir.
Birkaç gün kalıp ahali ve hususiy-
le kadınları muayene neticesinde 
hemen hepsinin sıtmadan muzda-
rip olduklarını gördüm. Gönül bu 
cennet gibi güzel memleketimizde 

sıhhatli, kavi bir nesil yetişmesini 
çok arzu eder.
Sözü kesmeden evvel İznik’teki kar-
deşlerimden doktorluk namına gör-
düğüm hüsn-i kabul ve hürmet beni 
pek müteessir ve minnettar bıraktı. 
Müteessir oldum. Çünkü Türk kadını-
nın büyük bir kısmı bugün hâlâ daha 
taassup ve cehalet yüzünden teda-
viden mahrumdur. Minettar kaldım. 
Çünkü bu hüsn-i kabul ve teveccüh ile 
yetişecek Türk kadın doktorluğu için 
ümitvâr oldum. 
İstanbul - Nuruosmaniye Caddesi, 52
Doktor Safiye Ali
(Servet-i Fünun, No: 1504-30, 11 
Haziran 1341, Sene: 34, Cilt: 58, s. 
59-62)

İznik Mahmud Çelebi Camii
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“Osmanlı’nın dibâcesi” olarak 
adlandırılan yeşil Bursa, pek çok 
âlimi bünyesinde barındırmış ve 
pek çok önemli şahsiyetin yetiş-

mesine zemin hazırlamış bir kültür 
şehridir. 
Bursa Günlüğü’nün bir önceki sayı-
sında “Biyografi Kaynaklarımız: Bazı 
Bursa Vefeyâtnâmeleri ve Müellifleri 
-1-” başlıklı yazımızda, vefeyât ve 
vefeyâtnâme kavramları üzerinde 
durup aziz şehir Bursa’mızdaki bazı 
vefeyâtnâmeler ve bunların müellifle-
ri ile ilgili bilgi vermiştik. Bu yazımız-
da da bu bahse devam edeceğiz. 
Vefeyâtnâmeler, hem edebiyat 
tarihimizdeki mühim biyografik 
kaynaklarımız hem de Bursa kültür 
hafızamızın önemli eserleri arasın-
da yer almaktadırlar. Bu sebeple de 
büyük önem taşımaktadırlar. Onları 

tanımak ve bilmek demek kendi 
kültür tarihimizden haberdar olmak 
demektir. Vefeyâtnâmeler, bizlere 
kaleme alınmış olduğu şehirlerin 
biyografilerini sunar.
Ahmed Ziyâeddin Efendi (ö. 1784) 
- Gülzâr-ı Sulehâ ve Vefeyât-ı Urefâ
Eserin müellifi 1161/1748 yılında 
Bursa’da doğmuştur. İlk eğitimini 
ailesinden alan Ahmed Ziyâeddin 
Efendi, yaşadığı dönemdeki önemli 
şahsiyetlerin bilgilerinden istifade 
etmiştir. İyi bir tasavvuf eğitimi al-
mıştır. Kaynaklarda onun genç yaşta 
vebadan öldüğü kayıtlıdır.
Müellifin tek eseri, Gülzâr-ı Sulehâ 
ve Vefeyât-ı Urefâ’dır. Eser, İsmail 
Beliğ’in Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ına 
zeyl olarak yazılmıştır. Eserde İsma-
il Beliğ’in bıraktığı 1722 yılından 
başlayarak 1782 yılına değin geçen 

süreçte Bursa’da vefat etmiş olan 216 
kişinin biyografisine yer verilmiştir. 
Bu kişiler, şeyhler, vâizler, şairler, 
müderrisler, dedeler, valiler ve hattat-
lardan oluşmaktadır. 
Vefeyâtnâme beş ana bölüm ile -bu 
bölümlere “gülbün” adı verilmiştir- 
beş alt bölümden -bu bölümlere “fa-
sıl” adı verilmiştir- oluşmaktadır.
Eserin;
Birinci bölümde şeyhlerin;
Birinci alt bölümde vaizlerin,
İkinci bölümde valilerin;
İkinci alt bölümde müderrislerin,
Üçüncü bölümde dedelerin;
Üçüncü alt bölümde sulehânın,
Dördüncü bölümde şairlerin;
Dördüncü alt bölümde nedimlerin,
Beşinci bölümde hattatların;

Biyografi Kaynaklarımız: 

Bazı Bursa Vefeyâtnâmeleri 
ve Müellifleri -2-

Dr. Özlem Güngör / Bursa Uludağ Üniversitesi
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Beşinci alt bölümde musikişinâsların 
hâl tercümelerine yer verilmiştir.1

Mehmed Fahreddîn Efendi  
(ö. 1271/1855) - Gülzâr-ı İrfân2

Şeyh Seyyid Ahmed Şerefeddîn 
Efendi’nin oğlu olan Mehmed Fah-
reddîn Efendi, 1792 yılında Bursa’da 
doğmuştur. Hayatı ve eğitim süreci 
hakkında teferruatlı bilgiler olmayan 
Mehmed Fahreddîn, babasının ölümü 
ile Enârî Dergâhı’na şeyh olmuş ve 
45 yıla yakın bir süre bu dergâhta 
şeyhlik görevini icra etmiştir. Bunun 
yanı sıra onun Gazzîzâde Abdullatîf 
Efendi’nin -iki tane vefeyâtnâme ya-
zarı- kızı Seyyide Hüsniye Hanım ile 
evlendiği bilinmektedir. Kaynaklarda, 
Mehmed Fahreddîn’in hiç çocuğu 
olmadığı bilgisi de kayıtlıdır. Yaşamı 
hakkında az bilgiye sahip olduğu-
muz müellif, 1855 yılında Bursa, 
Çekirge’de vefat etmiştir. 
Büyük dedesi, İsmail Hakkı Bur-
sevî’nin meclislerinde bulunmuş bir 
zattır. Celvetî şeyhi olan Bursevî, hem 
tasavvufî hem de edebî yönü çok 
güçlü olan bir âlimdir. Böyle bir ismin 
ilim meclisinde bulunup ondan na-
siplenmiş olması, Mehmed Fahreddîn 
Efendi’yi de dedesi vasıtasıyla olumlu 
yönde etkilemiştir. Fahreddîn Efen-
di’nin büyük dedesi Bursevî’nin yanı 
sıra Niyâzî-i Mısrî’nin halifelerinden 

1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Kara, Mustafa 
(1995). “Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin”, 
TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 11, s. 486

2 Bu eser doktora tezi olarak çalışıl-
mıştır. Güzel, Bilal (2021). Mehmed 
Fahreddin Bursavi ve Gülzâr-ı İrfân 
İsimli Biyografik Eseri (İnceleme-Me-
tin-Dizin), Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitü-
sü, Ankara.

olan Ahmed-i Gazzî’ye intisap etmiş 
ve ondan icazet almıştır. Ardından da 
Enârî Dergâhı’na şeyh olmuştur. Ba-
bası da mezkûr dergâhta postnişînlik 
yapmıştır.
Yadigâr-ı Şemsî’den edindiğimiz bil-
giye göre Mehmed Fahreddîn Efendi 
kaleme aldığı bu eseri Abdülmecid 
Han’a sunmuş ve karşılığında ise beş 
yüz kuruş maaşa bağlanmıştır.
Mehmed Fahreddîn Efendi’nin bili-
nen tek eseri Gülzâr-ı İrfân’dır. Bursa 
vefeyâtnâmeleri arasında yer alan bu 
eser, edebiyat tarihimiz için mühim 
biyografi kaynaklarımızdandır.
Müellif, eserinde Bursalı İsmail 

Beliğ’in (ö. 1142/1729) Güldeste-i 
Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı 
Nâdiredân3 ile Eşrefzâde Ahmed 
Ziyâeddîn Efendi’nin Gülzâr-ı Sulehâ 
ve Vefeyât-ı Urefâ isimli eserlerinde 
mevcut olan isimlerden seçmeler ya-
parak özet bilgiler sunmuştur. Bunun 
yanı sıra müellif, 1782-1841 yılları 
arasında vefat eden şahısları da eseri-
ne eklemiştir.

