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Bursa Günlüğü dergi-
mizin 17. sayısı ile 
merhaba...
Yeşil Bursa’mız 

tam bir asır önce, 11 Eylül 
1922’de, kara günlerden 
kurtulup hürriyet bayra-
ğını göndere çekmişti. O 
zor günlerde nelerin olup 
bittiğini ve sonrasındaki 
bağımsızlık sevincini, 100. 
yılında dergimizin sayfaları-
na taşıdık.
İngilizlerin desteğini alan 
Yunanlıların; 2 yıl, 2 ay,  
2 gün süren Bursa işgali, 
şehrimize büyük acılar 
yaşattı. O sıkıntılı günlerin 
sona erdiği, matemin bittiği 
ve ulu şehir Bursa’mızın 
düşmandan kurtulduğu, 
Ankara’dan çekilen telgrafla 
bütün ülkeye müjdelendi: 
“11 Eylül 1922, yeşil Bursa 
al sancağına kavuştu!”
Bursa’nın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 100. yılı 
münasebetiyle, dergimizin 
büyük çoğunluğunu o yılları 
işleyen yazılardan oluştur-
duk. Tarihi unutmamak, 
tarihi okumak ve tarihten 
ders almak; geleceğimizi 
inşa etmek için önemlidir. 
Özellikle gençlerimizin ilgiy-

le dergimizi okuyacaklarını 
düşünüyorum.
Bu sayımıza katkı sağlayan; 
Behçet Kemal Yeşilbursa, 
Celil Bozkurt, Hasan Erdem, 
Kerim Bayramoğlu, Muham-
met Mustafa Şahin, Mustafa 
Kara, Mustafa Özçelik, Mus-
tafa Şahin, Nesime Beyza 
Kemikli, Nevzat Çalıkuşu, 
Osman Çetin, Ömer Faruk 
Dinçel, Özlem Güngör, Salih 
Erol, Tahsin Yıldırım, Uğur 
Ozan Özen, Y. Kenan Yetişen 
ve Zümrüt Üskül’e şükran-
larımı sunuyor, dergimizin 
sizlere ulaşması için gayret 
eden arkadaşlarımızı da teb-
rik ediyorum.
Bursa’nın düşman işgalin-
den kurtuluşunun 100. yıl 
dönümünde; Osmanlı Devle-
ti’nin banisi Osman Gazi’yi, 
Bursa’nın fatihi Orhan Ga-
zi’yi, Türkiye Cumhuriye-
ti’nin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, bu müba-
rek toprakların vatan olu-
şunda ve Bursa’nın kurtulu-
şunda canını ortaya koyan 
bütün ecdadımızı rahmet ve 
minnetle yâd ediyorum.
Önümüzdeki sayıda görüş-
mek ümidiyle bereketli oku-
malar dilerim.

Alinur AKTAŞ 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Sevgili dostlar,
11 Eylül 2022 Bursa’nın Yu-
nan işgalinden kurtuluşunun 
yüzüncü yılı. Bursa ve Bursalı-

lar için 11 Eylül tarihi 6 Nisan tarihi 
kadar önemlidir. İkincisinde fetih 
sevincini yaşayan Bursa birincisinde 
de kurtuluş coşkusunu yaşamıştır. 
Tüm hemşerilerimize kutlu olsun. 
Sevinçleri, coşkuları daim olsun. 
Allah, bir daha Yeşil Bursa’mıza ve 
güzel ülkemize işgal yüzü gösterme-
sin. Bir daha asla öyle karanlık gün-
ler yaşamaması, işgal görmemesi, 
üzerine siyah şal örtülmemesi, yeşil 
renginin hiç solmaması, her zaman 
özgür ve bağımsız yaşaması en bü-
yük dileğimizdir. Güzel Bursa’mızı 
ve ülkemizi düşman işgalinden 

kurtarıp, bize bağımsız ve özgür bir 
vatan bırakan başta Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üzere tüm 
gazi ve şehitlerimizi saygıyla anıyo-
rum. Ruhları şad olsun.
Sevgili dostlar, malumunuz olduğu 
üzere Bursa, 8 Temmuz 1920’de 
Yunan kuvvetleri tarafından işgal 
edilmiştir. Yunanlıların Osman Gazi 
Türbesi’ne hakarette bulunmaları 
Bursalıları ve Türk milletini derin-
den üzmüştür. Öyle ki, Meclis’te 
duygu dolu anlar yaşanmış ve Mec-
lis kürsüsüne 10 Temmuz 1920’de 
siyah örtü (Puşide-i Siyah) örtül-
müştür. Türk Ordusu, işgalden 2 yıl, 
2 ay, 2 gün sonra 11 Eylül 1922’de 
Bursa’yı Yunan işgalinden kurtarmış 
ve Bursa’nın işgali üzerine Meclis 

30 Ağustos Zaferi ve 
Bursa’nın 
Yunan 
İşgalinden 
Kurtuluşu

“Ordular, ilk hedefiniz  
Akdeniz’dir. İleri!”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Prof. Dr. Behçet Kemal Yeşilbursa / Bursa Uludağ Üniversitesi
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kürsüsü üzerine örtülen siyah örtü 
de kaldırılmıştır.1 Ve Bursa; 2 yıl, 2 
ay, 2 gün süren Yunan işgal ve me-
zaliminden kurtulmuş, özgürlüğüne 
kavuşmuştur.
30 Ağustos Zaferi’nden sonra Yunan 
ordusunun var gücüyle İzmir’e doğru 
çekilişi sırasında içinden veya yakı-
nından geçtiği hemen her yeri ateşe 
vermekte oluşu, Bursa’nın da böyle 
bir felaketle karşılaşma olasılığını 
gündeme getirmiş bulunuyordu. 
Bursa, yakılıp yıkılmaktan kurtarıl-
malıydı! Ama nasıl?2 Bursa’nın Yunan 
barbarlığının yıkım ve kıyımından 
kurtarılabilmesi için özel veya resmi 
kişi veya kurumlarla, İtilaf Devlet-
leri’nden Fransa’nın önemli çabalar 
harcadığı bir gerçektir. Özellikle Bur-
sa’da bulunan Fransız temsilcisi Bin-
başı Brissot ile Konsolos Mösyö Ko-
cher’in Bursa’nın yakılıp yıkılmadan 
Türk kuvvetlerine teslimine büyük 
çaba gösterdiği bilinmektedir. İtilaf 
Devletleri’nin Bursa’ya bir heyet gön-
dermesi de bu süreçte etkili olmuştur.
30 Ağustos Zaferi
İşgal kuvvetlerinin ülke sınırlarını 
terk etmesi daha sonra gerçekleşse 
de 30 Ağustos sembolik olarak ülke 
topraklarının geri alındığı günü temsil 
eder. 30 Ağustos günü, ilk kez 1924’te 
Dumlupınar’da Çal köyü yakınlarında 
Cumhurbaşkanı Atatürk’ün katıldığı 
bir törenle Başkumandan Zaferi adıy-
la kutlanmıştır. Zaferi kutlamak için 
iki yıl beklemenin en önemli nedeni 
1923 yılının yeni Türkiye açısından 
hem ulusal hem de uluslararası alanda 
yoğunluğun had safhada olmasıydı. 
Çal köyünde gerçekleşen ilk törende 
Atatürk, millî ruhun canlı tutulmasının 
önemini vurgulamış ve Meçhul Asker 
Abidesi’nin temelini eşi Latife Hanım 
ile beraber atmıştır. Mustafa Kemal, 
Başkomutan Meydan Muharebesi’ni 
sevk ve idare ettiği Zafertepe’de 30 
Ağustos 1924 tarihinde Büyük Zafer’in 
önemini şu şekilde ifade etmiştir: “(...) 
Hiç şüphe etmemelidir ki yeni Türk 
devletinin, genç Türkiye Cumhuriye-

1 Bursa’nın işgal ve kurtuluş süreci ile 
ilgili daha geniş bilgi için bkz. Saime 
Yüceer, Bursa’nın İşgal ve Kurtuluş 
Süreci, (8 Temmuz 1920-11 Eylül 1922), 
(Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları, 
2001).

2 Bkz. Saime Yüceer, “Kurtuluş sürecin-
de Bursa’nın yakılması olayı”, Bursa 
Günlüğü, Sayı: 3 (Eylül 2018).

ti’nin temelleri burada atıldı. Ebedî 
hayatı burada taçlandırıldı. Bu sahada 
akan Türk kanları, bu semada uçuşan 
şehit ruhları, devlet ve cumhuriyetimi-
zin ebedî muhafızlarıdır...”
Başkumandan Zaferi 1926’dan itiba-
ren Zafer Bayramı olarak kutlanmak-
tadır. 1 Nisan 1926’da kabul edilen 
kanununda 30 Ağustos gününün Türk 
ordusunun Zafer Bayramı olduğu, her 
yıl dönümünde bu bayram gününün 
kara, deniz ve hava kuvvetleri tara-
fından kutlanacağı belirtilir. Ancak 
1930’ların ortalarına kadar ilk tören 
gibi üst düzeyde gerçekleşen Büyük 
Zafer kutlaması yapılamamıştır. Zafer 
Bayramı için özellikle 1960’lardan 
itibaren daha kapsamlı ve katılımlı 
bir şekilde kutlamalar yapılmaya baş-
lanmıştır. 30 Ağustos, Türkiye’de as-

kerî okulların mezuniyet törenlerini 
yaptıkları gün olmuştur. Ayrıca tüm 
subay ve astsubay rütbe değişiklikleri 
bu tarihte geçerli olmaktadır. Zafer 
Bayramı uzun yıllar Genelkurmay 
Başkanı’nın tebrikleri kabul ettiği bir 
bayram olarak kutlanmıştır.
Taarruz Planı
Mustafa Kemal, Büyük Söylev’inde 
taarruz planını şöyle ifade eder: 
Düşündüğümüz, ordularımızın ana 
kuvvetlerini düşman cephesinin bir 
kanadında ve mümkün olduğu kadar 
dış kanadında toplayarak, bir imha 
meydan muharebesi vermekti. Bunu 
için elverişli bulduğumuz durum, 
ana kuvvetlerimizi, düşmanın Afyon-
karahisar yakınlarında bulunan sağ 
kanat grubu, güneyinde ve Akarçay 
ile Dumlupınar hizasına kadar olan 
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alanlarda toplamaktı. Düşmanın en 
hassas ve önemli noktası orasıydı. 
Çabuk ve kesin sonuç almak, düşmanı 
bu kanadından vurmakla mümkündü.
Taarruza Hazırlık
Taarruza büyük bir gizlilik içinde 
hazırlanılmıştır. Mustafa Kemal, 
Konya’ya gelmiş olan General Towns-
hend’in isteği üzerine, kendisiyle gö-
rüşmek için, Ankara’dan hareket ede-
rek 23 Temmuz akşamı Batı Cephesi 
Karargâhı’nın bulunduğu Akşehir’e 
gider. Burada savaş planı üzerinde 
görüşmeler yapar. 24 Temmuz’da 
Konya’ya geçer. 27 Temmuz’da tekrar 
Akşehir’e gelir ve o gece yapılan gö-
rüşme sonunda, tespit edilmiş plan 

gereğince taarruz etmek üzere, 15 
Ağustos’a kadar bütün hazırlıkların 
tamamlanmasına karar verilir. 
28 Temmuz’da bir futbol maçını sey-
retmek bahanesiyle ordu komutan-
larını ve bazı kolordu komutanlarını 
Akşehir’e çağırır. O gece yapılan top-
lantıda komutanların taarruzla ilgili 
görüşlerini alır. 30 Temmuz günü 
Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve 
Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile 
görüşerek taarruzun şeklini ve ayrın-
tılarını tespit eder. Ordunun hazırlık-
larının tamamlanmasını ve taarruzun 
bir an önce yapılmasını emrettikten 
sonra Ankara’ya döner.
Çünkü Ankara’da yapılması gereken 

bazı işler vardır. Taarruz emri verdi-
ğini henüz Bakanlar Kurulu’na bildir-
memişti. Ayrıca muhalifler ordunun 
çürüdüğünden, kıpırdayacak durum-
da olmadığından, böyle karanlık ve 
belirsizlik içinde beklemenin sonu-
cunun felaketten ibaret olacağı yö-
nünde propaganda yapmaktaydı. Bu 
olumsuz propaganda en yakın ve en 
inanmış kimseler üzerinde bile kötü 
etkisini göstermeye başlamıştı. Mus-
tafa Kemal, yakında başlayacak taar-
ruz ile altı-yedi gün içinde düşmanın 
ana kuvvetlerini yeneceği konusunda 
onlara teminat verdi. 
Birkaç gün sonra ise cepheye gitmek 
üzere Ankara’dan ayrıldı. Hareketi-
ni belirli birkaç kişi dışında bütün 
Ankara’dan gizledi. Ankara’dan ay-
rılacağını bilenler, Ankara’ymış gibi 
davranacaklardı. Hatta gazetelerle 
Mustafa Kemal’in Çankaya’da çay 
ziyafeti verdiğini de ilan edeceklerdi. 
Dikkat çekmesin diye trenle hareket 
etmeyen Mustafa Kemal, bir gece 
otomobille Şereflikoçhisar (Tuz Gölü) 
üzerinden Konya’ya gider. Konya’ya 
geldiğini kimse bilmez ve varır var-
maz telgrafhaneyi kontrol altına al-
dırır. 20 Ağustos günü öğleden sonra 
saat 16:00’da Batı Cephesi Karargâ-
hı’na yani Akşehir’e ulaşır. Kısa bir 
görüşmeden sonra 26 Ağustos sabahı 
düşmana taarruz için Cephe Komuta-
nı’na emir verir. 
Mustafa Kemal 20/21 Ağustos gecesi 

Sabah saat 05.30’da topçu ateşiyle Büyük Taarruz’un başlaması
Kocatepe, Afyonkarahisar, 26 Ağustos 1922

Büyük Taarruz'da Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları
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Cephe Karargâhı’nda Cephe ve Ordu 
Komutanlarına taarruzun nasıl yapı-
lacağını harita üzerinde kısa bir savaş 
oyunu şeklinde açıkladıktan sonra 
taarruz emrini tekrarlar. Taarruz, 
strateji ve aynı zamanda bir taktik 
baskın hâlinde yürütülecekti. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de kuvvetlerin 
yığınak ve hazırlıklarının gizli kalma-
sına önem vermek gerekiyordu. Bu 
sebeple bütün yürüyüşler gece yapı-
lacak, birlikler gündüzleri köylerde ve 
ağaçlıklar altında dinlenecekti. Taar-
ruz bölgesinde, yolların düzeltilmesi 
vb. çalışmalarla düşmanın dikkatini 
çekmemek için yanıltıcı hareketlerde 
bulunulacaktı.3

26 Ağustos Sabahı ve  
Zafere Giden Yol
24 Ağustos’ta Cephe Karargâhı Akşe-
hir’den, taarruz cephesi gerisindeki 
Şuhut kasabasına taşındı. 25 Ağustos 
sabahı da Şuhut’tan savaşın idare 
edildiği Kocatepe’nin güneybatısın-
daki çadırlı ordugâha nakledilir. 26 
Ağustos sabahı Kocatepe’de hazır 
bulunan Mustafa Kemal’in emri ile 
sabah saat 5.30’da topçu ateşi ile 
taarruz başlar. 26/27 Ağustos günle-
rinde, yani iki gün içinde, düşmanın 
Afyonkarahisar’ın güney ve doğu-
sundaki müstahkem cepheleri düşer. 
30 Ağustos’a kadar düşman ordu-
sunun bütün kuvvetleri Aslıhanlar 
bölgesinde kuşatılır. 30 Ağustos’ta 
yapılan savaş sonunda (ki buna 
Başkomutanlık Muharebesi adı veril-
miştir) düşmanın ana kuvvetleri yok 
edilmiş ve esir alınmıştır. Ve esirler 
arasında düşman ordusunun başko-
mutanlığını yapan General Trikopis 
de vardır. Planlanan kesin sonuç beş 
gün içinde alınmış ve 31 Ağustos 
günü ordularımız ana kuvvetleriyle 
İzmir’e doğru yürüyüşe geçmiştir.
“Ordular, İlk Hedefiniz  
Akdeniz’dir. İleri!”
Mustafa Kemal 1 Eylül’de ordulara 
Akdeniz’i4 hedef göstermiş ve şu 

3 Büyük Taarruz öncesinde Türk ve 
Yunan ordularının savaş gücü şöyledir: 
Türk ordusu: 186.900 subay ve er, 
98.956 tüfek, 839 ağır makineli tüfek, 
2.025 hafif makineli tüfek, 323 top, 
5.286 kılıç. Yunan ordusu: 195.000 
subay ve er. 130.000 tüfek, 1.002 ağır 
makineli tüfek, 3.152 hafif makineli 
tüfek, 344 top, 3.000 kılıç.

4 Ege Denizi’nin 15. yüzyıl Osmanlı 

dönemi haritalarındaki adı Akdeniz 
(Bahr-ı Sefid)’dir. Ayrıca aynı denize 
“Adalar Denizi” de denmiştir. Yani Ege 
Denizi’nin Türkçe kaynaklardaki (ha-
ritalardaki) adı “Akdeniz” veya “Adalar 
Denizi”dir. Ege (Aegean) deyimi Yunan 
mitolojisinden kaynaklanmaktadır. 
Yunanlılar önce Midilli civarına daha 
sonra da tüm adaların yer aldığı 
bölgeye “Ege Denizi” adını vermiştir. 
Dolayısıyla bazı cahillerin “Atatürk, 
coğrafya bilmiyordu.” gibisinden art 
niyetli söylemleri olsa olsa ancak kendi 
cahilliklerinin bir göstergesi olabilir.

meşhur emrini vermiştir: “Ordular, ilk 
hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”. Mustafa 
Kemal yayımladığı bildiride özetle 
şöyle demiştir:
Zalim ve gururlu bir ordunun asıl 
kuvvetlerini inanılmayacak kadar 
az bir sürede yok ettiniz. Sahibimiz 
olan büyük Türk milleti, geleceğinden 
emin olmağa haklıdır. Bütün arkadaş-
larımın Anadolu’da daha başka mey-
dan savaşları verileceğini göz önüne 
alarak ilerlemesini ve herkesin akıl 
gücünü, yiğitlik ve hamiyet kaynak-
larını yarışırcasına vermeye devam 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Bursa Belediyesi önünde 
11 Eylül 1924

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Dumlupınar Anıtı'nın temel atma töreninde 
30 Ağustos 1924
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etmesini dilerim. Ordular! İlk hedefi-
niz Akdeniz’dir! İleri!
Mustafa Kemal’in emri üzerine Yu-
nan ordusunu felaketten kurtarmak 
isteyen İtilaf Devletleri, 4 Eylül’de 
ateşkes teklif etmişler ve İzmir’deki 
İtilaf Devletleri’nin konsolosları Mus-
tafa Kemal’le görüşmek için yer ve 
tarih sormuşlardır. Mustafa Kemal, 
9 Eylül’de Kemalpaşa’da (o günkü 
adıyla Nif’te) görüşebileceğini bildir-
miş ve gerçekten de söz verdiği gün 
Kemalpaşa’ya ulaşmış fakat görüş-
me isteyenleri orada bulamamıştır. 
Çünkü ordularımız, İzmir rıhtımında 
Mustafa Kemal’in verdiği ilk hedefe, 
yani Akdeniz’e ulaşmış bulunuyordu. 
Ve 9 Eylül’de Türk ordusu İzmir’de! 
Yunan idaresi kaçıp gittiği ve Türk 
ordusu henüz gelmediği için İzmir 
yönetimsiz bir gece geçirmiştir. Şehir-
de Türkler arasında heyecan, limanda 
bekleyen 45.000 Rum arasında korku 
son haddine ulaşmıştı. 
Mustafa Kemal bu zaferi Büyük Söy-
lev’inde şu şekilde ifade etmiştir:
"Her safhasıyla düşünülmüş, hazır-
lanmış, idare edilmiş ve zaferle so-
nuçlandırılmış olan bu harekât Türk 
ordusunun, Türk subay ve komuta 
heyetinin yüksek kudret ve kahra-
manlığını tarihe bir kere daha geçiren 
muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk 
milletinin hürriyet ve istiklâl düşün-
cesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu 
eseri yaratan bir milletin evladı, bir 
ordunun başkomutanı olduğumdan, 
mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur.
Sonuç olarak; Büyük Taarruz ve bu 

taarruzun hedefine ulaşıncaya kadar 
geçen çok kısa süre içinde yer alan 
savaşlar kolay geçmemiştir. Bu savaş-
larda Türk milleti neyi varsa, yedisin-
den yetmişine, kadınından erkeğine, 
malından canına kadar tüm varlığını 
savaş için ortaya koymuştur. Bu sa-
vaşta generalinden erine kadar Türk 
Ordusu vatan görevinin en büyük, en 
anlamlı örneğini vermiş; bağımsız 
olmanın, özgür yaşamanın bedelini 
canlarıyla ödemişlerdir. 30 Ağustos 
Zafer Bayramı’nın başta ordumuz 
olmak üzere tüm milletimize kutlu 
olmasını diliyorum. 
Zafer, zafer benimdir diyebilenindir. 
Başarı ise başaracağım diye başlaya-
rak sonunda başardım diyenindir.” 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Bursa’nın Yunan İşgalinden  
Kurtuluşu
30 Ağustos Zaferi’nden sonra Yunan 
kuvvetleri İzmir’e doğru çekilmeye 
başlamış fakat çekilirken köy, kasa-
ba ve şehirleri de ateşe vermiştir. 9 
Eylül’de İzmir kurtarılmış ve hemen 
ardından da 11 Eylül’de Bursa Yunan 
işgal ve zulmünden kurtarılmıştır.
İşgal günlerinin karamsarlığını üze-
rinden atan Bursalılar, 11 Eylül saba-
hı erken saatlerde Orhan Camisi’yle 
Belediye arasındaki cadde ve alanda 
toplanmış, coşku içinde kurtarıcı 
ordunun komutanlarını bekliyordu. 
Saat 08.20’de Yüzbaşı Rüştü (Dinçer) 
Bey’in göndere bayrak çekerek kur-
tuluşu simgelemesinden sonra, 09.00 
sularında, 3. Kolordu Komutanı Şükrü 
Naili (Gökberk) Paşa ve karargâhı da 
Belediye’ye gelmiş, Belediye’nin batı 
kapısındaki merdiven sahanlığından, 
toplanmış bulunan kalabalığa kısa bir 
konuşma yapmıştır. Bursa’nın düş-
man işgalinden kurtarılmış olduğu, 
11 Eylül günü tüm yurda, “Yeşil Bur-
sa, al sancağına kavuştu!” içeriğindeki 
telgraflarla müjdelenmiştir.
Kurtuluşun hemen ardından, 1922 
yılı sona ermeden Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü tarafından derlenerek 
yayımlanan Anadolu’da Yunan Zulüm 
ve Vahşeti adlı eserde “Yunanlılar 
Bursa Şehrini Niçin Yakamadılar?” 
başlığı altında yer alan bölüm, bu 
konudaki resmi değerlendirmeyi yan-
sıtması bakımından dikkat çekicidir. 
Bursa’nın kurtuluş saatleri bu eserde 
şöyle anlatılmaktadır:
Kahraman ordumuzun saldırısı 
karşısında şaşkın ve perişan kaçan 

Gazi Mustafa Kemal Paşa ve İsmet Paşa 
Millî Mücadele döneminde karargâhta 

çalışırken

Gazi Mustafa Kemal Paşa, cepheye yiyecek götüren devecilerle  
Ankara yakınlarındaki Gölbaşı’da, 6 Mart 1921
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Yunanlılar Bursa’yı boşaltmaya baş-
lamış ve tuttukları yüzlerce suçsuz 
Müslümanları ve memleketin eşraf 
ve aydınlarından birçok kişileri kol-
larından iplerle bağlayarak Mudan-
ya’ya göndermiş ve burada kalmak 
isteyen Hıristiyanları göçe zorlamış-
lardı. Yunanlılar Hıristiyanlara, ken-
tin bombalarla havaya uçurulacağını 
ve yok edileceğini söyleyerek ken-
dilerini götürüyorlardı. Kurtuluştan 
önceki Cuma günü akşamı Bursa’da-
ki tek bir sivil Hıristiyan kalmamış 
ve süregelen çeşitli söylentiler 
kurbanlık koyun gibi beklemiş Müs-
lümanlara korku ve kaygı salmıştı. 
Hıristiyan mahallesinin Ermeni ve 
Rum çeteleriyle dopdolu sokakla-
rında, felaketli günlere özgü ağır bir 

ölüm sessizliği yayılmıştı.
8 Eylül Cuma akşamı Setbaşı’nda 
Karaağaç Mahallesi çevresindeki Yu-
nan denizcilerinin ateşe vererek terk 
ettikleri karargâhları söndürülmüş 
ve daha sonra Bursa Palas Oteli ile 
başka yerlere konulan kundaklar da 
söndürülerek heyecan ve kaygı içinde 
bir gece geçirilmişti. 9/10 Eylül Pazar 
gecesi alaturka saat dört buçuk sıra-
larında (yaklaşık 00.30) kent içinde 
silah sesleri başlamıştı ve Umurbey 
İslam Mahallesi yanıyordu. Saatlerce 
süren aralıksız silah seslerinden son-
ra bir ölçüde durulan ve söndürülen 
Umurbey yangınını İstasyon ve Ba-
lıkpazarı yangınları izlemiş, ovadaki 
dokuz on köyden alevler yükselmeye 
başlamıştı. Umurbey yangınında su 
taşımak üzere gereç isteme bahane-
siyle kana susamış istilacılar Mollaa-
rap Mahallesi’ne musallat olarak para 
ve bu gibi şeyler istemişler ve Molla-
arap Mahallesi’nden yükselen yürek 
parçalayıcı çığlıklar bütün Bursa’yı 
kaplamıştı. Gece böyle geçtikten sonra 
doğan Pazar sabahıyla birlikte Işıklar 
ve Yıldırım mahalleleri doğrultusunda 
karşılıklı piyade ve topçu ateşi başla-
mış, bütün memleket derin bir sessiz-
lik ve heyecan içine gömülmüştü.
Ovada karşılıklı ateş sürerken, Bele-
diye’de toplanmış bulunan Vali Vekili 
Nafiz, Belediye Başkan Vekili Ziya 
Beyler ile başka ileri gelenler Yunan 
Merkez Komutanlığı ile ilişki kurarak 
kenti kurtarmaya çalışıyorlar ve Yu-
nan Merkez Komutanı tek bir silah 
patlayacak olursa bütün kenti yaka-

caklarını ve halkın yok edileceğini bil-
diriyor; öte yandan da özellikle gön-
derdiği müfrezelere Setbaşı, Irgandı, 
Maksem köprülerini havaya uçurarak 
silah attırıyor, kundak koyduruyor ve 
sonra bunların Müslüman halk tara-
fından yapıldığını iddia ediyorlardı.
Merkez Komutanı, sabahki sözü 
gereğince, henüz gelip kentin boşal-
tıldığını bildirmiyor, kentte müthiş 
bir silah ateşi, mermi şakırtısı süre-
geliyordu. İstasyon’daki cephanelerin 
ateşlenmesi üzerine kentte kopan 
gürültüyü halkın silahlarına yükleme-
ye kalkışan, güçsüzler karşısında yü-
rekli düşman, jandarma dairesini de 
sararak lanetli kararını uygulamaya 
karar vermişken, kurtarıcı öncüleri-
miz (burada söz konusu olan çeteler-
dir) kente girerek şiddetli bir sokak 
savaşından sonra iğrenç düşmandan 
kutsal yeşil yurdu temizlemiştir. Kana 
susamış ve hain istilacılar son daki-
kada Belediye’yi kuşatarak iki tane 
bomba atmışlar ve kapıları zorlamaya 
başlamışlardı. Nihayetinde gece saat 
20.30 sularında Bursa kurtarılmış ve 
al sancağına kavuşmuş bulunuyordu.5

Sevgi, saygı ve selamlarımla...6 

5 Bkz. Akkılıç, a.g.e., s. 603-604.
6 Bursa Günlüğü, Sayı 16'daki yazımızın 

oluşumunda sayın İsmail Doğan'ın Ey-
lül ve Bursa: Kent Sosyolojisi Deneme-
leri, (İstanbul: Gendaş, 2004) başlıklı 
eseri esin kaynağımız olmuştur. Bu 
güzel eseri için sayın İsmail Doğan'a 
çok teşekkür ediyorum.

Mehmetçik palikaryayı enselerken

Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz öncesi Geyve Boğazı, Karaçam'da denetimde, 17 Haziran 1922
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15 Mayıs 1919’da İzmir’in 
işgaliyle başlayan Yunan 
istilası, zamanla tüm Ege 
Bölgesi’ne yayıldı. İngiliz 

desteğinde ilerleyen düzenli Yunan 
birlikleri, 22 Haziran 1920 tari-
hinde birkaç cepheden Anadolu’yu 
işgale başladı. 30 Haziran’da Balı-
kesir, 2 Temmuz’da Mustafakemal-
paşa ve Karacabey, Yunan birlikleri 
tarafından işgal edildi. Ardından, 
6 Temmuz’da Gemlik ve Mudanya, 
7 Temmuz’da da Karacabey düştü. 
Mustafa Kemal Paşa, Bursa Valisi 
Hacim Muhittin Bey’e gönderdiği 
bir şifrede, Bursa’nın işgalinin yakın 
olduğunu, bu yüzden tahliye hazır-
lıklarının yapılmasını ve yetkinin 
şehirde yerel bir idareye bırakıl-
masını istedi.1 Hacim Muhittin Bey, 
7 Temmuz 1920’de Mustafa Kemal 
Paşa’ya gönderdiği son yazıda Bur-
sa’da, Yunan ve İngiliz birlikleriyle 
birlikte “Halife Ordusu”nun da 
gelmekte olduğu yönünde bir pro-
pagandanın yapıldığını vurguladı. 
Ayrıca Gemlik’e gelen İngilizlerle 
birlikte İnzibatçıların (Kuva-yı İnzi-
batiye) da olduğuna dikkati çekiyor-
du. Nihayet Yunanlılar, 8 Temmuz 
1920’de hiçbir sivil direnişle karşı-

1 Mustafa Onar, Atatürk’ün Kurtuluş Sa-
vaşı Yazışmaları II, T.C. Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1995, s. 170.

laşmadan Bursa’yı işgal etti.2

Bursa’nın Yunanlar tarafından işgali, 
tüm ülkede ve TBMM’de derin bir 
infiale neden oldu. Trabzon milletve-
kili Hamdi Bey ve otuz arkadaşı, 10 
Temmuz 1920’de Bursa’nın işgalinin 
yarattığı travmanın bir nişanesi ola-
rak Meclis kürsüsüne kara bir örtü 
asılmasını teklif etti. Teklifin kabul 
edilmesinden sonra meclisin kürsü-
süne Bursa’nın istirdadına kadar kara 
bir örtü asıldı.3 Vatan şairi Mehmet 
Âkif Ersoy, Bursa’nın işgali üzerine 
Taceddin Dergâhı’nda ünlü “Bülbül” 
şiirini kaleme aldı. Bursa, kurtuluş 
tarihi olan 11 Eylül 1922’ye kadar 
yaklaşık 2 yıl ve 2 ay Yunan işgalinde 
kaldı. Bu süre zarfında Bursa’da bulu-
nan Kuva-yı Milliyeciler, Yunan işgal 
yönetimi ve işbirlikçi kesimler tara-
fından sindirildi. Bursa, Yunan işgali 
sürecinde tarihinin en kara günlerini 
yaşamak zorunda kaldı.
Bursa’nın Kurtuluşu
Mustafa Kemal Paşa, 26 Ağustos 1922 
Cumartesi günü Büyük Taarruzu 

2 Hacim Muhittin Çarıklı, Balıkesir ve 
Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin 
Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları 
(1919-1920), Türk Tarih Kurumu, 
Ankara 1967, s. 276.

3 TBMM ZC, Devre 1, Cilt 2, Oturum 31, 
10 Temmuz 1336 (1920), s. 236-249.

yönetmek üzere Kocatepe’de Türk 
ordusunun başına geçti. Yanında Ge-
nelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa ve Bi-
rinci Ordu Komutanı Nureddin Paşa 
da bulunmaktaydı. Türk topçusunun 
saat 4.30’da başlattığı saldırıda Ka-
leciksivrisi, Belentepe ve Tınaztepe, 
Türk ordusunun eline geçti. Ertesi 
gün Afyon, Yunan işgalinden kurtarıl-
dı. Afyon, Türk askerini görülmemiş 
bir hasret ve sevinçle karşıladı. Türk 
ordusunun 30 Ağustos’ta başlattığı 
Başkomutanlık Muharebesi’nde Yu-
nan ordusunun büyük bir kısmı imha 
edildi. Mustafa Kemal Paşa, 1 Eylül’de 
“Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, 
ileri!” emrini vererek Türk ordusunu 
Adalar Denizi yönünde harekete ge-
çirdi. Harekât sonunda İzmir, 9 Ey-
lül’de Yunan askerinden temizlendi.4

Yunanlılar, Batı Anadolu’da üç kolor-
duyla iki cephe oluşturmuştu. Yunan 
cephesi, birbirine bağlı Kuzey ve Gü-
ney cephesinden oluşuyordu. Güney 
Cephesi’nde bulunan Yunan 1. ve 2. 
Kolorduları, Kütahya ve Afyon’da bu-
lunan birliklerdi. Eskişehir ve Bursa 
bölgesini kapsayan Kuzey Cephesini 

4 Saime Yüceer, Bursa’nın İşgal ve Kurtu-
luş Süreci, Uludağ Üniversitesi Atatürk 
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi, Bursa 2001, s. 117-
118.

Bursa’nın 
Yunan İşgalinden Kurtuluşu

Doç. Dr. Celil Bozkurt / Düzce Üniversitesi
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de 3. Yunan Kolordusu tutmaktaydı. 
Türk ordusu, Güney’de olduğu gibi 
Kuzey Cephesi’nde de başarılı bir 
harekât sürdürmekteydi. Eskişehir 
yöresinden söküp atılan Yunan Kolor-
dusu, batıda Marmara Denizi’ne doğ-
ru sürülmekteydi. Türk ordusunun 
hedefi, Bursa’yı işgalden kurtarmaktı. 
8 Eylül günü Yunan ordusuna karşı 
başlatılan saldırıda Bursa sırtında 
Aksu’da bulunan düşmanın direni-
şiyle karşılaşıldı. Fakat durmaksızın 
ilerleyen Türk ordusu, Samanlı Da-
ğı’nda ve Dimboz bölgesinde bulunan 
birkaç tepeyi ele geçirdi. Yunanlar, 9 
Eylül’de geri çekilmeye başladı. Türk 
Süvari Fırkası, 10 Eylül’de Hacı İvaz 
Köprüsü’ne ulaştı. Bu arada Bur-
sa’dan Gemlik yönüne hareket eden 
bir otomobilde üç Yunan subayı ele 
geçirildi. Bunlardan alınan gizli bilgi-
ler doğrultusunda Türk ordusu, tak-
tik değişikliğine gitti. 3. Türk Kolordu 
Komutanı Şükrü Naili Paşa, yeni du-
rumda iki önemli hedefe odaklandı. 
Bunlar; Bursa’nın yakılmaktan kurta-
rılması ve Gemlik ile Delçalı bataklığı 
arasındaki Yunan kuvvetlerinin imha 
edilmesiydi. 10 Eylül’de Ömer Bey 
Çiftliği, Tepecik köyü, Panayır köyü ve 
Balıklı civarında Türklerle Yunanlılar 
arasında şiddetli çatışmalar meydana 
geldi. Ömer Bey Çiftliği’nin batısında 
bulunan Türk topçusu, seri atışlar 
sonucunda Işıklar’daki Yunan topçu 
birliğini etkisiz hâle getirdi. Bu arada 
Bursa ile Mudanya arasındaki özel 
haberleşme kesildi. Bursa’dan Mu-
danya’ya kaçmakta olan Yunan kuv-
vetleriyle birlikte çok sayıda Ermeni 
ve Rum ele geçirildi. 10 Eylül akşamı, 

Türk 1. Tümeni, Bursa’nın güney 
kısmında bulunan demir yolu istas-
yonunu ele geçirdi. Bu olayla paniğe 
kapılan Yunan kuvvetleri, hızlı bir 
şekilde şehri terk etmeye başladı. Ar-
dından kolordu karargâhı, Şükrü Naili 
(Gökberk) Paşa’nın komutasında 11 
Eylül 1922 tarihinde Bursa Belediye 
Dairesi’ne geldi.5

Bursa’nın Kurtuluşunda  
Çetelerin Rolü
Türk ordusunun Bursa’ya yaklaştığı 
esnada Yunanların kaçarken şehri 
yakıp yıkacağı ve bir katliam yapaca-
ğı şayiası yayıldı. Bu haberler, Bursa 
halkı üzerinde büyük bir paniğe ve 
tedirginliğe yol açtı. Yunan kuvvetle-
ri, daha önce Umurbey Mahallesi’ni 
yakmış ve Balıkpazarı Mahallesi’ni 
de ateşe vermişlerdi. Ayrıca Irgandı 

5 Yüceer, a.g.e., s. 117-122.

Köprüsü’nü bomba ile havaya uçur-
muş, Setbaşı Köprüsü’yle Gökdere 
ahşap köprüsünü de ateşe vererek 
tahrip etmişti. Bütün bunlar Yunan-
ların, Ege’de birçok şehri yaktığı gibi, 
Bursa’yı da yakmak niyetinde oldu-
ğunu gösteriyordu. Türk ordusunun 
Bursa’yı kuşattığı sırada Uludağ üze-
rinden bazı Türk çetelerinin yıldırım 
hızıyla şehre indiği görüldü. Bunlar; 
Püskülsüz İsmail ve Kabakçı Salih 
Efe çeteleriydi. Çeteler, Yunanların 
Işıklar’daki batarya müfrezelerine 
saldırarak Gökdere Köprüsü’nü 
yakmaya çalışan Yunan kuvvetle-
rine ani bir baskın verdi. Bundan 
cesaret alan Bursa halkı da çetelere 
katılarak Yunanlılara saldırdı. Yunan 
kuvvetlerinin büyük bir kısmı imha 
edilirken şehirde kalan artçı ve top-
çu müfrezeleri perişan bir şekilde 
kaçmaya başladı. Böylelikle çetelerin 

Bursa Türk Ocağı'nın Millî Mücadele sonrası açılışında Hamdullah Suphi nutuk irad  
ederken, solunda İsmet İnönü, sağında Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 2. yıl dönümünde  
Bursa'lılara hitap ederken, 11 Eylül 1924
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ani baskını sayesinde Yunanlıların 
Bursa’yı ve tarihî mirasını yok etme-
si önlenmiş oldu.6

Millî Mücadele yıllarını yaşamış 
Emekli Hâkim, Hayreddin Abidin, 
Püskülsüz İsmail çetesiyle ilgili ilginç 
bilgiler vermektedir. Püskülsüz İsma-
il, Uludağ’da Yunan sevkiyatına büyük 
darbe vurmuş ve hatta bazı Yunan 
askerlerini katletmişti. Yunanlar, 
Püskülsüz çetesini dağıtmak için çok 
uğraşmışsa da bunda başarılı olama-
mıştır. Yunanlar, Püskülsüz’ü kendi 
yanlarına çekmek için ünlü casus ve 
kumarbaz Arnavut Abdullah, fabri-
katörzade Cemil ve Türk polisliğinde 
bulunmuş ünlü tüccar ve kodaman 
Avramidis’i aracı olarak kullanmak 
istemişti. Bunlardan sadece Arnavut 
Abdullah, Uludağ’a Püskülsüz’ün 
mekânına gitmeye cesaret etmişti. 
Fakat Yunanların tuzağını fark eden 
Püskülsüz İsmail, Arnavut Abdul-
lah’ın başını keserek Yunanlara ceva-
bını bildirmişti.7

Kabakçı Salih Efe, Kütahya’nın Tav-
şanlı ilçesine bağlı Alabarda köyünde, 
tahminen 1890 yılında dünyaya geldi. 
Askerliğini jandarma olarak yaptığı 
esnada Tavşanlı, Yunan işgaline gir-
di. Kabakçı, başlangıçta Yunanlarla 
iyi geçinerek onlardan bol miktarda 
mavzer ve cephane tedarik etti. Son-
radan Dağ Müfrezesi olarak ünlenen 
Kuva-yı Milliye çetesini kurdu. Çete-
de Alabarda köyünden Kara Ahmet 

6 Hayreddin Abidin, Tarihte Ankara 
İstiklal Harbi ve Bursa Hatıratı, Sühulet 
Kütüphanesi, İstanbul 1934, s. 80-81.

7 Abidin, a.g.e., s. 80-81.

ile Kara Mehmet, Harmancık’ın 
Gedikören köyünden Şükrü Efe ve 
Akalan köyünden Canip Efe, Keles’in 
Kıranışıklar köyünden Sadettin Efe, 
Tavşanlı’nın Madanlar köyünden 
Mehmed Ali ve Köprücek köyünden 
Kel Ali lakabıyla bilinen ünlü efeler de 
bulunmaktaydı. Dağ Müfrezesi, Millî 
Mücadele’de Tavşanlı, Dağardı, Orha-
neli, Harmancık, Keles, Emet ve Simav 
çevresinde Yunanlarla mücadele 
etti. Müfreze, Bursa’nın geri alındığı 
günlerde Pınarbaşı semtinden şehre 
girerek Yunanların Bursa’yı yakma 
teşebbüsünü sonuçsuz bırakan iki 
çeteden biriydi.8

8 Ömer Faruk Dinçel, Milli Mücadele’de 
Bursa Dağ Yöresi, Bursa 2017, s. 93-112.

Dağ Müfrezesi’nin Bursa’ya indiği gün 
çetede Canip Efe de bulunmaktaydı. 
Canip Efe, oğlu Nail Kahraman’a Bur-
sa’yı istirdad eden Şükrü Naili Pa-
şa’nın bir konuşmasından bahseder. 
Bursa Belediyesi’ne Türk bayrağını 
çeken Şükrü Naili Paşa’nın 11 Eylül 
1922 tarihinde Bursa halkına yaptığı 
konuşma Dağ Müfrezesi’nin Bur-
sa’nın kurtuluşunda oynadığı kritik 
rolü göstermesi bakımından önem-
lidir. Şükrü Naili Paşa, konuşmasının 
bir bölümünde “Efendiler, efendiler!” 
diye bağırır. Dağlı efelerin üstü başı 
çamurlu, aç, susuz ve hâlleri perişan-
dır. Efendi olacak bir hâlleri olmadı-
ğından başları öne eğik bir şekilde 
dururlar. O sırada kravatlı, ceketli 
beyefendiler başlarını yukarıya kal-
dırırlar. Bunu gören Şükrü Naili Paşa, 
şöyle seslenir: “Ben, size demiyorum 
efendiler diye! Dağda eşeğini satıp, 
eline tarayı kapıp gelen ve Yunan’ı 
buradan kovalayan Dağlı efelere, Ku-
va-yı Milliyecilere diyorum. Evlatla-
rım sizinle gurur duyuyorum.”9

Bursa’nın Kurtuluşunun  
Yankıları
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti Bur-
sa’nın Yunan işgalinden kurtarılması 
Türk ve İslam dünyasında sevinçle 
karşılandı. Millî Müdafaa Vekili Kazım 
Bey, TBMM’de milletvekillerine Bur-
sa’nın kurtulduğu müjdesini verdi. 
Ardından, İzmir ve Bursa’nın kurtulu-
şundan dolayı Mustafa Kemal Paşa’ya 
bir takrirle Türk milletinin şükranları 
sunuldu.10 Bursa’nın kurtuluşunun 
ilanıyla birlikte Bursa milletvekilleri 
Muhittin Baha Bey, Dr. Emin Bey ve 
Şeyh Servet Efendi, Bursa’ya geldi. 
Milletvekilleri, TBMM’ye gönderdik-
leri telgrafta Yunanlıların şehre zarar 
vermeye fırsat bulamadan kaçtık-
larını arz ederek, halkın TBMM’ye 
şükranlarını ve millî hükûmete saygı-
larını iletti.11 15 Eylül 1922 günü Bur-
sa’da kurtuluş vesilesiyle büyük bir 
miting düzenlendi. Bursa halkı, Mus-
tafa Kemal Paşa’ya bir şükran borcu 
olarak TBMM’nin Bursa’yı teşrifini 
arzuladı. Bunun üzerine Bursa millet-
vekilleri ile Belediye Başkanı Muhtar 
Bey, TBMM’ye kendilerini Bursa’ya 

9 Dinçel, a.g.e., s. 186-187.
10 TBMM ZC, Devre 1, Cilt 23, Oturum 

100, 11 Eylül 1338 (1922), s. 619-620.
11 TBMM ZC, Devre 1, Cilt 23, Oturum 

106, 21 Eylül 1338 (1922), s. 135.

Kabakçı Salih Efe ve Dağ Müfrezesi

Muhittin Baha Bey
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davet eden bir telgraf gönderdi.12 
TBMM, bu daveti 23 Eylül 1922’de 
yaptığı gizli oturumunda ayrıntılı 
olarak müzakere etti. Oturumda 45 
milletvekili, Meclisin Bursa’ya gitmesi 
yönünde bir takrir verdi. Fakat Mec-
lisin yoğunluğu göz önüne alınarak 
takririn ertelenmesine karar verildi.13

Mustafa Kemal Paşa’nın  
Bursa’ya Gelişi
Bursa halkı, büyük zaferin mimarı 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın ısrarla 
Bursa’yı teşrif etmesini istiyordu. 
Basında TBMM’nin yoğunluğunun 
azalmasıyla birlikte Mustafa Kemal 
Paşa’nın Bursa’ya gideceği yönünde 
haberler çıkmaya başladı. Nihayet 
Mustafa Kemal Paşa, 17 Ekim 1922 
tarihinde beraberinde Kazım Kara-
bekir ve Refet Paşalarla birlikte Bur-
sa’ya giriş yaptı. Paşayı ilk karşılama 
töreni, Duaçınar semtinde yapıldı. 
Paşayı karşılayanlar arasında Ge-
nelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı 
Cephesi Komutanı İsmet Paşa, Millî 
Savunma Bakanı Kazım (Özalp) Paşa, 
Bursa milletvekilleri ve Belediye Baş-
kanı Muhtar Bey vardı. Ulu Camii ve 
Belediye önünü hıncahınç dolduran 
Bursa halkı, Paşa’ya büyük sevgi gös-
terilerinde bulundu.14

 Mustafa Kemal Paşa, Bursa’da bulun-
duğu sırada yerel ve yabancı basın 
tarafından ziyaret edildi. İstanbul’dan 
Bursa’ya gelen 472 ilkokul öğretmeni, 
Paşa’yı ziyaret ederek yeni Türki-
ye’nin millî eğitim politikasının nasıl 
olacağına dair bilgi aldı. Paşa’nın Bur-
sa’da yaptığı önemli faaliyetlerden 
biri de Bursa Türk Ocağı’nın yeniden 
açılmasına öncülük etmesiydi. Millî 
Mücadele’de bağımsızlığın sembolü 
olan ve Yunan işgali döneminde kapa-
tılan Bursa Türk Ocağı, 22 Ekim 1922 
tarihinde yeniden faaliyete geçti. Bur-
sa Türk Ocağı, İzmir Türk Ocağı’ndan 
sonra büyük zaferin ardından açılan 
ikinci Türk Ocağı’ydı. Ocağın açılma-
sına Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa, 
Türk Ocakları Genel Başkanı Ham-
dullah Suphi (Tanrıöver) Bey, Bursa 
Milletvekili Muhittin Baha (Pars) Bey, 
İstanbul’dan gelen öğretmenler ve 
kalabalık bir halk topluluğu katıldı. 
Ocağın açılış merasiminde Hamdullah 

12 TBMM ZC, Devre 1, Cilt 2, Oturum 105, 
20 Eylül 1338 (1922), s. 107.

13 TBMM GCZ, Devre 1, Cilt 3, 23 Eylül 
1338 (1922), s. 806-811..

14 Yüceer, a.g.e., s. 144-145.

Suphi ve Muhittin Baha Beyler, halkın 
millî hissini ve heyecanını kamçılayan 
birer konuşma yaptılar.
Arif Hikmet Bey, Bursa Seyahati adlı 
eserinde Bursa Türk Ocağı’nın açılış 
merasimini şöyle betimler:15

“Türk Ocağı'ndan çıkan seyyahlar, ön-
lerinde İsmet Paşa ve Türk Ocağı üye-
leri olduğu hâlde Yeşil Cami’ye geldi-
ler. Ezanı, Reşadiye öğretmenlerinden 
Necati ve Rasim Beyler okudu. Cema-
atin ileri gelenleriyle birlikte kılınan 
öğle namazının arkasından mevlit 
okunmaya başlandı. İstanbul’dan 
bizimle gelen Hafız Kemal Efendi ve 
Hafız Muhammed Bey’in seslerinde 
ruhlarının bütün heyecanı, bütün ye-

15 Arif Hikmet, Bursa Seyahati (Osman-
lıcadan çeviren; Nezaket Özdemir), 
Sentez Yayıncılık, İstanbul 2008, s. 
48-49.

teneği yaşıyordu. Coşkun ses, caminin 
duvarlarına çarpıyor, inliyor, herkesin 
kalbine giriyor, herkesi ağlatıyordu. 
Şehit ruhları, büyük aşk ve dualarla 
inleyen büyük kubbenin bağışlayıcı 
ve iman dolu derinliğinde manevi bir 
ışk gibi yanıyor. Ve bizim vücudumuz-
da da bir uhrevi hararet var.
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 
Hacı Adil Bey ve hükümet üyeleri, 
bütün Bursa halkı oradaydı. Camii 
dolmuş, avlu dolmuş, bütün sokak-
lar dolmuştu. Hacı Faik Efendi’nin 
duasından sonra Yeşil Cami’den bu 
fanilik ile uhreviligin karıştığı yere 
bizden bir şey, ruhumuzun kutsal 
ateşini bırakmış gibi yavaş yavaş 
sessizce çıktık.” 

Şükrü Naili Paşa
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Dr. Salih Erol / Eğitimci, Yazar

Mustafa Kemal Paşa’nın  
Yenişehir Kaymakamlığı’na 
Telgrafı (10 Temmuz 1920)
1920 yılının Temmuz ayı bilhassa 
Bursa için çok büyük bir felaketin 
başlangıcı oldu. Çünkü o tarihlerde 
Yunan birlikleri Bursa’nın kapılarına 
dayandı ve bu mukaddes beldeyi 8 
Temmuz’da işgal ettiler.
Ankara’da TBMM’nin ve hükümetinin 
başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, 
yanındaki heyetle beraber büyük 
bir heyecanla Bozüyük’e kadar gelip 
gelişmeleri sıcağı sıcağına takip et-
mekte, civar yerlerin ahalisine, yetki-
lilerine işgaller karşısında durmaları 
için moral aşılamaya, uyarılarda bu-
lunmaya çalışmaktadır.
Millî Mücadele’nin bu hararetli 
zamanlarında durumu kritik olan 
yerlerden biri de Yenişehir’dir. Çünkü 
Yunan birlikleri sadece altmış kilo-
metre kadar uzakta bulunuyorlardı 
ve bu durumda işgal tehlikesi altında 
bulunan yerlerden biridir Yenişehir.
İşte, böyle bir durumda Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 
Kemal imzasıyla Yenişehir Kayma-
kamlığı’na bir telgraf gönderilmiştir. 
Telgraf, Bozüyük’ten çekilmiştir. Mus-
tafa Kemal’in bu telgraftaki iyimser 
ifadelerine bakıldığında, muhtemelen 
Bursa’nın düştüğünden henüz haberi-
nin olmadığı ya da haberi olsa bile bu 
kötü durumun halkın cesaretini kır-
masını istemediği için bahsetmediği 
anlaşılmaktadır.
Telgrafında genel durumun memnu-
niyet verici olduğunu; artık Yunanlı-
lar için yenilgi ve geri çekilme zamanı 
olduğunu belirtmektedir. Oysa yaşa-
nan gelişmeler bunun aksini ispatla-
mış ve Yunan işgal kuvvetleri Bursa’yı 
işgal ettikleri gibi 1920 yılı sonbaha-
rında içlerinde Yenişehir ve İnegöl’ün 
de bulunduğu birçok yeri daha işgal 
edecek ve Doğu’ya doğru ilerleyişleri-
ni sürdüreceklerdir.
Genel süreci bir kenara bırakıp, Yeni-
şehir’in Millî Mücadele Tarihi’nde son 
derece kıymetli bir yeri olan telgraf 
metnine özel olarak odaklandığımız-
da dikkat çekici olarak şu hususları 

belirtebiliriz:
Mustafa Kemal Paşa, Yenişehir halkın-
dan vatansever duygularla gelecekten 
umutlu olmalarını isterken, her şeye 
rağmen azimli, metin ve sakin olma-
larını vurgulamaktadır. Bu duygularla 
Kuva-yı Milliye’nin askeri tedbirlerine 
destek olmalarını, en başta Yenişe-
hir’in yetkili makamlarından ve ar-
dından halktan beklemektedir. Halkın 
paniğe, endişeye kapılıp memleketin-
den göç etmemesini; yerinde sabırla 
kalmalarını öğütlemektedir. Ancak 
bu emirler, tavsiyeler doğrultusunda 
hareket edilirse Müslümanlığın - Os-
manlılığın şan ve şerefinin korunaca-
ğının altını çizmektedir. 
TBMM’nin ve reisi Mustafa Kemal’in 
Osmanlı padişahıyla bütün restleşme-
lerine; padişah ve İstanbul Hükümeti 
tarafından açıkça hedef tahtasına 
konulmasına rağmen “Osmanlılığın 
Şanı”ndan övgüyle bahsetmesi halkı 
etkilemeye yönelik dikkat çekici bir 
detaydır. Bahsettiğimiz telgrafname 
şöyledir:

Bursa-Yenişehir’de 
Yunan İşgali ve Kurtuluş
(27 Ekim 1920 - 6 Eylül 1922)

 Yenişehir Hükümet Konağı, işgal öncesi ve sonrası
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TELGRAFNÂME
Yenişehir Kaymakamlığına
9 Temmuz akşamı cepheye muvasalat 
ile vaziyeti tedkik ettim. Ahvâl-i umu-
miye şayân-ı memnuniyettir. Yunanlı-
lar için ric‘at, mağlubiyet zamanı hulul 
etmiş olup inâyet-i Hakk’la an-karîb 
asâr-ı fiiliyesi görülmeğe başlayacak-
tır. Bu andan itibaren bütün halkın âti-
den mutma‘in olarak azim ve metânet 
ve sükûnetle ittihaz olunan tedâbir-i 
askeriyeye muavenet ve müzâheret 
eylemesinin ve me’murîn-i hükümetin 
bu hususta halka nümûne-i imtisâl 
olmalarının te’minine ve bundan sonra 
Osmanlılığın, Müslümanlığın şân ve 
şerefini nakise-dâr edecek lüzumsuz 
telaşın ve tereddüdü ve muhâceret 
gibi ahvâlin pek şedîd muamelâtı intac 
eyleyeceğinin ehemmiyetle nazar-ı 
dikkate alınmasını tebliğ ederim.
10 Temmuz 1336 (1920)
Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal
Yenişehir’in İlk İşgali  
(27 Ekim 1920)
Yunan kuvvetleri 27 Ekim 1920 
tarihinde Yenişehir’i ve İnegöl’ü 
ilk kez işgal ettiler. İşgal kuvvetleri 
başlangıçta herhangi bir direnişle 
karşılaşmadan Yenişehir’e girdiler. Bu 
ilk işgalden sonra başlayan yaklaşık 
bir yıllık süreçte Yenişehir, Kuva-yı 
Milliyecilerle işgalci Yunan kuvvetleri 
arasında tam dört kez el değiştirdi. 
Nihayet 23 Temmuz 1921’de Yunan 
kuvvetleri şehri beşinci ve son kez 
işgal edip şehri bir yıldan fazla elle-
rinde tuttular.
İşgal sürecinde Yenişehir ve köyleri-
nin Müslüman halkı tarifi imkânsız 
derin acılar, zulümler ve baskılar 
yaşadı. Sadece dışarıdan gelen Yunan 
askerlerinin uyguladıkları zulümler 
değildi yaşanan. Asıl büyük yağma, ta-
lan ve katliamları yapanlar bu bölge-
de yaşayan Rum ahalisiydi. Bunların 
başında Derbent, Gemlik ve Demirtaş 
Rumları geliyordu. Yenişehir’e giren 
Yunan askerlerinin hemen arkasında 
üç bin civarında Rum çapulcu vardı.
Yenişehir’in ilk işgalinin hemen erte-
sine denk düşen, dolayısıyla işgalin 
ayrıntılı ve canlı tasvirlerini içeren 
çok sayıda arşiv belgesi mevcuttur. 
Sadece Osmanlı Arşivi’nden yaklaşık 
yetmiş kadar belge tespit ve temin 
etmiş durumdayız. Sözü edilen arşiv-
deki belgelerin içinde bir Yenişehirli-

nin mektubu da vardır ki son derece 
önemli bilgiler vermektedir. Özel 
önemine binaen bu mektubun çeviri 
yazısına ve orijinal görüntüsüne bu 
yazımızda yer verelim:
İşgal Yenişehir’inden Bir Mektup
Bursa’da Hafız Mehmed Emin Efendi 
biraderimize,
Azizim,
Yenişehir’in uğradığı Yunan mezâlimi 
hakkında size aşağıdaki ma‘lûmâtı 
veriyorum. Siz de îcâb edenlere 
ma‘lûmât veriniz. Yunan, şehri sabaha 
karşı çevirme hareketiyle işgâl eyledi. 
İşgâli müte‘âkib telal vâsıtasıyla her-
kesin iş ve gücüyle meşgûl olmasını 
i‘lân ederek ahâlîyi hemen kandırma-
ya başladı. Ertesi günü tek tük evlere 
işgal askerleri tarafından ta‘arruza 
başlanıldı.
İkinci günü Kuvâ-yı Milliye mensûbla-
rını ve beldenin eşrâfını yavaş yavaş 
toplamağa başladılar. Üçüncü Cuma 
günü artık mezâlimi açıktan işlemeye 
başlayarak sokakta çarşılarda tesâdüf 
eyledikleri gençleri “asker” diye yaka-
layıp belediyenin bodrumuna hapsetti-
ler. Diğer ahâlinin de üzerlerini arayıp 

saatlerini ve nakit para mevcûdlarını 
almaya, gasp etmeye başlanıldı.
Cumartesi gecesi mahallelerde zorla 
kapıları kırmak sûretiyle hanelere 
girerek kıymetli eşyâ ve para arayıp, 
ahâlîyi yüksek sesler, bağırtılar için-
de soymağa başladılar ve gündüz 
köylerde ve kasabada bütün koşum 
hayvanlarını arabalarıyla topladılar. 
Hanelerdeki gerek mültezim mallarını 
ve gerekse şahıslara ait zahireyi ve ge-
celeri çaldıkları ev eşyâlarını Gemlik’e 
veyahud Bursa’ya aralıksız kaldırma-
ya başladılar. Çarşıdan, evlerden top-
ladığı beş yüzden fazla gençleri süngü-
lü muhâfızlarla Gemlik’e kaldırdılar.
Hele çekileceği Pazartesi gecesi benze-
ri görülmemiş, yürekler dayanamaya-
cak derecede, kumandan tarafından 
resmen verilen emir üzerine, ne kadar 
Rum varsa hepsi evlere ellerinde 
baltalarla kapılara ta‘arruz ederek 
bütün halkı korku ve heyecân içinde 
bağırta bağırta soymuşlar ve angarya 
arabalarını servet sahibi şahısların 
hânelerinin kapılarına yanaştırarak 
sandalyesine varıncaya kadar alıp 
arabalara doldurarak kaldırmışlar ve 
Cenâb-ı Hakk tekrarından muhâfaza 

Mustafa Kemal Paşa'nın Yenişehir Kaymakamlığı'na telgrafı
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buyursun, Müslüman kadınların ceb-
ren iffet ve nâmuslarını tecâvüz ederek 
namuslarını çiğnemişlerdir.
Pazartesi sabahı saat iki buçuk sıra-
larında evvela hükûmet konağı sonra 
belediye ve Bank-ı Osmânî, telgrafhâ-
ne, Edhem Paşa Oteli civârı, Hacı Gök-
göz’ün bütün dükkânları ve hanlar 
ve Hacı Tahir’in Mehmed Efendi’nin 
Cami-i Kebîr karşısındaki muhteşem 
binası -ki burası Müdâfa‘a-i Hukûk’un 
karargâhı idi- buralar ve mahalle-
lerde meşhûr binaları gaz yağı ile 
ateşe vermiş ve mahallelerde kırktan 
fazla hane henüz ateş alevlenmeden 
söndürüldüğü hâlde bugün Yenişe-
hir’in resmi ve meşhûr daireleri hariç 
olduğu hâlde otuz hane, yedi han, 
273 dükkân ve Çifte Hamam’ın yalnız 
içinin yakıldığı, düşmanın çekildiği 
haber alınması üzerine yangından 
çayırlara çıkan ahâlî derhâl haberdâr 
edilerek hemen ahâlînin yangını sön-
dürmeğe vuku‘ bulan fevkalade sa‘y u 
gayretleri işte bu kadar hasara mey-
dan bırakmış ve ma‘âzallah ahâlînin 
bu gayretleri olmasaydı şehrin bunun 
daha birkaç misli yanmış bulunacağı 
muhakkak idi. Şimdi kasaba ahâlîsi 
uryân bir hâlde olup yürekler dayan-
mayacak bir hâldedir.

Köylerin durumuna gelince: Düşman 
ilk olarak işgâline muvaffak olduğu 
Köprühisar Köyü’nü hemen ilk günü 
yakmış ve bu köyden tek hâne kalma-
mıştır. Eşya ve hayvanâttan ve zahire-
den köy ahâlîsine bir şey vermemiştir. 
Ma‘lûm yâ, burası Kuva-yı Milliye’nin 
dâ’imî karargâhı idi. Bu sûretle ahz u 
intikâm eylemişdir.
İkinci günü Ebe Köyü’nü yakmış, bu-
nun da koyun, zahire ve yoz hayvanâtı-
nı sürüp götürmüştür. Bunu müte‘âkip 
civâr köylere süvârisi dağılıp Rustum, 
İncirli, Babadye, Akdere, Günece, Hay-
riye, Kızıl, Kızılhisar, Mecidiye köyleri-
nin koyun ve yoz hayvanâtını kısmen 
ve bazısının da tamamen toplayıp 
götürmüş ve mültezim ve şahıslara ait 
zahireyi de köylülerden çıkardığı an-
garya arabalarıyla nakl etmiştir.
Düşman dönüşünde güzergâhına 
tesâdüf eylediği Akdere, karşı yaka-
dan Kızılhisar, Mecidiye, Reşâdiye, 
Kirazlıyayla, Kadıkalkdı, Süleymaniye, 
Kavaklı, ovada; Karaköy, Barcın, Ka-
rabahadır köylerinden Barcın, Kara-
bahadır, Karacaali, Çelebi köylerinde 
sığır koyun hayvanâtını tamamen alıp 
götürdüğü ve diğerlerini tamamen ya-
kıp hayvanat ve eşyalarını da köylerde 
tedarik eylediği angarya ile götürmüş-

tür. Barcın ve Karabahadır’ın kadın-
larının nâmuslarını pek çok tecâvüz 
etmiştir. Diğer köyler hakkında henüz 
ma‘lûmât alamadım. 
Velhasıl toplam on sekiz köy yan-
mıştır. Ova köylerinin de bazılarının 
hayvanâtını ve koyunlarını sürüyüp 
götürmüştür. Bini aşkın giden şehir ve 
kasabadan çıkarılan angarya araba-
larından henüz beş on araba gelmiştir. 
Bazı arabacılar arabalarını bırakıp 
kaçıp gelmişlerdir. 
Artık kasabamız otuz seneye kadar 
kendini toplayamaz. 
Baki çok selam! 
Kendi zâyi‘âtımdan bahs etmeği unut-
tum. 150 çuval buğday Yenişehir’den; 
150 çuval buğday Menteşe’den; 95 
çuval arpa ve yulaf 40 çuval un Mente-
şe karyesinden almıştır. Yenişehir’den 
hanemdeki kıymetli eşyâ, mağazam-
dan 15 sandık gaz, 3 çuval sabun, 1 
çuval şeker, 130 kutu sigara kağıdı, 
kırk kadar boş çuval, koşumlarıyla 
birlikte bir tek araba.
İşte bize isâbet eden zâyi‘ât da bundan 
ibârettir. 
Yenişehir’den Debbağ Ali Tevfik. 6 Teş-
rin-i Sani sene 336 (6 Kasım 1920)
Yenişehir’in ilk işgali sırasında yaşa-
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nan büyük yağma hareketine karşı 
hiçbir şey yapamayan civardaki bazı 
yetkililerin yapabildikleri tek şey 
yaşanan durumu İstanbul’a yazmaktı. 
Bu etkisiz yetkililerden biri olarak 
Dinboz (Erdoğanköy) Karakol Komu-
tanı 30 Ekim 1920 tarihli raporunda 
yaşananları şöyle dile getirmekteydi:
“Dört beş günden beri Yenişehir’den 
Bursa’ya doğru muhtelif-ül cins hay-
vanat Rum ahalisi tarafından sevk 
edilmiştir ve elan da sevk edilmektedir. 
Karakolumuzun önünden geçer iken 
kendilerine sual olundukta; evvelce 
kendilerinin hayvanatı olduğu, Kuvâ-yı 
Bağiyye (Kuvâ-yı Milliye’yi kastediyor-
lar) ve ahali tarafından zabt edilmiş 
ve bu kere mahal-i mezkurun Yunan 
kıtaatı tarafından işgal edildiğinden 
kendilerine Yunan kumandanları ta-
rafından teslim edildiğini ve bunların 
meyanında birçok hane eşyası dahi 
sevk ve nakil olunduğu ve bunların 
da kendilerinin malı olduğunu iddia 
etmektedirler.
Hâlbuki öteden beriden edilen tah-
kikat neticesinden Yenişehir ve civar 
karyelerinden yağma ettikleri anla-
şılmıştır. Yağma malı olduğu bizce 
malum ise de silahsız olduğumuzdan 
kolumuz ayağımız kırık demektir. 
Mezkûr hayvanatın der-dest ve zabt 
edilmesi gayr-i kabil olduğu gibi kara-
kolda geceleri silahsız bulunmamız ve 
bu Rum mütecasirleri ise kendilerinin 
hüviyetlerini ve nereli olduklarını ifade 
etmedikleri ve daha fazla sual edile-
cek olursa büsbütün hayatımıza kast 
edecekleri yüzlerinden bellidir. Bunlar 
ise balada (yukarıda) zikrettiğim ha-
validen oldukları muhakkaktır. Bunlar 
bu tavır harekette bulundukları gibi 
Müslüman köylerine berâ-yı vazife git-

tiğimizde yüzümüze bakan olmadığı 
ve jandarmanın zerre kadar haysiyeti 
kalmadığı berâ-yı malumat arz olunur 
efendim.”
Bu raporu takiben 1 ve 2 Kasım 
1920’de yazılan resmî yazılar işgal 
hadisesini birçok yönüyle tasvir et-
mektedir. Bu tarihlerde Yenişehir’in 
yağması tüm hızıyla devam etmek-
tedir ve yazılanlarda sıcağı sıcağına 
devam eden olaya ilişkin gözlemler 
sunmaktadır. 1 Kasım tarihli müzek-
kere suretinde durum şöyle aktarıl-
mıştır:
“Tahkikat neticesine göre Yenişehir’in 
kısmen ve Yenişehir’e merbut köylerin 
ise kâmilen Rum ve Ermeniler tara-
fından yağma edildiği ve bu yağmaya 
İznik tarafındaki gayr-i Müslimlerin de 
iştirak eyledikleri söylenmektedir. Yağ-
ma meselesinin hâlen devam etmekte 
olduğu, Karabahadır, Beypınarı ve 
Köprühisar köylerinin de ihrak edildiği 
(yakıldığı) ve İnegöl’de bu gibi yağma 
olmadığı maruzdur.”
İlk TBMM’de Yenişehirli Bir 
Mebus: Necip Bey ve Yenişe-
hir’in İşgaline Tepkisi
Necip Bey, 1890 yılında (Hicri 1306 
yılı) Bursa-Yenişehir Günece köyünde 
doğdu. Babası Hocaoğulları’ndan Ali 
Efendi, 93 Harbi (1877-1878 Osman-
lı-Rus Savaşı) sırasında Yunanistan 
taraflarından Anadolu’ya göç etmiş 
ve Yenişehir’e yerleşmiştir. Annesi 
ise Emire Hanım’dır. Yenişehir Rüş-
tiyesi’nde orta, İstanbul Mercan İda-
disi’nde lise öğrenimini tamamladı. 
Lise mezuniyetinin ardından Mülkiye 
Mektebi’ne girdi. Bursa Yenişehir’in-
den mülkiyeye giren ve buradan 
mezun olan ilk kişi Necip Bey’dir. 
Mülkiyeden 1912 yılında mezun ola-
rak 14 Mart 1913’te Bursa İl Maiyet 
Memurluğu’na atandı. 
Necip Bey, iki yıllık stajını Yenişehir 
ilçesi Özel Saymanlık Kâtipliği’nde; 
Erdek, Edremit ve Ilıca Nahiye mü-
dürlüklerinde tamamladı. 14 Nisan 
1915’te Erzurum Valiliği emrine tayin 
edildi. 26 Temmuz 1916’da Çarsan-
cak (Çemişkezek) Kaymakamı oldu. 
1917-1920 arası Haran ve Raka kay-
makamlıklarında bulundu. 
TBMM’nin birinci döneminde (1920-
1923) Ertuğrul Livâsı’ndan milletve-
kili seçildi. O günkü adıyla Ertuğrul 
Livâsı, bugünkü Bilecik, İnegöl, Yeni-
şehir ve Söğüt gibi yerleri içinde ba-
rındıran bir vilayetin adı idi. Bu vila-

yetten beş kişi milletvekili olarak ilk 
TBMM’de görev yapmıştır. Bunların 
içerisinde en genç olanı, o zaman otuz 
yaşına girmiş olan Necip Bey’dir.
Necip Bey, 23 Nisan 1920’de Meclisin 
açılışında hazır bulundu. Mecliste; 
İçişleri, PTT-Tasarı, Bayındırlık, Millî 
Eğitim ve İç Tüzük komisyonlarında 
çalıştı. İkinci Toplantı Yılı’nda Bayın-
dırlık Komisyonu’nun ve II. Şube’nin, 
Üçüncü Toplantı Yılı’nda da Tasarı Ko-
misyonu’nun kâtipliğini yaptı. Dönem 
içinde kürsüde dördü gizli oturumda 
olmak üzere yirmi yedi kez söz aldı. 
Üç soru ve bir gensoru önergesi verdi. 
İki kanun önerdi. 
1923’ten sonraki yaşamında muhtelif 
kazalarda kaymakamlık görevlerinde 
bulunmuş ve en son 1948’de Sivas 
Vali Muavinliği’nden emekliye ayrıl-
mış olan Necip Soydan Bey, hayatının 
son on bir yılını memleketi Yenişe-
hir’de geçirmiş ve 3 Şubat 1959’da 
burada vefat etmiştir.
Necip Bey, memleketi olan Yenişe-
hir’in 1920 yılı Ekim sonu ve Kasım’ın 
başlarında Yunanlılar tarafından ilk 
kez işgal edilmesine oldukça üzül-
müştür. Yunan zulmüne, yağmasına 
karşı duyduğu üzüntüyü, öfkeyi 
Meclisin 22 Kasım 1920 tarihli 101. 
Toplantısı’nda birkaç kez söz alarak 
ifade etmeye çalışmıştır. O günkü 
oturumda, konu ile ilgili ilk beyanatı 
İktisat Vekili Mahmut Celal (Bayar) 
vermiş ve Yenişehir’in işgali hakkında 
yöreden gelen bir rapor okumuştur. 
Bilecik ziraat memuru Hasan Fehmi 
Bey’in 16 Kasım 1920’de kaleme al-
dığı raporda işgal faciası hakkında şu 
bilgilere yer verilmiştir:
“Yenişehir kazasının Yunanlılar tara-

Yenişehir'in kurtuluşu hakkında resmi 
tebliğ, Tasvir-i Efkar, 10 Eylül 1922TBMM'nin Yenişehirli Mebusu Necip Bey
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fından hin-i istilâsında icra edilen me-
zalim ve tahribat ve haşaratın tahkik 
ve tesbiti maksadiyle merkez-i livada 
teşekkül eden heyet-i keşfiye meyanın-
da Yenişehir’e ve ihrak edilen kuraya 
4 Teşrinisani 1336 tarihinde azimet 
olunmuş ve ikmal-i tahkikatı müteakib 
10 Teşrinisani 1336 tarihinde merkez-i 
livaya avdet olunmuştur. Hulâsa-i tah-
kikat ve müşahedat bervechi zir arz 
olunur: Yenişehir merkez kazasının iki 
yüz adedden ibaret bulunan bilûmum 
dükkân, mağaza ve çarşısı, eşyalariyle 
beraber Hükümet binası ve bunun 
dâhilinde bulunan Ziraat Bank şubesi, 
Posta ve Telgrafhane, Jandarma, Dü-
yun-u Umumiye ve Belediye dairesi, üç 
otel, altı han, dört fırın, iki hamam, bir 
eczahane, bir tekke ve iki imarethane 
ve en mamur otuz dokuz hane ve yedi 
karye kâmilen ve yedi karye yarı yarı-
ya ve dört karye kısmen (lanet olsun 
sadaları) ihrak edilmiş ve on dört 
karyenin emval ve eşyası ve zehairi ve 
araba ve hayvanatı ve nefs-i kasaba-
nın bilûmum eşya-yı beytiyesi kâmilen 
alınıp götürülmüştür. Bundan başka 
kasaba ve köylerin ileri gelen ahalisin-
den bini mütecaviz eşhas esir olarak 
götürülmüş, erkek ve kadın olmak 
üzere dört yüz kişi dahi katil ve adedi 
na-ma‘lûm kız ve kadınların ırz ve 
namusları hetk edilmiştir (Kahrolsun 
Yunanlılar sadaları). Karyelerin ihrakı 
esnasında havfından dışarı çıkmayıp 
haneleri derununda kalan birçok aile 
ve çocukların muhterik olarak enkaz 
altında kaldıkları görülmüştür. Yenişe-
hir kazasına ait olup elyevm düşmanın 
tahtı istilâsında bulunduğu cihetle 
gidilmesi kabil olmayan kura ile bun-

lara pek yakın olan kuranın miktar-ı 
hasaratı dâhil olmadığı hâlde yalnız 
salifüzzikir kasaba ve kuranın haşa-
rat-ı umumiyesi komisyonumuzca yedi 
milyon lira raddesinde takdir ve tesbit 
edildiği bera-yi malûmat arzolunur 
efendim. 16 Teşrinisani 1336. (Ertuğ-
rul ziraat memuru Hüseyin Fehmi)”
TBMM’de büyük bir heyecan yaratan 
bu raporun okunması üzerine Necip 
Bey, söz alarak memleketi Yenişe-
hir’in uğradığı yıkıma ilişkin bilgiler 
verdi. Bu duruma sebep olanların 
yalnızca Yunanlılar olmadığına, içeri-
deki iş birlikçilerinin de bulunduğuna 
dikkat çekti. O, bu konudaki sözlerine 
şöyle başladı:
“Efendim, yeni yeni almakta olduğu-
muz malûmata göre düşmanın mem-
leketimizde yapmakta olduğu tahribat 
tahminimizin fevkindedir: Ne Balkan 
harbinde, ne kurun-u vusta harplerin-
de bu gibi fecayie nâdir tesadüf olunur. 
Yunanlıların hareketleri bütün insani-
yet için silinmez bir leke, İslâmiyet için 
de kıyamete kadar unutulmaz bir dağ-
deran olmuştur. Ben bu fecaate dair 
günden güne yeni malûmat alarak, 
yüreğime damla damla kanlar aktıkça, 
husumetleri, kinleri Yunanlılardan 
ziyade başka tarafa tevcih ediyorum. 
Efendiler, kıyamet kopacaksa, dünya 
alt üst olacaksa, artık hakikat yüzün-
den olsun. Hakikatten korkmak ve 
hakikati saklamak yüzünden olmasın... 
Daima hakikatin arkasından koşalım 
ve hakikatin kurbanı olalım. Düruğ-u 
mâslahat- âmizin (yalanlarla iş gör-
menin), idare-i maslahatın, hayatta 
artık hiç bir kıymet ve mevkii olamaz. 
İdare-i maslahatla bugünü kazanmak; 

yarını kaybetmektir, hak ve hakikat 
yüzünden bazan gürültüler ve yorgun-
luklar olabilir. Fakat o yorgunluklar, 
batılın inhidamını, hakkın itilâsını ilan 
eder. Bizim en birinci kusurlarımızdan 
birisi de hakikatle yüz yüze geleme-
mektir. Hakikatin yüzünü biraz acı 
görürsek yan çizeriz, idare-i maslahat 
tarikini iltizam ederiz; aman efen-
dim zamanı değil, sırası değil, bırak 
zamanı gelsin deriz. Hayır, efendiler; 
her şeyin sırası, ona ihtiyaç görüldüğü 
ândır. Vukuunu menetmek istediğin şe-
yin zamanını elinden al devamını arza 
ettiğin hâle, zaman ver... Binaenaleyh 
biz bu hallere nihayet vermek istersek 
artık işi esasından düşünmeliyiz. Be-
nim itikadımca memleketimizi sükût 
ettiren; koca bir devlet teşkiline mü-
sait arazimizin yer yer harabiyetine 
sebep olan yalnız Yunanlılar değildir. 
Osmanlılık şerefini, İslâmlık ve Türklük 
şerefini ve bilhassa Osmanlılık şeref-i 
askerisini tezlîl eden bir takım ha-
pishane kaçkını câni, rezil, namussuz 
cebin adamlar, mahlûklar vardır. Bunu 
inkâr etmeyelim. Artık bunlar vatanı 
mahvediyor, tezlîl ediyor, memleketi 
içinden kemiriyorlar.”
Mahmud Celal Bey Bunların Yu-
nanlılarla münasebeti ne olduğunu 
sorunca, Necip Bey devamla şöyle 
yanıtlamıştır: “Zevahire aldanmayınız 
efendiler! (Kimdir onlar kimdir onlar? 
sesleri, gürültüler) karşısında Necip 
Bey, Ben teşmil etmiyorum. Bunlar 
vardır efendiler.” demiştir.
Necip Bey’in bu sarsıcı, etkileyici ko-
nuşmaları Mecliste yankı uyandırdı. 
Milletvekillerinden Mazhar Müfid ve 
Karesi Mebusu Vehbi Bey, Meclis baş-

Kıblepınar'da şehit düşenler
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kanlığına bir soru önergesi vererek, 
Yenişehir’de yakılan köylerin halkı 
için hükümetin ne tür tedbirler aldı-
ğını öğrenmek istediklerini belirttiler. 
Bu soru önergesi oylamaya sunuldu 
ve büyük bir çoğunlukla kabul edildi. 
Dâhiliye Vekâleti’nin bu soruya ce-
vap vermesi kararlaştırıldı. Böylece 
TBMM’nin gündemine o gün Yenişe-
hir damgasını vurdu ve Yenişehir’in 
işgali deyim yerindeyse Meclisi sarstı. 
Necip Bey, memleketinin işgali konu-
sunu kurcalamaya devam etti ve Yeni-
şehir ile İnegöl’ün işgalinde sorumlu-
luğu olanların ortaya çıkarılması için 
27 Kasım 1920’de yazılı bir önerge 
verdi. Bu önergesinde işgalde sorum-
luluğu ve ihmali bulunanların TBMM 
Hükümeti tarafından yapılacak bir 
araştırma ile ortaya çıkarılmasını ve 
haklarında gerekli işlemlerin yapıl-
masını talep etti. 
Meclis başkanı, bu önemli sorunun 
hükümete iletildiğini belirterek, Ne-
cip Bey’in konu ile ilgili daha fazla 
açıklama yapmasına izin vermemiştir. 
Böylece bu yörenin bir temsilcisi ola-
rak, buraların işgal edilmesi hakkında 
muhtemelen detaylı bilgilere sahip 
bulunan Necip Bey’in Meclis kürsü-
sünden vereceği bilgilerden mahrum 
kalmış oluyoruz. Ertuğrul Mebusu 
Necip Bey’in soru önergesi şöyledir: 
“Riyaset-i Celileye. İnegöl ve Yenişe-
hir’in esbab-ı sukutu meyanında bizim 
tarafın ihmal ve lâkaydisi olup olma-
dığının, varsa müsebbibler hakkında 
ne muamele yapıldığının Hükümetten 
sualini teklif eylerim. 27 Teşrinisani 
1336. Ertuğrul Mebusu Necib.”
Yukarıda çeşitli örneklerle anlatmaya 
çalıştığımız gibi, Necip Bey, Yenişe-
hir’in işgaline sebep olanlardan hesap 
sorulması gerektiğini ısrarla belirt-
miştir. Yenişehir’in işgale uğrama-
sında baş sorumlulardan biri olarak 
gösterilen zat, Yenişehirli meşhur zat 
Ethem Paşa’dır. Nitekim bu tür suçla-
malara maruz kalan paşa, TBMM’ye 
bağlı olan İstiklal Mahkemeleri’nde 
yargılanmış ve ceza almıştır. Bütün bu 
durumlara rağmen Necip Bey’in Mec-
lis kürsüsündeki konuşmalarından 
hiçbirinde Ethem Paşa’dan bahset-
memesi diğer konuşmaları ile tezat 
teşkil etmektedir. Bir yandan işgalde 
sorumluluğu bulunanların ortaya çı-
karılmasını savunurken; Ethem Paşa 
konusunda sessiz kalması enteresan 
bir durumdur.

İstiklal Mahkemesi’nce vatana ihanet 
suçlaması ile mahkûm edilen Ethem 
Paşa’nın affedilmesi konusu 24 Ekim 
1921 tarihli Meclis oturumunda tar-
tışıldı ve bu hususta çok çekişmeli 
münakaşalar yapıldı. Milletvekilleri 
lehte ve aleyhte konuşmalar yaptılar. 
Kimileri, yaşlı paşanın affedilmesini 
isterken; kimileri de şiddetle karşı 
çıktılar. Sonuçta Yenişehirli Ethem 
Paşa, oy çokluğu ile TBMM tarafından 
affedildi. Bütün bu münakaşaların 
yapıldığı toplantıda Yenişehirli millet-
vekili olan Necip Bey’in bulunmaması 
oldukça ilginç ve kendisiyle çelişen 
bir davranıştır. Mecliste Yenişehir’in 
işgalinden sorumlu tutulan birinin 
durumu görüşülmüş; affedilip affedil-
memesi tartışılmıştır. Ancak konuya 
en çok önem vermesi gereken mil-
letvekilimiz Necip Bey, o gün meclis 
oturumuna katılmamıştır.
Yukarıda belirtilen çekimser du-
rumun dışında Necip Bey, daima 
memleketin kurtuluşu için çalışmış, 
fedakâr, vatansever, idealist bir vekil-
dir. 1921 ve 1922 yılları içerisinde İlk 
TBMM içerisinde milletvekillerine tek 
soruluk bir anket yöneltilmişti. Söz 
konusu bu ankette, milletvekillerinin 
ülkenin geleceği hakkındaki görüş-

leri ortaya çıkarılmaya çalışıldı. Söz 
konusu anket sorusu şöyleydi: “Kaza-
nılacak olan millî istiklâl mücâhede-
mizin feyizdâr ve semeredâr olması 
neye mütevakkıftır (bağlıdır)?” Bu 
soruya Ertuğrul Mebusu Necip Bey 
şöyle cevap vermiştir: “Yola bağlıdır. 
Çünkü yol sayesinde madenler işler, 
fabrika ve sanat hayatı başlar, işsizler 
iş bulur, çiftçinin malı sevk edilir, para 
eder, limanlara-iskelelere servet akar. 
Servet, sıhhate, tenâsüle (üretmeye), 
ilim ve marifete yardım eder. İnsan 
boşluğu, irfan boşluğu dolar. Her nevi 
yolsuzluk ve yoksulluk kalkar.”
Yenişehir’in  
İşgalden Kurtuluşu
24 Temmuz 1921’de beşinci ve son 
işgale uğrayan Yenişehir’in bu en ka-
ranlık günleri 6 Eylül 1922 sabahına 
kadar sürmüştür. Defalarca direnme-
nin karşılığında her seferinde işgal 
kuvvetlerinin pençesine düşmek 
halkın başkaldırı ümidini bir süreliği-
ne azaltmıştır. Öyle ki Sakarya Zaferi 
esnasında Yenişehir’deki Müslüman 
halk, gizli bir biçimde kurtuluş ümi-
dini aşılamaya gelmiş olan Yüzbaşı 
İbrahim Bey’e gereken desteği ver-
memiş ve işgalcilerin iş başına getir-
dikleri belediye reisinin ihanetiyle bu 
kıymetli Türk subayı şehit edilmiştir.
Kurtuluşun nihai meşalesi 26 Ağus-
tos 1922’de Başkomutan Mustafa 
Kemal’in taarruz emriyle başlamış 
ve takip eden Eylül ayı bütün Batı 
şehirlerimizde olduğu gibi Yenişehir 
için de kurtuluş ayı olmuştur. Savun-
madaki 11. Yunan Tümeni, Türk kuv-
vetleri karşısında yenilerek hızla geri 
çekilmiş ve birliklerimiz 4-5 Eylül’de 
Yenişehir’in on beş kilometre kadar 
doğusunda bulunan Köprühisar’a 
uzanmışlardır. Yunan kuvvetleri çe-
kilirken yolları, köprüleri yıkmakla 
kalmayıp, Yenişehir köylerindeki 
Türk ahaliyi de katletmekten geri 
durmamıştır. Nihayet, 6 Eylül, saat: 
13.40’ta Türk ordusu Yenişehir mer-
keze muzaffer bir biçimde girmiştir. 
Hızla Yenişehir Ovası’nı terk eden 
Yunan birlikleri Gemlik-Orhangazi yö-
nüne kaçmışlardır. Ancak dağlık ara-
zide pusuya yatıp, askerlerimizi şehit 
etmişlerdir. Selimiye’de Binbaşı Mu-
harrem Bey Anıtı ve Kıblepınar’daki 
şehitliğimiz, o kurtuluş günlerinde 
pusuya düşürülmüş subay ve askerle-
rimizin hatırası olarak durmaktadır.