3 Bu eserden ve müellifinden bir önceki 
sayıda bahsettik. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Bursa Günlüğü, S. 18, s. 38-41, htt-
ps://bursagunlugu.com/wp-content/
uploads/2022/12/bursa-gunlugu-sa-
yi-18-web.pdf 

Bursa'yı gösteren gravür

Eşrefzâde Ahmed Ziyâeddin’in Gülzâr-ı Sulehâ ve Vefeyât-ı Urefâ adlı eserinin ilk ve son 
sayfaları (Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Ktp., Orhan Gazi, nr. 1018-2)
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Eserde, Bursa’da doğmuş, yaşamış ve 
ölmüş kişilerin biyografilerinin yanı 
sıra başka şehirlerde doğmuş olsa da 
Bursa’ya gelip burada medfun olmuş 
kişilerin de biyografilerine yer veril-
miştir. Eser diğer vefeyâtnâmelerde 
de olduğu gibi “ravza” adı verilen on 
bölümden ve “tabaka” adı verilen 
sekiz alt bölümden müteşekkildir.
Birinci bölümde (Ravza-i Evvel), me-
zarı Bursa’da olan padişahlara;
İkinci bölümde (Ravza-i Sânî), mezarı 
Bursa’da olan şehzadelere;
Üçüncü bölümde (Ravza-i Sâlis) me-
zarı Bursa’da olan vezir ve emirlere;
Birinci alt bölümde (Tabaka-i Evvel) 

mezarı Bursa’da olan şeyhülislâmlara,
İkinci alt bölümde (Tabaka-i Sânî) 
mezarı Bursa’da olan kazaskerlere,
Dördüncü bölümde (Ravza-i Râbî) 
mezarı Bursa’da olan evliyâlar ve bu-
rada hankah kurmuş olan şeyhlere;
Üçüncü alt bölümde (Tabaka-i Sâlîs) 
bazı zaviye şeyhlerine,
Dördüncü alt bölümde (Tabaka-i 
Râbî) bazı tarikat halifelerine,
Beşinci bölümde (Ravza-i Hâmis) me-
zarı Bursa’da bulunan valilere;
Altıncı bölümde (Ravza-i Sâdis) me-
zarı Bursa’da olan ulema ve müder-
rislere;

Yedinci bölümde (Ravza-i Sâbi) me-
zarı Bursa’da olan abdallar ve mec-
zuplara;
Beşinci alt bölümde (Tabaka-i Hâmis) 
mezarı Bursa’da olan vaizlere,
Sekizinci bölümde (Ravza-i Sâmin) 
mezarı Bursa’da olan ders-i ammlara;
Dokuzuncu bölümde (Ravza-i Tâsi) 
mezarı Bursa’da olan dedelere;
Altıncı alt bölümde (Tabaka-i Sâdis) 
mezarı Bursa’da olan imamlar ve 
hatiplere,
Yedinci alt bölümde (Tabaka-i Sâbi) 
mezarı Bursa’da olan musikişinaslara,
Sekizinci alt bölümde (Tabaka-i Sâ-
min) mezarı Bursa’da bulunan şair-
lere,
Onuncu bölümde (Ravza-i Aşer) zik-
retmeye değer bazı kişilere ve hati-
meye yer verilmiştir.4

Mehmed Şemseddîn (ö. 1936)  
Yâdigâr-ı Şemsî5

1283/1867 yılında Bursa’da doğan 
Mehmed Şemseddîn, şiirlerinde 
Şemsî veyahut Şems-i Mısrî mah-
laslarını kullanmıştır. İlk eğitimini 
babası ile birlikte Münzevî Dergâhı 
şeyhi Vahyî Efendi’den almıştır. Eği-
timine Bursa’da başlamakla birlikte 
babasının işi dolayısıyla farklı şehir-
lerde sürdürmek zorunda kalmıştır. 
Sonraki yıllarda tekrardan Bursa’ya 
dönen müellif, burada çeşitli görev-
lerde bulunmuş olup 9 Ekim 1936’da 
İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 
vefat etmiştir. 
Mehmed Şemseddîn Ulusoy, Bursa 
kültürü ve tarihi üzerinde tafsilatlı 
araştırmalar ve çalışmalar yapmıştır. 
Önemli kültür tarihçilerimizdendir. 
Manzum ve mensur olmak üzere Bur-
sa ile ilgili pek çok eseri mevcuttur. 
Şehrin âlimlerinin, mutasavvıflarının, 
şairlerinin yanı sıra türbeler, camiler, 
medrese ve mezarlıklar hakkında 
teferruatlı bilgiler sunmuştur.6

Mehmed Şemseddîn, Yadigâr-ı Şemsî 
adını verdiği eserlerle Bursa’daki 
vefeyâtnâme dizisine bir başka eseri 

4 Ayrıntılı bilgi için bkz. Güzel, age., s. 37.
5 Eser yayınlamıştır. Ulusoy, Mehmed 

Şemseddin (2021). Bursa Dergâhları 
Yâdigâr-ı Şemsî. (haz. Mustafa Kara 
- Kadir Atlansoy), Bursa: Osmangazi 
Belediyesi Yayınları.

6 Müellifin eserleri, 8 cilt hâlinde Os-
mangazi Belediyesi Yayınları tarafın-
dan neşredildi.

Gülzâr-ı İrfân’ın ilk iki sayfası (Âtıf Efendi Ktp., nr. 1923)

Mehmet Şemseddin Ulusoy
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eklemiştir. Bu eser aynı zamanda, Bur-
sa vefeyâtnâmelerinin sonuncusudur. 
Müellif eserde Baldırzâde Şeyh Meh-
med Selîsî Efendi’nin Ravza-i Evliyâ’sı 
ile Bursalı İsmail Beliğ’in Güldeste-i 
Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı 
Nâdiredân’ı ve onların zeyillerinin 
bıraktığı yerden devam etmiştir. Al-
fabetik bir tasnife göre tertip edilen 
eserde Bursa’daki dergâhları tarihi 
ve bu dergâhlarda görev yapan post-
nişînler hakkında bilgi verilmiştir. 
Bunun yanı sıra meşhur kişilerin bi-
yografileri da anlatılmıştır.
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1890’lı yıllar. İmtihanlar 
Şemsettin Efendi’nin yolunu 
Dersaâdet’e çıkarmaktadır. 
Pınarbaşı İzzettin Camii ha-

tipliği beratını almak üzere vazife 
icabı ilk kez pâyitahta giden yirmi 
yaşlarında bir şeyh namzedi, üç 
sene sonra Meclis-i Meşâyih imti-
hanını geçip “yüzündeki halâvet ve 
nûrâniyet hüsn-i hâline delâlet edi-
yor” iltifatlarına mazhar olduğunda 
Bursa Mısrî Dergâhı’nın postnişi-
nidir artık. Kendi deyimiyle “ni-
gehbân-ı âsitâne-i feyz-i âşiyâne”; 
âsitânenin gözcüsü. Bursa’dan önce 
pîri Niyazî-i Mısrî’nin Limni’deki 
dergâhına hizmet etmiş; Mevlid ce-
miyetlerini ve kandilleri orada ihya 
etmiştir. Pîr’in huzurunda istirham 
edilen temenni kabul görmüştür. 
Limni’ye gerçekleştirdiği ilk seya-
hat neredeyse yirmi sene boyunca 
İstanbul, Midilli ve kimi zaman 
Selanik’i aşıp yaşanacak macerala-
rın fitili olacaktır. Bir Regaip gecesi 
Limni’deki ihvan Şemsettin Efen-
di’nin gümrükten donanma feneri 
getirerek dergâhın etrafındaki de-
mir parmaklığa ve türbenin sancak 
direğine astığını, kaleyi donattığını, 
Sakal-ı Şerif sehpasını bohçalayıp 
çarşaflarla süslediğini görünce 
“Şeyh Efendi çelin yaptı, çelin.” diye-
rek sevinmiştir. Yatsı ezanı sonrası 
ince ve davudî sesli çocuklar şu 
ilahiyi okumaktadır: 
“Hak-pây-ı ser-firâza geldim.
Ser-Ali’ye hem-râza geldim.
Uluvviyetinle pervâza geldim.
Huzuruna ben niyâza geldim.”

Şemsettin 
Efendi’nin 
Gözünden 
Bursa’da 
Ramazan 
İklimi

Dr. Betül Tarakçı
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II. Meşrutiyet’in ilanı üzerine Bursa’dan çıkması zorla-
şan Şeyh Efendi, yaşanan keşmekeş sonrası kaleminin 
ebediyetine sığınacak, yetiştiği halkalara dâhil olmanın 
imkânını arayacaktır. Pîr’inin menakıbını sadeleştirecek, 
Bursa Narlı Şeyhi Fahrettin Efendi’nin bıraktığı yerden 
Bursa meşâyihinin ve meşâhirinin serencamlarını kayıt 
altına alacaktır. Şehrin bazı mezarlıkları, camileri, med-
reseleri, türbeleri yerle yeksan olurken şehre vefasını se-
batla sürdürecektir. Elinde merdiven bir camii kitabesine 
tırmanırken, kimi zaman elinde kürek bir mezar taşının 
tozunu silkelerken ama illa ki adımlarını sayarken buluruz 
Şemsettin Efendi’yi. Dergâhların sırlanışının ardından 
Bursa’da tek başına bir Ramazan geleneği başlatmış, her 
bir terâvihi ayrı bir camide kılarak altı sene boyunca edin-
diği tecrübeleri dîvanı Eş’âr-ı Şemsî’de bazen Arapça ve 
Farsça birer beyitle süsleyerek manzum hâle getirir.1 Kimi 
vakit oğlu Fehamettin ve torunu Necmettin efendilerin 
kendisine eşlik ettiği, ekseriyetle Ulu Cami’de başladığı 
terâvihleri Üftade Camii ile sonlandırır. 1932 senesi bir 
istisnadır. O sene Kadir Gecesi’ni Sakal-ı Şerif ziyareti ile 
Ulu Cami’de ya da Eminiye Dergâhı’nda değil, Numâniye 
Dergâhı’nda ihya edecektir: 
“Bin üç yüz elli bir şehr-i sıyâmını bi-hamdillah 
İdüp idrâk müşerref eyledi Rabbim Te’âlâllah 

Birinci gece dergâhda Fehâmüddin imam oldu 
Terâvihi kılup îfa gönüllerde sürûr doldu

İkinci gece Câmi-i Kebir’de eyledüm îfa 
Kabul etsin namazımı inâyet eyleyüp Mevla 