Yenişehir'in kurtuluşundan  
hemen sonra Belediye Başkanı olan  

Ahmet Hamdi Bey



Geldikleri Gibi Gittiler
Hasan Erdem / Roman ve Hikâye Yazarı

Ateşle imtihana tutulan Türkler, bu imtihandan alınlarının 
akıyla çıkmış, Bursa’dan da Rum ve Ermeni çeteleriyle 
birlikte hareket eden işgalci Yunan askerleri kovulmuş, 
sabah saatlerinde 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili Paşa 
ve emrindeki birlikler şehre girmiş, denetimi sağlamış ve 
Belediye binasına Türk bayrağını çekmişti. 
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Kadim dünyanın başına ge-
len en büyük felaketlerden 
olan Birinci Dünya Savaşı 
başladığında İtilaf Devletleri 

Yunanistan hükümetine İzmir ve 
çevresinden toprak vadederek kendi 
yanlarına çekmek için çalışmaya 
başlamışlardı. Savaş öncesi Yunanis-
tan’ın tarafsızlığını ilân eden Yunan 
Kralı Konstantin, İtilaf Devletleri’nin 
bu önerisine karşı çıkmış, Türklerle 
bir savaşa girmek istemediğini açık-
ça belirtmişti.
Kralının uyarılarını dinlemeyen ve 
gençliğinden beri büyük Bizans’ı 
kurma hayalleri taşıyan Yunan 
Başbakanı Venizolos, Yunan top-
raklarına asker çıkaran ve Atina’yı 
bombalamakla tehdit eden İtilaf 
Devletleri’nin yardımları ile Yunan 
Kralı’nı tahtından indirmeyi başardı.
Kral Konstantin 1917 yılının 12 Ha-
ziran’ında tahtını küçük oğlu Alek-
sandr’a bırakıp sürgüne gönderilin-
ce emellerine ulaşabilme fırsatını 
bulan Venizelos, emperyalistlerin 
buyruğuna girdi.
Aleksandr, kral olmuştu ama iktida-
rın gerçek sahibi, babası Konstantin’i 
tahtından indiren Başbakan Venize-
los idi. İngilizlerin siyasi ve askeri 
desteğini arkasına alan Yunanlılar, 
Batı Anadolu’nun işgali için hazırlık-
lara giriştiler.
Osmanlı İmparatorluğu savaşta mağ-
lup olmuş ve yapılan antlaşmaların 
ardından imparatorluk toprakları 
savaşın galibi devletler arasında pay-

laşılmıştı. Yunanlılar da bu pastadan 
pay almak istiyordu.
Hazırlıklarını tamamlayan ve 15 
Temmuz 1919 tarihinde İzmir’e as-
ker çıkaran Yunanlılar, İtilaf Devlet-
leri’nin desteği ile kısa bir süre için-
de Aydın, Nazilli, Akhisar, Bergama 
ve Ayvalık hattına kadar ilerlediler, 
1920’nin Haziran ayında Afyon ve 

Bursa istikametine doğru üç koldan 
yürüyüşe geçtiler. İlerleyişini sürdü-
ren Yunan birlikleri, 20-22 Haziran 
aralığında önce Manisa, sonra Uşak 
ile Balıkesir’in ilçelerini ve Karaca-
bey’i işgal ettiler.
Her ne kadar işgaller Yunanistan 
tarafından gerçekleştirilmiş olsa da 
işgallerin perde arkasındaki devlet 
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3. Kolordu'nun Bursa'ya girişi, 11 Eylül 1922

16 Ekim 1922 tarihinde Atatürk'ü bekleyen Bursalılar
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İngiltere’den başkası değildi. Yuna-
nistan’ın Anadolu’yu işgal projesi, 
neredeyse bütün ayrıntılarıyla İngil-
tere Başbakanı’nın önderliğindeki 
İngiliz bürokrasisi tarafından organi-
ze edilmişti.
İngiliz desteğindeki Yunan taarruzu 
Bursa’ya yönelmişti. Yunan birlik-
leri Orhan Gazi’nin mirası Bursa’ya 
doğru sokulurken Beşevler mevkii 
ile Ulubat Köprüsü civarında mev-
zilenen 56. Tümen’in askerleri ve 
üç yüz mevcutlu Kuva-yı Milliye 
güçleri, Bursa’nın doğusuna doğru 
çekilme emri almışlardı. Silah gücü 
yüksek Yunan kuvvetleri ile yapılan 
çarpışmalarda üç yüz şehit veren 
Bekir Sami Bey, şehirde bulunan az 
sayıdaki kuvvetini 8 Temmuz sabahı 
tahliye etmeye başladı.
Orduları dağılmış, silah ve cepha-
nelerine el konmuş, savaş gemileri 
tersanelere çekilmiş, tren yolları ele 
geçirilmiş olan Osmanlı Devleti’nin 

topraklarında güçlü bir direnişle 
karşılaşmayan Yunan ordusu, 8 Tem-
muz’da Bursa’ya ulaştı.
Yüzyıllardır özgür yaşayan Bursalılar 
esaret altına girmişti. O günlerde Bur-
sa nüfusunun dörtte biri gayrimüs-
limlerden oluşuyordu.
Yunan işgal kuvvetlerinin Bursa mer-
kez kumandanı Miralay Mavridis, 
Hükümet Konağı’na girdi ve konağın 
üst katındaki altı odaya yerleşti. Bir 
Yunan birliği ise İnegöl ve Yenişehir 
istikametinden gelecek olan tehlike-
leri önlemek için Kestel’e doğru iler-
ledi. İşgalci Yunan askerleri Çataltepe 
ile Kızıltepe’ye mevzilendi. 
Giriş ve çıkışlarına kontrol noktaları 
kurulan, Yıldırım Cami’ne makineli 
tüfekler yerleştirilen, halkın ser-
bestçe seyahat etmesi yasaklanan 
Bursa’da, hâlen görev yapmakta olan 
ve emekli Türk subaylarına Yunan 
askerî idaresine her sabah giderek 
yoklama yapılması zorunluluğu geti-

rildi, Bursa’daki Türk karakollarında 
Yunan askerleri görevlendirildi. 
Bununla da yetinmeyen Yunan işgal 
kuvvetleri, Türk soylu halktan evle-
rinde bulunan her türlü silahı Yunan 
kumandanlığına teslim etmelerini 
istedi, evlerdeki balta ve oraklar 
bile silah sayılarak toplatıldı, yerli 
Rumlar ise aksine tepeden tırnağa 
silahlandırdı. Yunan Kralı bir bildiri 
yayınlayarak Anadolu’daki Hıristiyan 
halkın orduya katılmasını talep etti.
İşgalin daha ilk günlerinde Yunan 
askerleri şehirde ve köylerdeki mah-
sulleri, ekinleri, bağ ve bahçeleri talan 
edip yağmaladılar, karşı koyan Müs-
lüman köylüleri yaraladılar, birço-
ğunu da katlettiler. Bursa’da tam bir 
işgal yönetimi uygulayan, Müslüman 
ahaliye zulmeden Yunanlılar, masum 
sivilleri Kuva-yı Milliye taraftarı diye-
rek tutuklamaya başladılar. Aslında 
daha işgalin ilk günlerinde yaşanan 
korkunç olaylar, gelecekte neler yaşa-
nabileceğinin habercisi olmuştu.
Zalim Yunan askerleri gibi Rum ve 
Ermeni çeteleri de boş durmuyordu. 
Yunan kuvvetlerince desteklenen 
Rum ve Ermeni çeteleri, 1920 yılının 
sonlarına doğru Bursa merkez köy-
leri, Gemlik, Mudanya, Orhangazi, 
İnegöl, Kirmasti (Mustafakemalpa-
şa), Karacabey ve köylerinde terör 
estirmeye başladılar, halkı soydular, 
köyleri yağmalayıp ateşe verdiler, 
camide ibadet eden insanları tüfek 
dipçikleriyle dövdüler, çok sayıda 
Müslümanı katlettiler.
Gemlik köyleri Rum çeteleri tarafın-
dan basıldı. Umurbey, Küçükkumla, 
Karacaali, Kapaklı, Narlı, Fıstıklı, 
Sultaniye, İhsaniye, Mecidiye, Hami-
diye, Muratoba köyleri ve Armutlu 
kasabasında yaşayan insanların 
mallarına el konuldu, evleri yakıldı, 
canlarına kıyıldı.
Yunan askerlerinin, Rum ve Ermeni 
çetelerinin zulmünden yılan bazı 
Müslüman köylüler, evlerini ocakları-
nı terk ettiler, dağlara sığındılar, top-
rağı döşek, göğü yorgan ettiler. 
Bursa ve ilçelerinde uygulanan zu-
lüm artarak sürerken bu kötü gidişi 
durdurmak isteyen İstanbul Hü-
kümeti derhâl harekete geçti, İtilaf 
Devletleri Yüksek Komiserliği’ne 
olayları belgeleyen raporlarla baş-
vurdu ama bir netice alamadı, Türk 
milletinin hafızasında unutulmaz 
yaralar açan vahşi olaylar işgalin 

Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Çakmak ile Bursa'da
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son gününe kadar devam etti.
İşbirlikçi gayrimüslimlerin barbarlığı 
Gemlik, İngilizler tarafından işgal 
edildiği gün başlamış, insanlık dışı bir 
hırsla hareket eden Ermeniler, Kar-
sak Derbendi’nde dokuz Müslüman 
Türk’ü acımasızca katletmişti.
“Yunanlıların tatbik ettikleri mezalim 
planı hemen her yerde beş bölümden 
oluşuyordu. Bunlardan birincisi soy-
gun, ikincisi yangın, üçüncüsü genç, 
küçük, kız, ihtiyar demeden ırza teca-
vüz, dördüncüsü katliam, beşincisi de 
haps etme ve göç ettirmekti. Bu faci-
anın işlenmesinde Yunanlılar yalnız 
değillerdi. Bunu yüzyıllardır Türk’ün 
himayesinde rahatça beslenerek güç-
lenen yerli Rumlar ve Ermeni’lerle 
yapıyorlardı.” (Bursa Vilayeti’nde Yu-
nan Fecayi’i, Hikmet Akıncı)
Yunan askerleri kasabaları köyleri 
yağmalarken Rum ve Ermeni çeteleri 
de Orhangazi’nin 21 köyünü yağma-
lamış, 16 köyün evlerini, camilerini 
tamamen yakmış; para, altın ve mal-

larını gaspettikleri halkı da silah zo-
ruyla Gemlik’e göç ettirmişti.
Bursa vilayetinde üniformalı katiller 
ile yerli işbirlikçilerin katliamları 
sürerken Ankara’yı ele geçirerek Türk 
direnişini sona erdirmek isteyen ve 
bu amaca ulaşmak için 13 Ağustos 
1921 tarihinde ileri saldırıya başla-
yan Yunan kuvvetleri, 23 Ağustos’tan 
itibaren ağırlık merkezini Sakarya 
mevzisinin güney kanadına kaydırmış 
ve oradan saldırıya geçmişti.
Mustafa Kemal Paşa kumandasında-
ki Mehmetçik, Sakarya’da çelikten 
bir kale gibi direniyor, ateş gücü 
yüksek Yunan ordusuna geçit vermi-
yordu. 10 Eylül’de başlatılan karşı 
taarruz ile Yunan ordusu büyük 
bir hezimete uğratıldı ve 13 Eylül 
1921’de Sakarya Nehri’nin doğusun-
da tamamen yok edildi. Ama önemli 
eksikleri olan Türk ordusu, bozguna 
uğramış Yunan kuvvetlerini Eskişe-
hir’den öteye izleyemedi.
Bütün yurtta sevinçle karşılanan 

Sakarya zaferinden sonra Millî Sa-
vunma Bakanı Refet Paşa, Meclis’te 
yaptığı konuşmada “Sakarya zaferi, 
köylüler ve köylü kadınların eseridir.” 
dedi. Mustafa Kemal Paşa da yaptığı 
konuşmada “Böyle çocukları ve böyle 
çocuklarının meydana getirdiği ordu-
ları olan bir millet, elbet hakkını ve 
bağımsızlığını bütün anlamıyla koru-
mayı başaracaktır. Kendimizde buldu-
ğumuz kuvvet ve kudret, davamızın 
meşruiyetindedir.” dedi.
Sakarya yenilgisinin acısını Bursa-
lılardan çıkarmak isteyen şehirdeki 
Yunan işgal güçleri, sivil halka karşı 
tutumunu daha da sertleştirdi. İşgal-
ciler geniş çaplı tutuklamalara girişti-
ler; ev ve dükkânlarda sabaha kadar 
fener yakma zorunluluğu getirdiler.
1920 yılında Yunan kralı Aleksandr 
ölünce sürgündeki Konstantin Yuna-
nistan’a geri döndü ve zorla uzaklaş-
tırıldığı tahtına yeniden çıktı. Deniz 
yoluyla Gemlik’e çıkarılmış olan 
Paleolog Tümeni’nin İzmit ve civarına 

Yunanlılar tarafından esir alınan askerlerimizin mahzun bekleyişleri



24 Bursa Günlüğü

yapacağı harekâtı yönetmek için Bur-
sa’ya gelen Yunan kralı Konstantin, 
tarihin yazdığı en korkunç çarpışma-
ların yaşandığı, 22 gün 22 gece süren 
Sakarya Savaşı’nda ağır bir yenilgiye 
uğrayan, cephanelerini, top arabaları-
nı, kamyonlarını arkalarında bırakıp 
cepheden kaçan ordusunun asker ve 
subaylarına moral vermek için bir 
beyanname yayınladı.
Şaka gibi ama Yunan kralının Bur-
sa’dan ayrılmadan önce hazırladığı 
beyannamede “Sakarya’da büyük bir 
zafer kazandınız! Düşmanı tam can 
evinden vurdunuz. Ankara’ya diye 
haykırdığınızı işittim, fakat sizi bırak-
madım. Kazandıklarımız, amacımız 
için yeterlidir.” yazıyordu. (Kurtuluş 
Savaşı Günlüğü, Cilt 4, Zeki Sarıhan)
Yunan kralı 4 Eylül 1921’de geldiği 
Bursa’yı, 26 Eylül tarihinde Atina’ya 
dönmek üzere terk etti.
Sakarya’da yenilen işgalci Yunan 
ordusunun askerleri ve işbirlikçileri 
tarihin gördüğü en kara ve en utanç 
verici tavırları sergiliyor, sebepsiz 
yere masum insanları öldürüyor, 
köyleri ve kasabaları ateşe veriyor, 
camileri tahrip ediyor, evleri ve dük-
kânları iğneden ipliğe dek yağmala-
nıp talan ediyordu. 
Bursa ve civarında yaşayan Rum köy-
lüleri de Yunan askerlerinden aldıkla-
rı cesaretle komşuları olan Müslüman 
köylerine saldırıyor, taciz ettikleri 

halkın büyük ve küçükbaş hayvanları-
nı, kıymetli eşyalarını zorla ellerinden 
alıyordu.
1922 yılı Ağustos ayının son gün-
lerinde yıldırım savaşına girişen ve 
uzunluğu yirmi kilometreyi bulan 
Yunan cephesine var gücüyle yükle-
nen, top mevzilerini, birbiriyle ke-
sişen derin siperleri, makineli tüfek 
yuvalarını yerle bir ederek cepheyi 
yarıp geçen Mehmetçik, düşman ile 
göğüs göğse, gırtlak gırtlağa çarpış-
maya başlamıştı. 
30 Ağustos 1922 sabahı Aslıhanlar 
civarında kuşatılan 5. Yunan Tüme-
ni’ne ağır kayıplar verdirilmiş, düş-
manın ana kuvvetleri imha edilmiş, 
neticede bütün Yunan kuvvetleri 
ezici bir yenilgiye uğratılmış ve in-
sanüstü bir kudretle dövüşen Türk 
piyadelerinin süngülerinden, rüzgâr 
gibi esen süvarilerinin keskin kılıçla-
rından kurtulabilenler İzmir’e doğru 
kaçmaya başlamışlardı.
Başkomutanlık Meydan Savaşı’n-
da Yunan orduları yenilmişti fakat 
Bursa’da Yunan askerî varlığı devam 
ediyordu. 
İşgalci Yunan ordusunun ezildiğini ve 
İzmir’e doğru kaçmaya başladığını öğ-
renen Rum ve Ermeni çetelerinin hay-
dutları, giderayak ceplerini doldurmak 
için Bursa’nın bazı mahallelerinde 
yaşayan zenginlerin evlerine baskınlar 
düzenleyip yağmaya başlamıştı.

Bursa halkının şikâyetleri her geçen 
gün artınca Belediye Başkanı Ziya Bey 
ve Hayrettin Âbidin Bey, Yunan karar-
gâhına koşmuşlar ve derhal olayların 
önüne geçilmesini istemişler fakat bir 
netice alamamışlardı.
Yunan askerleri, köyleri yakarak, 
köprüleri yıkarak, masum canlara 
kıyarak İzmir’e doğru kaçarken, Batı 
Cephesi Kumandanlığı, Kocaeli Grup 
Kumandanlığı’ndan Orhangazi’yi aşıp 
çarçabuk Bursa’ya ulaşılmasını, İzmir 
yolunun düşmana kapatılmasını ve 
Yunan kuvvetlerinin durdurulmasını 
buyurmuştu.
Askerlerini yürüyüşe geçiren Kocaeli 
Grubu kumandanı Albay Deli Halit 
Bey ve kahraman askerleri, baştan 
başa yakılan Orhangazi’yi düşman-
dan temizlemiş, Gemlik’i kuşatmış, 
Gemlik-Mudanya sahil şeridini Yunan 
askerlerine kapatmış, Umurbey-Pana-
yır köyü civarında düşmanın otomo-
bil kollarını yakalamış ve Bursa’dan 
Gemlik’e giden 11. Yunan Tümeni’nin 
kurmay başkanını ele geçirmişti.
Bursa’ya doğru ilerleyen Türk kuvvet-
leri önünde, Mudanya ve Bandırma’ya 
doğru çekilen Yunan askerleri, yolları 
üzerindeki köyleri ateşe verdiler, 
halkın çoğunu camii ve evlere doldu-
rarak yakıp kül ettiler.
Takvimler 10 Eylül 1922’yi gös-
teriyordu. Şükrü Naili Paşa, ileri 
yürüyüş emrini verince, öncü Süvari 
Tümeni sabahın erken saatlerin-
de Bursa’ya doğru yola koyuldu. 
Dağdan şehre inen milisler, sokak 
sokak düşmanla çarpışırken, Yunan 
cephe hattını aşan 3. Kolordu Süvari 
Alayı’ndan Yüzbaşı Rüştü Bey’in 
kumandasındaki öncü kuvvetler de 
Bursa’ya girdiler ve amansız çatış-
maların göbeğine daldılar.
Dört bir yandan kuşatılan Bursa’dan 
kaçmaya başlayan Yunan işgalciler, 
baruthaneyi patlattılar, Fransız Kon-
solosluğu’nun yanındaki binayı ve 
Rum Kilisesini ateşe verdiler. Bununla 
da yetinmeyen işgalciler Bursa ha-
pishanesini de ateşe verdiler, demir 
parmaklıklar arkasındaki mahpusları 
cayır cayır yaktılar, tarihî Irgandı 
Köprüsü’nü fıçılar arasına yerleştiri-
len dinamitler ile havaya uçurdular, 
Ziraat Okulu’nu da içindeki hayvan-
larla birlikte yaktılar. Yangınlardan 
ahşap Maksem Köprüsü de kurtula-
madı, yanıp kül oldu.
Tepecik, Köprübaşı, Hasanköy ve Sa-Yunan işgali yıllarında Bursa
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manlı köyleri, Bursa’dan kaçan Yunan 
askerleri tarafından yakıldı, masum 
insanlar ve savunmasız hayvanlar 
bile vahşice katledildi.
Ateşle imtihana tutulan Türkler, bu 
imtihandan alınlarının akıyla çıkmış, 
Bursa’dan da Rum ve Ermeni çete-
leriyle birlikte hareket eden işgalci 
Yunan askerleri kovulmuş, sabah 
saatlerinde 3. Kolordu Kumandanı 
Şükrü Naili Paşa ve emrindeki birlik-
ler şehre girmiş, denetimi sağlamış 
ve Belediye binasına Türk bayrağını 
çekmişti. 
Bursa’nın düşmandan kurtulduğu 
haberi duyulunca Ankara’da kurban-
lar kesilmiş, gösteriler ve kutlamalar 
yapılmış, bütün yurtta şükür duaları 
edilmiş, Meclis kürsüsündeki siyah 
örtü kaldırılmıştı.
İzmir’in işgal edildiği gün başlayan bu 
zulüm ve zorbalık dönemlerinde Ana-
dolu’daki Türk ve Müslüman halka 
kıyan, zulmeden, silahlı-silahsız ka-
dın, erkek, çocuk, yaşlı demeden kar-
şısına çıkan bütün Türkleri yok etmek 
isteyen Yunan ordusunun üniformalı 
katilleri, geldiklerinde gösterdiği gad-
darlığı giderken de göstermişti.
Neticede bin yıllık Türk yurdunu işgal 
etmek isteyen Yunanlılar, bu emelleri-
ne ulaşamadıkları gibi ihtiyar tarihin 
kadim satırlarına hain, zalim ve kanlı 
katiller olarak geçtiler.
Millî Mücadele’de şehit olan bütün 

askerlerimizin ve vatandaşlarımızın 
ruhları şad olsun.

Not 1: 1879 yılında Bandırma’da 
doğan Bekir Sami Bey (Günsav) 
1900 yılında Harp Okulu’nu 1902 
yılında Harp Akademisi’ni bitirdi. 
Balkan ve I. Dünya Savaşı’nda çeşitli 
cephelerde bulundu. 1916 yılında 
Miralay rütbesine terfi etti. Mondros 
Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İz-
mir’in Yunan kuvvetleri tarafından 
işgali üzerine, Bursa’daki 56. Tümen 
Komutanlığı’na atandı ve Bursa Vali-
liği’ne de vekalet etti.
Not 2: Osmanlı’ya uzun bir süre 
başkentlik yapmış olan Bursa’yı işgal 
eden Yunanlılar, şehri 2 yıl, 2 ay, 2 
gün ellerinde tuttular.
Not 3: Genç kral Aleksandr tahtta 
sadece üç sene kalabildi. Kendi el-
leriyle beslediği maymun, bir sabah 
dişlerini Aleksandr’ın boynuna ge-
çirdi ve kral, birkaç gün sonra öldü.
Not 4: Oğlunun ölümü üzerine ye-
niden tahtına kavuşan Konstantin, 
1922 yılında tahttan ikinci ve son 
kez çekildi, yerine en büyük oğlu II. 
Georgios geçti. Konstantin, dört ay 
sonra Sicilya’da sürgünde öldü.
Not 5: Yunanlılar, mağlup olarak 
tahliye ettikleri bölgelerde Türk mil-
letini imha etme kararıyla hareket 
etmişlerdir. İmha ve tahrip kararını 
gerçekleştirmek için özel birlikler 

teşkil etmişlerdir. Bu birlikler elle-
rinde her türlü tahrip malzemelerini 
bulundurmuşlardır. Yunan ordu-
larında daha önceden hazırlanmış 
benzin ve bombalarla donatılmış 
tahrip teşkilatları olmasaydı, bir 
hafta içerisinde İzmir’den Bursa’ya 
kadar işgal ettikleri bölgeleri yakıp, 
yıkarak tahrip etmeye imkân bula-
mazlardı. (Bursa Vilayeti’nde Yunan 
Fecayi’i, Hikmet Akıncı)
Not 6: Türk kuvvetleri ile Yunan 
birlikleri arasında meydana gelen 
şiddetli çarpışmalardan sonra Millî 
Kuvvetler, 6 Eylül’de Yenişehir ve 
İnegöl’e, 10 Eylül’de Orhangazi ve 
Bursa’ya, 11 Eylül’de de Orhaneli’ne 
girdiler. Bu gelişmeler olurken 11 
Eylül’de Gemlik’teki Yunan birlikleri 
kıyıyı takiben Mudanya’ya doğru 
çekildiler. Bilahare 12 Eylül’de Millî 
Kuvvetler Gemlik ve Mudanya’ya 
girerek, burada 2. Yunan Tümeni’ni 
esir aldı. (Bursa Vilayeti’nde Yunan 
Fecayi’i, Hikmet Akıncı)
Not 7: Yunanlıların yerli Rumlar 
ve Ermeniler ile birlikte Bursa ve 
kazalarında gerçekleştirdikleri bar-
barlıklar neticesinde 822 kişi şehit 
edilmiş, 383 kişi yaralanmış, 5617 
kişi darp ve işkence görmüş, 569 kişi 
hapsedilmiş, 455 kişi esir ve sürgün 
edilmiştir. Genç kız ve ihtiyar deme-
den 128 kişiye de tecavüz edilmiştir. 
(Bursa Vilayeti’nde Yunan Fecayi’i, 
Hikmet Akıncı)

Yunanlıların Bursa'yı terk ederken yıktıkları Irgandı Köprüsü
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Millî Mücadele yıllarında 
pek çok şehrimiz işgal 
edildi. Bu işgallerin, sal-
dırganların tarihî hesap-

laşma arzuları dikkate alındığında 
sadece o günkü şartlarda bir toprak 
elde etmenin ötesinde manalar 
taşıdığı açıktır. Bu noktada o şehir-
lerin sembolik olarak taşıdıkları 
özellikler, işgalin gizli ya da açık asıl 
sebebini teşkil eder. Şehirleri sem-
bolik olarak önemli kılan birçok 
özellikten bahsedilebilirse de tarih 
içinde bir devlete başşehirlik yap-
maları, işgalin asıl sebebini oluş-
turur. İşte bu yüzden Osmanlı’nın 
son döneminde ve Millî Mücadele 
yıllarında işgal edilen şehirlere bu 
gözle de bakmak gerekir.
Başşehir Olmanın Manası
Meseleye böyle bakıldığında ön-

celikle şu üç şehirden bahsetmek 
gerekir. Bunlar; Edirne, İstanbul ve 
Bursa’dır. Bu üç şehir, birer başşehir 
olmaları dolayısıyla devletin kalbi, 
beyni hatta ruhu durumundadırlar. 
Oraya vurulacak darbe, bütün bir 
vatanı umutsuz, güçsüz, dirençsiz 
bırakacaktır. 
Konu bu şekilde ele alındığında ise 
bu üç şehir arasında sözü edilme-
si gereken ilk şehir elbette Bursa 
olacaktır. Osmanlı Beyliği, giderek 
güç kazanınca Söğüt (Bilecik) kimi 
tarihçilere göre başşehir sayılsalar 
bile -buna İznik de dâhil edilebilir- 
Osmanlı Devleti başşehirleri denil-
diğinde akla gelecek şehir öncelikle 
Bursa’dır. Burası 1326-1365 yılları 
arasında toplam 39 yıl Osmanlı’nın 
başşehri olmuştur. Edirne (1365-
1453) 88 yıl, İstanbul ise (1453-
1923) 470 yıl başşehirlik yapmıştır.

Bursa’nın İşgal Yılları

 “Yeşil Bursa kan kırmızı bir 
istilâya uğramıştı.”

Aka Gündüz

Mustafa Özçelik / Eğitimci, Yazar ve Şair
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İşgal süreçlerine gelince; Osman-
lı’nın yıkılış sürecinde Edirne, Yunan 
kuvvetlerince 25 Temmuz 1920’de, 
İstanbul ise önce 13 Kasım 1918’de, 
ardından 16 Mart 1920’de İngiliz, 
Fransız ve İtalyanlarca ikinci kez 
işgal edilmiştir. Bursa ise 8 Temmuz 
1920’de aynı akıbete uğrar. Diğerle-
rinin ayrıntılı hikâyesini bir yana bı-
rakarak sözü Bursa’ya getirdiğimizde 
ise şunu görmekteyiz: Bursa, Osman-
lı’nın 23 yıllık rüyasıydı. Bu zaman 
zarfında hep bu şehrin fethi düşlendi. 
İlk teşebbüs Osman Gazi tarafından 
yapıldıysa da fethi 11 yıllık kuşatma-
dan sonra Orhan Gazi gerçekleştirdi. 
Onun ve sonraki padişahların döne-
minde “Osmanlı Devleti’nin dibacesi” 
olan bu güzide şehir, büyük bir imar 
faaliyetine konu oldu. Burada bir 
başşehri başşehir yapan medreseden 
tekkeye, camiden şifahaneye kadar 
her şey yapıldı. İlmin ve sanatın da 
başşehri oldu. 
Burada Osmanlıların neden Bursa 
fethine önem verdiklerine dair şu 
konu da hatırlanmalıdır: Türklerin 
hep ilgisini çeken bu bölgede Selçuk-
luların Anadolu’ya gelmesiyle birlikte 
önce İznik alındı ve Türkiye Selçuklu 
Devleti’nin merkezi yapıldı. Ardından 
Bursa’nın alınması gerçekleşti. An-
cak İznik, 1. Haçlı Seferleri sırasında 
yeniden Bizanslıların eline geçince 
Selçuklular Konya’ya çekildiler. Böy-
lece Bursa da elden çıkmış oldu. İşte 
Selçuklular büyük fetihler için nasıl 
Bursa ve civarını önemli görmüşler-
se Osmanlılar da aynı yolu izlediler. 
Kendileri batıda iskân edilmişlerdi. 
Hedefleri genişlemek, Anadolu’nun 
batısını alarak devlete güvenli bir 
alan oluşturmaktı. Böylece Selçuklu 
ideallerini de gerçekleştirmek için 
Bursa’nın alınması Osmanlı Beyli-
ği’nin en büyük hedefi hâline geldi ve 
fetih gerçekleşti. 
Bursa İşgal Ediliyor
İşte böylesi bir özelliğe sahip olan 
Bursa, tekrar belirtmek gerekirse, 8 
Temmuz 1920’de Yunanlılar tarafın-
dan işgal edildi. Bursa’dan önce işgal 
edilen yerler de vardı ama Bursa’nın 
işgali, buranın 39 yıllık bir Osmanlı 
başşehri olarak taşıdığı tarihî değer-
den dolayı daha büyük bir üzüntüye 
ve öfkeye sebep oldu. 
İşgal haberi Meclise, İsmet Paşa tara-
fından duyurulunca Mecliste büyük 
tartışmalar yapıldı. İşgale sebep olan 

yöneticilerin cezalandırılması, bütün 
kuvvetlerimizin Bursa üzerine sevk 
edilmesi istendi. Bu tabii ki o şartlar-
da mümkün değildi. Mustafa Kemal 
Paşa, ortaya çıkan umutsuzluğu dağıt-
mak için “Efendiler memleketimizin 
tamamı bile işgal olsa biz bu toprak-
ların üzerinde bir tepeye çıkacağız ve 
oradan vatanımızı savunacağız.” söz-
leriyle ortamı biraz sakinleştirdi ise 
de bu anlık bir durumdan öteye geçe-
medi. Üzüntü ve öfke devam etti. Çün-
kü işgal edilen şehir Bursa idi. Yani 
Osmanlı’nın kurulduğu yer. Ruşen 
Eşref’in ifadesiyle burası “Ceddimizin 
ve ananemizin toprağı” idi. Bunun 
halk ve asker üzerinde çok olumsuz 

etkileri olacaktı. Nitekim Hamdul-
lah Suphi Bey’in “Bursa felaketiyle 
uğramış olduğumuz ziyan o kadar 
müthiştir ki bütün cihan nazarında şu 
ana kadar gösterdiğimiz başarı yerle 
bir olmuştur.” sözü bu durumu ifade 
etmektedir.
Tarık Buğra da Küçük Ağa roma-
nında Bursa’nın bu önemini şöyle 
anlatır: “Bursa Osmanlılar için en 
azından İstanbul kadar değerli fakat 
İstanbul’dan daha aziz idi. Bursa bü-
yük nurun doğduğu geliştiği ocaktı. 
Aklın, bilginin, adalet ve imanın fetih 
orduları yarattığı kuvvet kaynağı 
olduğu ilk payitahtı. Orhan orada... 
Murat orada... Osman... Osman... Os-

Eylül 1922'de Osman Gazi'nin Türbesi'ni ziyaret eden öğretmen, öğrenci ve izciler

Bursa'nın düşman işgalinden kurtarılmasının ardından basılan 
propaganda kartpostalı
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man orada/ydı.”
İşte özetle söylediğimiz bu sebepler-
den dolayı bu işgal “Türk’e verilen 
azapların en acısı oldu.” Bu noktada 
sembollerin önemine tekrar döne-
lim. Nasıl Yunanlılar için eski bir 
Bizans toprağını Türklerden geri al-
mak temel hedef ve sembolik olarak 
önem taşıyorsa, bu durum Türkler 
için de öyleydi. İşte bu süreçte başka 
bir sembol devreye girer. 10 Tem-
muz 1920’de Meclis toplantısında 
31 imzalı bir önerge verilir. “Birinci 
hükümet merkezimiz olan Bursa’nın 
sefil Yunanlılar tarafından işgali ve 
bu işgal neticesiyle orada din ve 
vatan kardeşlerimizin uğradıkları 
zulümlerin üzüntülerine iştiraki-
mizin bir nişanesi olarak celsenin 
20 dakika kapatılması” istenir. Ama 

bu önergede sembolik olarak daha 
önemli olan şey ise; başkanlık kürsü-
sünün puşide-i siyah (siyah örtü) ile 
örtülmesini teklifidir.
Teklifin kabulü üzerine Meclis kür-
süsü siyah bir örtüyle örtülür. Neden 
siyah örtü? Zira dilimizde “karalar 
bağlamak” deyimini hatırlayalım. Bu 
deyim “bir felaket dolayısıyla yas tut-
mak” anlamına gelmektedir. İşte o si-
yah örtü aslında hem felaketi hem de 
ondan duyulan üzüntüyü sembolize 
etmektedir. Daha geniş anlamda ise 
sadece Bursa’nın değil, Anadolu’nun 
üzerine çöken karanlığı simgelemek-
tedir. Zira bir başkent, Tanpınar’ın 
ifadesiyle, hep başkenttir. Başkent 
ise az önce söylenildiği gibi, devletin 
kalbi, beyni, hatta ruhu demektir.
Siyah örtünün tarihî anlamda başka 

bir örneği de vardır. Millî hafıza, o 
anda bunu da hatırlamış olabilir. Ku-
düs, Haçlılar tarafından işgal edilince 
Selahaddin Eyyubi sarığındaki beyaz 
sargıyı çıkarıp geri alınana dek siyah 
sarık takar. Orada da işgalciler Haç-
lılardır. Bursa’da ise onların artıkları 
olan Yunanlılar olmuştur.
Şimdi de hadisenin devamına baka-
lım: Meclis kürsüsüne siyah örtü ört-
mekten daha manalı bir tepki olmaz-
dı. Zira Yunan zulmü Bursa’da bütün 
hızıyla devam ediyordu. Bayrağımız 
indirilmiş, ezan sesleri susturulmuş, 
mal, can ve namus emniyeti ortadan 
kalkmıştı. Üstelik Yunanlılar şehre 
kralları ile girmişlerdi. Biz bu olaya 
da semboller anlamında bakarsak 
Yahya Kemal’in söylediği şu hususu 
görmüş oluruz: “Türk milleti Bur-
sa’ya Orhan ile girmiştir. Yunanlılar 
da Konstantin’le.” İkisi arasında fark 
olmakla birlikte Yunanlıların kral ile 
girmelerinin kendi psikolojik moti-
vasyonlarının artması, Türklerinki-
nin ise azalması anlamında etkili bir 
yöntem olduğu açıktır.
Biraz önce söylediklerimize şunları 
da ekleyelim. Yunanlılar ilk iş olarak 
Tophane’ye gelirler. Çünkü Bursa’nın 
fatihleri burada yatmaktadırlar. Yani 
yine semboller devreye girer. Önce 
Osman Gazi Türbesi’ne Yunan kralı 
Konstantin’in resmini asarlar. Hem 
Osman Gazi’nin hem de Orhan Ga-
zi’nin türbelerini tekmelerler. Yine 

Türk izci, Osman Gazi Türbesi'nde

Yunan Başbakanı Venizelos'un oğlu 
Sofokles, işgal edilen Bursa'da,  

Osman Gazi Türbesi'nde
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Osmanlı sembolü olarak önem taşı-
yan Muradiye’deki sultan ve şehzade 
kabirlerini tahrip ederler. Ulu Cami’yi 
bombalarla tahribe yönelirler. Hatta 
kimi anlatımlara göre Orhan’ın eşi Ni-
lüfer Hatun’un türbesine gidip “Vak-
tiyle sen bir Türk’e vardın. Bir Türk 
ile evlendin de eline ne geçti? Müs-
lüman oldun da ne oldu? Bak yine 
kazanan taraf biz olduk. Sen de şimdi 
ayaklarımızın altındasın.” diyerek 
tekmelerler ve adeta ondan bu şekil-
de öç almaya kalkışırlar. Bu da ırkçılık 
ve Hıristiyan fanatizmin en uç örneği 
olarak görülebilecek bir olaydır. 
Meclisteki kara örtü, masada dur-
duğu sürece milletvekillerindeki 
Bursa hassasiyeti bitmez. Neticede 
30 Ağustos 1922’de Başkumandanlık 
Meydan Muharebesi kazanıldıktan 
sonra askerlerimiz yönlerini Bursa’ya 
çevirirler. 10 Eylül 1922 akşamı Yu-
nanlılar Bursa’yı terk etmesiyle şehir 
tekrar özgür kılınır. Böylece 2 yıl, 2 

ay, 2 günlük esaret sona erer. 11 Ey-
lül 1922’de Ankara’ya çekilen “Yeşil 
Bursa al sancağına kavuştu!” telgrafı 
Meclisi sevince boğar. İlk iş olarak 
da Meclisteki o siyah örtü kaldırılır. 
Konulması nasıl sembolik manada 
önemli ise kaldırılması da o şekilde 
önemlidir. 
Utanç Anıtı
Bursa, kurtarılmıştır ama yeni kuru-
lan düzende Osmanlı’ya bakış olum-
suz anlamda değişikliğe uğramıştır. 
Bir zaman sonra Bursa’nın işgal yılla-
rı bir anıtla hatırlansın düşüncesiyle 
Hacivat Köprüsü yakınlarında şehit 
olan 14 kişinin hatırasına bir anıt di-
kilir. Ne var ki kitabesindeki ifadeler, 
işgüzar bir yöneticinin hadsizliğin- 
den dolayı, Kurtuluş mücadelesinin 
Yunanlılara karşı değil de Osmanlı’ya 
karşı verilmiş gibi bir izlenim doğu-
racak şu cümlelerden oluşur. “Burada 
yatan askerlerin şehit düştükleri mu-

harebe öyle muazzam bir zaferle ni-
hayet bulmuştur ki neticesinde Bursa 
ikinci defa fethedilmiş ve Kadim 
Osmanlı hükümeti nihayet bularak 
yerine Hükümet-i Cumhuriyetimiz 
teessüs etmiştir. Bu şehitler bu eser-
lerin abide-i mefharetidir.” 
Bursa’da metfun onca sultanın ve 
şehzadenin ruhlarını inciten bu 
anıt, çok şükür ki Cumhurbaşkanlığı 
onayı ile 2013 yılında kaldırılmıştır. 
Hem anıtın dikilmesini hem de kaldı-
rılmasını yine semboller anlamında 
düşündüğümüzde Bursa’da olup 
bitenleri anlamak açısından bize bir 
imkân verecektir.
Sonuç olarak şunu söyleyelim: Ha-
kikatin üzerine toprak örtülse bile o 
hakikat er geç ortaya çıkar. Bursa’nın 
hakikati Osmanlı’dır. Devlette devam-
lılık esasına göre şimdi de Türkiye 
Cumhuriyeti’dir. Öyleyse tarihî emel-
lerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen 
Haçlıları topraklarımızda yeniden 
işgalci olarak görmek, Meclisimize 
tekrar siyah örtü örtmek durumunda 
kalmak istemiyorsak şehirlerimizi 
tarihî hakikatlerine ve özelliklerine 
göre korumamız gerekir. Zira çağı-
mızda işgalin şekli, yöntemi de hayli 
farklılaşmıştır. Bunu da dikkate ala-
rak şehirlerimizi ve tabii ki Bursa’mı-
zı tarihî hafızası, kimliği, hele hele de 
yeşilliği ile korumak hepimizin görevi 
olmalıdır. Zira Bursa, Haçlıların zihni-
yet dünyasında hâlâ bir başşehirdir. 
Çünkü Osmanlı denildiğinde akla, ku-
rucu şehir olarak ilk orası gelecektir. 
Bu bizim de aklımızda hep tutmamız 
gereken bir hakikat olmalıdır.
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Yunan askerleri Ulu Camii önlerinde
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11 Eylül 1922 tarihinde, Bursa Belediye binasında, Türk bayrağını  
göndere çeken şanlı Türk askerleri
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Bursa’da Yunan İşgali
Bursa, 8 Temmuz 1920 tarihinde 
Yunan ordusu tarafından işgal edilmiş 
ve bu işgal, 11 Eylül 1922 tarihine 
kadar sürmüştür. İşgale kadar da Bur-
sa şehri, Kuvâ-yı Milliye’nin merkezi 
konumunu sürdürmüştür. 
Bursa’nın işgali, halk nezdinde ve 
özellikle Ankara’daki Büyük Millet 
Meclisi’nde büyük üzüntüye neden 
oldu. Meclis kürsüsüne 10 Temmuz 
1920 tarihinde puşide-i siyah denilen 
siyah bir örtü kondu. Bu örtü, şehrin 
işgalden kurtulmasına kadar Meclis 
kürsüsünde kaldı. Şair Mehmet Âkif 
(Ersoy), kederli hâliyle bu dönemde 
yazmış olduğu “Bülbül” adlı şiirinde 
Bursa’nın işgaliyle alakalı duygularını 
ve üzüntüsünü dile getirdi. 
İşgal döneminde Yunan askerlerinin 
yanı sıra Rum ve Ermeni çeteleri de 
şehirde terör estirdi. Özellikle köy-
lerde baskın, cinayet, yağma ve soy-
gunlar bu çeteler tarafından yapıldı. 
Büyük Taarruz neticesinde bozguna 
uğrayıp kaçan Yunanlılar ve bunlara 
bağlı çeteler, zulümlerini daha da 
arttırdılar. Geçtikleri kasabaları ve 
köylerin bazılarını ateşe verdiler. Bur-
sa merkezinde de yükte hafif pahada 
ağır eşyaları alıp götürdüler. 
Bursa’nın İşgali Sırasında 
Meydana Gelen Bir Vaka
Bu vaka, Bursalı Fırıncı İsmail Hak-
kı’nın başından geçmiştir. İfadesine 
göre: Yunan işgali sırasında, Altıpar-
mak Caddesi’nin üst tarafında bu-
lunan Şahabettin Camii yakınındaki 
fırınları, işgalin ikinci günü olan 9 

Bursa’da Yunan İşgali Sırasında
Meydana Gelen Bir Vaka

Ömer Faruk Dinçel / Araştırmacı, Yazar

Mustafa Kemal Paşa'nın Bursa'ya ilk gelişini bekleyen kalabalık

Yunan askerleri Ulu Camii önlerinde
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Temmuz 1920 tarihinde (kaynak 
kişinin ifadesine göre) Yunan kuman-
danlığının emri ve Türk polisinin de 
kılavuzluğuyla işgal edilmiştir. İşgalle 
birlikte fırınlarındaki tüm ekmekler 
işgal güçlerince alınarak kendisine 
7.400 liralık bir makbuz verilmiş ve 
“Yarın gel, paranı kumandanlıktan al.” 
denmiştir. Ertesi gün parasını almaya 
gittiğinde Fırıncı İsmail Hakkı, Yunan 
kumandanlığı tarafından tutuklanmış 
ve parası da verilmemiştir. 
Fırıncı İsmail Hakkı, Bursa’da üç ay, 
on yedi gün süren hapisten sonra 
İzmir’e gönderilmiş ve on üç ay da 
burada tutuklu kalmıştır. Yetmemiş 
bir de Yunanlıların Divan-ı Harbi’nde 
yargılanıp Atina’da sekiz yıl hapse 
mahkûm olmuştur. Gelişen bu du-
rum karşısında İsmail Hakkı, Yunan 
askerlerine rüşvet verip sahte bir 
pasaportla İstanbul’a kaçmayı ba-
şarmış, 11 Eylül 1922 tarihine kadar 
İstanbul’da yaşamını sürdürmüş ve 
işgalden kurtulunca da Bursa’ya dön-
müştür. Döndüğünde fırınlarını, malı-
nı, mülkünü, eşyalarını harap edilmiş 
vaziyette bulduğundan Hükümete 
başvurup zarar ve ziyanı tespit ettir-
se de bir netice alamamıştır. İşlerini 
görmek üzere asıl memleketi Bulga-
ristan’a gitmiş ve oradan İstanbul’da-
ki elçiliğe 5 Mayıs 1927 tarihinde 
yazdığı bu dilekçeyle durumu bildirip 
ne yapması gerektiğini sormuş ve 
kendisine konuyla ilgili bilgi verilme-
sini talep etmiştir. Bulgaristan’daki 
ikamet adresini de Şumnu Millî Türk 
Kıraathanesi olarak göstermiştir. 
Elçilikten bir ay sonra gelen yazıda 
kendisine, malını yağmalayan ve suç-
lu bulunup yargılanan Horozyan’ın 
Lozan Antlaşması’nın 59. Maddesi 
hükmü gereğince dinlenmeye değer 
bulunamayacağı teessüf edilerek bil-
dirilmiştir.
Lozan Antlaşması’nın 59. Maddesi
Madde 59- Yunanistan harp kavani-
nine mugayir olarak Anadolu’da Yu-
nan ordu veya idaresinin efalinden 
mütevellit hasaratın tamiri mecburi-
yetini tanır.
Diğer taraftan Türkiye, Yunanistan’ın 
harbin temadisinden ve bunun ne-
tayicinden mütevellit vaziyet-i mali-
yesini nazarı dikkate alarak tamirat 
hususunda Yunanistan Hükûmetine 
karşı her türlü metalibattan suret-i 
katiyede ferağat eder.
(Madde 59- Yunanistan, savaş yasala-

rına aykırı olarak Anadolu’da Yunan 
ordusunun ya da yönetiminin eylem-
lerinden doğan zararların tamiri mec-
buriyetini tanır.
Diğer taraftan Türkiye, Yunanistan’ın 
savaşın uzamasından ve onun sonuç-
larından doğan maddi durumunu göz 
önünde tutarak tamirat konusunda 
Yunan Hükûmetine karşı her türlü 
talepten kesin olarak vazgeçer.)
VESİKA 1
BOA. HR.İM. 218/12/1 
Tarih: 19/5/1927
İstanbul’da Hâriciye Murahhaslığı 
cânibi aliyyesine

Efendim hazretleri
Bendeniz 1336 senesi Yunan işgalinde 
Burusa’da Şehabeddin furununda 
ekmekçi idim. İşgalin irtesi günü Yu-
nan kumandanlığının emri ve Türk 
polisinin delâleti ile her iki furunum 
işgal idildi. Ve aynı günde 7.400 liralık 
malım alınarak elime bir makbuz vir-
diler. Ve “Yarın gel paranı kumandan-
lıkdan al” didiler. Parayı almak için 
gittiğimde beni habs itdiler. Burusa’da 
üç ay onyedi gün mahbus kaldım. 
Oradan İzmir’e nakl itdiler. Onüç ay 
da İzmir’de habs idildim. Yunan Di-
van-ı Harbi’nde muhakeme idilerek 
sekiz seneye Atina’da mahkûm oldum. 

Vesika 1
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Yunanlılara rüşvet virerek sahte pasa-
portla İstanbul’a firar itdim. Burusa 
kurtuluncaya kadar İstanbul’da kal-
dım. İşgalden sonra Burusa’ya gitdim. 
Fakat malım mülküm harâb olmuşdu. 
O vakit hükümet, mürâcaatım üzerine 
zarar ve ziyânı tesbit itdi. Fakat henüz 
bir netice elde idilemedi. El yevm tes-
viye-i emlâk zımninde Bulgaristan’da 
bulunmakdayım. Hakkımı istihsal 
itmek için nereye müracaat ideyim. 
Lütfen ve merhameten aşağıdaki adre-
sime kısaca ma‛lumat virerek delâlet-
de bulunmanızı istirhâm iderim. 
19/5/1927
Adresi: Şumnu Milli Türk Kıraathane-

si’nde mukîm Burusalı İsmail Hakkı
 
VESİKA 2
BOA. HR.İM. 218/12/2
Tarih: 6 Haziran 1927. 19943/411
Şumnu Milli Türk kıraathanesinde 
mukîm Burusalı İsmail Hakkı Efendiye.
Bugün vârid olan 19/5/(1)927 tarihlü 
mektubunuzda mevzu‛ bahis olub Yu-
nan ordusu tarafından emvâlinize ika‛ 
idmiş olan Horozyan hakkında ikâme 
idilecek da‛vânın Lozan Muâhedenâ-
mesinin 59’uncu maddesi ahkâmı mû-
cebince mesmu‛ olamıyacağı maalesef 
beyân olunur.

Vesika 2
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Tahsin Yıldırım / Eğitimci, Araştırmacı, Yazar

Bursa’yı İşgal Fikrinin  
Oluşu ve İşgal

Mondros Mütarekesi’nden 
sonra ateşkes şartları gere-
ğince ordumuz dağıtılmış, 
silah ve cephanesi elinden 

alınmış ve Osmanlı İmparatorluğu 
galip devletler tarafından paylaşılmış-
tı. “Anadolu’nun bugünü ve geleceği 
yalnız ‘Anadolu Türk’ünün’ değildir. 
Bu kıta için emek, akıl, para, gemi, 
asker feda eden ve birçok siyasi buh-
ranlar geçiren İngiltere’nin de bir 
hissesi vardır.”1 denecek kadar bize 
bırakılmayan Anadolu toprağı; İngiliz-
ler, İtalyanlar, Fransızlar ve Yunanlılar 
tarafından işgal edilmişti. 
Mondros Mütarekesi sonrası Osmanlı 
ve diğer devletlerin çabası ile Birinci 
Dünya Savaşı sonunda, uzun soluklu 
görüşmeler zincirinden oluşan Paris 
Barış Konferansı 18 Ocak 1919’da 
Paris’te başlamıştır. Bu konferansa 
Osmanlı penceresinden bakıldığında; 
müttefik, kısmen müttefik ve ortak 
devlet gibi tanımlanabilecek farklı 
gruplara ayrılmış 32 devletin temsil-
cileri katılmıştır. Konferans, katılımın 
çok olmasına rağmen: İngiltere, ABD, 
İtalya ve Fransa kontrolünde ger-
çekleşmiştir.2 Barış Konferansı; bir 
taraftan Türkiye’yi, Fransa, İngiltere, 
Rusya ve İtalya arasında bölen gizli 

1 Johns Mool, Anadolu’da Türkiye 
Yaşayacak mı?, Selis Kitaplar, İstanbul, 
2009, s. 8.

2 Sulh Murahhaslarımıza Dair, Memle-
ket gazetesi, 12 Nisan 1335/1919, S. 
52, s. 2.

Dönemin Matbuatında 
Bursa’nın İşgali ve Kurtuluşu

11 Eylül 1922 tarihinde yayınlanan Ertuğrul Gazetesi'nde yer alan 
Bursa'nın kurtuluş haberi



35Bursa Günlüğü

anlaşmalar, diğer taraftan da İngiliz-
lerin Araplara verdiği taahhütler kar-
şısındaki tutumlarıyla şekillenmiştir.3 
Venizelos, 30 Aralık 1918’de Paris 
Barış Konferansı’na sunduğu muhtıra-
da Bursa’nın bir kısmını, Balıkesir ve 
Aydın’ı talep etmişti. 
Yapılacak Sevr Anlaşması ile Anado-
lu’da bazı yerleri almak isteyen Yuna-
nistan, anlaşma öncesi elini güçlendir-
mek için 23 Haziran 1920 tarihinde 
Balıkesir’i 8 Temmuz 1920’de de Bur-
sa’yı işgal etmiştir. Millî Mücadele’nin 
en acı ve en hazin olaylarının yaşan-
dığı bu işgalde Yunan ordusunda teğ-
men olan Venizelos’un oğlu Sofokles, 
Osman Gazi’nin türbesinde sandukaya 
ayağını dayayarak çektirdiği, Müslü-
man Türk’ün yüreğine hançer sapla-
nan fotoğrafa yurdun her tarafından 
farklı tepkiler gelse de ciddi bir şey 
yapılamamıştır. 
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti ol-
mak gibi bir imtiyaza sahip olan Bur-
sa’nın neredeyse düşmana hiç diren-
meden teslim olması, Kuva-yı Milliye 
cenahında büyük moral çöküntüsüne 
yol açmıştır. Genelkurmay Başkanı 
İsmet Paşa, Meclisin 8 Temmuz 1921 
tarihli oturumunda Yunanlıların iler-
leyişi ve cephelerin durumu hakkında 
milletvekillerine ayrıntılı bilgi vermiş, 
akabinde söz alan Mustafa Kemal 
Paşa, “Bu işgal hiçbir vakitte bizim 
imanımızı sarsmayacaktır!” diyerek 
milletvekillerine moral aşılamıştır. 
Trabzon Milletvekili Hamdi Bey ve 
otuz arkadaşı, 10 Temmuz 1920’de 
Bursa’nın işgalinin yarattığı travma-
nın bir nişanesi olarak Meclis kür-
süsüne kara bir örtü asılması teklifi 
üzerine, Bursa’nın istirdadına kadar 
kara bir örtü asılı kalmıştır. Bursa’nın 
düşmesinin Meclis’te yarattığı infial, 
milletvekilleri arasında sert tartışma-
ların yaşanmasına neden olmuştur.4

Bu yaşananlar üzerine Sultan Vah-
dettin, umut olabileceği düşüncesiyle 
Sevr’in anlaşma şartlarını görüşmek 
üzere Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşad 
Halis beylerden müteşekkil Osmanlı 
Heyet-i Murahhasını Paris’e gönder-
miştir.5 Heyetten Hadi Paşa tarafından 

3 Paris Konferansı, İkdam gazetesi, 14 
Şubat 1335/1919, S. 7906, s. 1.

4 Celil Bozkurt, Millî Mücadele’de Bursa 
Uleması: Yunan İşgalinde Bursa’da 
Saltanata Bağlılık Mitingi, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Bahar 2021, 
S 103, s. 92-93.

5 Sulhumuzun İmzası Meselesi, Alemdar 

10 Ağustos 1920’de payitahta çekilen 
telgrafta barış antlaşmasının imzalan-
dığı haberini şöyle vermiştir: “(...) İtal-
ya ile hâsıl olan itilaftan dolayı evvelce 
imzadan imtinâ eden Yunanistan bu 
kere vâz-ı imzaya muvaffakiyet etmiş 
olduğundan sulh muâhedenâmesi 
bugün saat 16.00’da imza edildi.”6 
Sevr Anlaşması’ndan güç alan Yu-
nanlılar, işgal alanlarını genişletip 
Bursa’nın çevresine ilerlemiştir. Bu 
işgal bir şekilde dönemin matbuatına 
yansımıştır. Millî Mücadele’ye mesafe-

gazetesi, 6 Ağustos 1336/1920 S. 591-
2891, s. 1.

6 Tebliğ-i Resmî, Alemdar gazetesi, 12 
Ağustos 1336/1920, S. 597-2897, s. 1.

li duran Alemdar gazetesi, Yunan ta-
arruzu etrafında haberler vererek bu 
işgalin sorumluluğunu Millî Mücadele 
hareketine yıkmaya çalışan bir haber 
dili kullanmıştır.7

Saltanata Bağlılık Mitingi
Millî Mücadele yıllarında padişah 
taraftarı gruplarla Kuva-yı Milliye-
ciler arasında bölünmüş durumda 
olan Bursa, Osmanlı Devleti’nin ilk 
başkenti olması ve köklü bir medrese 
kültüründen gelmesi hasebiyle diğer 
şehirlere nazaran saltanata ve hilafete 
güçlü bağlarla bağlıdır. Halk bundan 
dolayı bir ikilem içine girince şehirde 
bir direniş ruhunun oluşumu gecik-
miştir. Yunan işgalinin hemen ardın-
dan ulema öncülüğünde Yunanların 
güdümünde Bursa Belediyesi önünde 
yapılan saltanata bağlılık mitingi, Millî 
Mücadele tarihi açısından bir talihsiz-
lik olmuştur. Miting sonunda ağırlıklı 
olarak ulemadan oluşan bir heyetin 
kaleme aldığı beyannamede, Kuva-yı 
Milliye’nin ülkedeki savaşın ve kaotik 
ortamın baş sorumlusu olarak görül-
düğü ifade edilmiştir. Bu beyanname, 
Bursa’da bulunan az sayıdaki Millici 
için başlatılan cadı avını bir anlamda 
meşrulaştırmıştır. İşgal öncesinde Ali 
Fuat Paşa liderliğinde hazırlanan Bur-
sa fetvası ve sonrasında Ankara fetva-
sına imza atan bazı din adamlarının 
söz konusu beyannameye destek ver-
mesi akıllara soru işareti getirmiştir. 
Yunanlılar bu sayede işgal döneminde 
Bursa’ya hâkim kıldıkları baskıyla 
şehri iki yıl boyunca sorunsuz bir şe-
kilde idare etmiştir. Millî Mücadele’de 
Bursa’da İstanbul yanlısı ulemanın ve 
istismar ettiği halkın oynadığı olum-
suz rol, TBMM’de şiddetli tepkiler 
yaratmış, moralleri bozmuştur.8

Bahtsız Bursa
Zaferlerin tatlı hatırası olan fetihler 
sırasında Tuna’da arslan yeleli at-
larını sulayan süvarilerin torunları, 
köhne trenlerle anavatana dönerken 
Anadolu’nun parçalanması tehlike-
sini hissetmiştir. Uzun yıllardır zafer 
sabahlarını gözleyen Türk’ün bahtına 
ilk payitaht Bursa’nın işgaline şahit 
olmak düşmüştür. Bu işgaller Türk’ün 

7 İnegöl’ün İşgali, Alemdar gazetesi, 5 
Ağustos 1336/1920, S. 590-2890, s. 2.

8 Celil Bozkurt, Millî Mücadele’de Bursa 
Uleması: Yunan İşgalinde Bursa’da 
Saltanata Bağlılık Mitingi, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Bahar 2021, 
S 103, s. 96-97.

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa 
ve eşi Lâtife Hanım,  

Bursa Belediyesi bahçesinde

Yunanlılar Bursa'da, 14 Nisan 1922
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gönlünde bir avuç kor olup onu tutuş-
turunca dönemin şairleri, Bursa’nın 
sükûtunda hissettiklerini, yazdıkları 
birçok şiirle ifade etmiştir. Bu şairler-
den biri olan Bahri Vedat, Bursa’nın 
işgaline şu mısraları yazmıştır: 
“Sen de gittin, sen ey güzel Bursa! 
Bizi en gamlı günde terk ettin,  
Kalb-i millet müebbeden dursa 
Yeridir, mateminde, ey Bursa !”9

Bahtsız Bursa, artık altı yüz senedir 
gönül verdiği Türk’ün sesinden uzak, 
yabancı bayrakların gölgesinde sıtma-
lı bir hâlde kurtuluş yolunu beklerken 
mazlumlara ümit ve saadet vaad eden 
Allah’a sığınan, göğsü iman dolu ordu-
su ile mücadelesini vermiştir. Ancak 
işgal yıllarında zulüm Bursalıların 
üzerinde olmuştur. “Kara Osman’ın 
Keşiş’in yamaçlarına yüksekten bakan 
türbesi artık bu yeşil Türk beldesi-
ne sızısız başını uzatamaz. Başının 
üstünde, parlayan bir Yunan satırı 
asılı. Günde beş defa bu fani, toprak 
adamlarına iyilik ve ümit sesini veren 
vakur minareler, minberlerinde cihat 
hutbeleri okunan camiler, belki bir 
keyif için, bir eğlence için atılan bom-
ba ve silah seslerinin aksiyle inliyor. 
Nilüfer Sultan’ın asırlara, sönmeyen 
aşk fısıldayan türbesi, şimdi harap bir 
mezarlıktan başka bir şey değil; belki 
de bir penceresi bir Ayasofya eder 
denen Türk mabetleri yıkılıyor. 
Bursa bizim ikinci Kâbe’mizdi. Ced-
lerimiz, padişahlarımız, velilerimiz, 
sanatlarımızla taşlarına topraklarına 

9 Bahri Vedat, Yar-ı Giryan, Yarın dergisi, 
27 Nisan 1338 /1922, S. 28, s. 58.

kadar Türk olan Bursa, şimdi hâin-
lerin elinde çarmıha gerilen, bin ya-
rasında bin sızı sabırlı bir Mesih’ten 
başka bir şey değil. 
Bursa ne silahlı bir şehirdi ne de 
askerdi. Bursa Keşiş’in10 eteğinde 
itikâfa çekilmiş vecd içinde derin bir 
sanatkâr, bir âbiddi. Medeniyet dün-
yasının bizi terbiye etmek için silah-
landırarak memleketimize salıverdiği 
Yunan çocukları kim bilir ona neler 
yapmışlardır.

10 Uludağ kastedilmektedir.

Bursa, bizden maddeten uzaklaşan 
Mekke’nin, Medine’nin içimizde ka-
lan son timsaliydi. Şimdi artık Bursa 
dendiği zaman ürpermeyen bir ruh 
var mı? 
Halâs bekleyen bahtsız Türk milleti, 
Yunan atlılarının nallarına saçları 
dolaşan genç kızlar, çalılarda elbise-
lerinin son nişaneleri kalan insanlar, 
harap şehirler bizi yalnız bir sözle 
anıyorlar ve onunla bizi kendilerine 
yakın görüyorlar: Aşk ve kuvvet!”11 
Bursa’nın işgali birçok kişi gibi İsmail 
Hakkı Uzunçarşılı’nın da gündemine 
girmiş, yüreğini yakmıştır. Ümidini 
hiç kesmeyen ancak yüreği yanık 
İsmail Hakkı’ya göre ulu camilerde 
şükür secdelerine kapanıp yaşanan 
acıların tarihe, mâziye karışmış birer 
hâtıra olarak kalbimize nakşedileceği 
günlerin yakın olduğunu yazmıştır. 
Düşman kahrı altında inleyen ca-
milerde saygısızca dolaşan düşman 
askerlerinin zulmünden yılan Bursa 
halkı boynu bükük, zaferine inandı-
ğı şanlı orduyu beklerken Allah’ın 
inayetiyle yakında feryatların dine-
ceğine iman etmiştir. O, Bursa’da 
yaşananlara dair hissiyatını şöyle 
ifade etmiştir: “Türk’ün güzel, nurlu 
pâyitahtı düşmanın pây-i haksârı 
altında inliyor. Oralardan gelen her 
İslâm, her haber o kudsî beldenin fa-
cialarını tasvîr ediyor. Bir zaman ulu 
câmilerine, müteaddit türbelerine 
hürmet edilen, alınlar secdede Ce-
nab-ı Kibriyâ’ya tazarru eden o mu-
kaddes yerlerdeki halk haşyet içinde 
inliyor. Güzel Bursa’nın bir muhâfızı 
gibi semâya baş uzatan Keşiş’i12 eski 
âşinâlarından uzak yaşıyor. Kena-
rında Türk destanı, Türk hamaseti 
söylenen her ırmak ve su kenarı 
şimdi ıssız, sessiz gözyaşları döküyor. 
O bâkir eller, hâin Yunan’ın ayağı 
altında sızlanıyor. Ulu Hakan Osman 
Gazi’nin türbesine Venizelos’un oğlu 
girerek sandukası başında fotoğrafını 
aldırırken, ‘Kalk Ey Türk!’ hitabıyla o 
muhterem kabre tekme vuruyor.
Güzel Bursa’nın, ulu hakanlarının ka-
birlerini taşıyan o Türk diyarının her 
dilde, her gönülde yâd-ı hüznü var. 
Onu hiç görmeyen cahil insanlar bile 
Osmancık’ın kabrinin orada olduğunu 
öğrenmiş ve yine oranın bir zaman 
Osmanlı pâyitahtı olduğunu duymuş-
tur. Birçok mezâlim ve fecâyie marûz 

11 Bahtsız Bursa, Hâkimiyet-i Milliye gaze-
tesi, 15 Temmuz 1336/1920, S. 45, s. 3. 

12 Uludağ kastedilmektedir.

"Bahtsız Bursa", Hakimiyet-i Milliye,  
15 Temmuz 1920 

"Dün Gördük Ki Türk Yeşil Bursa’ya Çok, Pek Çok Merbuttur!" 
Hakimiyet-i Milliye 13 Eylül 1922
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kalan bu yerlerde nâmusları hetk 
edilmiş, hânümânı sönmüş aileler, 
düşmanın kahrı altında ordumuzun 
vüruduna dört gözle bakan kardeş-
lerimiz var. (...) O cennet gibi yerleri 
meskût bırakmaya vicdanım razı 
olmadı. Nasıl olsun ki Gazi Osman’ın 
ilk merkez-i hükümeti, Osmanlı Dev-
leti’nin mahall-i zuhûru olan eski yeni 
şehirler, Söğüt, Karacahisar, Bilecik 
hiç unutulabilir miydi? Oralarda 
tesîs-i adalet eden Gazi Osman’ın ilk 
yurdu şimdi yirminci asr-ı medenîde 
Yunan elinde harap oluyor, yanıyor, 
yağma ediliyor. İnsanları katloluyor. 
(...) Oralarını gezdiğim zaman Yenişe-
hir etrafındaki mahallerde yanmamış 
köy, yağma edilmemiş yer görmedim. 
Nâmuslarına taarruz edildikten sonra 
süngülenmiş ve yeni defnedilmiş sabî-
ler gördüm.”13

Kurtuluşun Basına Yansıması
İki yıllık işgal döneminden sonra 
Büyük Taarruz’la 11 Eylül 1922’de 
Bursa, Yunan işgalinden kurtarılmış, 
Müslüman Türk’ün, Bursa halkının 
özlemini çektiği hür yeşil Bursa mu-
zaffer Türk ordusu tarafından artık 
hakikat kılınmıştır.14 Konya’da çıkan 

13 Muallim İsmail Hakkı, Bursa Aşkı, 
Açıksöz gazetesi, 5 Mart 1338/1922, S. 
428, s. 2.

14 Vakit gazetesi bu tarihi 10 Eylül 
olarak şöyle yazmıştır: “Bursa şehri 
Eylül’ün 10’unda saat yedide zapt 
ve istirdâd edilmiştir. Üçüncü Yunan 
Kolordusu’nun nısfı, dağlık arazide 
kuvvetlerimiz tarafından ihata 
olunmuştur. Mudanya, Eylül’ün 

Türk Sözü’nde millî bayramda kır-
mızı renk kullanıldığı gibi Bursa’nın 
düşman işgalinden kurtarıldığı gün, 
yeşil mürekkepli yazılarla şöyle du-
yurulmuştur: “Avn-i inayet-i Rabbani 
ve imdat-ı ruhaniyet-i Peygamberi ile 
ordumuz yeşil Bursa’mızı da istirdâd 
etti.” Bursa’nın işgali ile Meclis kür-
süsü üzerine konulan siyah örtü de 
kaldırılmıştır.15

Bursa’nın esaretten kurtuluşu memle-
kette coşkuyla karşılanmış, ertesi gün 
Mudanya’nın kurtulduğu haberi ile 
ahalinin sevinci daha da artmıştır. Va-
kit gazetesi farklı kaynaklardan nak-
lettiği kurtuluş müjdesini ilk sayfadan 
şöyle vermiştir: “Kahraman ordumuz 
yeşil Bursa’mızı da düşmandan tahlîs 
etmiştir. Evvelki günden beri Bursa 
afâkında şanlı bayrağımız dalgalan-
maktadır. Bursa’nın istirdâdını evvela 
dün Amerika telsizi haber vermişti. 
Bunu takiben Ankara muhabir-i mah-
susumuzdan aldığımız müsta’cel bir 
telgrafnâmede, haber-i beşaret te’yid 

11’inde gece saat onda süvari kıtaâtı-
mız tarafından istirdâd edilmiştir. 
Kuvvetlerimizin bu şehirlere duhûlüy-
le beraber intizam ve asayiş teessüs 
etmiştir.” [Yunanlılar Mudanya’dan 
da Kaçmışlardır, Bursa’daki Tahribat 
Azdır, Vakit gazetesi, 13 Eylül 1922 
/1338, S. 1706, s. 1.]

15 Bünyamin Ayhan, “Olağanüstü Du-
rumlarda Toplumsal Dayanışma Ve 
Bütünleşmeye Basının Katkısı: Millî 
Mücadele Dönemi Türk Basını”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, Konya, 2005, s. 199.

edilmiştir. Muhabirimizin telgrafı iki 
kelimeden ibarettir: ‘Bursa’ya girdik.’ 
Bu sebeple ilk payitahtımız ne suretle 
tahlîs edildiğine dair henüz mufassal 
bir malumat mevcut değildir. Mamafih 
muhtelif menâbi’den alınan haberler 
ordumuzun evvelki gün Bursa’ya dâ-
hil olduğunu bildirmektedir.”16

Yunan ordularının kaçışı esnasında 
anne, baba, konu komşuları gibi yüre-
ğine saplanan Yunan hançerinin acı-
sını hisseden her Müslüman Türk’ün 
yaptığı gibi yapan 16 yaşındaki bir 
çocuğun Yunanlılara karşı kahraman-
lığına şahit olan Hüseyin Rahmi Apak, 
bu anısını şöyle anlatmaktır: “Sarı 
saçlı, ak yüzlü bir çocuk. Bir evin için-
den çıkan (herhâlde kendi evi olacak) 
bir Yunan askerini kovalıyor. Elinde 
bir balta, Yunan erinden daha hızlı 
koşuyor. Ona yetişti, kafasına baltayı 
indirdi. Yunan eri cansız yere yuvar-
landı. Kaçan Yunanlı, arkasına dönüp 
silahını veya süngüsünü kullansaydı, 
bu çocuğu kolayca öldürebilirdi. Diğer 
bazı sokaklarda da İnegöllü kadınla-
rın, bu kaçan perakende Yunan asker-
lerinin başlarına pencerelerden testi 
ve saksılar attıklarını öğrendim.”17

15 Eylül 1922 günü Bursa’da kurtuluş 
vesilesiyle büyük bir miting düzenlen-
miştir. Bursa halkı, M. Kemal Paşa’ya 

16 Kahraman Ordumuz Yeşil Bursa’mızı 
da Düşmandan Tahlîs Etmiştir, Vakit 
gazetesi, 12 Eylül 1922 /1338, S. 
1705, s 1. 

17 Rahmi Apak, Yetmişlik Bir Subayın Ha-
tıraları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1988, s. 227.

Gemlik Körfezi'nde Yunan Savaş Gemisi ''Kilkis''
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bir şükran borcu olarak TBMM’nin 
Bursa’ya teşrifini istemiştir. Bunun 
üzerine bahsi geçen Bursa milletvekil-
leri ile Belediye Başkanı Muhtar Bey, 
TBMM’ye kendilerini Bursa’ya davet 
eden bir telgraf göndermiş, bu davete 
icabet eden milletvekilleri ve Bursa’yı 
Yunan işgalinden kurtaran 3. Kolordu 
Komutanı Şükrü Naili Paşa, Bursa’ya 
gitmiştir. Şükrü Naili Paşa’nın Bursa 
Belediye’sinde halka yaptığı konuşma, 
üstü başı perişan Kuva-yı Milliyecileri 
taltif eder niteliğe sahiptir: “Dağda 
eşeğini satıp, eline tarayı18 kapıp 
gelen ve Yunan’ı buradan kovalayan, 
dağdan inen efelere, Kuva-yı Milliye-
cilere ‘efendiler’ diyorum. Evlatlarım! 
Sizinle gurur duyuyorum.” Şükrü Naili 
Paşa’nın bu vurgusu, Bursa’nın Millî 
Mücadele tarihinin özeti gibidir.19

Mevlidi bir sığınak olarak gören Müs-
lüman Türk, her zaman olduğu gibi 
Bursa’nın işgali yıl dönümü vesile-
siyle Ankara Hacı Bayram Cami’nde 
şehitler için mevlid okutmuştur. 
Bursa’nın kurtuluşundan sonra 17-19 
Ekim 1922 tarihleri arasında Mustafa 
Kemal Paşa; komutanların, devrin 
önemli kalemlerinin ve yüzlerce öğ-
retmenin katıldığı kalabalık bir heyet-
le Bursa’ya gelmiştir. O günlerde Hafız 

18 TDK Derleme Sözlüğü’nde “Bağ buda-
maya ya da ağaç kesmeye yarayan, eğri 
bir çeşit bıçak.” olarak tarif edilmiştir.

19 Celil Bozkurt, Millî Mücadele’de Bursa 
Uleması: Yunan İşgalinde Bursa’da 
Saltanata Bağlılık Mitingi, Atatürk 
Araştırma Merkezi Dergisi, Bahar 2021, 
S 103, s. 94-95.

Kemal Efendi, Yeşil Cami’de çok güzel 
bir ses ve makam ile mevlid okumuş, 
zaferlerin devamı için dua etmiştir.20

Yakılan Bursa
Bursa ahalisi, yeşil Bursa’nın kah-
raman Türk ordusu tarafından geri 
alınmasını “Ey Türk! Sana müjdeler 
ve tebrikler olsun!” tebrikleri ve se-
vinç nidaları atarak kutlamıştır. İşgal 
yıllarında yürekte bir yara olarak 
duran Bursa’nın ve halkın çektikleri, 
aydınların dilinde ve kaleminde vücut 
bulmuştur. Millî Mücadele yıllarındaki 
Sultanahmet Mitingi’nde konuşan 
Hamdullah Suphi Bey nutkunda, yan-
gın yeri olan Bursa’yı ve işgalcileri 
şöyle anlatmıştır: “Hanımlar, dikkat 
edin, iyi koklayın. Bursa üzerinden 
gelen rüzgârlarda yangın kokusunu 
sezeceksiniz. Yunanistan İzmir’e, 
Aydın’a, Manisa’ya bir cehennem gibi 
girdi. Üzerimize gelen, asırdide kindir. 
Yunan ordusunu sevk ve idare eden, 
eski Anadolu topraklarının pekiyi 
tanıdığı mutaassıp, kudurmuş Salip 
Orduları’nın ruhudur. Onlar istedik-
leri kadar zulmü artırsınlar. Zulmü 
artıranlar içimizde mukavemet ve 
intikam arzusunu artırıyorlar.”21

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

21 Doç. Dr. Halim Serarslan, Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 
1995, s. 73.

"İzmir'de Başkumandanımız Gazi Mustafa 
Kemal Paşa", Yeni Şark, 22 Eylül 1922

"Kahraman Ordumuz Yeşil Bursa’mızı da 
Düşmandan Tahlîs Etmiştir",  
Vakit gazetesi, 12 Eylül 1922

Bursa'da gönüllü çarpışan Kara Fatma

Cepheden cepheye koşan Kara Fatma ve silah arkadaşları
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Bursa’nın geri alınışı üzerine bu se-
vinci okurlarına duyurmak isteyen ga-
zeteciler de durumu tespit için şehre 
gelmiştir. Gazetecilerin ortak kanaati; 
Yunanlıların gerek işgal döneminde 
gerekse Bursa’dan çıkarken bazı 
yerleri yaktıkları, kendilerine karşı 
çıkanlara bir şekilde zarar verdikleri-
dir. Yunanlıların Bursa’da uyguladığı 
baskı ve zulüm gerek şifahi gerekse 
yazılı olarak günümüze kadar intikal 
etmiştir. Yenigün gazetesine göre “Yu-
nanlılar Bursa’yı işgal ettikten sonra 
Bursa civarındaki Yeniceler dâhilinde 
Yakup, Halil ve Ahmet namında üç 
biraderi sokak ortasında kurşuna 
dizmişlerdir. Bursa’daki bahçeliklerde 
şehit edilen Türklerin miktarı 125’i 
mütecavizdir. Kirmasti ve civarındaki 
köylerde ne kadar genç varsa hepsi 
yol inşasında istihdam edilmek üzere 
İzmir ve havalisine sevk edilmiştir. 
Yunanlılar silah tahliyesi bahanesiyle 
bastıkları evlerin kıymettar eşyasını 
aşırmakla beraber her türlü şenaati 
irtikâptan geri durmuyorlar.”22

Yunanlılar, Bursa ve Mudanya’dan 
çekilirken “güzel ve yeşil Bursa’mızı 
da yakmaya teşebbüs etmiş”tir.23 Yeni 
Şark gazetesi de kurtuluş haberini 
verirken Yunanlıların çekilme esna-
sında etrafı yakıp yıktığından bahse-

22 Bursa’da Yunan Zulmü Devam Ediyor, 
Yenigün gazetesi, 26 Ağustos 1336/ 
1920, S. 397/17, s. 1.

23 Hain Yunanlılar Evvelki Akşam Bursa 
ve Mudanya’dan Çekilmişler, Vakit 
gazetesi, 11 Eylül 1922 /1338, S. 
1704, s 1.

derek müjdeli haberi okurlarına şöyle 
duyurmuştur: “Sevgili Bursa’mızın 
da kıtaatımız tarafından işgal edildiği 
tahakkuk etti. Şehrin bilahadise işgal 
edildiği resmen bildirilmiştir. Buna 
rağmen esna-yı tahliyede düşman 
Bursa’mızda yer yer yangınlar ikaaın-
dan hali kalmamıştır.”24 Bir başka yan-
gın haberini ise Vakit gazetesi şöyle 
vermiştir: “Rumca gazeteler, bir-iki 
günden beri Bursa’nın yandığına dair 
haberler işâa ediyorlardı. Bu haberle-
rin doğru olduğu tahakkuk etmiştir. 
Filhakika Yunanlılar her yerde olduğu 
gibi Bursa’dan ricat ederken de şehri 
yakmak istemişlerdir. Bu sebeple bazı 
yerlerde yangın çıkmış ise de tevessü 
etmemiştir. Bursa’dan şehrimize son 
gelen bazı yolcuların şehirde Yunan-
lılar bazı tahribat[lar] yaptıklarını 
beyan etmekle beraber umumî yan-
gından bahsetmemişlerdir.” 25

Ankara Halkının Sevinci
Savaş yorgunu halk, Bursa’nın işgaline 
ilk önce ciddi tepki verememiş, Anka-
ra Hükümeti’nin bir çözüm üretmesi-
ni arzu etmiştir. Ancak Bursa’nın kur-
tuluşu ile her vilayette yer yerinden 
oynamış, halk büyük zaferin gururu 
ile her gün artan bir sevinçle coşmuş-
tur. Bunun için bir kamuoyu oluştur-
maya çalışan Ankara Hükümeti’nin 
yönlendirmesi ile 12 Eylül 1922’de 

24 Sevgili Bursa’mızın da kıtaatımız tara-
fından işgal edildiği tahakkuk etti, Yeni 
Şark, 11 Eylül 1338/ 1922, S. 231, s. 1. 

25 Kahraman Ordumuz Yeşil Bursa’mızı da 
Düşmandan Tahlîs Etmiştir, Vakit gazete-
si, 12 Eylül 1922 /1338, S. 1705, s 1. 

Ankara’da bir miting yapılmıştır. 
Miting için saat dörtte milletvekilleri, 
hükümet dairesinden görevliler, ka-
dınlı erkekli binlerce insan, yeşil Bur-
sa için Meclisin önünde toplanmıştır. 
Miting, programa göre öğleden sonra 
saat dörtte resmigeçit ile başlamış, 
ardından hatipler konuşma yapmış-
tır. TBMM’nin bahçe kapısı önünde 
TBMM Reis-i Sani’si Adnan ve İcra Ve-
killeri Reisi Rauf beylerle diğer vekil-
ler ve birçok mebus ve Rus Sefiri Ara-
lof ile Afgan Sefiri Sultan Ahmet Han 
ve İran Sefiri Mümtazüddevle Han 
hazır bulunmuştur. Gazeteye göre, 
“Yeşil yurdumuzun istirdadı münase-
betiyle Ankara’da fevkalade muazzam 
tezahürat” olmuştur.26 Kalabalığın 
heyecanına ortak olmak ve müjde ver-
mek isteyen Bursa Milletvekili Osman 
Nuri Bey meydanın ortasına kurulan 
kürsüye çıkıp heyecanlı kitleye ses-
lenmiştir. Daha sonra kürsüye gelen 
Antalya Mebusu Hamdullah Suphi Bey 
önce hanımlara seslenmiş, ardından 
zaferin asıl sahibi Mehmetçiklere 
şöyle hitap etmiştir: “Dünyanın hiçbir 
ordusunun yüklenemeyeceği kadar 
ağır bir vazifeyi genç omuzları üstün-
de taşıyan zabitlerimiz, baba ocakları 
gölgesi altında değil, cenk yerlerinin 
güneşi ve ateşi içinde yetişen zabitle-
rimiz. (...) Ey Türk zabiti! Ey damarla-
rında kan yerine güneş akan, mahalli 
memnun kılan destanî kahraman, 
bayramın mübarek olsun!..” Hamdul-
lah Bey, daha sonra askerlerin kahra-
manlıklarına teşekkür edip “Milletin 
göz bebekleri, bin yokluk içinde en 
büyük varlığımız olan ey Türk askeri, 
senden dolayı eriştiğimiz bu bayram 
sana mübarek olsun diyorum.” de-
miştir. Halkın heyecanını üst seviyeye 
çıkaran Hamdullah Bey’den sonra 
kürsüye Edirne Mebusu Mehmet Şerif 
Aykut çıkarak hisli bir konuşma yap-
mıştır. Ankara adına dava vekillerin-
den Ekrem Bey ve bazı konuşmacıla-
rın hitaplarıyla miting heyecan içinde 
sona ermiştir.27

26 Bursa İçin Ankara’da Tezahürat, Yeni 
Şark gazetesi, 21 Eylül 1338/21 Eylül 
1922, S. 241, s. 1.

27 Dün Gördük Ki Türk Yeşil Bursa’ya 
Çok, Pek Çok Merbuttur!, Hâkimiyet-i 
Milliye gazetesi, 13 Eylül 1922, S. 607, 
s. 2. [Bursa’nın kurtuluşunun 100. yılı 
münasebetiyle tertiplenecek sem-
pozyumda bu mitingin matbuattaki 
akislerine yönelik tebliğ hazırlayacağı-
mızdan, bu bahis yazımızda muhtasar 
olarak verilmiştir.]

"Sevgili Bursa'mız da Kıtaatımız  
Tarafından İşgal Edildiği Tahakkuk Etti"

Yeni Şark, 11 Eylül 1922

"Yunanlılar Mudanyadan da Kaçmışlardır, 
Bursa’daki Tahribat Azdır" 

Vakit, 13 Eylül 1922 



Osmanlı Devleti’nin kadim payitahtı, atalar yurdu, 
yeşillikleriyle seyyahların dillerine destan, şairle-
re ilham olmuş şehir Bursa’nın, ezelden beri hür 
yaşamış Türk milletinin kurtuluşunun yıl dönü-

münde, yüz yıl önce neler olmuştu? 
20 bin kişilik Yunan kuvvetleri, 7 Temmuz 1920’de taar-
ruza geçerek, 8 Temmuz 1920 günü saat: 15.00’te Bursa’yı 
işgal ettiler. İşgal haberini Bursa’da 56. Tümen Komutanı 
Kurmay Albay Bekir Sami (Günsav) ve Bursa Valisi Hacim 
Muhittin Bey Ankara’ya bildirdiler. Haberin Ankara ulaş-
ması büyük bir tepkiye ve üzüntüye yol açtı. Bursa Mil-
letvekili Muhiddin Baha (Pars) Bey, kürsüye gelerek göz-
yaşları içinde Namık Kemal’in “Vatanın bağrına dayamış 

hançerini / Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini” 
beytini okumuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsü-
ne Bursa’nın işgalden kurtuluşuna dek kalmak üzere pûşî-
de-i siyah (siyah örtü) örtüldü. Bursa tam 2 yıl, 2 ay, 2 gün 
Yunanlıların işgali altında kaldı. Millî iairimiz Mehmet Âkif 
Ersoy, Ankara Tacettin Dergâhı’nda Osmanlı’nın başkenti 
ve atalar diyarı Bursa’nın Yunanlılar tarafından göz göre 
göre işgal edilmesini “Bülbül” isimli meşhur şiiri ile haykı-
rırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Şer’iye Vekili (Din 
İşleri Bakanı) Bursa Karacabeyli Mustafa Fehmi Efendi 
(Gerçeker) de memleketinin işgalini “Ahdim” ismini verdi-
ği şiiriyle dile getirdi.

Kurtuluşun 100. Yılında 
Ankara’dan Bursa’ya 

Yansımalar

Kerim Bayramoğlu / Araştırmacı, Yazar
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AHDİM
Âlâmımı bir an olmam setre muvaffak
Durdukça benim sevgili yurdumda o alçak
Düşmüş değilim yese ve düşmem bu muhakkak
Bekletmeyecek bâb-ı atasını açacak hak

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Tarihe menakıp taşıtan ey koca devlet
İslâm’a mefahir yaşatan ey yüce millet
Düşman seni görmekte mi mahkûm-i esaret
Lâkin ne görüştür bu, ne ahmakça siyaset

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Mahkûm-i esaret mi demişler hezeyandır
Misakıma şahid bütün efkâr-i cihandır
Davamızı fasl eyleyecek hükm-i zamandır
Her zerresi topraklarımın cevher-i candır

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Âşıkların hasretine çekmededir ah
Gül çehreni soldurdu mu düşman eli eyvah
Lâkin bu çekilmez buna razı değil Allah
Ol el kırılır ben girerim koynuna nagâh

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Göster güzelim hüsnünü uşşakına şan ver
Ezhâr-ı çemenzârına hem bûy-i cinan ver
Evlâdını âguşuna al zevk-ı aman ver
Humma-yı firakınla yanan cismime can ver

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

İslâm’ı görür her gören ol şehr-i şehîri
Camileri, zairleri her pâk zamiri
Koynunda yatan Hayalî’yi, Fenarî’yi, Emirî
 
Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Yıkmakta ve yakmakta Yunanlı mütecasir
Kırmakta bütün ırzı ve namusu o kâfir
İmdada yetiş nerdesin ey pençe-i kahir
Kalsın bana ait yine yurdumda mefahir

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Ersin bu fecayi demi encame ilâhî
Göster gazabın düşmen-i kemnâme ilâhî
Bak boynu bükük ağlayan eytâma ilâhî
İzzet yüzü dönsün yine İslâm’a ilâhî

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Sussun mu ezanlar, seni tevhid eden ebrar
Kur’an’ını alsın mı ayak altına eşrar
Baş kaldırıyor nurunu söndürmeğe küffar
Yetmez mi bu Yarab bize et vadini ıhzar

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak

Yarab sana zâhir mi değil cümle mesail
Kıl âlemi-i İslâm’a inâyâtını şamil
Senden dilerim kıl beni eltafına nail
Ahdimle murad eylediğim gayeme vasıl

Ben Bursalıyım kalmalıyım Bursalı ancak
Ahdim budur al sancağımı anda yaşatmak 

8 Temmuz 1338-1922
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11 Eylül 1922 günü Bursa'nın alınışı münasebetiyle Ankara Namazgah'da toplanan halkın şükür duası



Bursa tam 2 yıl, 2 ay, 2 gün Yunan-
lıların işgali altında kaldı. 11 Eylül 
1922’de Bursa’nın İşgal Kuvvetle-
ri’nden alınması haberi bütün yurtta 
coşku ve sevinçle kutlanırken An-
kara’da da bayram havası yaşandı. 
Bursa Yurdu önüne gelen Ankaralılar, 
sevinçli haberin ardından Bursa 
Yurdu’nun al sancağını alıp Ankara 
sokaklarında gezdiler. Dualar edildi, 
kurbanlar kesildi, zafer konuşmaları 
yapıldı. Bursa’nın geri alınmasının 
ertesi günü, 12 Eylül 1922’de, Büyük 
Millet Meclisi önünde Hamdullah 
Suphi (Tanrıöver) Bey Ankaralılara, 
Bursa’nın kurtuluşu üzerine coşkulu 
bir konuşma yaparak şöyle seslendi:
“Hanımlar, efendiler! 
Başımızın üstünde parlayan bu ikindi 
güneşi, şimdi kurtulan Aydın’ı, İz-
mir’i ve Bursa’yı aydınlatıyor. Burada 
kurtaranların bayramı, orada kur-
taranların ve kurtulanların bayramı 
var... Aydın’a, İzmir’e, Bursa’ya evleri 
donatan, sokakları kızartan bayrak-
larımızla şafaklar indi. Kurtarıcı as-
kerlerimizin geçtiği yollardan sevgili 
Bursa’mıza selamlar gönderiyoruz.
Ben Bursa’yı bilirim. Kaç defa cami-
lerinde, türbelerinde uzun uzadıya 
dalgın saatler geçirdim. İçinde atala-
rımızın uyuduğu topraklarından, yeşil 
dumanlar gibi tüten servilikleriyle, 
üstünde daima bir ay ışığı vurmuş 
gibi bembeyaz duran minareleriyle, 
Bursa da şimdi bayram yapıyor.
Sabahlara kadar su sesleri içinde 
uyuyan Bursa, çamlarının, dede çı-
narlarının dallarında deniz hışıltıları 
eksik olmayan Bursa... Şimdi gözyaş-
ları içinde kurtuluş bayramı yapıyor.” 
Hamdullah Suphi Bey, bu sözleriyle 
Ankaralıların sevincine sevinç kattı. 
Bursa’nın işgaldan kurtuluşu ikinci 
fetih olarak adlandırıldı.
Osman Gazi Türbesi’ne Son 
Fethin Hatırası: “İnnâ Fetahnâ 
Leke Fethan Mubînâ” Levhası
Bursa’nın Yunanlılardan alınmasının 
ardından 17-28 Ekim 1922 tarihleri 
arasında Mustafa Kemal Paşa ilk Bur-
sa gezisini yaptı, Bursalılarla buluştu. 
Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa’da 
bulunduğunu öğrenen Dersaadet 
Mekteb-i İptidaiye Muallimleri Cemi-
yeti (İstanbul İlkokul Öğretmenleri 
Birliği) 27 Ekim 1922’de 472 ilkokul 
öğretmeniyle İstanbul’dan Bursa’ya 
Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını 
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Bursa'nın alınışı münasebetiyle Ankara'da yapılan gösterilere katılanlar, 11 Eylül 1922

Bursa'nın Yunanlılar'dan alındığının haberi üzerine coşku içinde çalkalanan Ankara 
sokaklarında Bursa Yurdu'nun Al Sancağı dolaştırılmak üzere ellerde, 11 Eylül 1922

Bursa'nın kurtuluşu münasebetiyle coşan halk, Ankara sokaklarında, Osman Gazi'nin 
Bursa'daki türbesinin temsili maketini dolaştırırken, 11 Eylül 1922
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Bursa'nın Yunanlılar'dan geri alınması münasebetiyle kurban edilmeye hazırlanmış süslü koç, 11 Eylül 1922

Bursa'nın alınması üzerine tezahüratlar ve Türk Bayrağı altında kurban edilmeye hazırlanmış koçlar, 11 Eylül 1922



görmek, onlara bağlılıklarını gös-
termek amacıyla geldiler. Mudanya 
Mütarekesi imzalanmış fakat İstanbul 
hâlâ işgal altında bulunmaktadır. 
Mustafa Kemal Paşa’nın Bursa seya-
hatinin son iki gününde gelen İstan-
bullu öğretmenler, Mustafa Kemal 
Paşa tarafından büyük bir memnu-
niyetle kabul edildi ve Setbaşı Şark 
Tiyatrosu’nda düzenlenen toplantıya 
katıldılar. 28 Ekim günü Yeşil Cami’de 
şehitler ruhuna okutulan Mevlid-i 

Şerif’ten sonra Mustafa Kemal Paşa’yı 
Ankara’ya yolcu ettiler. Gezilerinin 3. 
günü olan 29 Ekim 1922’de Osman 
Gazi’nin Türbesi’nin ve Bursa’nın 
düşman işgalinden kurtarılması sıra-
sında şehit olan 8 Türk askerinin me-
zarlarının ziyareti gerçekleştirilirken 
Osman Gazi Türbesi’ne asılmak üzere 
Dersaadet Mekteb-i İptidaiye Mual-
limleri Cemiyeti tarafından Hattat 
İsmail Hakkı Bey’e yazdırılmış olan 
“İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ” 

levhası, yaşanılan son zaferin bir ha-
tırası olarak Osman Gazi Türbesi’ne 
asılır. Arif Hikmet Bey’in Bursa Seya-
hati isimli kitabında levhanın asılış 
töreni şöyle anlatır: 
“Büyük hakanın türbesine asılmak 
üzere gayet kıymetli bir levha getir-
miştik. Cemiyetimiz tarafından Tuğ-
rakeş Hakkı Bey’e yazdırılmış olan 
levhada Hakkı Bey, sanatının büyük 
kudretini gösteriyordu... Yaşadığımız 
son zaferin son hat yazısını taşıyan bu 
levhanın sanatkârane yazılışını, cemi-
yetimiz çok kıymetli bir çerçeve yap-
tırmak suretiyle tamamlamıştı. Ve biz 
onu Pazar günü özel bir törenle Sul-
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Bursa Yurdu'nun ayetlerle süslü Al Sancağı, bağımsızlık haberinin ardından 
eller üstünde Ankara sokak ve meydanlarında taşındı

Mustafa Kemal'in, Osman Gazi Türbesi'ne 
hediye ettiği Bursa Yurdu Sancağı

Osman Gazi Türbesi önünde, hat levhası 
asılmadan önce, Dersaadet Mekteb-i  

İptidaiye Muallimleri Cemiyeti  
öğretmenlerinin ellerinde, 29 Ekim 1922



tan Osman Türbesi’ne astık. Levhanın 
asılma töreninden önce türbe bütün 
Bursa halkıyla, bütün Bursa okulla-
rından gelen öğrencilerle, seyyahlarla 
dolmuş, büyük hakanın ölümsüz ruhu 
iki senelik üzüntülü geçen zamandan 
sonra yine kendi şanlı ve mutlu gün-
lerini bulmuştu. Levha, Büyük Reşit 
Paşa Okulu Müdürü Fevzi Bey ile 
Mahmut Şevket Paşa Okulu Müdürü 
İmadüddin Bey’in arasında, türbenin 
önünde duruyordu. Cemiyet yönetim 
kurulu üyelerinden Hacı Tahir Efendi 
bu büyük hakanın türbesinde dindar 
ve görkemli bir konuşma yaptı...”
İstanbullu meşhur Hattat Tuğrakeş 
İsmail Hakkı Bey tarafından, siyah 
zemin üzerine sülüs ile yazılan hat 
levhasında, Fetih Suresi’nin ilk ayeti 
olan “İnnâ fetahnâ leke fethan mu-
bînâ” (Doğrusu, biz sana apaçık bir 
fetih ihsân ettik.) yazmaktadır. Lev-
hanın sağ altında “Sene Hicri 1341, 7 
Rebîülevvel 1341 (miladi 1922), 27 
Teşrin-i evvel 1338 tarihleri yazıl-

mıştır. Levhanın altındaki orta kısım-
da “Mekâtib-i İbtidâiyye Muallimleri 
Cemiyeti” yazısı ve sol tarafında 
ise “İstanbul” ve “Cuma” yazısı yer 
almaktadır. Bu kıymetli hediye hâlâ 
günümüzde Osman Gazi Türbesi’nde 
asıldığı yerde ilk günkü ihtişamı ile 
o günlerin bir anısı olarak durmak-
tadır.
Burûsa Yurdu Sancağı
Bursa Yurdu’nun ayetlerle süslü al 
sancağı, bağımsızlık haberinin ardın-
dan eller üstünde Ankara sokak ve 
meydanlarında taşımıştı. Mustafa Ke-
mal Paşa, Bursa’ya geldiğinde Osman 

Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret 
etmiş, kendisine hediye edilen “Bursa 
Yurdu Sancağı”nı Osman Gazi Türbe-
si’ne hediye etmiştir. Sancak kırmızı 
atlas kumaş üzerine ilk satırda iki ay 
yıldız arasında “Burûsa Yurdu” yazısı, 
ikinci satırda “Bismillahirrahmanirra-
him” yazısı, bu yazının sağ tarafında 
“Allah” (c.c.), sol karşısında “Muham-
med” (s.a.v.), ikinci satırda “Allahüm-
me salli alâ Seyyidina Muhammed” 
yazısının sağında, “Ebubekir” (r.a.), sol 
karşısında “Ömer” (r.a.), üçüncü satır-
da “İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ” 
ayeti, sağ karşısında “Osman” (r.a.), 
sol karşısında Ali (r.a.), beşinci satırda 
“Ve câhidû fi sebîlillah” yazısının sağ 
tarafında “Hasan” (r.a.), sol karşısında 
ise “Hüseyin” (r.a.) isimleri yer alırken 
sancağın en alt kısmında ise 9 Tem-
muz 1335 (1919) tarihi bulunmakta-
dır. Sancak Osman Gazi Türbesi’nde 
camekân içinde sergilenmektedir.
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Tuğrakeş İsmail Hakkı Bey'in yazdığı 
Dersaadet Mekteb-i İptidaiye Muallimleri 

Cemiyeti'nin Osman Gazi Türbesi'ne hediye 
ettiği “İnnâ Fetahnâ” levhası

Şer'iye Vekili (Din İşleri Bakanı), Bursalı 
Mustafa Fehmi (Gerçeker) Efendi

Tuğrakeş İsmail Hakkı (Altunbezer) Bey

Zaferden sonra halkın yürüyüşü. Levhalar 
üzerinde şu cümleler okunmaktadır: 

Güzel İzmir bir tanesin dünyada 
Yeşil Bursa eşin yoktur cihanda
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‘Bir şehir ancak gezilirse öğrenilir. 
Gezerek, dokunarak, duyarak, 
ayrıntıları yakalayarak şehirlerin 
semtlerini, sokaklarını, eserlerini, 
güzelliklerini görmenin ayrı bir 
zevki vardır. Bu nedenle Bursa’yı 
tanımanın yolu da gezmekten 
geçiyor.’ Böyle düşününce de 
yapılacak tek şey kalıyor, Bursa 
gezilerine devam etmek. 
Sekeleme itfaiye binasının önünden 
geçerken bunları düşünüyordum. 
Bu da nereden çıktı, diyeceksiniz. 
“Sekeleme”, Işıklar’ın eski adıdır. 
Doğrusu ne demek olduğunu 
bilmiyorum. Ancak bir zamanlar 
Işıklar semtinin Sekeleme adını 
taşıdığı tarihi bir gerçek. Sonra ne 
oldu da bu ad değiştirildi ve “Işıklar” 

oldu? Rivayet muhtelif. 
Bir rivayete göre, on yedi-on sekiz 
yaşlarında iken babası vefat eden 
Emir Sultan, muhtemelen bir süre 
babası gibi çömlekçilik yaptıktan 
sonra hacca gitmek üzere Buhara’dan 
ayrıldı. Birkaç yıl Medine’de kaldı. 
Medine’den Bağdat’a, oradan da bazı 
dostları ile Anadolu’ya geçti. Devir, 
Yıldırım Bayezid devri idi. Karaman, 
Niğde, Hamid-ili, Kütahya ve İnegöl 
yoluyla Bursa’ya geldi. Kafileye yol 
boyunca kandil şeklindeki bir ışık 
rehberlik ediyordu. Emir Sultan’a bu 
ışığın söndüğü yerde defnedileceği 
bildirilmişti. Kafile Bursa’ya 
geldiğinde ışık kayboldu. Kim 
bilir belki de tam Işıklar semtinin 
üstünde sönmüştü. Bunun üzerine 

Emir Sultan, “Ey kardeşler, bizim 
ömrümüzün kandili bu şehirde 
sönecek, makamımız bu şehir 
olacak,”1 dedi. Böylece Emir Sultan 
ve onunla birlikte gelenler Bursa’ya 
yerleştiler. Bir süre sonra, bugün 
Işıklar dediğimiz semtin hemen 
altına, dağ yamacına o devirde boş 
olan bir bölgeye tekkesini kurdu. 
Emirsultan Semti böyle oluştu. Ancak 
kandilin söndüğü yere halk, “Işıklar” 
demeye başladı. 
Gelelim başka bir rivayete: 
Âşıkpaşazâde, Tarih’inde, Anadolu’da 
dört sınıf halktan söz ediyor; Gaziler, 

1 Hüseyin Algül - Nihat Azamat, “Emir 
Sultan”, TDV İslam Ansiklopedisi, İstan-
bul 1995, XI, 146.

Prof. Dr. Osman Çetin / Emekli Öğretim Üyesi

“Ey kardeşler, ömrümüzün kandili bu şehirde 
sönecek, makamımız bu şehir olacak,” 

Emir Sultan

Bursa Gezileri:IşıklarIşıklar
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Abdallar, Bacılar, Ahiler. Abdallar, 
vatan ve din uğrunda savaşlara 
katılan, savaşın sonunda herhangi bir 
karşılık beklemeyen, Anadolu’nun 
fethi ve İslamlaşmasında hizmetleri 
olan gönül erleri idiler. O fetih 
yıllarının coşkusu içinde Anadolu’nun 
her tarafına yayılmışlardı. Bursa’da 
da Abdal Musa, Abdal Murad ve Abdal 
Mehmed adında üç derviş vardı.2 
Rum yani Anadolu Abdalları, 
Kalenderler, Torlaklar, Haydarîler, 
Câmîler gibi Kalenderî zümrelerinden 
biriydi.3 Yalın ayak, başı kabak, 
tenleri çıplak, saç, sakal, bıyık ve 
kaşlar kazınmış, vücutlarında 
yer yer yanık ve yara izleriyle 
dolaşırlardı. İşte bunlara “Işık 
taifesi” dendiğini ve Ehl-i Sünnet 
akidesi dışında olduklarının kabul 
edildiği görülmektedir. Bunun için 
Âşıkpaşaoğlu, “Danişmend azsa 
ışık olur, ışık azsa şeytan olur,”4 
demektedir. İlk Osmanlı sultanları 
Osman, Orhan ve I. Murad’ın yanında 
fetihlere katılan bu dervişlere, 
hizmetlerine karşılık zaviye kurma 
izni verildiği, ancak hiçbir zaman 
kendi hâllerine bırakılmadıkları 
anlaşılmaktadır. Bu derviş zümreleri 
Bursa civarında, Uludağ eteklerinde 
hayli çoğalmış ve tekkelerini 
kurmuşlardı. Âşıkpaşaoğlu ve Neşrî 
diyorlar ki; “Orhan Gazi Bursa’ya 
gelince imaret yaptı. İlin dervişlerini 
gözden geçirmeye başladı. İnegöl 
yöresinde, Keşiş Dağı’nın aralığına 
hayli dervişler gelmişler, oraya 
yerleşmişlerdi…” 5 
İşte bu abdallardan bir olan Musa 
Baba, Sekeleme semtine yerleşmiş ve 
zaviyesini orada kurmuştu. Şüphesiz 
zaviyesinde başka dervişler de vardı. 
Öyle anlaşılıyor ki bu dervişlere “Işık” 
denildiği için zamanla Sekeleme adı 
Işıklar olarak değiştirildi. O günden 
bu güne artık bu semtten Işıklar diye 
söz edilir oldu. 
***

2 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, I, 29.
3 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, TTK 

Yayınları, Ankara, 1992, s. 105, 129, 
134-135.