Şeker Hoca’da üçüncü gece kıldık terâvihi 
Kemâl-i aşk ile ettik kıraat biz tesâbihi 

Gidip dördüncü akşam da eda ettik idi Simkeş’te 
Kabul etsin Hüda zira biraz güç oldu bu kışta 

Gidip Güngörmez’e beş idi şehr-i sıyam ol şeb 
Umumiyet ile etsin terâvihi kabul ol Rab 

Dahi altıncı da cami-i Timurtaş’ta eda kıldım 
Okudu sure-i Ebrar imam ben de safâ kıldım 

Soğuk çok idi gece edip evde namaz îfa 
Gönülden eyledim zat-ı İlahî’ye niyaz îfa 

İmamet eyledi oğlum Fehameddin cemaatle 
Eda ettik teravihi gönül doldu saadetle 

Dokuzdu leyle-i şehr-i sıyam Sağrıcı Sungur’da 
Okudu hel etâ ben de bulup feyzi bu uğurda 

Onuncu gece hatm ile kılıp Nalbantoğlu’nda 
Hele yok şüphemiz asla terâvihin kabulünde 

Gelince leyle-i ihda-aşer şehr-i sıyamun hem 
İvaz Paşa’da kıldım ben gönülde kalmadı hiç hem

Kılıp yalnız yine evde şeb-i düvazdeh bu aciz 
Niyazım arz edip zat-ı Hüda’ya müznib-i nâçiz 

1 Mehmed Şemseddin Ulusoy, Dîvân / Eş’âr-ı Şemsî, haz. 
Mustafa Efe, Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, 2022, s. 
735-751.

Gidüp Orhan on üçüncü gece kıldım namazı ben 
Kabul etsin namazların umum müminlerin zü’l-menn

Yağup bâran u sonra kar soğuk fazla idi zira 
Kılup üç gece yalnızca terâvihi fakir îfâ

Ayın on yedisi idi Alaca Mescid’e gittim 
Namazı lutf-ı Hak ile o mescidde eda ettim 

Çekirge’ye gidip kıldım namazı on sekizde ben 
Misal-i cennet olmuştu gönül de oldu pür-şen 

İmam da hoş müezzinler güzel sesli idi el-Hak 
Münevverdi içi cami’ şerifin oldu pür-revnak 

Gidip on dokuzu idi veya Şemseddin bu şeb 
Hatm ile eyledik îfa terâvihi bi-hamdi Rab 

Kılıp yirminciyi de evde makâmatla bi-hamdillah 
Terâvihi edip ifa muvaffak eyledi Allah 

Kılıp yirmi birincide Kara Çelebi’de el-Hak 
Olur müminlerin kalbi münevver yüzleri berrak 

Hava rüzgâr idi gayet kılıp evde terâvihi 
İki gecede yalnızca eda ettim tesâbihi 

Gidip Mecnun Dede Camii’ne kıldım namaz anda 
Gecesi yirmi dört idi sıyamun zevki var canda 

Misafir geldi yirmi beşinde evde kıldım ben 
Terâvihi kabul etsin beni me’cur Hüda-yı menn 

Bu yirmi altısında biz olup med’uv iftara 
Gelince olmuşum meşgul namaz ile ben ezkara 

Eddeytü fi Tekketi’n Numan terâvih ba’deha zâir 
Mübarek lıhyetü’l-eşref ve künna fâiz ve tâhir 

Hekimoğlu Ali Paşa diniyor camiine anın 
Eda ettik terâvihi ola makbul-i Yezdan’ın 

Terâvih râ-be-şeb-i bist ü heşt hâne edâ kerdem 
Niyâz ü arz-ı hâcâtem be-dergâh-ı Hüda kerdem 

Gidip Cami-i Kebir’e eda ettik terâvihi 
Hitam buldu terâvih Hak kabul etsin tesâbihi 

Bu yıl yirmi dokuz oldu sıyam tuttuk bi-hamdillah 
Muvaffak eylesin çok çok nice yıllar ile Allah 

Cumadır ‘id-i fıtr razı ola hep cümleden mâbud 
Ola her vech ile mümin olanlar dü-cihan mesud 

Duamız Şems-i Mısrî olur makbul ümidim var 
Diyelim cümlemiz âmin kabul eyler Hüda her bâr 
Şemsettin Efendi, Rûzedâr-ı Şemsî2 başlığı altında Rama-
zan’a has fıkralar sunarken bu manzumelere de yer verir.
Bir sonraki adım olarak seneler boyu şehrin hafızasına 
dâir tuttuğu kayıtları hasta yatağında beş ay içinde bir-
leştirecek, Tarih Encümeni üyesi olduğundan beri gönlü-
ne düşen Bursa şehir tarihi yazma hayalini bu kayıtları 

2 Mustafa Kara, “Teravihi Hangi Camide Kılalım?”, Ramazan 
Kitabı, BİSAG (175. Toplantı Hatırası), Bursa, s. 20-24.
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yansıtacak şekilde gerçekleştirecek-
tir: Âyine-i Diyâr-ı Şemsî. Bu eseri 
öncekilerden farklı kılan; esnaf ce-
miyetlerinden gelin âdetlerine, hacı 
teşyilerinden hatim cemiyetlerine ve 
helva muhabbetlerine varan kadar 
incelikli nabız tutuşudur. 
“Ramazan Geceleri, Mahyalar, 
Kandiller, Temcidler” başlığı da bu 
eserde müstakil bir bölüm hâline 
gelmiştir. Üç ayların ilk perşembesi, 
Receb-i Şerif ’in ilk kandili Regaib’de 
Bursa dergâhları ve konakların-
da çörekler, lokmalar yapılmakta, 
peşi sıra Miraç Kandili’nde okunan 
Mîrâciye sonrası süt ve şerbet da-
ğıtılmaktadır. Şaban ayında Berat 
Kandili vakti girdiğinde her mahal-
lede bir davul başında toplanıp kâ-
ğıttan yapılan külahı nöbetle giyen 

çocuklar para istemeye gitmektedir. 
Davulun ardından çocuklar bağrış-
maktadır: “Bâşiş, bâşiş, bâşişler. İşte 
geldi dervişler. Dervişlerin parası 
yok. Beş paralık mum ister.” Külah-
çıya para verilirse yine hep birden 
“Harekettir hareket, kesesine bere-
ket.” diye bağrışırlar. Şayet birkaç 
defa gelip geçenler beş-on kuruş 
para vermezse bu defa kafiyeler 
başka türlü dizilir! Bazısı para verir 
bazısı aldırmaz bazısı da hiddetine 
mağlup olarak çocukların üstüne 
yürür. Artık kaçan kaçana! Gün ge-
ceye döndüğünde topladıkları para 
ile fişek, maytap ve kestane alırlar. 
Bir şenliktir gider. Bu şenliğin gü-
rültüye, kavgaya dönüştüğü de olur. 
Kafalar yarılır, kollar kırılır. Şem-
settin Efendi’nin deyimiyle “safâlar 
cefa olur”. Çocuklar derken delikan-

lıların katıldığı bu arbede genellikle 
Hisar Mahallesi delikanlılarıyla 
Yeşil delikanlıları arasında yaşanır. 
Akşam ezanında mumlar yanmaya 
başlamıştır. Mumlarla camiyi ve 
evlerini süslerler.
Berat Kandili, Ramazan’ın gelip 
çattığını gösterir esasen. Eskilerin 
tabiriyle “zevk-i visal” yani kavuşma 
zevkinin tesiriyle yorgunluklar unu-
tulmuştur. Şemsettin Efendi, Rama-
zan’a mahsus hatıralarını kimi zaman 
coşkun kimi zaman mahzun anlatma-
ya devam eder eserinde. Her makama 
âşina, âmâ baş müezzin Câbizâde’nin 
her iki rekâtta bir makam değişti-
rerek kıldırdığı teravihleri özlemle 
yâd eder. Bu hususta meşhur olan 
müezzinlerden biri de büyük dayısı 
Sûfizâde Hasan Zatî Efendi’dir. Rama-
zan geceleri cumhur kıraatle tesbihat 
yapmakta, Ya Latif çekmektedir. Dışa-
rısı nasıl şenliklidir kim bilir? Cüzcü 
çadırlarıyla dolan avluda geceleri 
sarkıtılan kandile cüzcüler cüz koy-
makta, simitçiler simit bağlamaktadır. 
Minarelerde okunan temcitlerde en 
son perdeden tevhit çeken müezzin 
Salih Efendi, aynı zamanda Kara Ab-
durrezzak Dergâhı şeyhidir. Temcit 
okumak için minareye çıkan beş-on 
kişi Kelime-i Tevhit’ten sonra sıra ile 
peygamberlerin isimlerini anmakta, 
kasideler ve ilahiler okumaktadır. 
Yüzyıllardır süregelen usullere, son-
raları karşı çıkanlar olacaktır. Bazı 
mutaassıp Laz vaizler Ulu Cami’deki 
kürsülerde bid’at lafı eder olmuştur. 
Hâlbuki Şemsettin Efendi, Hz. Üfta-
de’nin kandillerde ifa ettiği bilinen 
usûlü dinlemek için daha çocuk yaşla-
rında Ulu Cami’de aldığı ruhanî zevki 
aramaktadır. “Ne ise şimdi onlar da 
metruk oldu da kurtuldular.” şeklinde 
vaizlere hiddetlenen Şemsettin Efen-
di, son İstanbul ziyaretlerinde Eyüp 
Sultan’da şahit oldukları karşısında 
bu kez kendisi bid’atlardan yakınma-
ya başlayacaktır. Ramazan’da kâğıtla-
ra basılı mühürlerin iftar vakti ziya-
retçiler tarafından şifa niyetine su ile 
yutulmasını hayretler içinde seyreder. 
Anlaşılan o ki Lihye-i Saadet yani Sa-
kal-ı Şerif henüz bid’atlere karışma-
mıştır o yıllarda. Zira camilerde Kadir 
Gecesi görülen Sakal-ı Şerif, Bursa 
türbelerinde Kadir Gecesi’nin günü, 
tekkelerde ise Kadir Gecesi’nden bir 
sonraki gece ziyaret edilmektedir. 
Cami-i Kebir Kütüphanesi’ni kendi 
kitaplarını da ilave ederek kuran Şeyh 

Şemsettin Efendi'nin Ramazaniyye'si
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Abdullah Efendi’nin yadigâr bıraktığı 
Sakal-ı Şerif ise Ramazan-ı Şerif’in 
yirmi altıncı günü ikindi namazından 
sonra Münzevî Dergâhı’nda misafirle-
rini ağırlamaktadır. 
Ulu Cami’nin mahyalarının seyri ayrı 
bir heyecan yaratır. Caminin müez-
zinlerinden biri aynı zamanda mahya 
ustasıdır. Mahyacı Yusuf Efendi, Şem-
settin Efendi’nin dedesi Haydar Efen-
di’den meşk ederek Sa’dî Dergâhı’nda 
zakirlik, babası İsmail Nazif Efendi’ye 
peyrevlik etmektedir. Kimsenin 
mahyacılıkta kendisini geçemediği 
Yusuf Efendi’nin bu hususiyeti mezar 
taşında da kendini gösterecektir. Ulu 
Cami’de teravih kılmak o günlerde de 
hasretle beklenen bir şeydir. Şehrin 
sayfiyesi sayılan Karaca Muhyiddin 
Efendi’nin kabrinin bulunduğu, küçük 
büyük herkesin ziyaret ettiği ve fakat 
o yıllarda harap olan Aydede’den 
yürüyen elli kadar fenerli zatın Rama-
zan-ı Şeriflerde Ulu Cami’ye teravihe 
geldiğini yakınlarda olan Üçkozlar 
şeyhi Said Efendi aktarmaktadır. Bir 
de Ramazan’ın sonunda Ulu Cami’de 
itikâfa girenler olur. Onlardan biri 
Şemsettin Efendi’nin deyimiyle “ha-
lim selim, daima sükûta mülâzım” 
olan Mir-i Büdela Dergâhı şeyhi Os-
man Necmeddin Efendi’dir (v. 1908).
İtikâfa girenler kendilerini mahrum 
etse de ‘aş’ pişmek zorundadır. Cami-
lerin yanı başında Ramazan boyunca 
aş çıkaran imarethanelerden biri de 
Orhan Bey ve zamanında kalenderle-
rin yaşadığı, harap iken ihya edilmiş 
Ebu İshak imaretidir ki tezgâhları 
bayram arifesinde zerde kazanından 

sıçrayan safranla sarıya boyanmak-
tadır. Yavuklusunu unutmayanlar 
vardır bir de Ramazanlarda. Önce 
şeker, haftasına birkaç okka kaymak 
gönderilen gelin evlerine Ramazan’da 
çerez gitmektedir. Kimi zaman gelin-
lerin gelişi bir iftar sofrasında müj-
delenir. Bu hikâyeyi Şemsettin Efendi 
Yadigâr-ı Şemsî’nin Eminiyye Dergâhı 
bahsinde anlatır. Ayasofya Cami’nde 
Yasin-i Şerif okumakla meşgul olan 
Kerküklü Mehmed Emin Efendi’yi, (v. 
1813) dersi bitirdikten sonra yanına 
gelen ve beklediği zatın kendisi oldu-
ğunu îmâ eden Şeyh Mehmed Agâh 
Efendi konağına iftara götürecektir. 
Kendisi Sultan II. Mehmed’in fetihte 
yanında bulunan bir zatın neslin-
dendir ve Mevlevîliğe alakası vardır. 
Mâbeyn ve Enderun’da görev alsa da 
o vakitler Galata Mevlevîhânesi’ne ya-
kın olan hanesinde inzivaya çekilmiş, 
Mevlevîhâne’nin postnişîni Mîrâciye 
müellifi Osman Nâyî Dede’ye inâbe 
etmiştir. Burada Mesnevî okutmakta 
ve Mevlânâ Hazretleri’nin türbesin-
deki kandil fitillerini elleriyle büküp 
sandıklarla Konya’ya göndermektedir. 
Neccarzâde Hoca Rıza Efendi vasıta-
sıyla da Nakşibendiliğe intisap etmiş-
tir. O akşam iftarın akabinde icazet 
alarak hilafete nâil olan Emin Efendi, 
postun ve dahi Agâh Efendi’nin toru-
nu Ümmü Gülsüm Hanım’ın kendisi-
ne verildiğinin müjdesini alır.
Bazen bu düğün En Sevgili ile vukû 
bulur. 1866 Ramazan’ında İncirli 
Dergâhı şeyhi Eşrefzâde Nafiz Efendi 
şehirdeki birçok meşâyihi davet ettiği 
gece iftarını açmak için O’nun sofra-
sını seçmiştir. Her Ramazan Mushaf 

yazarak camilere vakfeden, İshak 
Hocası Ahmet Efendi’yi konağında 
ağırlayan, Gülistan, Hümâyunnâme 
gibi eserleri, Osmanlı sultanlarının 
ve önde gelen sûfî şeyhlerinin sûret-
lerini resmeden Zeynelabidin Ağa da 
(v. 1698) bir Kadir Gecesi böylesi bir 
buluşmayı tercih edenlerdendir. 

Mehmet Şemsettin Ulusoy 
(Ahmet Erdönmez Koleksiyonu)

Mehmet Şemsettin Ulusoy'un Âyine-i Diyâr-ı Şemsî adlı eserinden örnek sayfalar (Ahmet Erdönmez Koleksiyonu)
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Repronet Klişe   

Repronet Klişe, Çetin 
Gündoğdu ve Nedim Erşaylı 
tarafından 1979 yılında 
kurulmuştur. Onların 1974 

yılından önce yaptıklarıyla ilgili 
elimizde yeterli bilgi yok maalesef. 
Sonraki yıllarla ilgili Hasan Uludağ’ın 
anlattıkları konuyu daha iyi anlama-
mızı sağlamıştır. 
Nedim Erşaylı’nın oğlu Serkan Er-
şaylı şunları anlattı: Çetin Gündoğdu 
1970’li yılların başında Hakimiyet 
gazetesinde çalışmaktadır. Kalfası ise 
Nedim Erşaylı’dır. Çetin Gündoğdu’ya 
İstanbul/Cağaloğlu’ndan bir 
matbaadan teklif gelince işinden 
ayrılarak İstanbul’a gider. Bir süre 
sonra Nedim Erşaylı da ustasının 
peşinde gider. İkisinin İstanbul mace-
rası kısa sürer, 4-5 ay sonra Bursa’ya 
dönerler. Bu bilgiler kesin olarak 
doğru değildir. Hasan Uludağ’ın 
anlattığına göre ise Çetin Gündoğdu 
İstanbul’dan Bursa’ya gelmiştir.1 Ne-
dim Erşaylı ise Bursalıdır. 
Şehir Klişe’nin sahibi Ali Akyazı’nın 
dediğine göre, Çetin Gündoğdu 
ve Nedim Erşaylı Bursa’dan 
İstanbul’a klişeciliği öğrenmeye 
gitmiş, Ar Klişe’de çalışmışlardır. İşi 
öğrendikten sonra Bursa’ya dönerler. 
Kesin olan bilgi şu: İkisinin Bursa’ya 
dönüşlerinin nedeni Kardeşler Mat-
baası’nın sahibi Süleyman Tayan’ın 
yaptığı iş teklifidir. Dönüş tarihlerini 

1 Kamer Matbaası’nın sahibi Abdülkadir 
Gülensoy’un dediğine göre Çetin Gün-
doğdu’ya üç bin lira maaş verilmiştir. O 
yıllar için yüksek bir paradır. 

kesin olarak tespit edemedim. 
Bayathane Caddesi’nin yakınındaki 
Hayrettin Paşa Camii 1970’li yıllarda 
yıkılmış hâldedir. Yan tarafında kü-
çük dükkânlar ve dökümhane vardır. 
Dükkânlardan biri de Haber Klişe’dir. 
Burada Kardeşler Matbaası ve Haber 

gazetesinin, diğer gazete ve matbaa-
ların işleri yapılmaktadır. Yakınında 
Karacabey Kahvesi vardır. Hemen 
karşı tarafta iki katlı binada gazete 
idarehanesi bulunmaktadır. Bu bina 
satın alınarak yıkılır. Yerine Kardeş-
ler İşhanı inşa edilir. 1974 yılında 
Kardeşler Matbaası, Haber gazetesi, 
Haber Klişe bir araya toplanır. 
27 Haziran 1964’te faaliyete başla-
yan Haber Klişe’de, Hasan Uludağ2 