4 Âşıkpaşaoğlu, Âşıkpaşaoğlu Tarihi, 
Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, 
s. 76

5 Âşıkpaşaoğlu, age, s. 50-51; Mehmed 
Neşrî, Neşrî Tarihi, Haz. M. A. Köymen, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 1983, I, 83-84. 

Bir zamanlar halk arasında ağızdan 
ağıza dolaşan bir rivayete göre Bursa 
kuşatmasına “kırk abdal” katılmış. 
Bunlardan biri Abdal Murad, diğeri 
Abdal Musa / Musa Baba imiş. Abdal 
Murad, koca koca taşları yuvarlar ve 
bu taşlar kaleye düşerek surları harap 
edermiş. Bir merkebi varmış. Üzerine 
bir heybe koyarak şehre salıverir, 
Bursalılar da bu heybeye yiyecek 
doldurarak geri gönderirlermiş. 
Fetihten sonra işte bu iki abdaldan 
biri Bursa’nın doğusunda, diğeri 
batısında Uludağ yamaçlarında birer 
tepeye zaviyelerini kurmuşlardı.
Dikkatimi çeken bir şey var! 
Eski devrin dervişleri zevk ehli 
insanlarmış. Zaviyelerini kurdukları 
yerlere bir bakın! Seçtikleri yerler 
hep Uludağ’ın hoş manzaralı, suyu 
ve havası güzel yamaçları. O devirde 
bu yamaçların henüz bomboş yerler 
olduğunu düşünün. ‘Mezarları da 
aynı yerlerde olduğuna göre belki 
de hâlâ aynı huzuru duyuyorlardır’ 
diyecektim ama vazgeçtim. 
Çünkü uzlete çekildikleri bu dağ 
yamaçlarının sükûneti ve kendi 
mekânlarının çevresi gecekonduların 
curcunası içinde kaybolup gitmiş! 
***
Eskiden Işıklar İtfaiyesi’nden Askeri 
Lise’ye doğru giderken, özellikle 
yolun soluna geçer ve Bursa’yı 
kuşbakışı seyrederdim. Yıllardır 
gezi niyetiyle buralara gelmemiştim. 
Aynı şeyi yapmanın mümkün olup 
olmadığını merak ediyordum. Yokuşu 
çıkarken bunları aklımdan geçirdim. 
Maalesef yüksek binalar ufku kesmiş. 

Ancak burada hâlâ kuşbakışı Bursa’yı 
seyredebileceğiniz boşluklar var! 
Yüksek binalardan, bir de bunlar 
tepelerin üstüne tünerse, oldum olası 
korkmuşumdur. Bu yamaçlarda bir iki 
katlı, bahçeli mütevazı evler olsaydı 
çevre herhalde daha hoş, daha munis 
görülürdü. 
Derken Işıklar’ın meşhur virajına ve 
kavşağa geldim. Sola dönüp aşağıya 
doğru yürürseniz bu dik yol sizi 
Emirsultan’a indirir. Ana yolda devam 
ederseniz Teleferik’e çıkarsınız. 
Yeri gelmişken bir hatırlatmada 
bulunayım. 1598 yılına ait bir 
belgede, Emir Sultan Mahallesi’nden 
Mustafa kızı Ayşe’nin, “…Merhum 
Musa Baba kurbünde Kızılcabayır 
mevki‘inde…”, içinde meyveli 
ve meyvesiz ağaçları olan bir 
parça üzüm bağını 1000 gümüş 
dirheme Abdullah oğlu Ahmed’e 
sattığı belirtiliyor6. “Kızıl/Kızılca 
Yokuş”, “Kızıl/Kızılca Bayır” 
tabirlerinin dik yokuş ve yamaçlar 
için kullanıldığı düşünülürse, bir 
zamanlar Emirsultan ile Musa Baba 
Türbesi arasındaki dik yamaçlara 
“Kızılcabayır” denildiği ve buralarda 
meyve ağaçları ve üzüm bağlarının 
da bulunduğu anlaşılır. Bazı 
tarihi belgelerde “Kızılca Bağır 
Mahallesi”nden söz ediliyor. Belki 
de doğrusu “Kızılcabayır Mahallesi” 
olmalıdır. Günümüzde bulunmayan 
bu mahallenin daha sonra Musababa 
ve Emirsultan mahallelerine katılmış 
olduğu anlaşılıyor.7

6 Bursa Şer’iye Sicilleri, A 153/201, 10b. 
7 Ö. Lütfi Barkan,-Enver Meriçli, Hü-
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Ben yoluma devam ediyorum. 
Sağımda Askeri Lise’nin eski, 
solumda yeni binaları var. Şimdi 
birazcık Kepecioğlu’na kulak 
verelim, bakınız bu lise hakkında 
neler söylüyor: 
“Bursa Mekteb-i Fünun-i İdadisi 15 
Şubat 1845’de açılmıştır… 14 Mart 
1855 hareket-i arzından sonra, 
şehir içinde ve evler arasındaki bu 
bahçesiz ve avlusuz bina yatılı ve 
yatısız kullanılmaya başlandığından 
mektebin tevsiine lüzum görülmüştü. 
Mevsuk olarak işittiğimize göre, o 
vakit ordumuz ve mekteplerimiz için 
büyük feragatle çalışan Mareşal Von 
Golz Paşa’nın tensibiyle Işıklar’da bir 
mektep inşasına padişahın iradesi 
alınmıştı. Şimdiki vali dairesinin 
bulunduğu yerdeki kumaş fabrikası 
Askeri İdadi Mektebi ittihaz 
edilmiştir… Bursa’ya gelenlerin 
daha bir-iki saat mesafede, gözüne 
çarpacak en havadar bir mevkide inşa 
edilen mektep için burasından daha 
müsait bir yer bulmak hakikaten 
müşkildir. Mektebin batı cihetine 
Tatar muhacirleri iskân edilmiştir ve 
diğer cihetleri de bağlar ve bahçeler 
ile ihata olunmuştur. Şehre bir 
şose ile de bağlanmıştır. Mektebin 
temel atma merasimi 2 Haziran 
1889 Cuma günü yapılmıştır. (…) 
10 Haziran 1892’de vali Münir Paşa 
tarafından açılış töreni yapılmıştır. 
Aşağıdaki mektep, Askeri Rüşdiyesi 
hâline konmuş ve bu mektep de 
İdadi hâlinde tedrisata başlanmıştır. 

dâvendigâr Livası Tahrir Defterleri, 
Ankara, 1988, s. 7. 

Mektebin taşları Cilimboz 
deresinden ve bir kısmı da Kaynarca 
kaplıcası civarından çıkarılmış ve 
keresteleri de İnegöl ormanlarından 
getirilmiştir… Fevkalâde çalışkan 
ve hayrat için yorulmak bilmeden 
koşan Şeyh Sabit Efendi de mektebin 
bahçesine birçok ağaçlar dikmiştir… 
Yunanlıların Bursa’yı işgali olan 
1921-1922 tarihine kadar bu şekilde 
kalmış ve Yunanlılar işgalden sonra 
mektebi de işgal etmişler, hamam 
ve dershanelerin bir kısmını hayvan 
ahırı olarak kullanmışlardır… İki 
buçuk kilometre mesafeden çelik 
borularla Akçağlan suyu getirilmiş 
ve mektep birkaç defa esaslı 
tamir görmüştür. Çok feyizli olan 

bu mektepten birçok generaller, 
mareşaller çıkmıştır.”8 
Işıklar Askeri Lisesi hâlâ hizmetini 
sürdürüyor. 
Buradan geçerken “Ramazan 
Baba”yı hatırlamamak mümkün 
olmaz. Ramazan Baba, muhtemelen 
Akkirman’dan Bursa’ya geldi ve 
Sekeleme (Işıklar) semtine yerleşti. 
1620’de öldü. Birçok vakıflar bıraktığı 
tekkesine gömüldü. Ramazan 
Baba’nın zaviyesi daha önce cami 
idi. Çelebi Sultan Mehmed devrinde 
fırtınalar koparan meşhur Şeyh 
Bedreddin yaptırmıştı. 1799’da 
Hamdi Baba adında bir Bektaşi şeyhi 
camiden minber ve kürsüyü kaldırdı. 
Mihrabı kapattı, bir tarafına ocak 
yaptırdı. Ortasına “Baba Taşı” koyarak 
camiyi “meydan odası” hâline getirdi, 
türbeyi de yıktırdı. Yeniçerilerin 
kaldırılması ve Bektaşi tekkelerinin 
yıkılması sırasında bu tekke de 
yıkıldı ve enkazı satıldı. Bursa’nın 
ileri gelenlerinin mahkemeye 
başvurmaları ile burasının aslen 
tekke değil, cami olduğu ispat 
edilince yeniden inşa edildi. Harap 
olan bu mescit de yıkıldı ve bu kez 
şeyh Sabit Efendi tekrar tekkeyi inşa 
ettirdi. Bu da yıkıldı ve o bölgeye 
yerleştirilen muhacirler için ufak 
bir mescit yapıldı. Daha sonra bu da 
yıkıldı. 1845’te Bursa valisi Mustafa 
Nuri Paşa, Ramazanbaba Zaviyesi 
içinde bir mescit yaptırdı. Mescit, 
1856’da camiye çevrildi.9 
Bir binanın başından geçenlere bakın! 
İçinde yaşananlar ise ayrı bir macera. 
1792’de, Ramazanbaba Zaviyesi’ne 
gelenlere yemek yedirmek şartıyla 
zaviyedar ve mütevelli olan Mehmed 
Baba, hem her çeşit kötülüğü yapmış, 
hem de zaviyeye gelen Vidinli kasap 
derviş Yusuf’u kasten yaralayarak 
öldürmüştü.10 Daha neler, neler!
Bunlar eski devrin hatıraları. 
‘Gideyim ve başından bin bir 
sergüzeşt geçmiş bu binayı göreyim’ 
demeyin. Artık ne Ramazan Baba 
Camii var, ne de tekkesi! Ramazan 
Baba gibi onlar da çoktan dünyadan 
el-etek çektiler. Yine de meraklıları 
için söyleyelim. Ramazan Baba Camii 
veya Tekkesi, Askeri Lise’nin yeni 
binasının oluğu yerde imiş.
Tekrar Teleferik yolundayım. Yüz 

8 Kâmil Kepecioğlu, age, I, 136-138.
9 Kâmil Kepecioğlu, age, IV, 49. 
10 Kâmil Kepecioğlu, age, III, 156. 
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metre gitmeden sola ayrılan yola 
girdim. Bir süre yolu takip edince 
Piremir Camii karşıma çıktı. 
Daha önce buraya Hatun Köyü 
deniliyormuş. Pir Emir’in semte 
yerleşmesi, cami ve zaviye yapılması, 
türbesinin de orada olması 
nedeniyle olmalı mahallenin adı 
‘Piremir’ olmuş. 
1855 depremi mağdurlarından olan 
Piremir Camii, 1495’de bir mescit 
olarak yapılmış. Ancak 1513’de 
bu mescide yakın bir yerde cami 
olmadığı belirtilerek cuma namazı 
kılınmasına izin verilmesi İstanbul’a 
yazılmış. Zamanla pek çok vakıf 
bağlanmış, tamirden geçirilmiş. Onu 
bu son harabiyetinden Bursa’nın 
medar-ı iftiharı Kâzım Baykal 
kurtarmış. Piremir Camii, 1961 
yılında esaslı bir şekilde tamir 
edilmiş. Bursa ile ilgilenenler Kâzım 
Hoca’nın bu şehre ne büyük hizmetler 
yaptığını bilirler. 
Kâzım Baykal, 25 Aralık 1905’de 
Hocahasan Mahallesi’nde doğdu. 
Yüksek öğrenimini İstanbul 
Darülfünun İlâhiyat Fakültesi’nde 
tamamladı. Kayseri, Sivas, Niğde, 
Diyarbakır, Kütahya ve Bursa’da 
öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 
İlim, kültür ve sanat hayatımızla 
ilgili pek çok faaliyette bulundu. 
1946’da “Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu”nu kurdu. İlgisizlik ve 
imkânsızlık nedeniyle bakımsız 
kalmış, yıkılmış ve yok olmakla yüz 
yüze gelmiş pek çok eseri onartarak 
yeniden Bursalıların hizmetine 
sundu. 27 Temmuz 1993’te vefat 
ettiğinde geride yazdığı pek çok 
kitap, yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ve 
onardığı onlarca eser bırakmıştı.11 
Ömrünü Bursa’ya ve Bursalılara 
hizmetle geçiren Kâzım Hoca’yı 
burada yeniden hatırlıyor ve 
rahmetle anıyoruz. 
Asıl adı Seyyid Ali oğlu Şeyh Seyyid 
Mehmed olan Pir Emir’e gelince:
Rivayete göre Seyyid Mehmed, 
Mekkelidir. 1494 yılında Buhara’dan 
Bursa’ya gelmiş ve Emir Sultan’ın 
kız kardeşinin oğlu olduğunu, 
Emir Sultan Tekkesi şeyhliğinin 
kendisine verilmesi gerektiğini 
iddia etmişti. Bu iddia çeşitli 
karışıklıklara hatta kavgalara sebep 

11 Mustafa Kara, “Vefatının 10. Yılında 
Kâzım Baykal”, Bursa Araştırmaları 
Dergisi, Sy. 1, Mayıs. 2003, s. 13-14. 

oldu. Halk ikiye ayrılarak bir kısmı 
şeyh Abdurrahman Efendi’nin bir 
kısmı da Pir Emir’in tarafını tuttu. 
Emir Sultan halifesinden Şeyh Hacı 
Halife’nin öğütleri sonucu Bursa halkı 
Abdurrahman Efendi tarafına geçti. 
Sonunda Pir Emir’in dostlarından ve 
Bursa’nın sayılı zenginlerinden Hoca 
Ali-zâde Musa Baba, onun adına bir 
mescit ve bir de zaviye yaptırarak 
aradaki bu anlaşmazlığı giderdi. 
Halkı irşat ile vakit geçiren Pir Emir 
ölünce zaviyesinin yanına gömüldü. 
İbrahim Ahmed Efendi bu mescidi 
camiye çevirdi ve Pir Emir’in mezarı 
üzerine bir türbe yaptırdı. Türbenin 
dışında Şeyh Ali ve Şeyh Sabit’in 
mezarları var. Diğer mezarlardan 
burasının bir zamanlar caminin 
haziresi olduğu ilk bakışta anlaşılıyor. 
Burada arazinin eğimi çok fazla ve 
türbe yolun alt tarafında kalmış. 
Piremir Camii ile türbesi arasından 
şimdi yol geçiyor. Aşağıda Musababa 
Camii ve minaresi seçiliyor.
***
Her yerde olduğu gibi bir zamanlar 
Bursa’da da garip inançlar yayılmıştı. 
Bunlardan biri de şu an önünde 
bulunduğumuz Piremir Camii ve 

türbesiyle ilgilidir. Zannediyorum 
günümüzde artık unutulan bir 
inanca göre Bursalılar, isteklerinin 
gerçekleşmesi için bu türbeyi 
ziyaret ederlerdi. Ayrıca ‘bahtı 
kapalı’ olduklarına inanılan, kısmeti 
çıkmamış kızlar ve dul kadınlar, cuma 
günü ziyarete gelir, bazı eşyalarını ve 
özellikle iç çamaşırlarını müezzine 
verir, müezzin de salâ verirken onları 
minareden atardı. Aşağıda bekleyen 
türbedar da bunları alır, satışa çıkarır 
ve sonra sahiplerine geri verirdi.12 
Kim bilir kaç genç kız, bir zamanlar 
şu an gölgesi üzerime düşen 
minarenin dibinde ümit ve utanç 
arasında heyecanlı dakikalar yaşadı! 
Kim bilir kaç talihli kadın bahtının 
kilidinin burada açıldığını sevinç 
içinde başkalarına anlattı! Kim bilir 
kaç talihsiz, buraya bel bağlamanın 
hüzün ve pişmanlığı içinde bir ömür 
geçirdi! Bilmiyoruz!...
Bu semti ilk ziyaretimin üzerinden 
tam otuz yıl geçti. Piremir Camii’nin 
önünden aşağılara bakınca her 
taraf boştu. Musababa Camii’nin 
şerefesine kadar ayakta kalan 
minaresi ile Hançerli Hamamı’nın 
yer yer delinmiş kubbesi hemen fark 
ediliyordu. Şimdi her taraf binalarla 
dolmuş. Ağaçlar büyümüş. Doğuya ve 
kuzeye doğru uzanan geniş bir semt 
oluşmuş. Hançerli Fatma Sultan’ın 
hamamı görülmüyor. Musababa 
Camii, ağaçların arasına gömülmüş 
çok zor fark ediliyor. 
Türbenin üst tarafından geçen yol, 
elli metre sonra hafif sağa dönerek 

12 Kâmil Kepecioğlu, age, IV, 42.
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doğuya doğru gidiyor. Yolun tam 
dönüş noktasında, solda bir cep 
yapılmış. Burası kuzey ve doğu 
ufkuna hâkim güzel bir seyir yeri. 
Bir süre burada durdum ve aşağılara 
baktım. O sırada birden Akçağlan 
suyu aklıma geldi. Geldi çünkü 
elimizdeki bazı belgelerden bu suyun 
içinden akıp gittiği künklerin az 
aşağıdaki “kumlu” araziden Yeşil’e, 
Yıldırım’a kadar uzandığını biliyoruz. 
Dilerseniz biraz bu sudan söz edeyim.
“Akçağlan” suyu, Şeyh Murad 
Yaylası’nın batısından çıkan büyük 
bir pınar idi. Çok soğuk ve iyi bir 
sudur. Ramazanbaba Tekkesi’ne 
yakın “Işıklar Tarlası” denilen 
yerden geçerdi. Yıldırım, bu suyu, 
büyük su kemerleri ve bazı yerlerde 
de köprüler yaptırarak külliyesini 
oluşturan cami, medrese, imaret, 
hamam ve darüşşifasına akıtmıştı.
Yıldırım, yaptırdığı yedi büyük 
çeşmeye de bu suyu bağlamıştı. Yeşil 
Hamamı ve Medresesi, Yıldırım ve 
Namazgâh mahallelerindeki bazı 
evler de bu su ile beslenirdi. Şeyh 
Hasib Ahmed Efendi, Akçağlan 
suyuna “suların padişahı” derdi.13 
Bursa Mahkeme Sicilleri’nde 
Akçağlan suyolları ile ilgili pek çok 
tamir kaydına rastlanmaktadır. 1590 
yılına ait bir şikâyet kaydından, bazı 
kişilerin darüşşifaya gelen suyun 
yolunu değiştirerek evlerine aldıkları 

13 Bursa suları hakkında geniş bilgi için 
bkz. Kâmil Kepecioğlu, age, IV, 112-
120. 

ve hastaneye artık su gelmediği 
anlaşılıyor. Bu şikâyet üzerine olaya 
el koyan mahkeme, kanunsuz olarak 
evlerine su alanların su küplerini 
ve havuzlarını yıktırmış ve suyun 
darüşşifaya akmasını sağlamıştı.14

Nisan 1669 tarihli onarım 
kaydından ise, “Yeni Kemer” ile 
cami şadırvanı, imaret ve medrese 
şadırvanı arasındaki suyollarının 
onarımı için 12.320 akçe harcandığı 
anlaşılıyor.15 Aynı kayıttan, Akçağlan 
suyunun Musababa Mahallesi’ndeki 
“Hançeriye Medresesi” yakınından 
geçtiğini öğreniyoruz. 
Bütün bunlar geçmiş zamanın 
hatıraları olarak kitapların ve 
belgelerin solgun sayfalarında kaldı. 
Medrese de Akçağlan suyolları da su 
kemerleri de artık yok! 
Niyetim otuz yıl öncesinin yol 
güzergâhını izleyerek bu geziyi 
tamamlamak. Bu nedenle aşağıya 
doğru dik bir yoldan Hançerli 
Hamamı’na inmek istiyorum. 
Geçeceğim yolda sürdürülen asfalt 
çalışmaları buna engel olunca 
yönümü doğuya çevirdim. Yeni 
oluşan sokaklardan geçerek aşağıya 
indim. Bir süre Hançerli Hamamı’nın 
önünden geçen yol boyunca doğuya 
gittim. Buralarda eskiye ait hiçbir şey 
yok! Geri döndüm ve bir zamanlar 
çocukların saklambaç oynadıklarını 
hatırladığım hamama geldim. Şu 
anda hamamla Musababa Camii 
arasında bir mezarlık var. Mezarlık 

14 Kâmil Kepecioğlu, age, IV, 257.
15 Bursa Şer’iye Sicilleri, B 96/301, 24b.

çevre duvarı ile koruma altına 
alınmış. Bu çevre duvarının kuzey 
doğu köşesinde Hançerli Hamamı yer 
alıyor. Hamam hâlâ harap, kubbesi 
delik, duvarları yer yer yıkık. Hâlâ 
tamir için kendisine uzanacak dost 
eller bekliyor! Duyduğumuz tek 
teselli çevresinin bakımlı olması 
ve demir parmaklıklar arasında 
korunmaya alınması! Medreseden ve 
Akçağlan suyolu ve kemerlerinden 
ise hiçbir iz, hiçbir işaret yok! Zaten 
ilk ziyaretimde de yoktu. Son otuz 
yıl içinde dikilen ve hayli büyüyen 
serviler mezarlığa klâsik mezarlık 
form ve manzarasını kazandırmış. 
Galiba artık Fatma Sultan’dan söz 
etme zamanı geldi:
Fatma Sultan, II. Bayezid’in oğlu 
Sultan Mahmud’un kızıdır ve 
“Hançerli Fatma Sultan” diye 
meşhurdur. Kendisine “Hanzâde 
Sultan” da deniliyordu. Eşi, 
Sancakbeylerinden Mustafa Bey’in 
oğlu Muhyiddin Mehmed Bey idi. 
Hayırsever bir kadındı. Bursa’da 
Musababa Mahallesi’nde bir 
medrese ve bir hamam, Sarıabdullah 
Mahallesi’nde bir mektep, Çekirge’de 
de bir medrese yaptırmıştı. Bursa 
dışında da hayır eserleri vardı. 
Bunların yönetimi için de İstanbul’da, 
Bursa ve kazalarında han, hamamlar, 
çok sayıda bağlar, bahçeler, 
dükkânlar, odalar, tuzlalar, köyler vs. 
tahsis etmişti. Trablusşam’da bile 
vakıfları olan bu hayırsever kadın, 
1532’de ölmüş ve Eyüp’teki türbesine 
gömülmüştü.16 

16 Kâmil Kepecioğlu, age, II, 81-82.
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Hançerli Fatma Sultan’ın hamamının 
batı tarafında, hemen yanı başında 
üç mezar dikkatimi çekti. Diğer 
yüzlerce mezar arasında yalnız bu üç 
mezar eski tarihli. Bunlar XVI. yüzyıl 
sonlarında, 1570’de vefat eden Fatma 
Sultan’ın oğlu Kasım Bey ve torunları 
1573’de ölen Ubeyd ve 1599’da vefat 
eden Abdullah Beylere ait.17 Mezar 
kitabesinden anlaşıldığı kadarı ile 
Ubeyd Bey, muhtemelen “Celâli 
İsyanları” sırasında öldürülmüş. 
Sıra son durak yerine, Musa Baba’ya 
geldim. 
Musa Baba diğer bir ifadeyle 
Abdal Musa, Bursa fethinden evvel 
Anadolu’ya gelen abdallardan 
birisiymiş. Rivayete göre Bursa’nın 
fethine gönüllü olarak katılmış ve 
Orhan Gazi ile birlikte bu güzel 
beldeye gelerek şu üzerinde 
gezindiğimiz toprakları yurt edinmiş. 
Burada bir zaviye yapmış. Ölünce 
de aynı yere, zaviyesinin yanına 
gömülmüş. Daha sonra Hançerli 
Fatma Sultan, üzerine bir türbe, 
yakınlarına da bir medrese ve hamam 
yaptırarak o civarı şenlendirmiş. 
XVI. yüzyıl sonuna tarihlenen 
Hançerlizâdelere ait birkaç mezar 
taşının bulunması, Fatma Sultan’ın 
çocukları ve torunlarının Musa Baba 
ve semtine ilgilerini ve hizmetlerini 
uzun yıllar sürdürdüklerini 
gösteriyor.18 Ancak zamanla binalar 
yıkılmış, bağ ve bahçe halini 
almış ve Musa Baba’nın zaviye ve 
türbesinden hiçbir eser kalmamıştı. 
Günümüze sadece biraz önce 
etrafında dolaştığım hamam harabesi 
ulaşabilmiş.
Şimdi yine otuz yıl geriye 
gidelim. Bazı arkadaşlarla birlikte 
gerçekleştirdiğim o ilk ziyaretimde 
uzaktan bakınca az çok eski bir yapı 
olduğu anlaşılan bir toprak yığını 
görmüştüm. Bu toprak yığınının 
üzerinde yükselen iri ağaçlar, 
özellikle incir ağaçları dikkatimi 
çekmişti. Türkçedeki bir harabiyeti 
ve yok oluşu anlatan, “ocağına incir 
dikmek” deyiminin ne ifade ettiğini 
bu manzarayı gördüğüm zaman daha 
iyi anlamıştım. Yalnız bu harabenin 
kuzey batı köşesinden, gövdesinde 
yer yer deliklerin açıldığı ve şerefe 
korkulukları ve üstü tamamen 

17 Kâmil Kepecioğlu, age, I, 34; III, 45; IV, 
183.

18 Kâmil Kepecioğlu, age, I, 31.

yıkılmış bir minare yükseliyordu. 
Böylece bu harabenin cami olduğunu 
anlaşılıyordu. Biraz yıkıntılar 
arasında dolaştık. Pencere seviyesine 
kadar yıkılmış ve toprak içinde kalmış 
olan duvarları hâlâ görülebiliyordu. 
Duvar kalıntıları minare bitişiğinde 
ve güney batı köşesinde daha belirgin 
ve sağlamdı. Dikkatle bakıldığında 
kalkan duvarlı Bursa camileri tipinde 
bir yapı olduğunu anlamak zor 
değildi. Çevrede türbeden, mezardan 
bir iz, bir işaret yoktu. Hüzünle 
geri dönmekten başka bir şey 
yapamamıştık. Yine o gün dikkatimi 
çeken şeylerden biri de Bursa’nın 
merkezine hayli uzak bir mesafede 
olan böyle bir yerde eski yerleşim 
yerlerinin yeni binalardan daha çok 
olması idi. Bu durum Bursa’nın bir 
zamanlar iyice büyüdüğünü, sonra 
büzülüp küçüldüğünü gösteriyordu. 
Bursa’yı yeni tanımaya başlamıştım 
ve bu bana dikkat çekici gelmişti.
Birkaç yıl sonra yolum Kurtbasan 
Mahallesine düştü. Yine dostlarımızla 
beraberdik ve onarıldığını bildiğimiz 
Musababa Camii’ni görmek istedik. 
Ayağı tökezleyip düşen bir insanın 
yerden kalkması gibi binayı ayakta, 
gayet güzel onarılmış olarak bulduk. 
O gün henüz hayatta olan Kâzım 
Baykal Hoca’yı ve bazı üyelerini 
şahsen tanıdığımız ekibini minnet ve 
şükranla andık. 
Bu gün 20 Mayıs 2006 Cumartesi. 
Yine Musababa Semti’ndeyim. 
Otuz yıl öncesine göre her şey 
çok farklı. Her taraf binalarla 
dolmuş. Yolu izi belli olmayan boş 
yamaçlar mahallelere dönüşmüş. 
Musababa Camii iyice büyümüş 
ve gövdelerinden hayat fışkıran 
çınar ağaçları arasında nerede ise 
görülemez hâle gelmiş. Avlusuna 
girdiğimde birkaç yaşlı mahalleli 
çınarların koyu gölgesinde 
banklara oturmuş derin bir sohbete 
dalmışlardı. Selâm verdim ve 
yanlarından geçtim. Çocukluktan 
gençliğe adım atışın heyecan ve 
ataklığını yaşadıkları her hâllerinden 
belli olan iki yavrumuz, avludaki 
ağaçları ve çimenleri sulamaya 
çalışan başka bir kişiye yardım 
ediyorlar. Cami ve çevresindeki 
farklılık biraz da sonradan yapılmış 
ek binalardan kaynaklanıyor. Belli ki 
cami mahalle halkına küçük gelmeye 
başlamış. Bu eklerden birinin son 
cemaat revakını kapatması beni üzdü. 

Caminin kıble duvarına yakın bir 
yerde yeşile boyanmış demir bir 
kafese alınmış Musa Baba’nın 
mezarı var. Mezara, bir semte adını 
veren bu “Rum Abdalı”nı tanıtıcı 
bir yazı asılmış. Bir süre bu fetih 
erini düşündüm. Yalnız Bursa’yı 
değil bütün Anadolu’yu vatan hâline 
getiren gazileri, alp-erenleri, abdalları 
hayal etmeye çalıştım. 
Otuz yıl önce bu türbenin yerinde bir-
iki metre yüksekliğinde taş, tuğla ve 
topraktan oluşan moloz yığını vardı. 
Ortalıkta ne bir mezar ne de bir türbe 
görünüyordu. Musa Baba’nın mezarı 
acaba onarım sırasında mı tespit 
edildi, bilemiyorum. Burası bir mezar 
mı yoksa makam mı sorusu zihnime 
takıldı. 
Hava çok sıcak! Bu nedenle 
Kurtbasan’dan Zeyniler’e oradan 
Emirsultan ve Yeşil’e geçmeyi göze 
alamadım. İyisi mi geldiğim yoldan 
geri döneyim. Dönüş yolunda Işıklar 
rampasından Bursa’yı seyretmek ve 
birkaç fotoğraf çekmek iyi olacak. 
Bu gezimin bir eksiği var. “Geçmiş 
zaman ziyaretçileri” bana rehber 
olmadılar. ‘Türbe şurada idi, zaviye 
burada idi, medreseye şuradan 
gidilirdi,’ demediler. Yoksa onlar 
bu semte hiç gelmemişler miydi? 
Dervişler gönül ehli insanlardır. 
Yoksa bizce bilinmeyen bir sebepten 
Musa Baba dervişlerine gönül mü 
koymuşlardı?
Kim bilir?... 
(Bursa Gezileri Kitabı'ndan alınmıştır.)



5 Nisan 2021 Pazartesi
Sabah kahvaltı masasında iken gözüm duvardaki takvime 
ilişti. “Bosna-Hersek Hükümeti Bağımsızlığını İlân Etti / 
1992” yazısını okur okumaz aklıma Muhammed Tayyib 
Okiç geldi. Onun garipliği, ellili yıllarda Türkiye’ye gel-
dikten sonra bir daha ülkesine dönememesi, Türkiye’de 
çektiği bazı sıkıntıları, akademyanın vefasızlıkları geldi 
geçti hafızamdan. Bir yazımın başlığını hatırladım: “Bir 
Nesli Yetiştiren Üç Muhammed: Muhammed Tayyib Okiç, 
Muhammed Hamidullah, Muhammed Tavit Tanci”. Hami-
dullah da -işgale karşı çıktığı için- ülkesine girememişti 
1948 tarihinden sonra. Buna bağlı olarak bir ülkeye daha 
hayat boyu girememişti: İngiltere. Paris’te yaşadı, ABD’de 
vefat etti. Faslı Tanci ise İstanbul’da ahirete intikal etti. 
Mart 1977’de Ankara’da vefat eden Okiç’in naaşının Bos-
na Hersek’te defni için zar zor izin alınabildi. Bembeyaz 
taşlarla ör(t)ülü kabrini yıllar önce ziyaret etmiştim. Ken-
dileriyle ilgili son yazım Mart 2021 tarihinde Yeni Dünya 
dergisinde çıkmıştı.
Kahvaltıdan sonra bilgisayarı açtım, e-postalara bakmak 
için. Dostum İhsan Deniz Hece dergisinin son sayısında 
yayınlanan bir şiirini kendi sesiyle kayda almış ve gönder-
miş. Süleyman Çelebi’nin türbesinden bahseden bir şiir. 
Bir şairin şiirini kendi sesinden dinlemek de bir başka 
güzel. Laf aramızda bu şiirin çok önce yazıldığını biliyor-
dum. Kisve-i tab’a bürünmesi şimdi oldu. Şiirin/şairin 
demlenmesi böyle bir şey herhâlde.
Şimdi bir reklam: Şair, aynı derginin Ekim sayısında ya-
yınlanan “Sırr-ı Kader” başlıklı şiirini de bendenize ithaf 
etmişti. Bu defa gönderilen şiiri bir defa daha dinledim.
Başkalarının pek bilmediği bir şey söyleyeyim size: Şair, 
çeyrek yüzyıldır, günde iki defa bu türbenin yanından 
geçer.
Süleyman Çelebi ile ilgili bu şiir bana Muhammed Tayyib 
Okiç’i yeniden hatırlattı. Niçin? Çünkü Tayyib Okiç’in 1975 
tarihinde Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi 
Dergisi’nin 1. sayısında yayınlanan uzun bir makalesi var: 
“Çeşitli Dillerde Mevlidler ve Süleyman Çelebi Mevlid’inin 
Tercümeleri”
Bu makalede Süleyman Çelebi'nin Mevlid’inin, İslâm 
dünyasında, özellikle Balkan coğrafyasındaki macerası, 
Arnavutça, Boşnakça ve diğer mahalli dillere tercümesi 

ile ilgili önemli bilgiler ilk defa ülkemizde bazı belge ve 
görsel malzemeyle birlikte, ilim âlemiyle paylaşılıyordu. O 
makaleden bir şey daha öğrenmiştim: Okiç Hoca’nın anne-
si Türkçe bilmiyordu. Fakat Süleyman Çelebi’nin Mevlid’ini 
Ankara’daki misafirlerine makamıyla okuyabiliyordu.
Biraz sonra kargo geldi. Açtım, baktım. İki kitap: Maka-
leler I, Makaleler II. Şenol Korkut ve Osman Özbahçe’nin 
editörlüğünde merhum Okiç’in bütün makaleleri bir araya 
getirilmiş, Atlas Yayınevi de basmış. 87 sayfalık o “kla-
sik” makale de orada. Makalenin 146. sayfasının son dip 
notunda müellif, yardımlarından dolayı bazı kimselere 
teşekkür ediyor. Bunlar arasında Faruk Kadri Timurtaş ve 
Necla Pekolcay da var.
Hepsini Süleyman Çelebi’nin mısralarıyla, rahmetle anı-
yoruz:
“Ola kim rahmet kıla ol Padişâh
Ol Kerim u ol Rahim u ol İlâh”
Artık şiiri bir defa daha dinleyebiliriz/okuyabiliriz:
Yana Yana Yan Yana
Süleyman Çelebi’nin merdivenlerinde
selvilerle melekler konaklar, inanırım.
Biri de sensin, mutlaka sensin, inanırım.

Dinlenirim her akşam merdivenlerinde.
Sanki kanatsız kuş olmuş seni beklerim.
İnanırım, Süleyman Çelebi anlar halimden,
Efendiden yeni bir lisan murad ederim.

Bir gün ineceksin yanıma, inanırım
Bir gün yeni bir lisanla selviler altında
Kalacağız baş başa.
Yatacağız toprağa, inanırım yan yana
Yan yana, yana yana...

Bir daha, bir daha dinleyince şaire bir sürpriz yapayım, 
şiire tarih düş(ür)eyim dedim. 
Sekiz heceli şöyle bir şey zuhur etti:

Münzevî kulûbesinde
Hakikatlar heybesinde
Sekiz cenneti arıyor
“İHSAN, ŞÂİR TÜRBESİNDE” 1442
Bu arada bir e-posta daha geldi. Önceki sene mezunları-

Günlük: 

Hilâli Görmek

Prof. Dr. Mustafa Kara / Emekli Öğretim Üyesi

52 Bursa Günlüğü



mızdan, öğretmen Büşra Kartal’dan. Hocaları şair Mustafa 
Baki Efe’ye bir yaş günü sürprizi hazırlamak istiyorlar: 
Efe’nin “Münzevi” başlıklı şiirinin her beytini bir başka 
kişiye okutarak 8 Nisan günü Hoca’ya sunmak. Bir beyti 
de benim okumamı istiyor. Hayır diyemedim. Fakat kayıt 
nasıl olacak? Cep telefonu kullanmayan bir insanın ses 
kaydı...
Talebeler dışında bir beyti de İhsan Deniz’in okuyacağını 
söyleyince o beyti seslendirmek için Bursa Araştırma 
Kütüphanesi’ne, İhsan Bey’in yanına gittim. Büşra’nın kız 
kardeşi oraya gelecekti. Şiirin bütünü gönderilmişti. Be-
nim okuyacağım beyit de belirtilerek...
Önce şiiri okudum:
Münzevi
Gel ey seni münzevi seni yol düşkünü yalınayak seni
Gel ey suskunluk yamanı küskünlük inciniği seni gel
Seni dağ hatıracısı seni kuş dilcisi ölüm emekçisi seni
Seni hüzün aynacısı seni yakıcı seni gözleri kan kırmızı

Acıların sanığı aşklar tanığı gel ey deli derviş ey
Rüzgâr ayartıcısı umutsuz zamanlar plancısı ey
Gel ey yeryüzü kaçağı kalbi yar teni kar dili har
Gel koy başını dizlerime seni utangaç seni koca yalnız

Ey içinden bulutlar geçen sır bilgini hayal tufanı
Ey kente insan kokusu getiren ey bitkin mecalsiz
Ey kanadıkça kanayan serçe yarası ey hâlsiz ey evsiz
Ey akşam gibi her gidene ağlayan orada kalakalan şarkı

Bir çift göz siyah saçlı saf gönül yol düşkünü gel ey
Gel ey yaralar ezbercisi kolları kesik bağrı delik deşik
Gel can gel ey cenin ey cünun ey çöldeki Mecnun
Gel saçları uğruna Leyla’nın canını heder etmiş can ey

Gel ey ölüp ölüp dirilen, kaybolup kaybolup giden
Gel ey vurulan, horlanan, hakir görülen... dilsiz yürüyen
Ey ömür bitiği, geçmiş zaman yitiği ey hatıralar toplayan 
eskici

G e l b a ş ı n ı k u ş l a r a y a s l a...
A r t ı k ö m ü r b i t t i 
Ö m ü r b i t t i...
Açık konuşmam gerekirse ağladım. Şiirin ne zaman, ne-
rede, kim için yazıldığını bilmiyordum ve ilk defa okuyor-
dum. Fakat şiiri okurken Adil Canbey aklıma geldi. Her 
mısraında her kelimesinde sanki o vardı. Canbey, şairin 
hemşehrisi. Benim otuz yıllık talebem. Geçen Ağustos 
ayında Dursunbey’de âlem-i cemâle uğurladığımız dost. 
Sonsuz rahmete gark olan Adil Canbey...
Bu şiirden benim okumam istenen satırlar ise şunlar:
Gel can gel ey cenin ey cünun ey çöldeki Mecnun
Gel saçları uğruna Leyla’nın canını heder etmiş can ey
Müsaadenizle beytin son hecesinden önce düşen “b” harfi-
ni yerine koydum.
Daha sonra öğrendim ki şiir on yıl önce yazılmış. Ona da 
dokuz heceli bir tarih yakışır artık:
Münzevîden selam dağlara
Dağlar taşlar ve Mecnun’lara
Yedi Hüdhüd tarih söyledi
“YALINAYAK ŞAİR KUŞLARA” 1442

Bugün bir şey daha oldu. O da dağlarla, münzevilerle ilgili. 
Anlatayım mı?
Dergâh Yayınları 2016 yılında, Adam Sharr tarafından ya-
zılan ve Engin Yurt tarafından tercüme edilen Heidegger’in 
Kulübesi isimli eseri yayınlamıştı. Çok dikkatimi çekmişti. 
Büyük bir filozofun kulübeyi tercih etmesi, insan-mekân 
ilişkisi ile ilgili bazı yazılarını orada yazması. Dergâh der-
gisinin son sayısının ilk sayfasında ise filozofun bir başka 
yazısı yer alıyor: Neden Taşradayım?
Okudum, çarpıldım. Hele o seksen yaşındaki teyzenin son 
nefeslerini verirken gönderdiği selamı ve o yetmiş beş ya-
şındaki adamın kafasını hafiften sallaması. Hadi üç olsun, 
bir tarih daha düşelim -bir ara Hitler’le birlikte iş tutan- 
rektörlük yapan Alman filozofunun vefatına:
Hikmet kaç yaşında
Dağında taşında
Elifsiz bak dedi:
“MARTİN DAĞ BAŞINDA” 1976
Münzevîlerle ilgili bir de duyurumuz var. 1948-2004 yıl-
ları arasında yaşayan İranlı şair Hüseyin Münzevî’nin şiir-
lerini okumak isteyenler Hece dergisinin son sayısına ba-
kabilir. Bu arada derginin sahibi, kırk yıllık talebem Ömer 
Faruk Ergezen’e acil şifalar dileyelim. Pandemi meselesi...
Saat 17.00, Kredi ve Yurtlar Kurumu Nilüfer Hatun Kız 
Yurdu’nda Yunus Emre üzerine sohbet yaptım. Birlik Vakfı 
Bursa Şubesi’nin bastırdığı Kalbe Düşen Cemre Derviş Yu-
nus Emre isimli eserimi gelen herkese imzaladım. Farklı 
fakültelerde okuyan öğrencilerin yarısı yabancı uyruklu 
idi. Fas’tan, Arnavutluk’tan Tacikistan’a kadar... Gurbetze-
deleri severim.
Soru cevap faslında bir öğrenci Yunus’tan bir şiir okur 
musunuz, dedi. Elimdeki kitabı açtım, karşıma şu beyitler 
çıktı. Okudum, açıkladım:
Dışın seccâde ve tesbih ve destâr
İçin murdar ve can belinde zünnâr
*
Bu vech ile nicesi olısar hâl
Ki hiç iyi amel yok doludur kâl
*
Kamusundan sana ol ola yiğrek
Ki Dost’a taâtin gizlisi gerek
Bugünden hafızamda kalan bir başka cümle ise çağımızın 
kayda değer düşünürlerinden Faslı Taha Abdurrahman’a 
ait: “Türkçe bilseydim mutasavvıfların eserlerini özellikle 
okurdum.” 2020 Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat 
Ödülü’nü kazanmış. Biliyorsunuz, şiir ödülü de bizim İh-
san Deniz’indi.
Taha Bey’in bu cümlesinden sonra Türkçe bilip tasavvufî 
kültüre neyzen bakışlı olan dostlarımıza ne demeli? En 
uygun olan Bursalı Bahrî Baba’nın beş yüz yıllık mısra-ı 
bercestesini tekrar etmek:
“Ol mâhiler ki derya içredur deryayı bilmezler”
6 Nisan 2021 Salı
Bursa’nın fethi.
Bursa Osmangazi Belediyesi yaklaşık çeyrek yüzyıldan 
beri bu günü bir dizi faaliyetle kutluyor. Bunlardan biri de 
sempozyum. Osman Gazi’den başlayarak her yıl bir pa-
dişah ve dönemi sempozyumun konusu oluyor. Tebliğler 
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önceden alınıyor ve kitap 6 Nisan’da katılımcılara takdim 
ediliyor.
Bu sene sıra III. Murat’ta. Benim tebliğin başlığı şöyle: “III. 
Murad’a Sunulan Bir Fusûs Şerhi: Keşfu’l-Hicâb Min Vec-
hi’l-Kitab. Şair Nevî’nin Türkçe şerhi, Fusûs’un ilk Türkçe 
şerhi. Bu sene sempozyum yüz yüze yapılamadığı için 
kitap eve geldi.
Dillere destan o meşhur rubaînin tercümesi Nev’î’ye aittir. 
Sunduğum bildiri onunla başlıyor:
Ben bilmez idim gizli ayân hep sen imişsin
Tenlerde vü canlarda nihan hep sen imişsin
Senden bu cihan içre nişân ister idim ben
Âhir bunu bildim ki cihân hep sen imişsin
7 Nisan 2021 Çarşamba 
Bugün de çiçeği burnunda, mürekkep kokusu üstünde iki 
kitap geldi Kocaeli’den. 
1. Fatih Türbedârı Ahmet Amiş Efendi Armağan Kitabı -101. 
Sene-i Devriyesi Anısına-
2. Abdülaziz Mecdi Tolun A. Süheyl Ünver Mektuplaşmaları
Üniversite rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagu dervişmeşrep 
bir insan. Konu ile ilgili sempozyumlar tertipliyor, tebliğ-
leri bastırıyor ve ilgililere gönderiyor. Tebrike şayan bir 
davranış. İlahiyat Fakültesi’nin tasavvuf tarihi hocası da 
gayretli bir hanım meslektaşım: Adalet Çakır Çağın.
Artık Ahmet Amiş Efendi ile haşir neşir oluyoruz. Ondan 
kandilini tutuşturan Mecdi Efendi ile yatıp kalkıyoruz. 
Hakkı Efendi’ye söylenen “Biraz dolaş da gel.” ifadesinin 
hikmetini anlamaya çalışıyoruz. Bu arada Safiyyuddin Er-
han Bey’den Mecdî Efendi’nin torununun Bursa’da yaşadı-
ğını ve kısa bir müddet önce vefat ettiğini öğreniyoruz.
9 Nisan 2021 Cuma
Efe’ye sürpriz günü.
Şöyle bir not gönderdim ona: “Annem çok hayret ettiği bir 
şey duyduğu zaman ‘Uuu... Bir yaşıma daha girdim.’ derdi. 
Siz kaç yaşına girdiniz?”
Gelen cevapta 49 rakamı vardı. Devamı aynen şöyle:
Hocam, mübarek anneciğinize rahmet olsun.
Düştüğünüz tarih ve şiirimin bir kıtasını lütfedip okuduğu-
nuz için hürmetle şükranlarımı arz ederim. Çok çok sevin-
dim. Mahcup oldum.
Bu şiirimi bir yerde okuyamıyorum. Okusam ruhum çırıl-
çıplak soyunmuş gibi mahcubiyet duyuyorum. Birisi okusa 
oradan kaçıyorum.
Kalbimin bir mahremiyeti ifşa olmuşçasına kaçıyorum.
Fatih Türbedârı Şeyh Hakkı Efendi ruhunu teslim edeceği 
vakit Amiş Efendi’ye “Sen bir dolaş gel evladım, bu hâle 
dayanamazsın.” demiş. Kim bilir belki de Rabbi ile o vuslat 
anı olan mahrem hâlini görmesini arzu etmedi. Amiş Efendi 
döndüğünde Hakkı Efendi’nin ruhunu teslim ettiğini görün-
ce, “O kaldı, ben öldüm.” demiş.
Bu şiirim biraz bu mahrem hâl içre yazılmıştı.
İlahi tecelliye bakın ki saklandığım yerden, hiç çağrılmayı 
istemediğim bir mağaradan, o dağdan, aziz hocamın, kıy-
metli şair büyüklerimin, vefalı dostların sesleriyle, 10 ses 
birden çağırdı yeryüzü kaçağını. Dağlar içinde kalmış ve 
kimseler bilmesin, görmesin dediğiniz ruhunuzu yaka-pa-

ça oradan çekip indirmek gibi bir şey...
Kimse kaderinden de kederinden de kaçamıyor hocam.
Allah’ın garip tecellileri kalbimize.
Ya Hû!
Bâki selam ve hürmetle.
Mustafa Bâki Efe
9 Nisan 2021
10 Nisan 2021 Cumartesi
Pandemi/salgın afeti devam ediyor. Günlük vefat sayısı üç 
yüze doğru tırmanıyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 
var. Bakalım ne olacak? Salı günü başlayacak olan Rama-
zan’da “tam kapanma” olacak lafları var. Önce Bilim Ku-
rulu sonra Kabine toplanacak. Başka çare kalmadı. Kısmî 
kapanma kurtarmadı.
Abdülaziz Mecdi Efendi ile Süheyl Ünver Bey arasında 
teati edilen mektuplarda Farsça bir mısra dikkatimi çekti. 
Kendilerine yazılan her mektuba cevap veremediği için bu 
mısraı mazeret olarak yazıyor, bir nevi özür diliyor. “Sana 
mektupları kalbimle yazdığımdan zahirî ifadeyi bugün 
gönlüm istemedi.” diyor ve Mevlânâ’nın, Hüsameddin Çe-
lebi’ye söylediğini naklediyor:
Dermeyân-ı râz-ı müştakân kalem nâ-mahremest (Müştak-
ların sırrı arasında kalem namahremdir)
Bu mısra aklıma Gönül Gülşen Türk’ü getirdi. Bu eski ta-
lebem de otuz senedir benden uzun uzun mektuplar ister. 
Ben de üç beş satırla geçiştiririm. Bir türlü isteğini yerine 
getiremem. Kendisi bu sene çok güzel mektuplar yazdı. 
İnşallah istikbalde güzel bir kitap olurlar. Şimdilik sığına-
ğımız bu mısra.
Santurî Sedat Anar. Geçen hafta Yıldırım’da, yakında hiz-
mete giren Uyumayan Kütüphane’de canlı olarak dinle-
miştim. Bugün de Ayşe Böhürler’in televizyon programı 
Türk Kahvesi’nde dinledim. Bir selam da ona:
Sokaknâme’nin Sedad’ı
Santurnâmenin Sedad’ı
Altı cihet sesleniyor: 
“EY NAĞMELERİN SEDAD’I” 1442
12 Nisan 2021 Pazartesi
Bugün teravih namazları başlıyor. Ama camilerde değil, 
evlerde. Beytullah’ta da 10 rekât olarak kılınacak. Eskiden 
teravih denince öncelikle camiler akla gelirdi. Ya şimdi?..
“Yâ Muhavvile’l-havl...”
Geçen sene Ramazan’ın gelişine tarih düşürmüştüm:
Merhaba mahmûr Ramazan
İftarda makbûl Ramazan
Çıktı oniki er dedi:
“MERHABA MAHZÛN RAMAZAN” 1441
Bazı hattat dostlarımız bu dörtlüğü san’atlarıyla süsledi-
ler: Fatih Özkafa, Cemali Gündoğdu, Gülşen Yıldız. İmzalı 
kitaplarla kendilerine mukabele ettim.
Yeni hilâl göründü, artık tarihi de yenilemek gerekir:
Tam bir yıllık yoldan geldi
Hem aşılı koldan geldi
Kırklar da çıktı söyledi:
Geldi “RAMAZAN HOŞ GELDİ” 1442
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Prof. Dr. Mustafa Şahin / Bursa Uludağ Üniversitesi

Trilyeliler tarafından “Aya 
Yani / Yanni” olarak bilinen 
ancak daha önce 1867 yılında 
Kleonymos ve Papadopou-

los tarafından “Ioannes Theologos 
Pelekete Manastırı” olarak lokalize 
edilen manastır kompleksi, Trilye / 
Trigleia (Zeytinbağı)’nın 3 km batı-
sında, deniz kenarında özel şahsa ait 
bir zeytinliğin içinde yer almaktadır 
(Resim 1). 
Rivayete göre, Başpiskopos ile araları 
bozulan ve aforoz edilen Aya Yanni, 

Aya Yorgi ve Aya Sotri isimlerindeki 
üç papaz müritleriyle birlikte bugün-
kü Trilye’nin bulunduğu bölgeye ge-
lerek üç ayrı yerde üç farklı manastır 
kurmuşlardır. Bunlardan birisi de 
konumuzu oluşturan Aya Yani Manas-
tırı’dır (Resim 2). 
Hygomenlerin yaşam öykülerinden 
yola çıkarak manastırın inşa tarihi 
için MS. 709 yılı önerilmekte, ma-
nastırın ilk başrahipleri olarak da 
Hilarion ya da Theosteriktos göste-
rilmektedir. St. Stephen vitasında MS. 

764 yılında 342 keşişten oluşan bir 
grubun Ioannes Theologos Pelekete 
Manastırı’na katıldığının bildirilmesi, 
manastırın MS. 8. yüzyılın 2. yarı-
sında halihazırda mevcut olduğunu 
göstermektedir. Buna karşın bu erken 
tarihî yapının korunan mimari özel-
likleri ile desteklemek zordur. E. Kaya, 
Manastır Kilisesi’nin MS. 9. yüzyılda 
görülmeye başlanan başkent tipi 
kapalı Yunan haç planı özelliği göster-
mesinden hareket ederek, en azından 
manastırın merkezinde bulunan 

Trilye / Mudanya’da Gözlerden Uzak Bir Manastır:
Ioannes Theologos Pelekete 
(Aya Yani) Manastırı
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kilisenin MS. 10. yüzyılın 2. yarısında 
inşa edildiğini düşünmektedir (Resim 
3). Diğer bir ifade ile MS. 709 yılında 
inşa edildiği düşünülen manastırın ilk 
kilisesi hâlâ gizemini korumaktadır.
Aslında Aya Yani Manastırı rahipleri 
çok asi bir kişiliğe sahiptirler; diğer 
bir ifade ile ikonoklast (ikona kırı-
cılar) karşıtı politikaları nedeniyle 
çok sıra dışılardır. Hatta bu nedenle 
manastır kompleksi MS. 8. yüzyılın 2. 
yarısında kilisesi ile birlikte yakılıp 
yıkılmış, yüzyılın sonlarına doğru tek-
rar onarılmıştır. Bu olayı manastırın 
baş rahiplerinden Theosteriktos şöyle 
aktarmaktadır: “763-764 ya da 766-
767 yıllarında bir kutsal perşembe 
günü ayini sırasında askerler manas-
tırı bastılar ve manastırın kilisesiyle 
ahırı da dâhil olmak üzere çevresini 
ateşe verdiler. Bununla yetinmeyip 
benimle birlikte 38 rahibi yakalaya-

rak zincire vurup işkence ettiler. Be-
nim burnumu kesip sakalımı yaktılar; 
tutuklanan diğer 38 keşişi ise Ephe-
sus’a (Efes) götürerek antik hamamın 
mahzeninde yakarak öldürdüler.”
Daha sonraki olaylardan anlaşıldı-
ğı kadarıyla, işkence ve saldırılara 
rağmen Aya Yani Manastırı rahipleri 
ikonoklast karşıtı politikalarından 
tek adım geri atmamışlardır. Örneğin 
dönemin imparatoru Theophilos, Ra-
hip Macarios (815-818) ve Sergios’un 
(828-842), ikonoklazm karşıtı söylev 
ve düşüncelerini zayıflatmak üzere 
bir adamını görevlendirmiştir. 
19. yüzyıla kadar manastır ile ilgili 
fazla bir bilgimiz bulunmamaktadır. 
Ancak 1855 yılındaki büyük Bursa 
depreminde manastır kompleksi 
de büyük hasar görmüş, büyük bir 
bölümü yıkılmıştır. Yapılar, kısa bir 
zaman zarfında onarılmış olsa da bu 

defa 1880 yılında büyük bir yangın 
geçirmiştir. Yangın sonrasında tekrar 
onarılan manastır, Heybeli Ada’daki 
Papaz Okulu’na bağlanmıştır. 
Kilisenin deprem sonrasında yıkılıp, 
tekrar inşa edildiği, kilisenin girişine 
yerleştirildiği rivayet edilen 1856 
tarihli kitabeden anlaşılmaktadır: 
“Her şeyi yiyen zaman içinde bu 
kilise ayakta durdu. Ancak Bursa’yı 
yok eden depremde bu kilise temel-
den itibaren yıkıldı ve bir harabe 
hâline geldi. Ama papazların çabası 
ve diğer insanların sevgisi ve parası 
sayesinde bu kilise Nisan 1856’da 
yeniden inşa edildi.” 
Kilisenin planı, ilk 1676 yılında Dr. 
J. Covel, ardından 1973 yılında C. 
Mango ve I. Ševčenko, en son olarak 
da E. Kaya tarafından çizilmiştir. 
Kaya’nın çizimi ile ilk defa manastır 
kompleksinin tamamı belgelenmiştir 
(Resim 4).
Kilise ve çevresinde korunan kalıntı-
lardan anlaşıldığı kadarıyla, manas-
tır kompleksi bir kilise, ahır olarak 
kullanılan bir mekân, keşiş hücreleri 

Resim 01

Resim 02

Resim_03

Resim_04
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olduğu düşünülen mekânların duvar 
kalıntıları, kilisenin kuzeyine bitişik 
yapılmış dikdörtgen planlı bir mekân, 
kuzeydoğuya uzanan ve toprak altın-
da kalmış olan bir çevre duvarından 
oluşmaktadır. Korunan yapılar, ma-
nastır kompleksinin kilisenin çevre-
sinde gelişen bir planlamaya sahip 
olduğunu göstermektedir. 
Kompleksin merkezinde yer alan 
kilise, plan bakımından kapalı Yunan 
haçı plan tipinin gelişmiş bir versiyo-
nudur. Yapının narteks bölümü günü-
müze kadar ulaşamamıştır. Kuzey-gü-
ney yönünde dikdörtgen, 3.80 x 10 m. 
genişliğinde olduğunu tespit edilen 
narteksin batısındaki duvar, defineci-
ler tarafından açığa çıkartılmıştır. İçte 

ve dışta yarım daire biçiminde şekil-
lenen ana apsiste üç basamaktan olu-
şan ve 1 m. yüksekliğe ulaşan synth-
ronon bölümü bulunmaktadır (Resim 
5). Apsiste ayrıca yuvarlak kemerli üç 
pencere vardır. Apsisin her iki yanı-
na simetrik biçimde yerleştirilen ve 
prothesis - diakonikon odalarından 

oluşan pastophorion odalarının apsi-
dolleri içte yarım daire, dışta ise düz 
cephe şeklinde inşa edilmiştir.
Yapının doğu bölümünü zemininden 
4 m. ve 6 m. yüksekliklerde Roma 
Dönemi devşirme malzemelerin-
den oluşan birer sıra mermer silme 
çevrelemektedir. Üst sırada yer alan 
mermer blokların zemine bakan alt 
yüzlerinde yumurta ve bitkisel beze-
meli kornişler bulunmaktadır (Resim 
6). Buradan düşen parçalardan birisi 
naosun doğusunda kısmen üzeri top-
rakla örtülü durumda yerde durmak-
tadır (Resim 7). Yine alana dağılmış 
durumda üzerinde haç motifi koru-
nan korkuluk levhası parçası (Resim 
8) ve impost sütun başlığı dikkat 
çekmektedir (Resim 9). C. Mango ve I. 
Ševčenko’nun 1973 yılında çektikleri 
fotoğrafta korkuluk levhasının sağlam 
olduğu görülmektedir (Resim 10).
Daha önceki yıllarda yapılan çalış-
malarda yer alan fotoğraflardan, haç 
kabartmalı korkuluk levhası, pro-
thesis apsisinde yer alan meander 
kabartmalı geç antik döneme ait bir 
silme, haç kabartmalı iki adet impost 
başlık ve güney cepheye yerleştirilen 
Roma Dönemi’ne ait iki lahit parçası 
dikkat çekmektedir (Resim 11). Bu 
mermer parçaların tamamı ne yazık 
ki günümüzde kayıptır.
Kilisenin güneyinde batıya doğru 
uzanan 4.10 x 4.80 m. ölçülerinde bir 
oda ayakta kalmıştır. Duvarında dev-
şirme mermer mimari elamanların 
da kullanıldığı bu oda Euangelides ve 
Panchenko’nun bahsettiği papaz oda-
larından birisi olmalıdır (Resim 12). 
Manastırın 55 m. kuzeydoğusunda 
kayaya oyulmuş bir keşiş hücresine 
ait kalıntı yer alır (Resim 13). Define-
ciler tarafından mağara girişi olduğu 
düşüncesi ile etkili şekilde tahrip 
edilen odadan geri kalan izlere göre, 
odanın kenarları harç ve moloz taş 
örgülü duvar ile çevrelenmiştir. Oda-
nın içinde doğu duvarda yer alan niş 
kısmen korunmuş olsa da oda içinde 
olması gereken diğer nişler ve seki 
tamamen tahrip edilmiştir.
Trilyeli tarihçi Euangelides, ma-
nastırın gelir kaynağı olarak meyve 
bahçelerinden elde edilen mahsulü 
göstermektedir. Bu ifade günümüzde 
ormanlık alan içerisinde yer alan ma-
nastırın bir zamanlar meyve ağaçları 
ile çevrelendiğine işaret etmektedir.
Manastır kompleksine Trilye’den 

Resim 05

Resim 06

Resim 07
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doğrudan ulaşan düzenlenmiş bir yol 
ile ulaşılmaktadır (Resim 14). Moloz 
taşlar ile döşeli antik yolun izleri 
günümüzde yer yer hâlâ izlenebil-
mektedir. Yolun ortasının yüksek ve 
kenarlara doğru bombeli yapısı, taş-
ların diziliş şekli, kesitten izlenebilen 
dolgu tabakası Roma İmparatorluk 
Dönemi yollarını anımsatmaktadır. 
Bu çıkarımdan hareket ederek yolun 
aynı zamanda Myrleia / Apameia-
da’dan gelip Trilye üzerinden Caesa-
rea Germanica kentine ulaşan antik 
yol olabileceğini düşünmek hatalı 
olmayacaktır (Resim 15). 
Manastır kompleksinde kilise hari-
cindeki diğer yapılar sadece temel 
kalıntılarıyla günümüze ulaşabilmiş-
tir. Kompleks, ahır olarak kullanılması 

ve bakımsızlık yüzünden, özellikle de 
define kazıları ile her geçen gün biraz 
daha fazla tahrip olmaktadır. Ma-
nastıra ulaşım sağlayan antik yol da 
tarlaların içinden geçen kadastral yol 
güzergâhında kalması nedeniyle, yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.
Mudanya’nın kültür turizmi açısından 
çok önemli olduğunu düşündüğümüz 
antik yol ve manastır kompleksinin 
korunarak gelecek nesillere aktarıl-
ması bir vatandaşlık görevidir. El ele 
vererek bu değerlerimize sahip çık-
malıyız. Korumanın en iyi yollarından 
birisi, alanı ziyarete açarak bölgeyi 
ıssızlıktan kurtarmaktır. Bu konuda 
yetkililerin gerekli duyarlılığı göstere-
ceklerine inanıyoruz. 
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Özlem Güngör / Bursa Uludağ Üniversitesi

Kadim bir geçmişe sahip Keşiş Dağı’nın 
eteğinde kurulmuş olan Bursa, asırlardır 
üzerinde pek çok toplumun yaşadığı bir 
şehirdir. Osmanlı Devleti’ne payitahtlık yap-

mış ve Osmanlı kültürü ile yoğrulmuş pek çok âlime, 
sanatçıya, mûsikîşinâsa, şaire kucak açmış ve onların 
gelişimine katkı sunmuş; ilmî, irfânî ve edebî bir 
şehirdir. Burada yetişmiş pek çok önemli şahsiyetin 
vücuda getirdiği eserler de asırlardır nesilden nesile 
aktarılıp günümüze değin ulaşmıştır. Bu aziz şehre 
hizmet eden bazı isimler Bursa’da doğmuş bazıları 
çeşitli vesilelerle gelip uzun yıllar burada yaşamış ve 
pek çoğu da burada metfun olmuştur. Burada doğan-
lar da sonradan gelip bu muhiti yurt edinenler de 
Bursa’ya hizmet etmiş, şehrin ilim ve kültür tarihine 
katkı sağlamışlar.
Bursa, aynı zamanda önemli bir ticaret güzergâhı 
olan “İpek Yolu” üzerinde konumlanmış bir yerleşim 
alanıdır. Bu sebeple, zaman içinde ticaret vesile-
siyle burada pek çok kültür alışverişi yaşanmıştır. 
Kaynaklarda kaydedildiğine göre 15. asırda yaşa-
mış olan Heratlı Ali Şîr Nevâyî’nin eserleri buraya; 
Ahmed Paşa’nın eserleri de kilometrelerce öteye 
Herat’a kervanlar vasıtasıyla taşınmıştır. İsmail Be-
liğ’in Güldeste-i Riyâz-i İrfân’ında Ahmed Paşa’nın 
Nevâyî’nin otuz üç şiirine nazire yazdığı bilgisi ka-
yıtlıdır.
Bu şehrin havasını solumuş, bu aziz toprakların 
suyundan içmiş pek çok mühim kültür ve sanat ada-
mından biri de Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşa’dır. 
Bursa’da doğmamasına rağmen uzun yıllar bu kutlu 
şehirde kalıp, bu şehre pek çok şey kazandırdığı 
ve kabrinin de burada olması sebebiyle olsa gerek 
“Bursalı” olarak tanınan Ahmed Paşa kimdir? Klâsik 
şiirimizde “Sultânü’ş-Şuarâ (Şairler Sultanı)” olarak 

Bursalı Bir Şair: 
Veliyyüddîn-zâde Ahmed Paşa

“Âlimler, fâzıllar, edipler 
devletin bedeninin 
gücüdür.”

Meşâiru-ş Şuarâ'da Ahmed Paşa tasviri



61Bursa Günlüğü

bilinen bu şairin hem Bursa tarihinde 
hem de genel çerçevedeki edebiyat ve 
kültür tarihimizdeki yeri neresidir?
15. asırda yaşamış olan Ahmed 
Paşa’nın hayatı hakkında elimizde 
çok fazla bilgi mevcut değildir. Hem 
hangi tarihte hem de nerede doğduğu 
kesin olarak bilinmemekle birlikte 
830/1426 yılı civarında doğduğu 
tahmin edilmektedir.
Nerede doğduğu ile ilgili de kay-
naklarda çeşitli bilgiler mevcuttur. 
Öncelikle Ahmed Paşa’nın doğum 
yeri ile ilgili tezkirelerdeki bilgilere 
bir göz atalım: Bu asrın ilk tezkiresi 
olan Sehi Bey’in Heşt Behişt’inde ve 
Âşık Çelebi’nin Meşâirü’ş-Şuarâ’sında 
Edirneli; Latîfî’nin Tezkiretü’ş-Şu-
arâ’sında, Âli’nin Künhü’l-Ahbâr’ında 
ve Riyâzî’nin Riyâzü’ş-Şuarâ’sında da 
Bursalı olduğu kayıtlıdır. Ancak baba-
sının o dönemde Osmanlı’nın başken-
ti Edirne’de olması onun Edirne’de 
doğduğu düşüncesini daha yakın 
kılmaktadır.
Şairin eğitim hayatı hakkında da 
elimizde kesin bir malumat yoktur. 
Babası Veliyyüddîn bin İlyas, II. Mu-
rat’ın kazaskerlerinden olması sebe-
biyle o da tahsilini dönemin başkenti 
olan Edirne’de tamamlamıştır. Öyle 
ki dönemin ilim ve kültür adamları 
ile birlikte aynı havayı teneffüs etmiş 
olması, aldığı eğitimin derecesini 
bizlere az çok göstermektedir. Lakin 
buna rağmen elimizde hangi medre-
selerde hangi hocaların tedrisatından 
geçtiğine dair bilgi yoktur. Bunun 
yanı sıra Arapça ve Farsça şiirler ka-
leme alması da iyi bir eğitim aldığının 
açık göstergesidir.
Ahmed Paşa, Edirne’deki eğitimini ta-
mamladıktan sonra, asırlar sonra da 
“Bursalı” olarak anılmasına vesile ola-
cak, o kutlu şehre yani Bursa’ya, Mu-
radiye Medresesi’ne müderris olarak 
görevlendirilir. Ardından da doğduğu 
topraklar olan Edirne’ye, Molla Hüs-
rev’in yerine kadı olarak atanır. Onun 
içinde yaşadığı dönem, Osmanlı’nın 
sosyal, siyasî ve kültürel olarak yük-
selişte olduğu bir dönemdir. Ahmed 
Paşa, Fatih Sultan Mehmed’in tahta 
geçişiyle hem onun için yazdığı övgü 
dolu kasideler hem de babasından 
örnek alarak şekillendirdiği yönetici-
lik vasfının etkisiyle çeşitli görevlere 
terfi eder ve bu görevlerde yüksek 
başarılar sağlar. Önce kazasker, ardın-
dan Fatih Sultan Mehmed’e musâhib, 
saray hocası ve vezir olur. 

Bursalı Ahmed Paşa, Osmanlı Devle-
ti’nin gelişim sağlamaya başladığı bir 
dönemde babasının da büyük etkisi 
ile birlikte sarayın içinde yaşamış bir 
şahsiyettir. Aslında o güçlü bir şairlik 
yeteneğinin dışında iyi bir devlet ada-
mıdır. Uzun yıllar Fatih Sultan Meh-
med’in sohbetlerinde bulunmuş olsa 
da çevresindeki haset kişiler onun 
peşini bırakmamış ve onun tavırlarını 
sultana çok farklı bir şekilde yansıt-
mışlardır.

16. asırda kaleme alınan Âşık Çelebi 
ve Kınalızâde Hasan Çelebi tezkire-
lerinde aktarılan bir anekdota göre; 
bazı haset kimseler, Fatih Sultan Meh-
med’e Ahmed Paşa’nın haremde bir 
güzele âşık olduğunu söylerler. Bunu 
duyan padişah da Ahmed Paşa’yı 
dener, şairin suçlu olduğuna kanaat 
getirir ve öldürülmesine karar verir. 
Ardından Latîfî’ye göre Yedikule Zin-
danları’na, Âşık Çelebi’ye göre Kapı-
cılar Odası’na onu hapseder. Ahmed 

Ahmed Paşa Türbesi ve Medresesi
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Paşa da ondan af dilemek için meşhur 
“Kerem” redifli kasidesini kaleme alır ve 
padişaha gönderir:
“Kul hatâ itse n’ola afv-ı şehenşâh kanı 
Tutalum iki elim kanda imiş kanı kerem”
Bunun üzerine padişah ona merhamet 
etse de saraydan uzaklaştırır ve otuz 
akçe maaşla Bursa’ya Orhan Vakfı’na sür-
gün eder, sonra da Emir Sultan Vakfı’na 
mütevelli tayin edilir. Orada iken Emir 
Sultan için aşağıdaki terciibendi söyler:
“Ey âlem-i velâyete sultan olan Emîr 
V’ey mülk-i Rûm’a rahmet-i Rahmân olan 
Emîr”
Ahmed Paşa’nın onun için terciibend 
yazması Bursa’ya geldiği dönemde Emir 
Sultan’ın tesirinin çok canlı bir şekilde 
devam ettiğinin bir göstergesidir.
Usta şair, Fatih döneminde kaybettiği 
itibarını bir daha geri kazanamamıştır. 
Ancak Fatih’in ölümünün ardından tahta 
geçen oğlu II. Bâyezid’e 33 gazel kaleme 
alarak göndermiştir. Bu sayede kaybet-
tiği itibarını tekrardan geri kazanan Ah-
med Paşa, Bursa’ya Sancak Beyi olarak 
atanmış ve ölümüne kadar bu görevi 
sürdürmüştür. Bu görev vesilesiyle de 
refah dolu hayatına geri dönmüştür.
Yaşamı hakkında pek bilgiye sahip 
olmadığımız Ahmed Paşa’nın evlenip 
evlenmediğine dair de çeşitli bilgiler 
mevcuttur: Âşık Çelebi’nin Meşâirü’ş-Şu-
arâ’sında geçen bilgilere göre; Fatih 
Sultan Mehmed onu cariyelerinden olan 
Tûtî Kadın isimli bir kadınla evlendirir 
ve Ahmed Paşa’nın bu cariyeden bir kızı 
olur ve bu kız, küçük yaşlarda vefat eder. 
Ancak diğer kaynaklara göre de usta şair 
hiç evlenmemiştir. 
902/1496 yılında Bursa’da vefat eden 
Ahmed Paşa, Muradiye Medresesi yakı-
nında kendi yaptırmış olduğu türbeye 
defnedilmiştir. Ölümü üzerine Mevlânâ 
Eflâtunzâde tarafından düşürülmüş 
Arapça bir tarih mevcuttur.
Ahmed Paşa iyi bir devlet adamı olma 
vasfının yanında döneminin usta şairle-
rindendir de. O, şekil güzelliğini, ahenk 
ve edayı her şeyden önde tutmuştur. 
Onun şiirleri çimenler ve çiçekler arasın-
da coşup köpürmeden akan bir derenin 
çağıltısı gibi fırtınasız uzayıp gitmekte-
dir.
Divan’ını II. Bayezid’in emri ile tertip 
eden şairin şiirleri, temiz ve akıcıdır. 
Kasidelerindeki güzellik sebebiyle de 
“Şairler Sultanı” olarak anılır. Kendisine 
Necâtî’nin şiirleri ile kendi şiirleri mu-
kayese edilmesi istediğinde de şu beyti Bursalı Ahmed Paşa Divan’ının ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 3947)



63Bursa Günlüğü

Muradiye

söylemiştir:
“Necâtinün dirisinden ölüsi Ahmedün 
yegdür 
Ki İsâ göklere agsa yine dem urur Ah-
medden”
Kendi döneminde ve sonraki dönem-
lerde Ahmed Paşa’nın şiiri, Acem şiiri 
ile ilgili çok fazla benzerliklerin ol-
masından ötürü eleştirilmiştir. Lakin 
onun yaşadığı asır düşünüldüğünde 
o dönemdeki pek çok divan şairinin 
Acem şiirinden etkilenmiş olduğu, bu 
sebeple bunun bir kusur sayılmaması 
gerektiğini söyleyebiliriz.
Sonuç olarak; Ahmed Paşa, Osman-
lı’nın dibâcesi olarak bilinen Bursa’da 
doğmasa da Bursa’nın edebî ve kültür 
hafızasına büyük katkı sunmuş bir 
şahsiyettir. 
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Bursa Halkevi, Cumhuriyet 
Halk Fırkası Halkevleri Tali-
matnamesi uyarınca faaliyete 
geçmiştir. İlk açılan on dört 

Halkevi’nden biri olan Bursa Halkevi, 
1932-1951 yılları arasında faaliyetini 
sürdürür. Bursa Halkevi, 19 Şubat 
1932 tarihinde toplumumuzun 
yükselmesi ülküsünü taşıyan her 
meslekten vatandaşlarımızın gönüllü 
olarak aktivitelerini yürütecekleri bir 
kuruluş olarak çalışmaya başlar. CHP 
Halkevleri ve Halk Odalarının Yurt 
İçinde Dağılışları adlı dokümana göre 
Bursa bölgesinde Halkevlerinin top-
lam sayısı sekizdir. Aynı kaynağa göre 
Bursa’daki “Halk odaları” ise kırk beş 
tanedir.1

1 CHP Halkevleri ve Halkodaları’nın Yurd 
İçinde Dağılışları, Doğuş Matbaası, 

Bursa’da bulunan merkez Halkevi ve 
-odalar dâhil- diğerleri, üstlendikleri 
görevleri ihtisas şubeleri vasıtasıyla 
yerine getirmektedirler. Bu şubeleri 
sayalım: Halkevi’nde “Dil-Tarih ve 
Edebiyat Şubesi, Güzel Sanatlar Şube-
si, Temsil Şubesi, Spor Şubesi, İçtimai 
Yardım Şubesi, Halk Dershaneleri ve 
Kurslar Şubesi, Kütüphane ve Neş-
riyat Şubesi, Köycülük Şubesi, Müze 
ve Sergi Şubesi” olarak dokuz koldan 
çalışılmaktadır. Tarih ihtisası zamanla 
“Tarih ve Müze Şubesi” içine alınarak 
diğer şube “Dil ve Edebiyat Şubesi” 
olarak müstakilleştirilmiştir.
Bursa Halkevi “Dil ve Edebiyat Şube-
si”nin çalışmaları Halkevi’ni adeta bir 

Ankara 1945, s. 17-18. 

edebiyat mekânına dönüştürmüştür. 
Söz, mani, masal derlemeleri, eski 
eserlere ait envanter çalışmaları, 
tarihî gün kutlamaları, dil devrimini 
yaymayı hedefleyen güzel yazı yarış-
maları yapmak, çeşitli Halkevleri’nin 
dergilerini tanıtma gayretleri, edebî 
istidadı olan gençleri desteklemek 
ve onların verimlerini yayımlamak 
Halkevi ortamını edebiyat mekânına 
tebdil etmiştir. 
Setbaşı’ndaki Türk Ocağı binasında 
çalışmaya başlayan Bursa Halkevi’nin 
müteşebbis heyeti şu isimlerden 
oluşur: Başkan: Doktor Osman Niyazi 
Bey, üyeler Avukat Hulûsi Köymen, 
Maarif Müdürü Fakir, Muallim Raşit, 
Spor Adamı Faik Tinel, Kız Muallim 
Mektebi Müdürü Cemal ve Müze’den 
Veli Bey. Bu kurucu yönetimin bir 

Bursa’da Edebiyat Mekânları:
Bursa Halkevi

Nevzat Çalıkuşu / Şair, Yazar, Edebiyat Araştırmacısı, Şehir ve Kültür Tarihçisi

“Bursa Halkevi” sadece ve sadece Uludağ dergisini bile yayımlasa oluşturduğu 
ortam ile bir edebiyat mekânı olmuştur. Uludağ dergisi üretken bir şair-yazar top-
luluğunu bünyesinde cem etmiş ve yıllar boyunca etkin yayın yaparak Türk ede-
biyatına büyük katkılarda bulunmuştur.
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süre iş görmesinden sonra Bursa 
Halkevi’nin ilk yönetim kurulunda 
şu isimler yer alır: Başkan: Dr. Yusuf 
İzzettin Yener, üyeler Dr. Rüştü Akyü-
rek, Dr. Niyazi Bayatlı, Tahir Yetmen, 
Muhtar Şevket İşca, Ali Rıza İncedal, 
Mahmut Çaba, Tevfik Çetiner ve Fevzi 
Özler. Başkanlıkta 1933’te Dr. Niyazi 
Bayatlı, 1935’te İsmail Mustafa Kulen, 
1936’da Avukat Tevfik Aycan, 1943’te 
Şemsettin Dora ve daha sonrasında 
Fazıl Erman, Dr. Arif Sözen, Dr. Fahir 
Komman ve Nihat Aymergen sırasıyla 
görev yaparlar.
Setbaşı Türk Ocağı binasındaki yer 
darlığından dolayı Halkevi bazı 
çalışmalarını başka mekânlarda 
gerçekleştirir. Sözgelimi tiyatro etkin-
liklerini; Millî Sinema’da ve İstanbul 
Sineması’nda sergiler. Sinema göste-
rimleri için de elde daimi bir sinema 
salonu bulundurulamadığından sey-
yar bir sinema makinesi edinilerek 
çalışmalar yürütülür. İl valisi Şefik 
Soyer’in başkanlığında yürütülen bir 
çalışmayla; özel idare, özel mülkiyet 
ve Alacamescit’in bulunduğu birleşik 
alan içinde modern bir Halkevi binası 
yapılması benimsenir. Bu bina için bir 
proje yarışması açılır. Beş mimarın 
katıldığı bu yarışmayı mimar Münev-
ver Belen kazanır. Belen tarafından 
gerçekleştirilen Halkevi binası 15 
Mayıs 1940’ta hizmete girer.
Bursa Halkevi’nin en önemli kültürel 
faaliyetlerinden biri, Uludağ dergisini 
yayımlamasıdır. Bu dergi çevresinde 
hasıl olan sinerji; Bursa Halkevi’ni 
tam bir edebiyat kurumu olarak bi-
çimlendirir. Uludağ, Bursa Halkevi 
tarafından yayımlanan edebiyat, tarih 
ve kültür dergisidir. Ocak 1935-1951 
tarihleri arasında yüz sayı yayımlanır. 
6, 7, 8. ve 9. sayıları “TÜRKÜN” adıyla 

çıkar. Onuncu sayıdan itibaren tekrar 
“ULUDAĞ” adına dönülür. Bazen üç 
aylık, bazen de iki aylık periyotlarla 
yayımlanır. Dergide Halkevi başkan-
ları (sırasıyla Mustafa İsmail Kulen, 
Tevfik Aycan, Arif Sözen, Fahir Kom-
man (1901-1972), Şemsettin Dora) 
imtiyaz sahipliği, Hayri Gürman ve 
Mümtaz Ergin de yazı işleri müdür-
lüğü yapar. Nitelikli yayın anlayışı 
ile diğer Halkevi dergileri arasında 
seçkinleşen Uludağ’da dikkati çeken 
imzalar şunlardır: Behçet Kemal 
Çağlar, Kâzım Baykal, Ali Ulvi Elöve, 
Orhan Burian, İlhan Geçer, Enver Naci 
Gökşen, Orhan Şaik Gökyay, Mustafa 
Seyit Sütüven, Peyami Safa, Emin 
Ülgener, Ahmet Hamdi Tanpınar, 

Hasan Ali Yücel, Halide Nusret Zor-
lutuna, Ahmet Kutsi Tecer, Namdar 
Rahmi Karatay, Mümtaz Ergin, Kâmil 
Kepecioğlu, Enver Behnan Şapolyo, 
Mümtaz Şükrü Eğilmez, Hulusi Köy-
men, Hüsnü Ortaç, Fahir Komman, 
Nazım Yücelt, Mahmut Ragıp Köse-
mihal, Abdurrahman Konuk, Murat 
Atalamaca, Muzaffer Alper, Rüknettin 
Akbulut, Haydar Tolun, Enver Behnan 
Şapolyo, Memduh Turgut Koyunlu-
oğlu, Tevfik Edebey, Hikmet Turhan 
Dağlıoğlu, R. R. Yücer, Necip Aksop, 
Kazım Alpaslan, Gazali Saltık, Tahir 
Ertuğrul Yetmen, İhsan Uzer, Haşim 
Nezihi Okay, M. Rami Karul, İsmet 
Bozdağ, M. Niyazi Akıncıoğlu, Celal 
Sıtkı Gürler, Şemsettin Dora, Faruk 
Taşkıran, İsmet Kür, Malik Adalan, 
Suat Salih Asral, Mehmet Zeki Akdağ, 
İsmail Gerçeksöz, Muzaffer Gürses, 
Cemal Yener, Cemil İrşadi (Toron Ka-
racaoğlu). Dr. Mine Akkuş’un dergiyle 
ilgili geniş bir araştırmayı da içeren 
“Bursa Halkevi ve Uludağ Dergisi” 
başlıklı doktora tezi (2010) Yılmaz 
Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülü”nü 
almasının ardından basılır. (Nisan 
2011, Bursa, Yılmaz Akkılıç Kütüpha-
nesi Yayınları).
Bursa Halkevi; Uludağ dergisini neş-
retmenin yanı sıra Bursa folkloru, 
tarihi, coğrafyası ve kent kültürü ile 
ilgili kitap, kitapçık ve broşürler de 
bastırır. Bu çalışmalardan bazılarının 
altını çizelim. Söz gelimi; Öz Türk 
Adları, Çocuklara Nasıl Bakalım, Bursa 
Hanları (1935), Sağlık Öğütleri, Bitikçi 
Ali Rıza, Verem, Zührevi Hastalıklar, 
Hayvanlardan İnsanlara Geçen Hasta-
lıklar, Köylerimiz İçin Müsabaka Ders-
leri, Bursa’lı Mehmet Şemsettin Ulusoy, 
Güneş-Dil Teorisinde Müsbet ve Menfi 
Anlamlar, İhsan Uzer’in yazdığı Bursa 

Bursa Halkevi'nin çizimi

Münevver Belen
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Sıcak Suları, 16’ncı Asırda Bursa, A. 
Memduh Turgut Koyunluoğlu’nun ha-
zırladığı İznik ve Bursa Tarihi (1935), 
Atatürk Bursa’da (1-3 Şubat 1938 
gezisi), Bursa Belediyesi Su İşleri Mü-
dürü İhsan Uzer’in yazdığı Bugünkü 
Bursa Suları (1943) ve Mahmut Ragıp 
Gazimihal’in (1900-1961) yazdığı 
Bursa’da Musiki (1943) adlarını taşı-
yan bu yayınlar, Bursa Kültür Tarihi 
için hâlâ önemlerini korumaktadırlar. 
Gazimihal’in Bursa’da Musiki kitabı 
önemine binaen yakın tarihte yeni-
den yayımlanmıştır.2

Bursa Halkevi’nin yayın organı Ulu-
dağ dergisi ve bu yayın etrafında 
meydana getirilen bir kısmını yu-
karıda saydığım yan yayınlar Bursa 
Halkevi’nin bulunduğu mekânları 
(Türk Ocağı Binası, İstanbul Sinema-
sı ve Heykelönü’nde hizmete giren 
bağımsız Halkevi binası) kendiliğin-
den edebiyat mekânına dönüşür. Bu 
yayınların sahibi Bursalı kalemler ve 
zaman zaman çevre illerden onlarla 
buluşmaya gelen diğer şair ve yazar-
lar, bu mekânlarda bir araya gelerek, 
sohbet edip motivasyonlarını güçlen-
dirirler. Bu bağlamda örnek olarak 
İlhan Geçer, Ercüment Uçarı vb. şair-
lerin Bursa’ya arkadaşlarını ziyarete 
geldiklerini belirtebiliriz.
Uludağ dergisi, yeni Cumhuriyet’in 
halkçılık ve milliyetçilik umdelerini 
bir temele oturtmak için izlediği Türk 
kültür kaynaklarına gitme anlayışını 
içselleştirerek Türk kültürünün temel 
kaynaklarına dönük yayınlar yapar. 
Sözgelimi Işıklar Askeri Lisesi edebi-
yat öğretmenlerinden şair-yazar Ali 

2 Mahmut Ragıp Gazimihal’in 1943’te 
Bursa Halkevi’nce yayımlanan 
Bursa’da Musiki adlı kitabı Yılmaz Ak-
kılıç Kütüphanesi Yayınları’nca 2014 
yılında yeniden basılmıştır.