2 Hasan Uludağ 27 Mayıs 1960’ta 
Mürseller köyünde doğmuştur. Nüfusa 
1961 olarak kaydedilmiştir. Yedi erkek 
kardeştir. Dedesi dağda, otellerin 
olduğu yerde hayvancılık yapmaktadır. 
1934’te soyadı kanunu çıktığı zaman, 
nüfus memurları köye gelerek dede-

Bursa’nın 
Klişe AtölyeleriKlişe Atölyeleri

1990-1992 yılları arası film rötuş ve renk ayrımı

Çetin Gündoğdu ve oğlu  
Onur Gündoğdu'nun mezarı

Uğur Ozan Özen / Araştırmacı, Yazar
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1974’ün son aylarında çırak olarak 
işe başlar. O sırada klişede, Çetin 
Gündoğdu (usta), Nedim Erşaylı 
(kalfa) çalışmaktadır. Hasan Ulu-
dağ’ın babası, Haber gazetesini 
abonelere dağıtmaktadır. Süleyman 
Tayan’a oğlundan bahseder. Klişenin 
ne olduğunu dahi bilmeden oğlunu 
klişe atölyesinde işe başlatır. 
Hasan Uludağ sabahları matbaaya 
gelir. Yeri paspaslar, makineleri siler, 
usta gelene kadar temizliği yapar. 
Çetin Gündoğdu’yu şu sözlerle tarif 
etti: “Çetin Usta kalender, titiz, 
oturaklı bir insandı.” O yıllarda işe 
yeni başlayan çıraklara haftalık 
verilmezken, Çetin Gündoğdu, Hasan 
Uludağ’a 35 kuruş haftalık verir. 
İstanbul’da Abdullah Usta’nın (so-
yadını öğrenemedim) sahibi olduğu 
Zuhal Klişe, Bursa’da 1976 yılında 
İstanbul Klişe’yi açar. Yeri, Kara Şeyh 
Cami’nin batısında, iki katlı dükkân-
dır. Burası 1980’li yıllarda yıkılmıştır. 
Günümüzde yeşil alan ve oturma 
alanları vardır. Bursa’da açılan ikinci 
klişe atölyesidir. İlki Haber Klişe, 
üçüncü Şehir Klişe, dördüncü ise 
Repronet Klişe’dir. 
Bursa’da bir veya birkaç matbaacı, 
Haber Klişe’nin Bursa’da tek oldu-
ğunu Abdullah Usta’ya söylemiş, 
onu Bursa’ya gelmesi için teşvik 
etmiş olabilir. Abdullah Usta, o 
yıllarda 27-28 yaşlarında olan Nazif 
Tekinalp ve Murat Usta’yı Bursa’da-
ki işin başına geçirir. 
Çetin Gündoğdu 1977 yılında emekli 
olur. Sonrasında Faruk adında 
arkadaşıyla ofset baskı için film 
hazırlıklarının yapıldığı bir dükkân 
açar. Matbaacı, Çetin Gündoğdu’ya 
renkli film işini yaptırdıktan sonra, 
Haber Klişe’de kalıpları hazırlatır, 
sonra da bastırır. 
Hasan Uludağ’ın sigortası yapılma-
mış, bir ay sonra denilerek sürekli 
ertelenmiştir. Haber Klişe’den ayrılır. 

sini sorar. Onlar da çobanlık yaptığını 
söyler. Memur, “Ona söyleyin, soyadı 
Uludağ.” der. Hasan Uludağ, ilkokula 
Mürseller köyünde başlar. Sonrasında 
Pınarbaşı’daki Ahmet Vefik Paşa İlko-
kulu’nda devam eder. 10-12 yaşlarında 
Tahtakale’de ayakkabıcıda çalışırken 
okula gider. Osmangazi Ortaokulu’nun 
birinci sınıfında okulu bırakır. 1974-
2011 yılları arasında Haber Klişe, 
kısa süre İstanbul Klişe, sonrasında 
Repronet Klişe’de çalışmıştır. 

Geride Nedim Erşaylı kalır. Sonrasın-
da Hasan Uludağ, İstanbul Klişe’de 
kısa bir süre çalışır. Ne yazık ki, 
İstanbul’dan gelen iki çalışan işleri 
yürütemez. Abdullah Usta, Bursa’ya 
geldiği zaman isyan eder. İstan-
bul’dan ihtiyaç olan malzemeleri gön-
dermesine rağmen para kazanılama-
yınca kapatmaya karar verir. İstanbul 
Klişe bir yıl faaliyet göstermiştir. 
Hasan Uludağ, İstanbul Klişe’nin ka-
panacağını duyunca, öğle arasında 
Çetin Gündoğdu’nun evine giderek 
durumu anlatır. O da, Nedim Erşaylı 
ile görüşerek Abdullah Usta ile ma-
saya oturur. İki ortak, 4 bin liraya 
İstanbul Klişe’yi satın alır.3 Çetin Gün-
doğdu, Abdullah Usta’ya şöyle der: 
“Anahtarları şu an teslim edeceksin. 
Ceketini dahi almayacaksın. Bir daha 
oraya kimse girmeyecek.” İstanbul 
Klişe satılınca Murat Usta İstanbul’a 
dönmüş, ancak Nazif Tekinalp evli ve 
çocuğu olduğu için düzenini bozmak 
istememiş, Bursa’da kalmıştır. 
Nedim Erşaylı, Haber Klişe’den ayrı-
lınca, klişe atölyesi kapanır. Bir gün 
Hasan Uludağ, Süleyman Tayan ile 
yolda karşılaşır. Süleyman Tayan “Oğ-
lum, atölye kapalı duruyor. Gel şura-
sını aç, çalışsın.” der. Hasan Uludağ, 
Süleyman Tayan’ın isteğine uyarak 
Nazif Tekinalp ile birlikte bir süre 
Haber Klişe’de çalışır. 
Hasan Uludağ, akşama kadar Haber 
Klişe’de çalışır. İşten çıktıktan sonra 
Çetin Gündoğdu ve hanımı, Nedim 
Erşaylı ve hanımı ile birlikte satın 
alınan klişe atölyesini temizler. 
Burası 1979 yılının yaz aylarında 
Repronet Klişe adıyla faaliyete 
başlar. Çetin Gündoğdu, ekmek yediği 
Süleyman Tayan’a saygısızlık yapmak 
istemediği için Hasan Uludağ’a şöyle 
der: “Sen işi bırakıyorsun. Bir hafta 
gezeceksin. Bir hafta sonra iş bu-
lamazsan, benden iş istemeye gel. 
Başlayacaksın.” der. Hasan Uludağ’ın 
gönlü Repronet Klişe’dedir. Haber 
Klişe’den ayrılır ama iş aramaz. Bir 
hafta sonra ustasının yanında çalış-
maya başlar. 

3 Nedim Erşaylı’nın oğlu Serkan Erşaylı, 
klişenin olduğu binayı şöyle tarif etti: 
Burası iş yeri için yapılmış iki katlı 
bir dükkândır. İçeri girdiğinizde iki üç 
merdivenle aşağıya inerek ofis kısmı-
na ulaşırsın. Arka tarafta üretim, üst 
kat ise ham maddelerin konulduğu 
depodur.

Hasan Uludağ, 1990-1992 yılları arasında 
filme rötuş yaparken

Hasan Uludağ, 1990-1992 yılları arasında 
metal klişeye rötuş yaparken

Hasan Uludağ

Hasan Uludağ'ın çinko klişeyle portresi
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Haber Klişe’de, akşama doğru saat 
4-5 gibi spor sayfalarının klişeleri, 
saat 8-9 gibi gazetelerin birinci say-
falarının klişeleri yapılırdı. Hasan 
Uludağ, Repronet Klişe’ye geçtiğinde 
aynı şekilde devam eder. 1978 yılında 
eski garajdaki tütün deposu yanar. 
Sabaha kadar beklenir. Yangın sö-
necek, fotoğraflar gelecek, klişeleri 
yapılacaktır. 1980 yılında işadamı Ali 
Osman Sönmez’in uçağı düşer. Kli-
şelerin yapılabilmesi için fotoğraflar 
beklenir. Klişe atölyesinde gazetelerin 
klişeleri yapıldığı için, gazeteciler gibi 
ne gecen ne de gündüzün vardır.
Hasan Uludağ 1981 yılında askere 
gider. Önce Kütahya’da havacı, sonra-
sında Diyarbakır’da olmak üzere 20 
ay askerlik yapar. Askerden döndük-
ten sonra yaşadığı olayı dinleyelim: 
“Repronet’in ilk zamanları. Askerden 
döndüm. 1982 yılı olabilir. İhtilal 
zamanıydı. Arkadaşlarla hafta sonu 
Kurşunlu’ya gittik. 3-4 arkadaş yedik, 
içtik. Gazetelerin klişe işleri yapıla-
cak. Arkadaşlar benimle beraber dön-
dü. Yarım saatlik işim var. İşim bitince 
çıkacağız. Bursa’daki gazetelerin klişe 
işlerini ilçelere varana kadar ben 
yapıyorum. Bir taraftan arkadaşlar 
soruyor, böyle mi, şöyle mi, diye. Bir 
taraftan da fotoğrafların filmlerini ka-
merada çekiyorum. Arkadaşlar ‘Nasıl 
oldu?’ diye sorup kafamı karıştırıyor. 
O gün, Nergis’in fabrika açılışı vardı. 
Bülent Ulusu gelmiş. Bursa Valisi var. 
Onların fotoğrafları çekilmiş. Bir de 
Kenan Evren’in yarım sayfa büyüklü-
ğünde resmi vardı. Filmi eterin üzeri-

ne koydum. Doğru Hakimiyet gazetesi 
karşı tarafta olduğu için klişeleri 
kendim teslim ettim. Diğer gazeteler, 
Marmara, Milletindir Hakimiyet, Bur-
sa’nın Sesi eleman gönderip aldırıyor. 
Doğru Hakimiyet gazetesine ofset 
matbaa makineleri aldılar. Ertesi gün 
siyah beyazdan renkli baskıya geçe-
cek. Siyah beyaz olarak son resimleri 
yapmıştım. 
Sabah saat sekiz buçukta Repronet’e 
geldim. Doğru Hakimiyet’in önünde 
askeri jipler, makam arabaları vardı. 
Ziyarete gelmişler, diye düşündüm. 
Sabah Çetin Usta geldi. Gazetelere 
baktı. Ben de baktım. Saat 10’da tele-
fon çaldı. Doğru Hakimiyet’in sahibi 
Mümin Gençoğlu arıyor. Aynı zaman-
da Göçmen Derneği’nin [BAL-GÖÇ] 
başkanıydı. Çetin Usta telefonu açtı. 
Mümin Gençoğlu şöyle sordu ‘Çetin 
Usta gazetedeki resimleri gördün 
mü?’ Çetin Usta ‘Gördüm. Güzel 
çıkmış.’ diye cevap verdi. Mümin 
Gençoğlu ‘Ben sana resimler nasıl 
çıkmış diye sormuyorum. Gazetedeki 
resimlere iyi baktın mı?’ diye sordu. 
Çetin Usta ‘Baktım.’ cevabını verdi. 
Biz de ne olduğunu anlamadık. Mü-
min Gençoğlu ‘Gazeteye baksana, 
Kenan Evren hangi elle selam veriyor.’ 
Çetin Usta telefonu kapattı. Bana 
döndü, ‘Gazetedeki resimlere baktın 
mı?’ diye sordu. ‘Baktım.’ diye cevap 
verdim. Çetin Usta ‘Bir daha bak, iyi 
bak. Kenan Evren hangi elle selam 
veriyor?’ Bir baktım ki Kenan Evren 
sol elle selam veriyor, açılışta herkes 
sol elle tokalaşıyor. Spor sayfası olsa, 
topa sağ ayağıyla mı vurdu, yoksa sol 
ayağıyla mı fark etmiyor. Çetin Usta 
dedi ki, ‘Sen kaybol. Mahallede bak-
kal, kasaba, kahveci, kim varsa seni 
tanımıyoruz desinler. Yoksa Gölcük 
Cezaevi’nde Erbakan’ın yanına gider-
sin. Her saat başı İstiklâl Marşı söy-
letiyorlarmış.’ dedi. Korktum. Sabaha 
kadar uyuyamadım. Gözüm yolda. 
Çetin Usta gazetede tam sayfa özür 
yayımlamış. ‘Atölyemizde meydana 
gelen teknik arızadan dolayı olmuş-
tur.’ diye. Milliyetçi bir insanım, solcu 
damgası yiyecektim. Fotoğrafı ters 
koymam lazımdı. Matbaada basılınca 
fotoğraf düz çıkmış. Arkadaşlar lafa 
tutunca düz koymuşum matbaada 
basınca ters çıkmış.
Kenan Evren, aynı yıl kurban bayra-
mında açıklama yapmış. Gazetede 
açıklamayı parantez içine almışlar. 
‘Şu basının işine ben akıl erdiremiyo-

Merkez Sigorta klişesi

Nedim Erşaylı

Serkan Erşaylı

Önde Nedim Erşaylı, sağ arkada Hasan Uludağ,  
sol arkada İbrahim Uludağ, sağında Zafer (?) Bey
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rum. Sağımdaki adam soluma nasıl 
geçer, solumdaki adam sağıma nasıl 
geçer.’ Bizim olayı duymuş. Bana 
atıfta bulunuyor.
İlçelerden gelen gazeteler haftada 
bir gün çıkıyordu. Onlar haftada bir 
gün Repronet’e geliyordu. Bu olaydan 
sonra bana takılıp, ‘Bizim klişeleri 
Hasan Usta yapmasın.’ diyorlardı.”
Repronet Klişe 1983 yılında Cum-
huriyet Caddesi’nde, Abdülkadir 
Cenkçiler’in sahibi olduğu eski Tahıl 
Hanı’na taşınır. Günümüzde burada 
Tunalı Kırtasiye faaliyet göstermek-
tedir. Matbaalar ofsete geçince, klişe 
dışında kalıp işine girerler. 1984 
yılında yeni pozlama üniteleri satın 
alınır. O yıllarda Bursa’da olmayan 
modern kamera satın alınır. Çetin 
Gündoğdu, makineyi kullanması için 
İstanbul’dan Salih Usta ve adını tespit 
edemediğim iki kişiyi getirir. Onların 
bütün masrafları karşılanır. 1993 
yılında, eski Tahıl Hanı satılınca aynı 
cadde üzerindeki Abdal sokakta, Ata 
Kardeşler Süthanesi’nin karşısına, gü-
nümüzde Avcı Hırdavat’ın bulunduğu 
binanın en üst katına, 2007 yılında 
buradan Selamet Mahallesi, Vardar 
Caddesi, No: 37/A, Osmangazi’ye 
taşınır. 2023 yılı itibariyle aynı yerde 
faaliyet göstermektedir. 
Hasan Uludağ 1986 yılında evlenir. 
Aynı yıl ustası Çetin Gündoğdu yük-
sek tansiyona bağlı beyin kanaması 
sonucu evinde vefat eder.4 Eşi Gülşen 
Gündoğdu bankacıdır. Aynı zamanda 
klişenin muhasebe işleriyle de ilgile-
nir. Sonraki yıllarda oğlu Onur Gün-
doğdu da matbaada çalışır. 
Repronet Klişe’de, Çetin Gündoğdu 
idari işlerle, Nedim Erşaylı ve Hasan 
Uludağ klişe atölyesindeki işlerle 
ilgilenir. Çetin Gündoğdu’nun vefatın-
dan sonra idari işlerin başına Nedim 
Erşaylı geçer. Hasan Uludağ, Sedat 
ve Zafer beylerin klişede çalıştığını 
ancak gece geç saate kadar çalışıl-
dığı için geçimlerini başka işlerde 
aradığını söylemiştir. Bıçakçılar 
Çarşısı’nda çalışan İbrahim Uludağ 

4 Çetin Ahmet Gündoğdu, 21 Ekim 
1934’te Bursa’da doğmuştur. Ba-
basının adı Mehmet Raşit’tir. Çetin 
Gündoğdu 7 Nisan 1986’da vefat 
etmiş, Pınarbaşı Mezarlığı’nda toprağa 
verilmiştir. Aynı mezara karaciğer 
yetmezliğinde vefat eden oğlu Onur 
Gündoğdu da defnedilmiştir (22 Ocak 
1967 - 22 Haziran 2004). 

(Hasan Uludağ’ın kardeşi) işe alınır. 
Yaklaşık otuz sene burada çalıştıktan 
sonra emekli olur. 
Nedim Erşaylı, 2004’te gırtlak kanse-
rine yakalanır.5 Oğlu Serkan Erşaylı 
Ankara Üniversitesi İletişim Fakülte-
si’nde öğrencidir. İstanbul’a giderek 
reklam sektöründe çalışmak hayalleri 
arasındadır. Kardeşi Gökhan başka 
bir sektörde geçimini sağlamak iste-
yince hayatı değişir. Babasına işlerin 
başına geçmek için tek başına olmak 
istediğini söyler. Babası da bu isteği 
kabul edince, 2005 yılında Çetin Gün-
doğdu’nun ailesinden ortaklık payı 
satın alınır.
Hasan Uludağ, 2005 yılında emekli 
olarak İpek Koza Davetiyeleri’nin sa-
hibi Murat Bey ile iş kurmayı planlar. 
Davetiye, tebrik kartları için sadece 
sipariş verenlerle çalışacaklardır. 
Yapılan iş, tek örnek olacaktır. Nedim 
Erşaylı hastalanınca planından vazge-
çer. Emekli olduktan sonra Repronet 
Klişe’de çalışmaya devam eder. 2011 
yılında iş hayatından tamamen çekilir. 
Eskiden klişe matbaanın her alanında 
kullanılırken ofset makinelere geçil-
mesiyle birlikte kullanım alanı sınır-
lanmıştır. Klişe günümüzde yaldız 
baskıda, deri ve otomotiv sektöründe 
kullanılmaya devam etmektedir.
Şehir Klişe    
Şehir Klişe’nin kurucusu Ali Akyazı, 
1949 yılında İstanbul’da doğmuştur. 
Ortaokul eğitimini yarım bıraktıktan 