Kazım Baykal

Bursa Halkevi
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Elöve Divan-ı Lügat Türk, Kutadgu 
Bilig, Orhun Kitabeleri mevzularında 
yazılar kaleme alır. Bursa Kadı Sicille-
ri, derginin eki olarak verilir. Böylece 
geçmiş dönem Bursa hayatının nasıl 
olduğuna dair ipuçları araştırılmış 
olur. Halk edebiyatı ve onun geçmiş-
teki ve günümüzdeki temsilcilerinden 
ürünler yayınlanır. Bir yandan 17. 
yüzyıl halk şairi Kâtibi tanıtılırken, 
bir yandan 20. yüzyıl ozanı İlhami 
Yanar’ın şiirlerine yer verilir. O dö-
nemde Bursa’da bulunan öğretmen, 
şair ve yazarlardan alınan yazı ve 
şiirler Uludağ’da yayımlanır. Söz ge-
lişi Haşim Nezihi Okay, Orhan Şaik 
Gökyay ve diğerleri yeni yazdıkları 
edebî verimlerini burada yayınlarlar. 
Mustafa Kemal Ergenekon, İsmail 
Gerçeksöz, M. Niyazi Akıncıoğlu gibi 
gençlerin de ilk ürünleri Uludağ’da 
basılır. Halkevi’nce yürütülen mani 
ve türkü derlemeleri de sözlü kültür 
varlıklarımız olarak kayıtlarda yer-
lerini alır. Günümüz ifadesiyle somut 
olmayan kültürel miras envanterimiz 
“Bursa Halkevi” sayesinde oluşturul-
maya başlanır. Türk toplumunun ve 
bireylerinin sosyo-kültürel ihtiyacı 
olarak ortaya çıkan ne varsa, ona çare 
bulmaya çalışılır. Başta okuma-yazma 
kursları açmak, okuma odaları oluş-
turmak, sağlık evleri gibi öne çıkan 
ihtiyaçları gidermek Halkevliler için 
önem verilen bir görevdir. Cezaevle-
rindeki sosyal faaliyetler de bu amaç-
lar doğrultusunda desteklenir. Yerel 
gazeteler ve gazeteciler millî ülkü 
doğrultusunda yönlendirilir. İstidatlı 
gençlerin yazı kabiliyetleri desteklen-
mekle kalmaz, onların düzenli bir işe 

kavuşturulmalarına emek harcanır. 
Halkın fikri ve edebî gelişimini sağla-
mak amacıyla yeni yayınlanan seçkin 
eserlerden okuma özetleri verilmek 
üzere her salı akşamı toplantılar ya-
pılır. Bu cevelân içinde köycülük faali-
yetleri, halk konserleri tertip edilir. 
Uludağ dergisinin halk kültürü uğ-
rundaki yayınları, temiz Türkçenin 
yayılıp serpilmesi için özenli edi-
töryal çalışması,3 dergi yazarlarının 
ve bazı düşünce insanlarının teşkil 
edilen kitaplıklarda veya tutulan sa-
lonlarda konferanslar vermesi, Türk 

3 Uludağ dergisinde yer alan dil ile ilgili 
yazıların tematik dizini konusunda bir 
ilmi çalışma yapılmıştır. Bkz: Mehmet 
Altınova, “İstanbul ve Bursa Halkevle-
rinin Çıkardığı Dergilerdeki Dil ile İlgili 
Yazıların Tematik Dizini”, Akademik 
Dil ve Edebiyat Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, 
2018, s. 314-321.

kültürü ve edebiyatı adına yapılan 
olumlu çalışmalardır. Bu neviden 
yapılan konferans çalışmalarına ede-
biyat, dil, kültür ve tarih alanlarına 
yönelik çalışmalarıyla şu konuşmacı-
lar katılmıştır: Öğretmenler; Fakihe 
Odman, Memduh Turgut Koyunluoğ-
lu, Namdar Rahmi Karatay, Muhtar 
Şevket, Muzaffer Alper, Murat Atala-
maca, Öğretmen Malik, Remzi Siliöz, 
Tahsin Uygur Nazım Yücelt, Zehra 
Budunç, Rıza Yücer, Müze Müdürü 
Mahmut Bey, liseyi Bursa’da okuyan 
İstanbul Üniversitesi asistanlarından 
Bahadır Alkım, önemli düşünce ada-
malarımızdan İsmail Hakkı Balta-
cıoğlu ve tanınmış yazar İsmail Hami 
Danişmend.
Sonuç olarak yazımızı şu sözlerle 
bağlayabiliriz. “Bursa Halkevi” sa-
dece ve sadece Uludağ dergisini bile 
yayımlasa oluşturduğu ortam ile bir 
edebiyat mekânı olmuştur. Uludağ 
dergisi üretken bir şair-yazar toplulu-
ğunu bünyesinde cem etmiş ve yıllar 
boyunca etkin yayın yaparak Türk 
edebiyatına büyük katkılarda bulun-
muştur. Bursa Halkevi’nde yetişen 
genç bir edebiyatçı kuşağı usta edebi-
yatçılardan ve düşünce adamlarından 
aldıkları feyizle çok velut sanatçılar 
hâline gelmişlerdir.

Haşim Nezihi Okay (Mehmet Nuri Yardım Arşivi)

Tevfik Aycan yönetimindeki Halkevi

Dr. Osman Şevki Uludağ



Önceleri Olympos ve Mysia 
Olympos gibi isimlerle daha 
sonraları da Keşiş Dağı veya 
Cebel-i Ruhban olarak anı-

lan Uludağ, sadece bir dağ olmayıp 
ülkemizin önemli bir yaz-kış turizm 
cennetidir.
Kentimizin güneyinde 2.543 m yük-
sekliği ile Türkiye’nin en büyük kış 
ve doğa sporları merkezi olan Ulu-
dağ, Marmara Bölgesi’nin en yüksek 
dağıdır. Uludağ’ın uzunluğu 40 km, 
genişliği ise 15-20 km civarındadır. 
Uludağ’ın Bursa’ya bakan yamaçları, 

teleferik hattının olduğu bölge hariç, 
kademeli olarak alçalırken, güneye 
yani Keles-Orhaneli’ne bakan tarafla-
rında dik yamaçlar göze çarpar. Ulu-
dağ’ın kuzey yani Bursa tarafından 
görünen tepesinin ismi Keşiş Tepe 
olup, yüksekliği 2.486 metredir. Ulu-
dağ’ın en yüksek noktası ise Göller 
Bölgesi’nde yer alan Uludağ Tepe ya 
da Karatepe (2.543 m) olup, Keşiş 
Tepe’nin 5 km güneydoğusunda yer 
alır. Dağın kuzey tarafında Sarıalan, 
Kirazlıyayla, Kadıyayla ve Sobran 
yaylaları vardır.

Uludağ hemen her dönem ilgi çekmiş, 
pek çok seyyah tarafından ziyaret 
edilmiş ve keşişler tarafından gerek 
saklanılan gerekse ibadet edilen ma-
nastırların yapıldığı bir yer olmuştur. 
Yeri gelmişken biraz da burayı ziya-
rete gelenlerden söz edelim: Uludağ’ı 
ziyaret eden ilk tarihçilerden Hero-
dot’un (MÖ 490-420) yazdığı Herodot 
Tarihi isimli kitapta Uludağ ismi “Ol-
ympos” olarak geçer ve Olympos’ta 
Lydia Kralı Kroisos’un oğlu Atys’in 
yaşadığı trajediyi anlatır. Herodot’tan 
400 yıl sonra Amasya doğumlu coğ-

Uludağ ve Turizmi
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rafyacı Strabon’un (MÖ 64-MS 21) 
yazdığı Coğrafya isimli kitapta Uludağ 
ismi, Olympos ve Mysia Olympos’u 
olarak geçer. Roma İmparatorluğu’n-
da Hıristiyanlığın resmî din olarak 
kabul görmesinin ardından Uludağ’da 
3. yüzyıldan sonra keşişlerin yaşadığı 
ilk manastırlar kurulmaya başlanmış 
ve manastırlar 8. yüzyılda sayıca en 
üst seviyeye çıkmıştır. Uludağ’da Nilü-
fer Çayı ile Deliçay arasındaki vadi ve 
tepelerde 28 manastır kurulur. Orhan 
Gazi’nin Bursa’yı uzun bir kuşatma-
dan sonra teslim almasının ardından 

dağda yaşayan keşişlerin bir kısmı 
sayılarının 147’i bulduğu söylenen 
manastırları terk eder. Manastırla-
rın bazıları ise Doğlu (Dolu) Baba, 
Geyikli Baba, Postinpuş Baba, Abdal 
Mehmed, Kaplan Gazi, Abdal Musa, 
Karaca Ahmet ve Abdal Murad gibi 
Müslüman dervişlerin inziva yerleri 
olmuştur. Bursa’nın Fethi’nden sonra 
Türkler dağa “Keşiş Dağı” ismini ver-
mişlerdir. 16. yüzyılda Bursa’ya gelen 
Alman seyyah Reinhold Lubenau, 
Uludağ’ın Türklerin eline geçtikten 
sonra keşişlerin sadece gündüzleri 

ibadet için dağa çıktıklarını ve manas-
tırların harç kullanılmadan taş duvar-
larla yapıldığını belirtir. Daha sonra 
Bursa’ya gelen Evliya Çelebi ise Keşiş 
Dağı’nda bulunan keklik, balık, kar 
kurtları ve bu kar kurtlarının şekilleri 
ile şifa olduğu dertlerden söz eder. 
Ayrıca Sobran ve diğer yaylalardaki 
sultana ait sürüleri detaylı anlatır. 
Evliya’dan bir buçuk asır sonra Bursa 
ve çevresini ziyaret eden Hammer ise 
1800 yılında yayınladığı kitabında, 
Evliya Çelebi’den epey alıntı yapmış, 
Uludağ’da gördüğü granit kayaları ve 
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Yazar Adı onların şekillerini muhtelif hayvan-
lara benzeterek tarif etmiştir. 1925 
yılında Bursa Vilayeti Coğrafya Cemi-
yeti’nin girişimleri ve Osman Şevki 
Bey’in önerisi ile “Olympos Mysia” 
veya “Keşiş Dağı” ismi yerine Uludağ 
adı getirilmiştir.
Kış sporlarının bel kemiğini oluştu-
ran kayak amacıyla Uludağ’a ilk çıkış 
1924 yılında Ankaralı Dr. Şaban Ör-
dektekin tarafından gerçekleştirilir. 
Tek başına içinde; çadır, battaniye, 
yiyecek, içecek bulunan sırt çantası, 
omzunda kayakları ile yaya olarak 
Uludağ’a tırmanır. Bu tırmanışını 
Temenyeri’nden başlayıp su depoları 
ve Elmaçukuru’nu geçerek yapar. Bu 
sırada Uludağ’da hiçbir tesis bulun-
mamaktadır. Burada birkaç gün kay-
dıktan sonra şehre döner. 
1932 yılında Vali Fatin Güvendiren 
zamanında “Dağcılık ve Turizm” 
adında bir dernek kurulması kararı 
alınır. 1932 yılında Halk Evleri’nin 
açılmasıyla “Bursa Halk Evi Dağcılık 
Komisyonu” oluşturulur. Mevcut 
olan yolun araç trafiğine uygun hâle 
getirilmesi için 1932 yılında karla-
rın erimesinin ardından Balıkesir 
İstihkâm Birliği, Karabelen’de kamp 
kurar Kirazlıyayla’ya kadar olan 
kısım tesviye edilir ve ince mıcır 
taş serilerek düzgün hâle getirilir. 
Kirazlıyayla ile otel yapılacağı yer 
arasındaki 8 km’lik yol genişletilir, 
gerekli yerlere taş köprüler yapılır. 
1933 yılının Ocak ayında Alman 
Antrenör Alexi Abraham da Uludağ’a 
tek başına çıkar. Burada kaldığı süre 
içinde incelemeler yapar, fotoğraflar 
çeker ve Vali Fatin Bey’e detaylı bir 
rapor hazırlar. Uludağ’ın zirvesine 
tırmanışı ise, 1933 yılının Mart 
ayında Bakırköylü Kemal Bekir Ma-
cur Bey (Galatasaray Liseli sporcu, 
yüzücü ve dağcı) ve arkadaş grubu 
kayakla yürüyerek gerçekleştirir 
(ekspedisyon). Vali Fatin Bey tara-
fından Genel Kurmay’a Uludağ’da 
kampların açılması, kış sporlarının 
yapılması, yaz tatillerinde okulların 
gezi düzenlemeleri gibi etkinlikler 
ile Uludağ’ın cazibe merkezi hâline 
getirilmesi rapor edilir. Bu raporun 
uygun görülmesinin ardından 1933 
yılında Vali Fatin Bey başkanlığında 
kurulan bir komisyon kontrolünde 
yaz aylarında açık kalacak bir otelin 
yapılmasına karar verilir. 
22 Nisan 1933 tarihinde “Dağ Sporla-
rı Kulübü” Saim Altıok başkanlığında 
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kurulur. Kulübün sadece iki çift kaya-
ğı bulunmaktaydı. Kulübün üyelerin-
den Selahattin Daci Bey, öğretmenlik 
yaptığı Bursa Sanat Mektebi Ağaç 
Bölümü’nde yeni kayaklar yapar. 
1933 yılının Mayıs ayında 20 kişilik 
bir grup olarak Karabelen’e kadar 
araçla, daha sonra günümüzde kayak 
yapılan bölgeye yürüyerek varırlar. 
Burada bir-iki gün kaymanın ardın-
dan geri dönerler. 1936 yılında Kayak 
Millî Takımı Kampı açılır ve 1939’da 
ilk Ulusal Kayak Yarışları yapılır.
1933’te Uludağ’a bir otel ve bir de 
muntazam şose yolun yapılmasıyla 
Uludağ, kış kayak sporlarının merke-
zi olmaya başlar. Dr. Cevat Peksun’un 
önerisiyle 1933’te Dolu Baba Aile 
Çadır Kampları açılır. Ülkemizi ziya-
ret eden İsveç Veliaht Prensi Gustave 
Adolphe de Uludağ’ı görmek ister 
ve 3 Ekim 1934 tarihinde Uludağ’a 
çıkar. 1935 yılında Bursa Belediyesi 
bünyesinde Turizm Şefliği, Şubat 
ayında da Bursa Türk Turizm Acen-
teliği hizmete girer. Yukarıda bir 
İmdat Evi inşa edilir. 1939 yılından 
itibaren İstanbul sosyetesi ve kolej 
öğrencileri için Uludağ’a Bebekli 
Foto Kemal Bey tarafından turlar or-
ganize edilir. 1942 yılında Kirazlıyay-
la, Oteller Bölgesi ve Çobankaya aile 
çadır kampları açılır. 1942 yılından 
itibaren Dağcılık Kulübü tarafından 
halka ve öğrenciler için Uludağ’a yaz 
turları yapılmaya başlanır. Bu turlar-
da mutlaka bir rehber bulunur, oto-
büs ücreti 2 lira iken, rehberlik ücre-
ti ise 50 kuruş olarak belirlenir. Tam 
bu dönemde İhsan Celal Antel’in 
arkadaşı Mehmet Beceren de gruba 
katılır. Mehmet Bey, grup ile yukarı 
çıkar, daha sonra gruptan ayrılıp 
Softaboğan Şelalesi Mevkii’nde ate-
şini yakar, çayları demler, Bursa’dan 
getirdiği börekleri ısıtarak servise 
hazır hâle getirip kayak yapanları ve 
tur için gelenleri beklermiş. 
Uludağ’ın gizemli bir konuğu da var-
dır. Viyana, Brüksel ve Lahey Büyü-
kelçilikleri yapan Nusret Sadullah Bey 
ile Kavalalı Mehmed Ali Paşa ailesin-
den olan eşi Prenses Rukiye Halim’in 
kızları Emine Tevfika Hanım (1911-
1962), 1949 yılından itibaren Uludağ 
Oteller Bölgesi Fatintepe’deki evinde 
inziva hayatı yaşamaya başlar.
1949 yılında ise ilk kez Uluslararası 
Kayak Yarışları yapılır. Kayak lifti an-
cak 1950 yılında açılır. 1949 yılında 
Sanatoryum’un inşaatı biter ve bölge-

nin cazibesi daha da artar. 1951 yılın-
da Küçük Zirve’nin yakınında Volfram 
Madeni açılır. 1951 yılında Uludağ 
Kupası Kayak Birincilikleri düzen-
lenir. Düzenli otobüs seferlerinin 
başlaması, buraya olan ilgiyi daha da 
arttırmıştır. Sonradan asfaltla kapla-
nan bu yol, Uludağ’ın Kadıyayla hariç 
bütün yerleşim birimlerini doğrudan 
Bursa’ya bağlar. 1953 yılında Kozmik 
Şualar Araştırma İstasyonu açılırken, 
temmuz ayının ilk haftası “Uludağ 
Haftası” olarak ilan edilir. 1961 yı-
lında ise dağın bir kısmı “Millî Park” 
ilan edilip ertesi yıl “Geyik Üretme 
İstasyonu” kurulur. Uludağ’ın dağ ve 
kış sporları merkezi olmasında Türki-
ye’nin ilk teleferik hattının kentin bir 
semtinden başlamasının etkisi çok 
büyüktür. Bunun sonucu günümüzde 
Uludağ’da iki bölgede onlarca otel, 
sağlık merkezi, cami ve pek çok kayak 
lifti bulunmaktadır. Hemen her yıl 
iyileşen yol durumunun uygunluğu, 
uzun kış mevsiminde (Ekim-Nisan 

arası) kar bulunması ve eşsiz manza-
rası buraya turist çekmektedir.
1957 yılında Dağcılık Kulübü’nün 
kapanmasının ardından 1987 yılında 
Demirtaş Spor Kulübü’nde dağ spor-
ları branşı açılır. Günümüzde benzer 
amaçla faaliyette bulunan birimlerin 
sayısı 30 civarındadır. 
Açık havada “Bakacak” olarak bilinen 
güney noktasından İstanbul, Mar-
mara Denizi ve civardaki yerlerin 
görünmesi, buraya ayrı bir özellik 
katmaktadır. İlk zamanlar bir nevi 
gözetleme kulesiyken, Osmanlı Döne-
mi’nde Ramazan ayının ilk işaretinin 
verildiği, daha sonra telekomünikas-
yon cihazlarının bulunduğu bir yer 
olmuştur. Şu an bir de nefis bir man-
zaraya sahip Seyir Terası yapılmış ve 
dağa gelenlerin görmeden dönmediği 
bir cazibe merkezi olmuştur.
Uludağ’a çıkan yol boyunca yükselti 
değişirken, yaşayan ağaç cinslerinde 
de değişim gözlenir. Dağın etek bö-
lümlerinde meşe, kestane, çınar ve 
ceviz ağaçlarına çok sık rastlanırken, 
yükseklere çıkıldıkça meşe, gürgen, 
çam çeşitleri, kayın ve karaçam or-
manları görülür. Buralarda bulunan 
çeşitli ağaçların yaprakları ilkbaharda 
farklı tonlarda yeşerirken, sonba-
harda ise farklı tonlarda sararmaları 
seyrine doyulmaz manzaralar oluş-
turmaktadır. Yazın ise serin ve temiz 
havası ile ağaç diplerinde oluşan eğ-
relti otları ve ağaçların farklı tondaki 
yeşilleri insanı adeta büyülemekte ve 
gizemli bir güç insanı bu nefis manza-
raların içine çekmektedir. 
Uludağ’ı ziyaret edenlerin ve tanıtım 
kitapçıklarının etkisi sonucu dağın 
cazibesi her geçen gün artmaktadır. 
Kentimizi ziyaret edenler buradan 
ayrılmadan önce mutlaka yapılması 
gerekenleri şöyle özetler: “Bursa’nın 
dağını, kebabını, hamamını, cami-
lerini görmeden dönülmez.” derler. 
Gerçekten de kentimize hemen her 
gelen bir şekilde ama karayolu, ama 
teleferik ile dağa bir kez mutlaka 
çıkar. Gördükleri muhteşem güzel-
liklerden ayrılmak istemezler. Dağ 
dönüşü kebapçıların önlerindeki kuy-
ruklar tabiri caiz ise 20-30 metreyi 
bulur. Çeşitli özelliklere sahip doğal 
sıcak suların bulunduğu hamamların 
yaz kış müşterileri hiç eksik olmaz. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin 
hemen en güzel örneklerine sahip 
camilerimiz, özel olarak gelenler ile 
dolup taşmaktadır. 
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1957-58 yıllarında bu dağı tanıdığım-
da 5-6 yaşlarında idim. Dağ havasının 
sağlığa iyi geldiği söylentisi halk ara-
sında yayılmaya başlamıştı ve burada 
bir yayla havasının yaşandığı yıllardı. 
Aileler Kızılay’dan kiraladıkları çadır-
ları dağın muhtelif yerlerine kurarlar-
dı. Çadırcıların bazılarının amaçları 
bal üretmek olduğundan onların 
kümelendikleri yerler yolun biraz iç 
taraflarında olurdu. Dağa çadır kur-
maya bir aile dostumuz ile çıkardık. 
Çadırımızın yeri daima şu gün Çoban 
Kaya Mevkii’nde bulunan caminin 
doğu bitişiğindeydi. Çadırlarımızdan 
biri koni, diğeri ise üçgen prizma şek-
lindeydi. Burada çadır kurma zamanı 
haziranın ikinci yarısında başlar ve 
ağustos ayının ikinci yarısına kadar 
olan iki aylık bir süreyi kapsardı.
Çadıra taşınırken evden maşınga so-
bamızı da götürüyorduk. Çok gerekli 
olduğu bir gerçekti. Geceleri soğuk 

olduğu gibi yemek yapmak için de 
gerekiyordu. Kardeşim çok küçüktü 
ve yattığı salıncak çadırın ortasına 
asılır, gece de urganla sarılırdı. Ur-
ganla dolamanın nedeni, gece ayıla-
rın gelip, çocukları alıp götürdüğü 
söylentisiydi. Çadırımızın yakınla-
rında pek çok çadır bulunmaktaydı. 
Bazılarında devlet kurumlarının 
müdürleri yaşamaktaydı. Hatta biri-

nin kızı çok güzel şarkı söyler, rah-
metli babam saz-cümbüş çalar, aile 
dostumuz rahmetli Emin Ağabey de 
dümbelek çalardı.
Sabahları çadırların çalışanları yani 
babalar ilk otobüs ile (Austin marka) 
şehre iner, akşam ise aynı otobüsle 
gelirlerdi. Çocuklar ise etraftan bı-
kıncaya kadar çalı-çırpı ve kozalak 
toplardı. Akşam olunca, çadırların 
orta kısmındaki alanda büyük bir 
ateş yakılır, yemekten sonra aileler 
ateşin etrafında toplanır, sohbetler, 
şarkılar, türküler ile neşeli günler 
geçerdi. O dönemde çok revaçta olan 
20 inç üç tekerlekli bisikletimle hiç 
araç trafiğinin olmadığı toprak yol-
da kendime göre epey hız yapar ve 
çok mutlu olurdum. Babam dolunay 
vakti olduğunda ormancının eşeğini 
kiralar, küfelerine çay malzemeleri, 
kekler konur, katılmak isteyen aileler 
yürüyüşe çıkar, beğenilen yerde çay 
molası verilirdi. En hoşuma giden 
yol Bakacak ve Dombay Çukuru gü-
zergâhıydı. Babam şehre inmediği 
günlerde yine ormancının eşeğini 
kiralar ve orman içerisinde yürüyüşe 
giderdik. Daha sonraki yıllarda uzun 
süreli kalmak yerine hemen her mev-
sim kısa süreli geziler için favorimiz 
hep bu bölge olmuştur. Kent dışından 
gelen misafirlerimize bu dağın o mev-
simdeki güzelliklerini göstermeden 
uğurladığımızı bilmem. Gerçekten 
buralarda güneşin doğuşu da batışı 
da ayrı bir güzelliğe sahiptir. 
Sırası gelmişken, o günlerde bıkınca-
ya kadar dinlediğimiz nasihatleri de 
paylaşmak isterim: Rahmetli hemen 
her sabah, “Çadır etrafından fazla 
ayrılmamamızı, ani sislerde bir yere 
gitmeyip sisin kalkmasının beklen-
mesini, orman içinde yön belirleme-
nin zor olduğunu” tekrarlardı. Evet, 
o günler biraz sıkılırdık ama iyi de 
yaparmış. Şimdi de biz aynı şeyleri 
çocuklarımıza söylemekteyiz. Bu 
arada, Uludağ’da istenmeyen olaylar 
yaşanınca, verilen nasihatlerin yerin-
de olduğunu ve bilimsel nedenlerini 
de öğrenme imkânı bulmaktayız. Ha-
vaların aniden bulutlanıp yağmurun 
yağması ve de gecelerin çok soğuk 
olması (gündüz 25, gece -5 derece bir 
günde yaşanabilir) nedeniyle sis olur-
du. Kent merkezinde yıllık sıcaklık 
ortalaması 14-15 derece iken, oteller 
mevkiinde bu değer 4-5 derecelere 
inmektedir. Uludağ’ın kuzey yamaç-
larında yükseltiye göre değişen sisli 
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Çobankaya'da piknikçiler

Eski teleferik, Teferrüç İstasyonu

Karabelen (Panorama)  
Slalom Yarışları'nın yapıldığı pist



gün sayısının 72’den 149’a çıktığı 
görülüyor. Yapılan araştırmalarda, 
kent üzerinde oluşan ve içinde yük-
sek miktarda sülfürün bulunduğu 
kirli havanın yoğunlaşmasından 
kaynaklandığı sonucuna varılmıştır. 
Uludağ’ın Marmara Denizi’ne yakın 
ve önünün açık olması nedeniyle, 
deniz suyunun buharlaşmasından 
oluşan bulutlar Uludağ’da yoğunlaşa-
biliyor. Bu durum Uludağ’ın havasını 
doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 
burada bir gün içerisinde dört mev-
sim yaşanabilmektedir. Bursa’da kar 
yağışlı günlerin sayısı 7-8 iken, Ulu-
dağ’da 66-67 olmaktadır. Ayrıca karın 
yerde kalma süresi kentimizde 9-10 
gün iken, Uludağ’da 180 gün civarın-
dadır. Kışın uzun süreli kar yağışının 
yaşanması ve oluşan 2-4 metre kar 
kalınlığının uzun süre kalıcı olması 
sonucu, kış sporları için uygun bir 
ortam yaratılmış oluyor. 
Daha önce de belirttiğim gibi, şehrin 
büyük bir kısmının hemen güneyinde 
dağın yükseltisinin çok dik ve fazla 
olması nedeniyle ani hava değişimleri 
yaşanmaktadır. Bu nedenle Uludağ 
ciddiye alınması gereken dağlar ara-
sındadır. Bu ani yükseliş veya alçalış-
lar, kulakların tıkanmasına da sebep 
olabiliyor. Yukarıda aktarmaya çalıştı-
ğım bilgiler, Uludağ’ı ziyaret edenlerin 
mutlaka yaşayacakları ilginçliklerdir. 
Kentte sıcaklardan bunalıp çıkılan 
Çobankaya, Kirazlıyayla ve Sarıalan 
mevkilerinde mangal keyfinin şem-
siyelerin altında sonlandırıldığı çok 
bilinen bir durumdur.
Uludağ ve yaz-kış turizmi söz konu-
su olduğunda 1963 yılında açılan 
teleferik hattı bu olgularla adeta öz-
deşleşmiş oldu. Ve tüm ülkeye örnek 
oldu denirse abartılmış olmaz kana-
atindeyim. Teleferik hattının açılması 
ile Kadıyayla ve özellikle Sarıalan, 
Uludağ ile özdeşleşti. Kadıyayla te-
leferik hattının ilk aktarma yapılan 
istasyonuydu. Bu istasyonda lokanta, 
kafeterya ve bekleme salonuna sahip 
bir sosyal tesis bulunuyordu. Çeşitli 
sebeplerden burası pek gelişemedi. 
Teleferik hattının ikinci ve son durağı 
olan Sarılalan İstasyonu’nda da Ka-
dıyayla’dakine benzer bir sosyal yapı 
bulunmasının yanında, Bursa-Uludağ 
karayoluna dört kilometre mesafe-
deydi. Bu istasyonun çıkışında hemen 
her türlü aktiviteye uygun düz ve ge-
niş bir alan bulunuyor. Ayrıca Oteller 
Bölgesi’ne gidecek olanlar için mi-
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Kirazlı Yayla, 1950

Saim Altıok, 1930'lu yıllar

Sarıalan'da, göl kenarında Palabıyık Cemal ile, Haziran 1967
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nibüs ve taksiler mevcuttu. Bu alan-
daki lokantalarda yine ülkemizin ilk 
“kendin pişir kendin ye, et-mangal” 
diye tabir edilen bir yemek kültürü 
oluştu. Bu kültürde o bölgede yetişen 
kuzunun istenen parçaları masanıza 
çiğ olarak işletme sahibi tarafından 
kilo üzerinden (porsiyon değil) ser-
vis edilirken bir de pişirmeye hazır 
mangal getirilir. Siz masada sohbet 
ederken bir taraftan da istediğiniz et 
parçalarını isteğinize göre pişirirsi-
niz. Bu şekil hizmet rahmetli babamın 
dostu “Palabıyık Cemal” lakaplı Cemal 
Melek (1929-2014) tarafından baş-
latılmıştır. Zamanla benzer işyerleri 
burada ve dağın çeşitli bölgelerinde 

yaygınlaştı. Piknik alanlarında yılın 
tüm aylarında yapılır olmasıyla bu 
tür yemek yeme alışkanlığı bir kültür 
şekline dönüşmüş oldu.
Sarıalan bölgesinde ufak bir havuzun 
haricinde gezi parkurları ve ailecek 
piknik yapılacak pek çok yer mevcut-
tur. Ayrıca, bu bölgeye yapılan otel, 
doğa dostu yapılar, cami ve çarşı ile 
bir cazibe merkezi hâline geldi. Yeni 
hattın yapılmasıyla günümüzde yok 
olan iki kişilik yazlık ve kışlık kabin-
lerin çalıştığı hat Oteller Bölgesi ile 
Bakacak arasına kadar uzanıyordu.
1963 yılında kurulan ve 40 kişinin 
ayakta durabileceği kabinlerin kul-
lanıldığı teleferik hattı devre dışı 

bırakılarak, modern yapıda sekiz 
kişilik kabinlerle hizmet veren ve 
İkinci Oteller Bölgesi’ne (Kurbağa 
Kaya Mevkii) kadar uzanan yeni tele-
ferik hattı 2014 yılında açıldı. Bu son 
istasyonda da kafeterya, lokanta ve 
tur için ATV’lerin bulunduğu güzel bir 
sosyal tesis bulunmaktadır. Bu yeni 
hat ile Sarıalan ara istasyon durumu-
na geçmiş oldu. Yeni hattın yapılma-
sıyla iki kişilik yazlık ve kışlık kabin-
lerin çalıştığı hat iptal edildi. Bu hat 
Sarıalan’dan başlayıp, Oteller Bölgesi 
ile Bakacak arasına kadar uzanıyordu.
Uludağ; gölleriyle, endemik bitki 
örtüsüyle, yaylalarıyla hemen her 
yaştaki insanın ilgisini çeker ama 

Sarıalan'da iki kişilik teleferik kabinleri

Teleferik hattı, 1962

Türkiye Dağcılık Kulübü Bursa Şubesi

Hasan Ören öncülüğünde yürüyüş, Uludağ Türkiye Dağcılık Kulübü, Uludağ, 1938

Şahsine ve Saim Altıok, 1930'lar

Aynalı Göl, Uludağ



75Bursa Günlüğü

bazı kötü olaylar da yaşanır. Turizm 
kültürünün yayılması sonucu kent 
dışından gelenler, gördüklerinin 
büyüsüne kapılıp, yaşam merkezle-
rinden ayrıldıklarında hiç arzu edil-
meyen durumlarla karşılaşırlar. Yaz 
aylarında ormanların içinde yolunu 
kaybedenler olurken, kış aylarında 
ise kar veya sis nedeniyle geri döne-
meyenlerin olduğu görülmektedir. 
Dağın hemen her tarafında bulunan 
ve özellikle kışın kar nedeniyle fark 
edilemeyen küçük veya büyük uçu-
rumlardan kayarak yine felaketlerle 
karşılaşılabilmektedir. Genellikle 
dağcılık bilgisine sahip olduklarına 
inanan kişiler, profesyonel destek al-
madan çıktıklarında, arzu edilmeyen 
olaylara sebep olabilmekteler. En son 
2019 yılının Aralık ayında Uludağ’a 
gelen iki arkadaş, Oteller Mevkii’nden 
zirveye çıkmak için yola çıkmış ve 
kısa süre sonra yollarını kaybedip 
dere yatağına düşmeleri sonucu 
hayatlarını kaybetmişlerdir. Yetersiz 
dağcılık bilgisine sahip olan bu kişile-
rin beklenmeyen hareketleri sonucu 
kentin ve ülkemizin önemli kurtarma 
ekipleri iki haftalık arama sonucu 
cansız bedenlerine erişebilmiş, tüm 
ülke ve aileleri yasa boğulmuştu.
Benzer olayların yaşanmaması için 
şunların yapılması gerekmektedir: 
Gerekli izinlerin alınması, gerekli 
kimlik ve erişim bilgilerinin bildiril-
mesi, görevlilerden uyulması gereken 
kuralların öğrenilmesi, kıyafetlerin 
mevsim şartlarına uygun olması, sıra 
dışı gezi yapacak kişilerin Harita-Pu-
sula, GPS gibi aletlere sahip olup 
kullanmayı bilmeleri, geçilen yerlerin 
koordinatlarının not edilmesi gerek-
mektedir. Kısaca, Bursa Valiliği tara-
fından yıllardır yayınlanmakta olan 
ve hemen her yıl güncellenen “Bursa 
Valiliği Uludağ Yaz/Kış Koordinasyon 
Kararları” hakkında bilgi sahibi olup 
bunlara uyulması gerekmektedir. 
Bir de Uludağ’da ayı, kurt, tilki, gelin-
cik, yılan, yaban domuzu, kartal gibi 
pek çok cins yabani hayvanın barın-
dığını da unutmamak gerekir. Tabii 
bunların yanında çok nadir bulunan 
Apollo Kelebeği, Sakallı Akbaba gibi 
hayvan türleri yanında kertenkele, 
akbaba, baykuş, dağ bülbülü, kırmızı 
orman karıncası gibi tehlikeli olma-
yan hayvan türleri de bulunmaktadır. 
Sanatoryum inşaatının 1949 yılında 
bitmesinin ardından yolun duru-
munun daha iyi bir hâle getirilmesi 

çalışmaları başlar. Uludağ yolunun 
iyileştirme çalışmalarının 70 yıldır 
devam ettiğine şahit oluyoruz. Geli-
şen dağ turizmi, kış sporları ve hafta 
sonu turlarının yaygınlaşması, araç 
sayısının artmasının doğal bir sonucu 
olarak yol şartlarının iyileştirilmesi 
de devam etmektedir.
Yaz aylarında araçların motorları 
hararet yaparken, inişte de fren bala-
talarının ısınmaları sonucu hiç arzu 
edilmeyen olaylar da yaşanır. Kış ve 
ilkbahar aylarında yağışlar ve don 
nedeniyle kabaran toprak kaygan ve 
akışkan olabiliyor. Bu sebepten 1967 
yılında yol ortadan ikiye ayrılmış, 
otobüsümüz İnkaya Köyü Mevkii’nde 
uçuruma yuvarlanmıştı. Şükürler 
olsun aracımız hariç, ailemizden ve 

misafirlerimizden hiç kimse beden-
sel bir zarar görmemişti. Bunların 
yaşanmaması için dikkatli olunması 
gerekmektedir.

Kaynakça
Bursa Olimpos Dağcılık, Trekking Notları.
Mefail Hızlı, Bursa Time, Uludağ’ın Eteği-
ne Yapışan “Dervişler”.
Aydın Atabek, Yeşil Bursa.
Dağ İlçeleri Kırsal Turizm Haritası, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi.
Hasan Ören, 360 Derece Uludağ.
Uludağ’ın Popüler Tarihi, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi.

Uludğ 2. Oteller Bölgesi

Yeni teleferik kabinleri
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19. yüzyılın ikinci yarısında 
devlete bağlı olarak kurulan 
Vilayet Matbaası’ndan sonra 
Ferâizcizâde, Emri ve Muin-i 

Hilal matbaaları şehrin kültür haya-
tını dönüştürmüş, Cumhuriyet’ten 
sonra kurulan birçok matbaanın 
yolunu açmıştır. 
Ant, Taşman, Hakimiyet, Uygun 
matbaalarından sonra birçok özel 
matbaa kurulmuş, 1950’li yıllardan 
sonraki matbaaların büyük kısmı 
Gümüşçeken Caddesi’nde bir araya 
gelmiştir. Oradan Çancılar Cadde-
si’ne ve 1970’li yıllarda Cumhuriyet 
Caddesi’ne, 1990’lardan itibaren ise 
Uluyol’a doğru inmişlerdir. Her mat-
baanın hikâyesi farklıdır. 
Kamer Matbaası
Abdülkadir Gülensoy’un sahibi oldu-
ğu ve günümüzde Alipaşa Mahallesi, 
Konuralp Caddesi, No 14’te faaliyet 
gösteren matbaa, 1952 yılında, baba-
sı Nurettin Gülensoy (d. 1332/1916) 
tarafından Gümüşçeken Caddesi, 
No: 3’te (günümüzde burada ke-
bapçı vardır) faaliyete başlamıştır.1 

1 Matbaa, 1972 yılında, Kavaklı Cadde-
si’ndeki aileye ait üç katlı evin girişine, 
2002 yılında ise Alipaşa Mahallesi, 

Gümüşçeken Caddesi’nde açılan ilk 
matbaadır. Matbaanın adı, Abdülkadir 
Gülensoy’un ablası Kamer Hanım’dan 
(d. 1952) gelmektedir. 
Nurettin Gülensoy, Bursa’da doğmuş-
tur.2 Evi Şehabettinpaşa Mahallesi, 
Şapkacı Çıkmazı, No: 12’dedir (Saray 
Börekçisi’nin üst tarafında Armoni 
Müzik’in olduğu yerdeydi). Devlet, 
babası Molla Mehmet’e, Mahfel’in 
olduğu yerde bir dükkânı vererek 
bakkal olarak işletmesine imkân tanı-
mıştır. Sonrasında önce Setbaşı’nda, 
Altıparmak’ın yamaçlarındaki (Arap 
Şükrü Sokağı’nın yukarısında) bir 
okulda ders vermiştir.
Nurettin Gülensoy, Kadriye Karan (d. 
1927) ile 23 Nisan 1947’de evlenir. 
Nurettin Gülensoy’un eniştesi Ege-
men Bey, Ankara’da Başvekâlet Mat-
baası’nda klişecidir.3 1950 yılından 

Konuralp Caddesi, No: 14’e taşınmıştır. 
Hâlen aynı yerdedir. 

2 Nurettin Gülensoy’un ailesi Kırım 
kökenlidir. 93 Harbi’nden sonra Kı-
rım’dan Romanya/Köstence’ye, oradan 
da Bursa’ya göç etmiştir.

3 Egemen Bey, Başvekâlet Matbaası’n-
dan ayrıldıktan sonra kendi klişe 
yerini açar. Abdülkadir Gülensoy, 

önce, Nurettin Bey’in aynı matbaada 
işe girmesine yardımcı olur. Nurettin 
Bey Ankara’da işi (mürettip olarak) 
öğrenir. 1950’li yılların ilk yarısında, 
Ankara’dan Bursa’ya matbaa makine-
leri gönderilerek Vilayet Matbaası’nın 
kullanımına verilir. Nurettin Bey de 
bu vesileyle Bursa’ya döner. Vilayet 
Matbaası’nın asıl yeri Başak Caddesi, 
No 7’dir. Ancak makineler Halkevi bi-
nasının arkasındaki (Eğitim Araçları 
Salonu) boş alana konur. Matbaa bir 
süre burada faaliyet gösterir. Nurettin 
Bey’in vergi karnesinde, 1 Haziran 
1954’te Vilayet Matbaası’nda 7.50 lira 
maaşla çalışmaya başladığı yazılıdır.4 
Birkaç ay sonra, 28 Ağustos 1954’te, 

matbaanın klişelerini burada yaptır-
mıştır. Klişe yapıldıktan sonra ambar 
ile Ankara’dan Bursa’ya gelir. 

4 Oğlu Abdülkadir Gülensoy, babasının 
Ant gazetesinin matbaasında çalıştığını 
söyledi. Ama tarih konusunda elde 
bilgi yok. Nurettin Gülensoy, 1952 
yılında Kamer Matbaası’nı kurmuştur. 
1954’te ise Vilayet Matbaası’nda çalış-
maya başlamıştır. Bu aradaki sürede 
Ant gazetesinin matbaasında çalışmış 
olabilir. Oğlu, babasının gündüzleri Vi-
layet Matbaası’nda, geceleri ise kendi 
matbaasında çalıştığını da söyledi. 

Kamer, Erten, İlhan ve İpek 
Matbaaları

Uğur Ozan Özen / Araştırmacı, Yazar
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oğlu Abdülkadir Gülensoy doğmuştur. 
Kamer Matbaası’nın makinelerini 
İstanbul’dan satın alır, Nurettin Gü-
lensoy. Bu işte aracılık yapan kişi, 
mahalleden komşusudur. Çatalfırın’da 
çeşmeli çıkmazındaki evde yaşayan 
Hasan Bey’dir (soyadını tespit ede-
medim). İstanbul’da satılık matbaa 
makinesi (pedal ve bıçak) bulur. 
Nurettin Gülensoy da devletin aileye 
Çatalfırın’da verdiği yeri satışından 
eline geçen parayla makineleri satın 
almıştır. Bu makineleri oğlu Abdülka-
dir Gülensoy hâlâ saklamaktadır. 
Nurettin Gülensoy yanında, sonradan 
Eren Matbaası’nı kuracak olan Osman 
Kadri Eren’i yetiştirmiştir.5 Yetiştirme 
yurdundan alıp ona işi öğretmiş, Os-
man Kadri Eren de askerden dönünce 
kendi yolunu çizmiştir.6 
Abdülkadir Gülensoy, 1970’li yıllarda, 
üç ay boyunca haftada altı gün verilen 
matbaacılık seminerlerine katılmak 
için İstanbul’a gider. Ders verenler 
arasında Münif Çeltikdöğen, Burhan 
Felek de vardır. 1971 yılı ve sonrasın-
da, sıkıyönetim zamanında, Şoförler 
ve Otomobilciler Federasyonu’nun 
bastığı kartondan plakayı daha ucuza 
Kamer Matbaası’nda basmaya baş-
lar. Yeni araba alan kişi, kartondan 
plakayı arabasına takıp Ankara’ya 
giderek sac plaka ile değiştirmektedir. 
Ankara’da 750 liraya basılan karton-
dan plaka, Bursa’da 150 liraya basıl-
maktadır. Bu durum federasyonun 
gelirini düşürmektedir. Bir üsteğmen 
bu durumu dikkate alır. Bu problem 
Abdülkadir Gülensoy’un hayatında 
yeni bir yolun açılmasına vesile olur. 
O yıllarda adı Personel Okulu olan 
Işıklar Askeri Lisesi’nde sivil matbaa 
amiri olur. 1974 yılında askere gidene 

5 Osman Kadri Eren sonraki yıllarda 
Matmal Kâğıtçılık’ın sahibi olmuştur. 
2020 yılının Ağustos ayında vefat 
etmiş, cenazesi Hüseyinalan köyüne 
defnedilmiştir. Matmal’ın son yeri 
Hacı İlyas Mahallesi, 4. Aral Sokak, No: 
20’dir. 

6 Abdülkadir Gülensoy’un anlattığına 
göre Eren Matbaası’nın yeri Çancılar’ın 
sonundaydı. Çancılar’ın üst tarafın-
da ise Sevim Ofset vardır. Osman 
Kadri Eren’in abisi, Öğretmen Lisesi’ne 
girmek ister. Amcası kendisine kefil ol-
mamıştır. Kardeşinin yanına matbaaya 
gelerek durumu anlatır. Olayı duyan 
Nurettin Gülensoy, abisine de kefil 
olmuştur. 

kadar ihtiyaç olduğunda çağırılır. Ma-
kinelerin tamir veya bakımını yapar. 
Nurettin Gülensoy 25 Ağustos 
1987’de vefat etmiş, Pınarbaşı Me-
zarlığı’nda toprağa verilmiştir. Kamer 
Matbaası’nı oğlu Abdülkadir Gülen-
soy devam ettirmektedir. 
Erten Ofset 
25 Ocak 1938’de Bursa’da doğan Ra-
fet Şenerten’in ailesi, 1923 yılında Yu-
nanistan/İskeçe’den göç etmiştir. İki 
kardeştir. İlkokuldan mezun olduktan 
sonra, 1951 yılında Aysan Matbaa-
sı’nda çalışmaya başlamıştır. 1954 
yılında Aysan Matbaası’ndan ayrılıp 
Savaş Ofset’te7 (pedal) çalışmaya 
başlar. Kendi matbaasını açtığı 1959 

7 Rafet Şenerten’in anlattığına göre 
Savaş Ofset’te sinema (Yazıcıoğlu, 
Tayyare sinemaları gibi) biletleri ba-
sılmıştır. Savaş Ofset’in yeri Gümüşçe-
ken Caddesi’nde caminin hemen yan 
tarafındaki ahşap binaydı (Abdülkadir 
Gülensoy ve İsmail Akar’ın dediğine 
göre ise matbaa otoparkın olduğu yer-
deydi). Matbaanın olduğu bina yıkılıp 
yol açılmıştır. Rahmi Ersavaş Koza 
Kooperatifi’nde çalışıyordu. Aysan 
Matbaası’nın mali durumunu takip 
etmektedir. Daha sonra kendi matba-
asını açmıştır. Savaş Ofset’in son yeri 
Kestel Organize Sanayi Bölgesi’ndeydi. 
Savaş Ofset’in karşısında Eser Ofset ve 
alt tarafında Taşman Matbaası vardı. 
Göksel Akın’ın dediğine göre Savaş 
Ofset’te Kemal Usta (soyadını tespit 
edemedim) çalışmıştır.   