5 Nedim Erşaylı 1948 yılında Bursa’da 
doğmuştur. Babasının adı Ferhat’tır. 
Nedim Erşaylı 29 Ocak 2011’de 63 
yaşında vefat etmiş, İhsaniye Mezarlı-
ğı’nda toprağa verilmiştir.

sonra 1961 yılında klişecide çalışma-
ya başlar. Bursa’ya gelmeden önce 
5-6 klişecide çalışmıştır: Ar, Zuhal, 
Akın gibi. 
Çıraklık zamanı, klişe atölyelerinde 
haftada altı gün çalışır, haftalığı beş 
liradır. Otobüs parası, işe git-gel 80 
kuruş. Altı günde toplam 4 lira 80 
kuruş ediyor. Haftalığından 20 kuruş 
harçlık kalır, o kadar. 
1970’li yıllarda Konya ve Bursa’da 
klişeciye ihtiyaç vardır. Ali Akyazı 
önce Konya’ya gider. 1977 yılında 
Bursa’ya gelir. Şehirde tanıdığı kimse 
yoktur. Ali Akyazı yılın sonunda Set-
başı, Yeşil Caddesi’nin girişinde Şe-
hir Klişe’yi açar (25-30 metrekare).6 
Tek başınadır. Klişe için alet edevatı 
İstanbul’dan getirir. 
Şehir Klişe’de Bursa, Yalova, Gemlik, 
İnegöl, Bozüyük, Bilecik, Eskişehir, 
Karacabey, Bandırma, Balıkesir, Su-
surluk’taki matbaaların klişe işleri 
yapılır. 
1980’li yıllarda Mithat Aydoğdu 
çırak olarak işe başlar. Emekli olup 
işten ayrılır. 
Artık klişeye ihtiyaç kalmayınca Şe-
hir Klişe, Şehir Etiket adıyla devam 
etmektedir. Oğlu Murat Akyazı işin 
başındadır. 1995 yılından beri aynı 
adreste faaliyet gösterilmektedir. 
Ebu İshak Mahallesi, Deveciler Cad-
desi, No: 10. 

6 Gerçek Matbaası’nın sahibi Ziya 
Gerçeksöz’ün dediğine göre, Şehir 
Klişe’nin ilk yeri Yeşil Caddesi’nde, 
Devrengeç suyu çeşmelerinin başın-
daydı. Eski Yeşil Eczanesi’ni (günü-
müzde kuruyemişçi) geçtikten sonra 
yol aşağıya doğru kıvrılır. 

Şehir Klişe'nin kurucusu Ali Akyazı ve oğlu Murat Akyazı
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Klasik devrini II. Selim (1566-
1574) ve III. Murad (1574-
1595) saltanatlarında yaşa-
yan Osmanlı kitap resmi, 17. 

yüzyılın sonlarından itibaren Batı ile 
kurulan diplomatik ve kültürel ilişki-
lerin de etkisiyle yavaş yavaş bir de-
ğişim sürecine girer. Batılı biçimlerin 
yoğun olarak kendini göstermesiyle 
başlayan bu değişim, resim sanatı 
başta olmak üzere mimarlık, el sanat-
ları, müzik ve edebiyatta da kendine 
yer bulur. Bu yüzyıla kadar hem kül-
türünü hem de sanatını dış etkilerken 
koruyabilen Osmanlı sanatı için bu 
büyük bir değişimin de habercisidir. 
18. yüzyıla gelindiğinde ise Batılılaş-
ma, yenileşme ya da modernleşme 
gibi farklı ifadelerle tanımlanan yeni 
bir süreç başlar. Bu dönemde mima-
riyle birlikte mimari süsleme progra-
mında da Batı’dan alınmış bazı ögeler 
kullanılırken referans noktası olarak 
1720-1721 yılları arasında Paris’te 
elçilik yapan Yirmisekiz Mehmed 
Çelebi’nin hazırladığı Sefaretname 
vesilesiyle tanınan Fransız baroğu ve 
rokokosu alınır. Bunun Saray çevresi 
üzerinden İstanbul’daki yansıması 
ise mimari ve süsleme özelliklerinin 
iç dekorasyona dâhil edilmesi yoluyla 
gerçekleşir. 
Geleneksel kitap resminden beslenen 
bu yeni resimleme programı Osman-
lı’nın kendine özgü ifade biçimiyle 
gelişerek kendi karakterini ortaya 
koyar ki bu da zamanla geleneksel-
den kopuşla sonuçlanır. Kuru sıva 
veya ahşap üzerine tutkal ya da su 
ile karıştırılmış kök boyalarla yüzeye 
uygulanan bu teknik, geleneksel Os-
manlı sanatının aşina olduğu kalem 
işi bezemelerde kullanılan teknik 
olarak bilinmektedir. Osmanlı mi-
marisinin süsleme unsurlardan olan 
kalem işi, yapılarda 15. yüzyılda za-
ten önemli bir yere sahiptir.1 Bu ge-

1 Çağman’ın aktardığına göre 1448 
tarihli bir masraf defterinde, II. Ba-
yezid’in yaptırdığı bir kasırda çalışan 
nakkaşlara ödenen ücretler yazmakta-
dır. Topkapı Sarayı’ndaki Yalı ve Kule 
köşklerinin 1591’den 1592 sonuna ka-
dar süren duvar nakışlarının yapımın-
da Osmanlı resim sanatının ünlü ustası 
Nakkaş Osman’ın adı geçmektedir. 
Saray Nakkaşhanesi’nin en ünlü ismi, 
kimi zaman padişaha lâyık binaları 
da usta işi nakışlarla bezeme görevi 
üstelenebilmektedir. Kitap nakkaşla-
rı zaten yapılarda da duvar nakkaşı 

leneksel sanatın ilk ve olgun dönem 
örneklerini takip edebildiğimiz Bursa 
Yeşil Camii, Muradiye Camii ve Mu-
radiye türbelerinde spiral ve kıvrık 
dallar üzerindeki rumîler ve hatâyi-
lerden örnek teşkil eden süslemelerin 
benzeri Edirne’de de karşımıza çıkar.2 
Osmanlı’ya başkentlik etmiş olan iki 
şehirde de benzer bir süsleme biçe-
minin olması önemli bir ayrıntıdır. 18. 
yüzyıl ise hacim kazanan bu kalem işi 
süslemelerle birlikte barok ve rokoko 
süslemelerin arasına yerleştirilen 
manzara kompozisyonlarının da dik-
kat çekmeye başladığı dönemdir ki 
ön örnekleri yönetim erkinin yaşam 
mekânlarında uygulanır.

olarak çalışmaktadırlar. Çağman, F. 
(1982). “Anadolu Türk Minyatürü”. 
Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, C. 5. 
İstanbul, s. 989-994.

2 Yetkin, Ş. (1989). “15.-16.-17. Yüzyıl 
Osmanlı Mimarisinde Kalem İşleri”. 
İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bölümler 
Enstitüsü, Sanat Tarihi Bölümü, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Batılılaşmanın Osmanlı mimari süsle-
melerine getirdiği yenilikler, en erken 
tarihli örnekler olarak Topkapı Sarayı 
üzerinden okunurken, III. Ahmed’in 
Yemiş Odası (1705) ve Harem Dairesi 
bunların ilk nüvesini oluşturur. III. 
Ahmed’in Yemiş Odası’ndaki ahşap 
panolar üzerine üç boyutlu olarak 
uygulanan bu süslemelerde; boyalar-
la oluşturulmuş nişlerinin içine yer-
leştirilen, içinde envai çiçek bulunan 
vazolar, meyve sepetleri ve kâseleri 
devrin kendine özgü biçemleri ve süs-
leme unsurları olarak karşımıza çıkar. 
Saray dışındaki uygulamalara baktı-
ğımızda ise vazolara yerleştirilmiş bu 
tarz çiçeklerin öncüsü olarak, 1699 
tarihli Anadolu Hisarı’ndaki Amca-
zade Hüseyin Paşa Yalısı divanhane-
sindeki natüralist üsluplu bezemeler 
gösterilebilir. Harem Dairesi’nde gö-
rülen manzara kompozisyonlarında 
ise ilk dikkat çeken renk tonlamaları, 
ışık-gölge ve perspektif gibi Batılı 
tekniklerin denenmiş olmasıdır. Bu 
duvar resimleri yeni uygulamaların 

Resim-1 Yüklük üzerinde bezemeler

Resim-2-3 Tavan eteğindeki süsleme kuşağı
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başkentteki üslubunu çözümlemede 
de önemli kaynaklardır. 18. yüzyı-
lın ikinci yarısında ve 19. yüzyılın 
başlarında İstanbul’da saray dışında 
görülen duvar resimlerinin tamamı 
Topkapı Sarayı’ndakilerle büyük ben-
zerlik gösterirken bunlar arasında 
en erken tarihli duvar resmi örneği 
olarak 1750’ye tarihlenen Bebek’teki 

Kavafyan Konağı karşımıza çıkar.
1750’li yıllardan sonra gerek Saray 
ve gerekse Saray dışı örnekler olarak 
başlı başına bir üslup oluşturan bu 
duvar resimlerine kısa süre içinde 
Anadolu’da da rastlanır. Bu resim-
lerin birbirinden farklı şehirlerde 
ve farklı yapı türlerinde uygulanmış 
olması, bu yeni resimleme türünün 
Anadolu’da ne kadar kabul gördü-
ğünün de bir göstergesidir. Başta 
âyanlar olmak üzere şehir eşrafın-
dan kişilerin bu konudaki tutum ve 
destekleri, Anadolu duvar resminin 
gelişiminin en önemli dinamiğini 
oluşturmaktadır.3 Böylelikle Başkent 
ve Anadolu geleneği olarak iki farklı 
üslupta gelişim gösteren bir resimle-
me sanatı ile karşılaşırız. 
Geleneğin Anadolu ayağının önemli 
bir noktası da imparatorluğa başkent-
lik etmiş olan Bursa’dır. 17. yüzyıldan 
20. yüzyıla kadar tarihlendirilen, gü-
nümüzde tespit edilip belgelenmesi 
yapılan duvar resimli ve boyalı nakışlı 

3 Ötünç, S. (2022). “Anadolu Duvar Res-
mi Araştırmalarında Öncü Kadınlar: 
Rüçhan Arık ve Günsel Renda’nın 
Çalışmaları”. Farklı Disiplinlerde Kadın 
Gözüyle Kadın Çalışmaları. Ankara, s. 
79-109.

evlerin varlığı, günümüze gelemeyen 
bir o kadar yapının daha olduğunu 
düşündürmektedir. Deprem gibi tah-
ripkâr bir etkinin dışında doğrudan 
insan kaynaklı etkilerin de bu süreci 
yönlendirdiği şüphesizdir. Bu etkinin 
başında ise çeşitli sebeplerle üzeri-
nin sıva ya da boya ile kapatılması 
gelmektedir. Bugün tespiti yapılan 
birçok yapıda, bu sıvalar dökülmeye 
başladığı için alttaki süslemeler orta-
ya çıkabilmiştir. Bu yapılardan Abdal 
Mahallesi’ndeki ev en erken tarihli 
örnek olması nedeniyle çalışmaya 
dâhil edilirken; Mehmet-Olcay Nalcı 
Evi geleneksel resim anlayışının de-
vam ettirildiği süslemelerden; Alipaşa 
Mahallesi’ndeki ev gelenekten uzak-
laşmadan Batı tekniklerinin de uygu-
landığı geçiş dönemi örneklerinden; 
Pembe Köşk ise Batılı tekniklerin 
uygulandığı geç tarihli tezyinatlardan 
biri olması nedeniyle bu çalışmada 
örnek olarak seçilmiştir.

Resim-4 Duvar resminin genel görünümü

Resim-5 Duvar resmi detayı

Resim-6 Odalardan birindeki  
niş süslemesi
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Anadolu’daki duvar resmi gelene-
ğinin en erken tarihli örneğine ise 
Abdal Mahallesi’ndeki ev ile Bursa 
ev sahipliği yapar (Resim 1). 1768’e 
tarihlenen bu yapı, başkentteki Kavaf-
yan Konağı’nın ardından I. Abdülha-
mid dönemine kadar örneğinin görül-
mediği olgunlukta bir üsluba sahiptir. 
Bursa’da böyle bir üsluba rastlanma-
sı, bunların bu dönemden evvel Saray 
dışında yaygın olduğunun da bir ka-
nıtıdır. Günümüze gelemeyen yapının 
duvar yüzeyleri, tavan eteği, niş üzeri 
gibi birçok alan kalem işi süslemeler, 
barok kartuşlar içine yerleştirilen 
panoramik manzara tasvirleri ve 
natürmortlarla bezenmiştir (Resim 
2, 3). Üslupsal benzerliğin yanı sıra 
kentin İstanbul’a olan mesafesi de bu 
resimlerin İstanbul’dan gelen sanatçı 
ya da sanatçıların elinden çıkma ihti-
malini kuvvetlendirmektedir. 
Bir diğer yapı, 1910 tarihinde Hacı 
Mehmet Sadık kerimesi Belgin Ha-
nım adına tescillenen ve yayınlara 
Mehmet-Olcay Nalcı Evi olarak geçen 
Nalbantoğlu’ndaki evdir (Resim 4). 
Her ne kadar inşa tarihine dair kesin 
bir veri bulunmasa da yapının resto-
rasyon öncesi fotoğraflarında görülen 
bazı ayrıntıları -baca, tepe penceresi, 
rölöve plan cephesi ve kat yükseklik-
leri- yapının tarihlendirilmesini 18. 
yüzyıl olarak işaret etmektedir. Duvar 
resmi uzunlamasına yöneliş gösteren 
küçük bir odada yer almaktadır. Ya-
pıdaki duvar resmi dört bölümlü ve 
ahşap çerçeveli bir camekânın içine 
alınan bir kent tasviridir. Etrafına 
çizilen pencere ile çerçevelendirilen 
tasvir, adeta pencereden izlenen bir 
manzaraya dönüştürülmüştür (Resim 
5). Üslup açısından bakıldığında Ab-
dal Mahallesi’ndeki yapının aksine, 
geleneksel resim anlayışından henüz 
kopamayan bir anlayış göze çarpar. 

Kompozisyonda sırasıyla; solda vazo 
(saksı) içinde üzerinde meyveleri 
olan minyatür bir meyve ağacı, ortada 
yer alan ikinci ve üçüncü bölmede 
deniz kıyısında karşılıklı olarak veri-
len iki kasır, figürsüz olarak verilen 
saltanat kayığı, kalyon ve yelkenliler, 
en sağdaki bölmede de yine vazo 
(saksı) içinde minyatür bir meyve 
ağacı yerleştirilmiştir. Bu ağacın, 
süslemede görülen aşırı müdahaleler 
neticesinde biçimsel olarak bozulan 
vazo içinde çiçek olması, muhtemelen 
bu müdahalenin işin uzmanı tarafın-
dan yapılmadığını göstermektedir. 
Osmangazi Belediyesi tarafından 
yapılan restorasyon çalışmasıyla bir-
likte duvar yüzeylerinde süslemelerin 
ortaya çıkarıldığı Alipaşa Mahalle-
si’ndeki evde de yoğun bir süsleme 
programına rastlanmaktadır (Resim 
6, 7). Bitkisel formlar, stilize çiçek 

desenleri, kemerli çerçeveler içine 
yazılmış “Maşallah”, “Bârekâllah”, “Te-
vekkeltüalâllah” yazılarının yanı sıra 
üst katta kapı nişi içerine yerleştirilen 
manzara tasviri dikkat çekmektedir 
(Resim 8, 9). Bu tarz yazılara birçok 
Bursa evinde rastlanmaktadır. Bu 
yapının genel süsleme anlayışı için ise 
minyatürün naifliğinden uzaklaşma-
dan Batı tekniklerinin tecrübe edil-
diği geçiş döneminin üslubu olduğu 
söylenebilir.
1926 yılında inşa edilen Pembe 
Köşk’ün ilk sahibi Bursa Milletvekili 
Muhittin Baha Pars (1885-1954), 
Bursa’nın sanat ve siyaset hayatına 
yön veren, Bursa’nın köklü ailele-
rinden birinin oğludur. Baba Efendi 
Dergâhı şeyhi Mehmed Bahaeddin 
Efendi’nin torunları olan Pars kardeş-
ler, Bursa’da 19. yüzyılı 20. yüzyıla 
taşıyan önemli figürler arasında anıl-

Resim-7 Duvar yüzeyinden süsleme  
örnekleri

Resim-9 Kapı nişi üzerindeki manzara

Resim-8 Baş oda duvarındaki yazı ve süslemeler
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maktadır.4 Yapının hemen hemen her 
odasında birbirinden farklı süsleme 
detayları dikkat çekmektedir. Duvar 
resimleri ve boyalı nakışlarla birlikte 
vitraylar, yer döşemeleri, duvar kap-
lamaları yapının bir zamanlar ne ka-
dar ihtişamlı olduğunun en görünür 
göstergelerinden bazılarıdır. Bursa 

4 Çetintaş, B. (2011). “Pars Bey Sülalesi”. 
NTV Tarih dergisi. S. 34, s. 32-35.

yapıları arasında en geç tarihli örnek 
olmasının da verdiği dönemsel öz-
gürlükle birçok farklılığı bünyesinde 
taşıyabilmiştir; salondaki iki kolonun 
köşebentlerindeki manzaralar, kapı 
yüzeyinde çerçeve içine alınmış man-
zara kompozisyonu ve çiçek demetle-
ri, tavanda ve tavan eteğinde bitkisel 
bezemeler ve barok süslemeler bun-
lardan bazılarıdır (Resim 10, 11, 12).
Bahsi geçen bu yapılar dışında, farklı 
işlevlere sahip daha birçok yapıda gö-

rülen duvar resimleri ve/veya boyalı 
nakış örneklerinin toplumsal belleğin 
önemli bir parçası olarak varlığını 
korumaya ve zamana direnmeye ça-
lıştığı görülmektedir. Kentin kültürel 
kodları üzerinden şekillenen bu re-
simleme türü tamamen kendine has 
bir anlayışla görünür kılınmışken, bu 
nev’i şahsına münhasırlığın korun-
ma/korunamama sorunları üzerine 
de ayrıca düşünmek gerekmektedir.

Resim-12 Salon kolon köşebendindeki süslemeResim-11 Yemek odasının tavan bezemesi

Resim-10 Kapı üzerindeki çerçeveli manzara