Abdülkadir Gülensoy

Abdülkadir Gülensoy

Abdülkadir Gülensoy ve İsmail Akar

Ayakta: Eyüb Abi, Mustafa Tıkızoğlu, Halit Usta, Oturanlar: Rafet Şenerten 
(Aysan Matbaası, 1951)
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yılına kadar burada devam etmiştir. 
Rafet Şenerten, 24 Ağustos 1958’de 
yaşadıklarını şöyle anlattı: 
“Savaş Ofset’te çalıştığım günlerde, 
matbaa malzemesi almak için İstan-
bul’a gitmiştim. Sabah vakti belediye 
otobüsü ile Yalova’ya, oradan da ge-
miyle Sirkeci’ye gittim. Matbaa malze-
meleri satan yer Sirkeci’dedir. Akşam 
oldu. Geceyi geçirmek için otele yer-
leştim. Aynı otelde Bursa’dan Sirke-
ci’ye malzeme almaya gelen esnaf da 
var. Radyoda Kapalı Çarşı’nın yandığı 
haberi verildi. Çarşıda dükkânları 
olanlar çılgına döndü. Telefonla Bur-
sa’ya ulaşmaya çalışıyorlar ama bir 
türlü olmuyor.” 
Rafet Şenerten, Erten Matbaası’nı 
1959 yılında açtıktan sonra askere gi-

der. Matbaasını bir arkadaşına bırakır. 
Askerliğini Denizli’de yaptıktan sonra 
1960 yılında Bursa’ya döner. 
Erten Matbaası, 1980’li yıllarda ti-
podan ofsete geçmiş, fatura, irsaliye, 
bilet, zeytin ambalajı gibi ne sipariş 
edilirse o basılmıştır.
Rafet Şenerten’in Bursa Çimento ile 
ilgili anısı da şöyledir:
“Bursa Çimento Fabrikası’nın teme-
line atılması için şeffaf kâğıda (eski 
muska kâğıdından) baskı istediler. 
Bursa Çimento Umum Müdürü Kazım 
Turgay, benimle irtibat kurdu. Tele-
fonla kâğıda ne yazacağımı söyledi. 
Kâğıdı hazırladım. Valilik binasının 
köşesinde iş hanı var. O iş hanındaki 
Bursa Çimento’nun yazıhanesine git-
tim. Bana ‘Sen neden geldin buraya? 
Beni çağır, gelirdim. Senin işin vardır.’ 
dedi. Çok şaşırmıştım bu sözüne. Son-
ra kâğıdı şişeye koyup temele attılar.” 
[7 Ağustos 1967]
O yıllarda Bursa’da bir klişeci var-
dı. Adı Repronet Klişe. Sahibi Çetin 
Bey’dir (soyadını tespit edemedim). 
Gümüşçeken Caddesi’nden aşağıya 
doğru inip Cumhuriyet Caddesi’nden 
karşıya geçilir. Abdal Cami’ne inerken 
sokağın başındaydı. Daha önce klişe 
yaptırmak için,8 matbaa malzemesi, 

8 Rafet Şenerten’in dediğine göre tipo 
matbaa makinelerinde klişe yaptırılır, 
ofset matbaa makinelerinde ise filmde 
kalıp çekildikten sonra basılır. O yıllar-
da kâğıt kesme bıçağını biletemiyor-
lardı. Elemanlar geliyor, matbaalardan 

boya satın almak için İstanbul’a gidil-
mektedir.
Erten Matbaası, Çamoğlu İşhanı’nın 
alt katındayken, üstte Kâmil Bey’in 
sahibi olduğu Uğur Matbaası vardı. 
Erten Matbaası Merinos’un işlerini 
yapmak için fiyat teklifi verir. Devlet 
kurumlarının (Merinos Fabrikası 
veya Türk Elektrik Kurumu) ihaleleri-
ne girerken aralarında anlaşır, birbir-
lerine rakip değil, destek olurlar. 
1993 yılında, Yenikaraman Mahallesi, 
Yıldız Sokak, No: 3’teki kendi binasına 
taşınmış, aynı yıl Heidelberg 50x70 
makineyi 70 bin marka satın almıştır.
Aysan Matbaası’nda birlikte çalıştığı 
kalfası Mustafa Tıkız, Erten Matbaa-
sı’na gelerek Rafet Şenerten’in yanın-
da usta olarak çalışmıştır. Çalışanlar-
dan diğeri Kadir Bey’dir. Fevzi Bey 
(emekli oldu), İbrahim Çapkın (emek-
li oldu), Adem Aslan (emekli oldu), 
2021 yılı itibariyle yanında çalışan 
son kişi (33 yıldır) Nazif Çetin’dir. 
İlhan Matbaası 
Nihat İlhan, 1950 yılında Bursa’da 
doğmuştur. Ailesi Yunanistan/Selâ-
nik’ten 1923 Lozan Mübadelesi ile 
gelmiş, Yıldırım’a yerleşmiştir. Altı 
kardeştir. 
Nihat İlhan, Şerif Artış İlkokulu’ndan 
mezun olduktan sonra 1963-1964 
yıllarında Neşet Matbaası’nda çalışır. 
Matbaanın sahibi Neşet Usta’dır (so-
yadını tespit edemedim). Neşet Us-
ta’nın yanında harfleri dizmeyi öğren-
dikten sonra işten ayrılır. Bu matbaa 
24 Ağustos 1958’den önce Sahaflar 
Çarşısı’ndaydı. Neşet Usta yangından 
sonra bir süre Hakimiyet gazetesinde 
çalışır. Sonrasında işten ayrılarak o 
yıllarda Orhangazi Parkı’nın olduğu 
yerdeki dükkânlardan birine taşın-
mıştır. Matbaanın tabelası yoktur. Kü-
çük bir matbaa makinesi vardır. Maki-
ne yangında hasar görmüştür. Doğru 
düzgün malzemesi yoktur. Neşet Usta, 
bir süre daha devam eder. Hastalanın-
ca çocukları matbaayı kapatır.
 Nihat İlhan, Neşet Matbaası’ndan ay-
rıldıktan sonra Ömer Faruk Akan’ın9 

bıçakları toplayıp İstanbul’a götürü-
yorlar. Biletildikten sonra da nakliye 
ambarları ile gönderirlerdi. Bursa’da 
bıçak bileme işine Durmazlar başladı. 
Zaman içinde bileme işi yapanların 
sayısı artmıştır. 

9 Ömer Faruk Akan, 1926’da doğmuştur. 
Babasının adı Ahmet’tir. Ömer Faruk 

Soldan: Rafet Şenerten, Mustafa Tıkızoğlu, Salih Kölçe (Aysan Matbaası, 1952)

Bursa Çimento'nun temeline atılan 
kâğıdın matbaa örneği
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sahibi olduğu matbaada çalışmaya 
başlar. Yeri Pirinç Hanı’nın alt katıydı. 
Nihat İlhan, kısa süre sonra buradan 
da ayrılır. Gerekçesini şöyle açıkladı: 
“Üç beş kuruş para verirdi o kadar. 
Onu da istediği zaman verirdi. Gece 
mesaisi vardı. Ayrıldım.” 

Akan, 10 Ocak 1994’te 68 yaşında 
vefat etmiş, Pınarbaşı Mezarlığı’nda 
toprağa verilmiştir. Nihat İlhan, mat-
baanın adının Ömer, Abdülkadir Gü-
lensoy ise Akan Matbaası olabileceğini 
söyledi. Nihat İlhan’ın dediğine göre 
Ömer Faruk Akan matbaacılığı gazete 
matbaalarında çalışarak öğrenmiştir. 
Ameliyat geçirdiği için matbaasını 
kapatmış, bir süre kâğıtçılık yapmış, 
sonrasında kâğıtçılığı da bırakmıştır. 

1965-1966 yıllarında ise, Zühdü 
Sivritepe’nin sahibi olduğu Örnek 
Matbaası’nda çalışmaya başlar. Mat-
baanın yeri Gümüşçeken Caddesi’n-
den aşağıya inerken sol taraftaydı. 
Matbaada sadece bir makine (motor-
lu pedal) vardır. Askere gidene kadar 
beş yıl boyunca burada çalışır. Aldığı 
yevmiye az geldiği için (haftalığı 15 
liradır ancak başka matbaalarda 
çıraklara haftalık 50 lira verilmek-
tedir) matbaadan ayrılarak hemen 
karşı taraftaki Suhulet Matbaası’nda 
çalışmaya başlar. Matbaanın içinde 
aynı zamanda Suhulet Kırtasiyesi 
de faaliyet göstermektedir. Burada 
kırtasiyeciliği de öğrenir Nihat İlhan. 
Zühdü Sivritepe, Nihat İlhan’ın baba-

Ayakta: Lakabı Ordulu, Alkan Aras, ortada: Recep Şenerten, en sağda: Rafet Şenerten 
(Erten Matbaası)

Nihat İhan

Nihat İlhan ve Abdülkadir Gülensoy

Nurettin Gülensoy
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sına giderek “Beni yüzüstü bıraktı. 
İşim var, yapamıyorum.” der. Nihat 
İlhan, babasının isteğiyle yeniden 
Örnek Matbaası’nda çalışmaya başlar. 
Haftalığı 35 liraya yükselir ama yine 
azdır. Zühdü Sivritepe’nin makinesi 
eskidir. Diğer matbaalardaki maki-
neler yeni ve hızlı çalışmaktadır. Bu 
nedenle çalışanlarına daha fazla para 
vermektedir. 

Nihat İlhan 1970 yılında askere gider. 
1973 yılında askerden döndükten 
sonra bir daha Örnek Matbaası’nda 
çalışmamıştır. Çancılar Caddesi’nde 
caminin girişinden Okçulara doğru 
çıkarken sol tarafta faaliyet gösteren 
Yeşil Bursa Matbaası’nda işe girer. Sa-
hibi Niyazi Çayır’dır.10 Nihat İlhan’ın 

10 Muharrem Bayram, Niyazi Çayır’ın 

dışında sonraki yıllarda kardeşi Ka-
der Yıldırım ile Sevgi Ofset’i kuracak 
olan Sevgi Yıldırım da çalışmaktadır. 
Sevgi Hanım harman yaparken, kâğıt-
ları keserken zaman içinde otomatik 
makinenin başına geçmiş, Nihat 
İlhan’ın da yardımıyla matbaacılığı 
öğrenmiştir. Birkaç sene burada ça-
lışmıştır. Elimdeki bilgilere göre Bur-
sa’nın ilk kadın matbaacısıdır. 
Nihat İlhan, 1975 yılında Celal Bayar 
Caddesi’nde (Gazcılar) İlhan Mat-
baası’nı açar. O sırada aynı cadde 
üzerinde Sadık Ambartepe’nin sahibi 
olduğu Işık Matbaası ve Mehmet 
Ordulu’nun sahibi Ordulu Matbaası 
faaliyet göstermekteydi. İlhan Matba-
ası 1982 yılında şimdiki yerine (Celal 
Bayar Caddesi, Petek Bozkaya İş 
Merkezi, A Blok, No: 4) taşınmıştır. Bu 
iş hanının ilk kiracısıdır. Matbaa ma-
kinesini Ankara’dan satın alır (Alman 
üretimi, pedallı). Noterlere iş yapar. 
İş çok olunca bir tane daha satın alır 
(tipo motorlu). Sonrasında ofsete 
geçer. Bu sırada Eser Ofset’te çalışan 
Rıdvan Bey (soyadını tespit edeme-

Yeşil Bursa Kâğıtçılık’ta kâğıt sattığını 
söyledi.  

Nurettin Gülensoy'un mezarı

Rafet Şenerten (Aysan Matbaası, 1952)
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dim), Nihat İlhan’a işi öğrenmesinde 
yardım eder. 
Nihat İlhan’ın yanında iki kişi ça-
lışmıştır. İlki Rıdvan Yıldırım’dır. 
İşi öğrendikten sonra matbaa açar. 
Kardeşi Mehmet Yıldırım ise matbaa 
makineleri satar. İki kardeş Antal-
ya’ya taşınır. İkinci kişi ise İbrahim 
Erşah’tır. Sanat Okulu’nda okurken 
(Tophane Endüstri Meslek Lisesi) 
aynı zamanda matbaada çalışır. 
Okuldan mezun olduktan sonra as-
kere gider. Dönünce Varanoğlu Mat-
baası’nda çalışmaya başlar. Sonrasın-
da Sönmez Holding’in fabrikasında 
çalışır. Kazandığı parayla Teleferik’te 
ev alır. Bir gün pazara alışveriş yap-
maya gider. Maalesef neticesinde 
Korona nedeniyle vefat eder.11 
Bursa’da matbaacılar 2002 yılından 
önce dernek olarak örgütlenmiştir. 
Çünkü Bursa Matbaacılar Odası’nı 
kurmak için 500 üye gerekmekte-
dir. 2002 yılında Bursa Matbaacılar 
ve Kırtasiyeciler Odası, 400 civarı 
matbaacı, 100 kadar kırtasiyeciyle 
birlikte kurulur. Nihat İlhan başkan 
olur. 2020 yılında başkanlıktan ayrılır. 
Yerine yardımcısı Gökay Erbasın oda 
başkanı seçilir. 
Matbaacılar birleşerek Türkiye Mat-
baacılar Federasyonu’nu kurar. Amaç 
Ankara’da tek güç olarak sorunlara 
çözüm üretebilmektir. SEKA Kâğıt 
Fabrikası’nın özelleşeceği zaman, 

11 İbrahim Erşah, İstanbul’un Eyüp 
semtinde 1960 yılında doğmuş, 18 
Aralık 2020’de vefat etmiş ve Hamit-
ler Mezarlığı’nda toprağa verilmiştir. 
Babasının adı Hakkı’dır. 

Özelleştirme İdaresi’ne, federasyon 
olarak satın almak istediklerini be-
lirten dilekçe yazarlar. Ancak hiçbir 
cevap verilmemiştir. 
İpek Matbaası
İsmail Akar, 29 Kasım 1954’te Yalo-
va’nın Soğucak köyünde doğmuştur. 
İlkokulu bitirdikten sonra İstanbul’a 
abisi İbrahim’in yanına gider. Abisinin 
arkadaşı Şerafettin Bey (çevresinde-
kiler Şeref der) vesilesiyle 1972 yı-
lında Renk Grafik’te çalışmaya başlar. 
Burada ofset için kalıplar hazırlan-
maktadır. Askerden döndükten sonra 
Gül Matbaası’na geçer. 
1978 yılında, Bursa’da Öcal El-
macıoğlu’nun sahibi olduğu Eser 
Ofset’te çalışan Selçuk Albey (Öcal 
Elmacıoğlu’nun yeğenidir) İstanbul’a 
çalışmak için gelir. İsmail Akar’a “Ben 
İstanbul’da durmayacağım, seni Bur-
sa’ya götürelim.” der. İsmail Akar da 
bu öneriyi kabul eder. Sebebini ise 
şöyle açıkladı: “Evim Sultanahmet’te, 
matbaa Cağaloğlu’ndaydı. Anarşi za-
manı. Sultanahmet’ten Cağaloğlu’na 
çıkıncaya kadar 4-5 yerde yolun kesi-
liyor. ‘Sağcı mısın, solcu musun?’ diye 
soruluyordu.”
İsmail Akar, 1978 yılında Bursa’ya 
gelerek Eser Ofset’te çalışmaya başlar. 
O günleri şöyle anlattı:
“Eser Ofset’te de iki sene çalıştım. 
22 Nisan 1980’de ustabaşımız ‘Yarın 
işe gelmeyin.’ dedi. Ertesi gün 23 
Nisan günü, tatil. İzin için sıkıntı yok. 
Çalışınca para alacağız. Öcal Bey ise 

gelmemizi istemiş ama ustabaşı karşı 
çıkmış. On kişiden dokuzu işe gitme-
di. Gelen bir kişi var, Veysel Gözcü. 
Biz ustabaşını dinleyip işe gitmeyince 
Öcal Bey tazminatlarımızı verip işten 
çıkardı. Zaten yavaş yavaş matbaayı 
dağıtmaya başlamıştı. Bursa’da be-
nim işi yapabileceğim birkaç yer var. 
Eşim İstanbullu. ‘İstanbul’a gidelim.’ 
dedim. O, ‘Ben dönmem.’ dedi. Ben de 
matbaa kurmaya karar verdim.
Osman Kılıç ile birlikte İpek Matba-
ası’nı kurduk [Cumhuriyet Caddesi, 
Saner İş Merkezi). İlk dükkân kirası 
400 liraydı. Maşalı aldık. Osman Kılıç 
matbaayı bıraktı, Futbol Federasyo-
nu’nda çalışıyor.” 
İpek Matbaası’na makineler 11 Eylül 
1980’de getirilir. Montörler makine-
leri kurar. Gece darbe olur. 12 Eylül 
günü sokağa çıkmak yasaklanınca işe 
başlayamazlar. 
1990 yılından sonra Ertuğrul Özgen 
matbaada çalışmaya başlamıştır. Mat-
baacılık değil, makine sonrası işleri 
harman, zımba, müşteriye iş götürme 
gibi işleri yapar. 2015 veya 2016 yılla-
rında emekli olmuştur. 
Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Odası 
Başkanı Gökay Erbasın, 2021 yılında 
vefat edince İsmail Akar oda başkanı 
olur. 2022 yılında yeni başkan seçi-
line kadar görevine devam etmiştir. 
İpek Matbaası aynı yerde faaliyete 
devam etmektedir. 

Rafet Şenerten (Erten Matbaası, 1961)

Rafet Şenerten



Kuruluş Süreci ve  
Sosyo-Ekonomik Açıdan  
Dul Kadınlara Etkisi

Vakıf, sözlükte “durmak; dur-
durmak, alıkoymak” anlamı-
na gelmektedir. Terim olarak 
“bir malın mâliki tarafından 

dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebe-
diyen tahsisi” şeklinde özetlenerek, 

hukukî bir işlemle kurulan ve İslâm 
medeniyetinin önemli unsurlarından 
birini teşkil eden hayır müessesesi 
şeklinde ifade edilmektedir.1

Aile hayatını bütünüyle yakından 
ilgilendiren ve sosyal yardımlaşma-
nın en eski, en gelişmiş düzenini 

1 Hacı Mehmet Günay, TDV İslâm Ansik-
lopedisi, İstanbul, 42. Cilt, s. 479-486.

sağlayan müesseselerden biri de va-
kıflardır. Vakıflar; ailenin kurulması, 
kaynaşması ve dayanışmasında etkili 
olduğu kadar, aile bireylerinin koru-
masında da etkilidir. Dolayısıyla hem 
kendilerinin ve yakınlarının hem de 
başkalarının gözetimine önem veren 
insanlar, değişik tarih ve yerlerde 
kurdukları vakıflar ile topluma hiz-
met etmişlerdir. Bu vakıflardan biri 
de Hacı Saffet Bey’in 1916 yılında 
Bursa’da kurmuş olduğu Dullar Evi 
Vakfı’dır. Vakıftan elde edilen bilgilere 
göre Bursa’nın Alacahırka Mahalle-
si’nde kâin, doğuda dere ve umumi 
yol, batıda değirmenci kızı Zeyni Ha-
tun’un evi, kuzeyde Sarı Mustafa’nın 
evi ve güneyde de Hamza Bey umumi 
yolu ile sınırlıdır.2

Bahçe içerisindeki vakıf binasının 
alt katında 17, üst katında 17 olmak 
üzere 34 odası bulunmaktadır. Ayrıca 
bununla birlikte içerisinde 2 salon, 
hamam, mutfak, bakkal dükkânı, 
hamurhane, simitçi fırını ve ahır yer 
almaktadır. İçerisinde yer alan dük-
kânlar Dullar Evi’nin geçim kaynağını 
oluşturmaktadır.3

Bursa’daki Dullar Evi’nin 12 Tem-
muz 1916 tarihli vakfiyesi, Şûrâ-yı 
Evkâf’ın 25 Ekim 1916 tarihli kararı-
na istinaden, 12 Kasım 1916 tarihin-
de çıkan irâde uyarınca kütüğe tescil 
edilmiştir.4 Dulhane’nin işletilmesi 

2 İbrahim Ateş, “Bursa’da İnegöllüoğlu 
Saffet Bey’in Yaptırdığı Dullarevi”, 
(Ateş.pdf (fsm.edu.tr), s. 26.

3 Gönül Erkan, Bursa’da bir Dullarevi, s. 
123 (www.manevisosyalhizmet.com/
wp-content/uploads/2015/10/bursa-
da-dullarevi.pdf).

4 Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Kayıt-

Bursa Dulhane Vakfı
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konusunda 38 maddelik bir yönet-
melik hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin 
belli başlı maddeleri şu şekildedir:
Dullar evinin yönetimi Bursa’da bele-
diye başkanı ve ilin müftüsüne aittir. 
Hem Belediye Meclis kararı hem de 
nazırın uygun gördükleri belge ile 
tasdiklenmiş Müslüman şehitlerin 
namuslu dul eşleri dulhaneye kabul 
edilecektir.5 (Şehit eşleri bulunma-
dığı takdirde evi olmayan kimsesiz 
kadınlar, suç işlememiş, sakat ve 
hasta olmamaları koşulu ile kabul 
edilecektir.)6

Dullar evi, namuslu, özellikle hayır 
ve iyilik ehli olan hanımlara sürekli 
açıktır.
Dullar evinde kalan kadınlar ara-
sından dindar, namaz kılan, okuma 
yazmasını bilen bir hoca hanım, mü-
tevellinin görüşü, Belediye Meclisi’nin 
kararı ve nazırın onayıyla müdire 
seçilecektir.
Dulhane’nin dükkân ve fırından elde 
edilecek kirası, müdireye ücret olarak 
verilecektir.7 (Müdire olacak kişi, Dul-
hane’ye gelecek hanımların, kalacak-
ları odaları belirlemek, eşya ve evrak 
defterlerini korumak, talimatlara 
uygunluğu denetlemek, kadınların iş 
ve sanatlarla uğraşmalarını sağlamak, 
okuma yazmaya teşvik etmek, yemek 
pişirmek, çamaşır yıkamak gibi gö-
revler için gerekli yer ve zamanı tayin 
etmek gibi görevlerden sorumludur.)
Binada kalanların sayısı ve binanın 
kapasitesi Belediye Meclisi’nin kararı-
na göre belirlenecektir.
Dullar evinde çay, kahve ve sigaradan 
başka keyif verici maddelerin kulla-
nılması kesinlikle yasaktır.
Dullar evinde kalan hanımlar, sadece 
müdire hanımın uygun gördüğü dışa-
rıdaki akraba ve arkadaşlarını ziyare-
te gidebileceklerdir.
Polisin müdahalesini gerektiren bir 
suç veyahut cinayet meydana gelme-

lar Arşivi’ndeki 608 (22) no’lu defterin 
273. sıra ve 251-252. sayfalarında 
kayıtlı olan söz konusu vakfiye, iki 
sayfadan ibaret olup, 1. sayfası 48, 2. 
sayfası 24 satır olmak üzere toplam 72 
satırdır. Ateş, s. 26.

5 A.g.m., s. 27.
6 Gönül Erkan, Bursa’da Bir Dullarevi, s. 

123 (www.manevisosyalhizmet.com/
wp-content/uploads/2015/10/bursa-
da-dullarevi.pdf).

7 Ateş, s. 27.

dikçe, müdire tarafından önceden 
yazılı teklif ve yardım isteği olmadık-
ça, müesseseye polis veya jandarma 
girmeyecektir.
Dulhane’deki kadınlar, mütevelli, na-
zır ve Belediye Meclisi’nin izniyle ak-
rabalarının yanında, fabrika, hastane 
ve benzeri uygun görülecek yerlerde 
geceleri de kalabilirler.
Ayrıca Dullar evine erkeklerin ve 
ahlaksız kadınların girmesi kesinlik-
le yasaktır.
Kadınlar, uygun görülen yerlerde, 
geceleri Dulhane’ye dönmek koşulu 
ile çalışabilirler. (Kadınların çalışma 
hayatına atılması ve çalışmada ken-
dini güvenli hissedebilmeleri için 
gerekli ortam böylelikle sağlanmış 
oluyordu.)

Dullar evinde kalan hanımlardan 
birinin belirtilen şartlara uymaması 
halinde mütevelli, nâzır ve Belediye 
Meclisi’nin inceleme sonrası kararıyla 
birincisinde uyarma, ikincisinde kına-
ma alacak, üçüncüsünde kaydı siline-
rek kovulup çıkarılacaktır.8

Dullar evinde her türlü hastalığın 
tedavisi yasaktır. Herhangi bir hasta-
lık meydana gelmesi halinde belediye 
doktoruna başvurulup hasta hastane-
ye kaldırılacaktır. 
Özellikle kandil ve mangal yakmak 
gibi işleri kendi başlarına yapamaya-
cak düşkünlere, dullar evinde kalan 
diğer kadınlar yardım edecektir. Mü-
dire hanımın nöbetleşe uygun görece-

8 Ateş, s. 28.
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ği hanımlar, diğer hizmetlerden muaf 
tutulmak üzere bu kişilere refakat 
edebilecektir.
Temel belli başlı yemek pişirmek ve 
çamaşır yıkamak gibi işler için ge-
rekli yer ve zaman müdire tarafından 
belirlenecek, disiplin ve düzen temin 
edilecektir.
Dulhane’den çıkış ve giriş işlemleri 

belirli şartlara tabi olmaktadır. Dullar 
evinde kalanlardan biri, gerekli du-
rumlar hâlinde bir süre müesseseyi 
terk edecek olursa, Belediye Mecli-
si’nden izin almaya mecbur olacak, 
izinlilik süresi uzatılmaksızın geçi-
rilirse Belediye Meclisi’nce gerekli 
işlem uygulayacaktır.
Dullar evinde kalan hanımlar birbi-

rinin rahatını bozmamak koşulu ile 
kendi odalarında serbest hareket 
edebileceklerdir.
Belli başlı maddeleri yukarıda belir-
tilmiş olan Dullar Evi’nin kurucusu 
olan Hacı Saffet Bey şu sözleri ile Dul-
lar Evi’ne vurgu yapmıştır: 
“Benim iradem, bu müesseseyi 
kurduğum andan kıyamete kadar 
müessesenin yaşaması yönündedir. 
Olur ya, şu ya da bu nedenle, ya tabii 
bir etkenle ya da benzeri bir sebeple, 
müessesede bir yıpranma ve tahrip 
unsuru ortaya çıkar, fonksiyonunu 
yürütemez olursa, müesseseyi Bursa 
Belediyesi onarıp restore etsin ve 
burada hizmet, belediye adına yürü-
tülsün. Belediye de bunu yapamazsa, 
bina Bursa Kızılay Derneği’ne devre-
dilsin.”9

Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: 
1900’lü yılların başında meydana 
gelen I. Dünya, Balkan ve Kurtuluş Sa-
vaşları nedeniyle savaşa katılan şehit 
askerlerin sahipsiz eş ve çocukları 
bakıma, barınmaya muhtaç kalmıştır. 
Dolaysıyla, toplumsal yararı sağlamak 

9 A.g.m., s. 28.
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adına hem devlet hem de bireysel 
yardım kuruluşları dernek ve vakıflar 
yoluyla hizmete girmiştir. Dönemin 
koşulları neticesiyle bireysel anlamda 
yardım kuruluşu olma konusunda bir 
ilke imza atan Bursa Dullar Evi Vakfı, 
yapı ve işlevi ile tek olma özelliği 
taşımaktadır. Kadınların korunması, 
güvenli yaşaması, hayatını doğru 
şartlar altında idame ettirebilmesi 
adına, açılmış etkileyici bir kurumdur. 
Kimsesiz kalmış kadınların devlet 
güvencesi altında himaye edilmesi 
açısından önemli bir kuruluş olduğu 
söylenebilir. Vakfın belirli kurallar 
neticesinde şekillenmesi, barındırdığı 
kadınların sosyal hayatta yer alabil-
mesi, kendine güvenebilmesi, tehlike-
lerden korunması ve ayrıca çocukları 
ile birlikte hayatlarını düzenli bir 
şekilde sürdürebilmesi adına Bursa 
Dullar Vakfiyesi önemli bir ayrıcalık 
elde etmiştir. 1916 yılında açılan 
Bursa Dullar Evi, bağışçının istek ve 
arzuları doğrultusunda şekillenerek 
görevini sürdürmüştür.
Dullar Evi’nin kuruluşu, kimsesi ol-
mayıp mağdur olan şehit eşlerinin 
himaye edilmesi üzerine bina edil-

miştir. Bunun dışında, eşleri tarafın-
dan terk edilmiş, istismara uğramış, 
boşanma ve ölüm nedeniyle hem 
ekonomik hem de sosyal sıkıntı için-
de kalmış, uyuşturucu ve alkol ba-
ğımlısı olup tedavi gördükten sonra 
alışkanlıktan kurtulmuş, cezaevinden 
çıkmış birçok kadına da ev sahipliği 
yapmıştır.
Asıl adı “Dul Nisvan-ı Müslimin” olan 
“Dullar Evi” sonraki yıllarda Darüla-
ceze adı altında toplanmıştır. 30 Ha-
ziran 1999 yılına gelindiğinde 30-18-
1-2/1003-394-8 sayılı belgeye göre 
Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Alacahırka 
Mahallesi, Demirkapı Caddesi’nde 
bulunan Darülaceze, 10 yıl süreyle ve 
bedelsiz olarak Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanlığı’na tahsis edilip ona-
rılmış, Alacahırka Aile Eğitim Merkezi 
adıyla faaliyete geçmiştir.10

10 BOA., 18-1-2/1003-394-8, 30.06.1999.
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608/1 Numaralı defterin 251. sayfa 
273. sırasında kayıtlı Bursa′da “Saf-
vet Bey bin Mehmed Efendi Vakfı”na 
ait 23 Ramazan 1334 tarihli vakfiy-
yenin yeni harflere çevirisidir:

Hulâsa-i Vakfiyye: 2854  
Kuyûd-ı Vakfiyye Numrosı: 32/4091 
Safvet Bey Vakfiyesi′dir.
İşbu vakfiyye Şûrâ-yı Evkâf′ın 12 
Teşrîn-i evvel 332 tarihli karârı-
na müsteniden 29 Muharrem 335 
tarihinde sudûr iden irâde-i aliyye mû-
cebince kayd olundı. 
Sahha mâ fîhî indi mine′l-vakfı ve 
şerâitihi ve hakemtu bi sıhhatihi ve 
lüzûmihi âlimen bi′l-hilâfi neme-
kahu′l-fakiru ileyhi celle şânuhu 
Süleyman Sırrı el-Kâdî bi mahrûse-i 
Burusa.
el-Hamdü li′llâhillezi la tebdîle li-ke-
limâtihi ve lâ tağayyüre li-zâtihi ve 
sıfâtihi ve′s-salatu ve′s-selâmu alâ Mu-
hammedini′llezi essese bünyâne′d-di-
ni′l-metini ale′t-takva ve alâ alihi ve 
ashâbihî′llezine istebdelû mâ‘mûrât-ı 
dâri′l-bekâ bi-dâri′l-fenâ. 
Ve ba‘dü; İşbu vesika-i müstetâb-ı 
sıhhat-nisâbın ketb ve tahrîrine bâ‘is 
ve bâdî oldur ki mahrûse-i Burusa 
eşrâfından ve Duhter-i şerif Mahallesi 
ahâlisinden İnegöllüzâde el-Hâcc Safvet 
Beyefendi ibni′l-merhûm el-Hâcc Meh-
med Efendi mahrûse-i mezbûre mah-
keme-i şer‘iyyesinde ma‘kûd meclis-i 
şer‘-i şerîf-i enverde zikr-i âti vakfına 
li-ecli′t-tescîl ve li-itmâm mütevellî 
ta‘yîn eylediği istinaf müdde‘-i umû-
misi Ali Ulvi Bey ibni′l-Hâcc Süleyman 
Efendi mahzarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘-i 
ve i‘tirâf-ı sarîh-i mer‘i idüb vakf-ı 
âti′l-beyânın sudûruna değin silk-i sahî-
himde olub, mahrûse mezbûre mahal-
lâtından Alaca Hırka Mahallesi′nde kâin 
şarken dere ve tarîk-i âm ve garben 
Değirmenci kerîmesi Zeyni Hatun ve 
şimâlen Sarı Mustafa haneleri ve cenû-
ben Hamza Bey tarîk-i âm ile mahdûd 
fevkânî onyedi tahtânî onyedi ki cem‘an 
otuzdört bâb oda ve üst katta çatı altı 
salonu üç yüz yirmi metre ve murabba‘ 
bağçe ve zîrde muharrer dükkân it-
tisalinde kırk dokuz metre salon ve 
hamam ve matbah-ı kebir tetimmât ve 
müştemilâtı hâvî inşâ ve İnegöllü oğlu 
el-Hâcc Safvet erâmilhanesi nâmıyla 
tavsim eylediğim zemini Hüdavendiğar 
Gazi Hazretleri Vakf-ı Şerîfi′ne senevî 
onbeş guruş yirmi pare mukâta‘alı 
bi′l-cümle ebniyesi mülk olan binayı 
cemi‘-i tevabi‘ ve levâhıkıyla ve hudûd-ı 
mezkûra dâhilinde terbi‘an yüzüç met-

re murabba‘ bakkal dükkânı ve fevkânî 
iki oda ve bir sofa ve tahtânî hamur 
yaymağa mahsûs mahall ve ahur ve sâir 
müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb si-
midçi fırınını vakf-ı sahîh-i müebbed ve 
habs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve habs 
idüp; şöyle şart ve ta‘yîn eyledim ki; 
Burusa′da belediye riyâsetinde buluna-
cak zât mütevellî ve Kazâ-i Burusa bel-
desinde müftü olan ve olacak zât nazır 
ola ve mezkûr odalara meydân-ı harb 
ve veğâda fedâ-yı can etmiş şühedâ-yı 
müsliminin afife olan dul hatunları 
mütevellînin tensibi ve meclis-i beledî 
karârı ve nazır-ı mûmâ-ileyhin tasdîkini 
hâvî vesika ile sâkine olalar ve mezkûr 
ebniyenin çatı altı salonu sükkânın 
içtim ve ibâdetine ve bağçesi teneffüs-
lerine ve dükkân ittisalindeki salonu 
icrâ-yı san′atlarına mahsûs ola ve havlu 
ve bahçede destegah kurmak sûretiyle 
sanat işlemleri gibi medar-ı maişetleri 
olabilecek sanatlar terğib ve teşvik 
olınalar ve şayed bu kabil hatunlar bu-
lunmadığı veya taleb ve râğıb olmadığı 
halde derce-i saniyede dul kalmış bi-kes 
ve meskensiz afîfe olan İslam Kadınları 
şurût-ı sâbıka vechile iskân edileler. 
Erâmilhâne asâyişini temin ve herbiri-
nin birer iş ve sanatla iştigallerine neza-
retidüp ve onlara ve çocuklarına âdâb 
ve erkân-ı din-i İslâmı telkin etmek ve 
okumak bilmeyenleri bi′t-teşvik okut-
mak ve namaz kıldırmak ve mevlid-i 
şerîf okuddurmak ve anları ber-vech-i 
meşrûh birer sanatla iştigal ettirmek 
içün ebniye-i mezkûrede ikâmet etmek-
de bulunan Kadınlardan okur yazar 
zahide ve musalliye bir hâce hanım 
kezâlik mütevellînin tensibi ve belediye 
hey’etinin karârı ve nazır-ı mûmâ-iley-
hin tasdîkiyle müdire ve nazire ola ve 
mezkûr dükkân ve fırundan hâsıl olan 
icâre müdire-i mûmâ-ileyhaya ücret 
olarak virile. Bu erâmilhâneye kabul 
olacak Kadınlar ilel ve emrazdan salime 
ve cünha ve cinayetle gayr-i mahkûme 
bulunmak şarttır ve mezkûr vesika ile 
vürûd edecek hatunlar müdire hanım 
tarafından tahsis olacak odada sâkine 
olub şerâit-i mezkûreye muvafık viri-
lecek ta‘limata tevfik hareket edecek-
lerdir. Aksi takdirde ya‘ni idhâl olınan 
hatunlar müdirenin bu yoldaki emir ve 
ta‘limâtına tevfik hareket etmezlerse 
zîrde beyân edilen şart tatbik olına ve 
kendi başına kandil, lamba, mangal 
yakmak gibi umûr-ı tesviye ve ihzâra 
muvaffak olamayacak âcizlere müesse-
se-nişîn Kadınlardan müdire hanımın 
münâvebeten münâsib hatunlar başka 
hizmetlerden müstesna olmak üzere 

refika ta‘yîn olına erâmilhâneye idhâl ve 
iskân edilmiş olan hatunların esâmisini 
nâtık olan levha müessesenin cümle 
kapusuna ta‘lik edileceği gibi nakl-i 
mekân ve hüviyet keyfiyeti müdire ha-
nım tarafından belediye dairesine ihbar 
edilecekdir. Müesseseye erkeklerin ve 
ahlâksız Kadınların duhûlü ve müesse-
se-nişin olanlarla ihtilât etmeleri mem-
nû‘dur. Erâmilhâne derûnunda polisin 
müdâhelesini mûcib bir cünha ve hü-
dâ-ne-kerde bir cinayet tahaddüs veya-
hud müdire hanım tarafından teklif ve 
istimdâd tahrîri sebk etmedikçe veya-
hud hükümetçe lüzum görülmedikçe 
müesseseye polisin ve jandarmanın 
duhûlü câiz değildir. Erâmilhâne mu-
hadderât ve bâ-husûs ehl-i hayr ve 
hasenât olan hanımlara dâima açık-
dır. Erâmilhâneye emânet eşya kabul 
edilmez. Hibe ve i‘âne gibi teberru‘ât 
ma‘a′t-teşekkür kabul edilür. Erâmilhâ-
nede belediye meclisinin taht-ı tasdî-
kinde olmak üzere demirbaş eşya içün 
bir kıt‘a defter tutulacağı gibi i‘ânade 
bulunan hanımların mu‘teberinin isim 
ve şöhretini ve eşyanın nev‘ ve tarih ve 
teberru‘ünü nâtık diğer bir defterde 
tutulacak ve bu defter ziyaret iden Ka-
dınlara irâe ve hanımların i‘ta edecek-
leri hediye ve hibeler müsâadelerinde 
gazetelerde i‘lan olınacakdır ve eşya ve 
defâtir-i evrâkın muhafazasına müdire 
hanım mes’ul tutulacakdır. Erâmilhâne-
de namus ve iffetle hareket bi′l-cümle 
kavâid-i İslamiyyeye emr-i tesettüre 
riâyet farz olduğundan müessese-nişîn 
olan hatunlar bu vecibeye riâyet ede-
cekler ve medar-ı maişet olacak ve bu 
ğallât-ı meşru‘a ile meşğul olacaklardır 
ve erâmilhânede çay ve kahve sigara-
dan mâ‘ada mükeyyifât isti‘mâli katiy-
yen memnu‘ olduğu ve yemek pişirmek 
ve çamaşır yıkamak misüllü vezâif içün 
müdire tarafından mahal ve zaman 
ta‘yîn ve bu veçhile intizam te’min 
edileceği müesseseye lüzûmu görülen 
dikiş dikmek ve silmek süpürmek gibi 
hizmetler sükkân tarafından münâve-
be sûretiyle yapılacakdır. Sükkân gece 
erâmilhaneye gelmek üzre müdire 
hanımın tensibiyle müessesenin 
hâricinde ahlâk ve terbiye-i diniyye ve 
milliye ile münâsıb umûr ve husûsât 
ile iştigalleri caizdir. Müessese-nişin-i 
sükkân müdire hanımın tensîbi ve icâ-
zetiyle hâricdeki akraba ve ta‘allukâtını 
ziyaret edebileceklerdür ve mütevellî 
ve nazır ve hey’etin izniyle ta‘allukâtı 
nezdinde ve fabrika ve hastahâne 
görülecek mahallerde geceleri dahi 
mezkûr mahallelerde kalabileceklerdir. 
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Sekeneden birinin uygunsuz ve muğâ-
yir-i adâb-ı İslâmiye bir günâ hali ihbâr 
ve mütevellî ve nazır ve hey’et-i mezkû-
rece tahakkuk eder ise kaydı terkin ve 
mu‘amele-i tardiyesi icra olunur ve erâ-
milhânede her nev‘ hastalıkların teda-
visi memnu‘ olduğundan herhangi bir 
hastalık vuku‘unda belediye tabibine 
mürâca‘ât ve marize hastahaneye nak-
lolacakdır. Hıfzı′s-sıhha nokta-i nazarın-
ca sıhhiye müdürü ve belediye etibbası 
erâmilhaneye duhûl salahiyetini hâiz 
oldukları gibi muğâyir-i sıhhat ve nezâ-
fet görecekleri husûsâtı belediye hey’e-
tine ihbar edecekler ve bi′t-tabi‘ nazar-ı 
dikkate alınacakdır. Sükkân diğerlerin-
den istirahatlarını ihlâl itmemek şartıy-
la kendi odalarında ve müessese salon-
larında serbestîye tamamen mâlikdirler 
Ancak yatsı namazından sonra uyku 
zamanlarında arkadaşlarını rahatsız 
etmemek ve uykusuz bırakmamak içün 
cüzi bir ses bile çıkarmamakla mecbur 
olacaklardır ve erâmilhâde tatbiki el-
zem olan mu‘âmele-i inzibâtiye müdire 
tarafından tensib u tatbik ve müşkilâtın 
hüdusu takdirinde müdire hanım mü-
tevellîye mürâca‘at edeceklerdir. Sük-
kân ile müdire arasında hadis olacak 
ihtilâf ve şikâyet mütevellî ve nâzır ve 
belediye hey’eti tarafından halledilür 
ve karâr-ı vâki‘ müessese idaresince ve 
tarafınca mecburu′l-ittiba‘dır. Müdire 
hanımın işbu şerâitin ahkâmına tevfîk-i 
hareket etmediği ihbar edilüb, bu halde 
mütevellî ve nazır ve hey’et-i mezkû-
rece tahakkuk eder ise müdire azl ve 
şerâit-i mesrûde dâiresinde diğer bir 
müdire ta‘yîn ve intihâb edilür. Sükkân-
dan biri zikr olınan şerâitin ahkâmına 
mugâyir hareket ettiği hâlde mütevellî 
ve nazır ve hey’etin ba‘de′t-tahkik karâ-
rıyla birincisinde ihtar ve ikincisinde 
tevbih üçüncüsünde terkin kaydıyla 
tard ve ihraç olınacakdır. Hasbe′l-luzû-
ma sükkândan birisi bir müddet erâ-
milhâneyi terk edecek olursa hey’etden 
ruhsat almaya mecbur olub müddet-i 
me’zûniyet bilâ temhid mürur eder ise 
lazım gelen hey′etçe icra edilecekdir. 
Müdire hanımda husûsât-ı mezkûrede 
aynı mu‘âmeleye tabidir ve bu binada 
sükkânın adedi binanın isti‘âbına ve 
hey’etin karârına göre olacakdır ve 
ebniye-i mezkûr tarih-i tescîlinden 
i′tibâren murûr-ı zamanla iskân olına-
mayacak bir hâl harabeye duçar olursa 
mütevellî ve belediye hey’etinin karârı 
ve nâzır-ı mûmâ-ileyhin tasdîkiyle 
bi′t-ta‘mîr belediye nâmına idâre olına 
şayed belediyece ta‘mîr müte‘azzir 
olduğu takdirde hey’et-i mezkûre ve 

nâzır-ı mûma-ileyhin tasdîkiyle Burusa 
Hilal-i Ahmer Cemiyeti muhteremesine 
terk ve teberru‘ olına şayed belediyece 
vakfiyyenin bir nüshası müessesenin 
cümle kapusuna ta‘lik olınacağı gibi 
diğer bir nüsha-i musaddakaları berây-ı 
hıfz ve tenfiz belediye hey’etine ve 
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti muhteremesine 
i‘ta olınacakdır deyü fariğan ani′ş-şevâ-
ğıl mütevellî-i mûmâ-ileyhe teslîm eyle-
diğimde ol dahi tesellüm ve kabul idüp, 
sâir mütevellîlerin evkâfda tasarrufları 
gibi tasarruf eyledi didükte;
Gıbbe′t-tasdîki′ş-şer‘î vâkıf-ı mûmâ-i-
leyh Safvet Bey Efendi kelâmını semt-i 
âhere sârif olub, gerçi vakf-ı akar 
İmâm-ı Azam ve hümam-ı akdem 
siracü′l-mille ve′d-din hazretleri ka-
tında sahîh ise de lakin gayr-i lâzım 
olmağla kâbil-i rücû‘ olduğundan zikr 
olınan eramilhâne ve dükkân ve furunu 
ke′l-evvel mülküme istirdâd ederim, 
mütevellî-i mûmâ-ileyhin kasr-ı yediyle 
bana teslime tenbih olunsun didükte 
mütevellî-i mûmâ-ileyh mütesaddi-i 
cevâb olub gerçi vakf-ı akar imâm-ı 
Azâm müşârun-ileyh hazretleri indinde 
sahîh ve gayr-i lâzımdır. Lakin İmâm-ı 
Salis Muhammed bin Hasanü′ş-Şeybânî 
Hazretleri indinde dahi vâkıf mücerred 
vakâftu demekle vakıf sahîh olduğu em-
r-i mukarrerdir deyü red ve teslimden 
ba‘de′l-imtinâ‘ sıhhat ve lüzûm-ı vakfa 
hükm-i şer‘î talebiyle meclis-i ma‘kûd-ı 
mezkûrda müterâfi‘ân olduklarında 
kıbel-i şer‘den dahi tarefeynin kelâmına 
ba‘de′n-nazar mennâ‘un li′l-hayr olmak-
dan hazer ve cânib-i vakıf tercih olına-
rak eimme-i eslâf beyninde hilâf-i câri 
ma‘lûm olmağla alâ-kavli men yucevvi-
zehu ve yerâhü evvelen vakf-ı mezkûr 
şurûtunun sıhhatine ve sâniyen lüzû-
muna hükm-i şer‘î olınup vakf-ı mezkûr 
sahîh ve lâzım olduğundan min-ba‘di 
nakz ve nakîzına mecâl muhâl ve tebdîl 
ve tağyiri mümteni‘ü′l-ihtimal oldu. “Fe-
men beddelehû ba‘de mâ semi‘ahû fe-in-
ne mâ ismuhû ale′llezîne yubeddilûnehû 
inne′llâhe semî‘un alîm.” ve ecru’l-vâkıfı 
ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm.” 
Cerâ zâlike ve hurrire fi′l-yevmi′s-sâlis 
ve′l-işrîn min-şehri Ramazanı′l-Müba-
rek li-sene erba‘a ve selâse mietin ve elf. 
(23 Ramazan 1334 
Şuhûdü′l-hâl;
- İstînaf başkâtibi Cafer Efendi ibn Kamil 
Efendi.
- Eytâm Müdürü Hacı İsmail Hakkı Bey 
ibn Lütfullah.
- Kavaklı Mahallesi imâmı Hafız Süley-
man Efendi ibn el-Hâcc Ömer Efendi ve 
gayruhum.
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Nesime Beyza Kemikli / Bursa Uludağ Üniversitesi

Hanlar, şehirlerde veya şehirler arası 
yollar üzerinde yolcuların ve tacir-
lerin konaklamaları için inşa edilen 
yapılardır.1 Bu yapıların ticaret yol-
ları üzerinde bulunan, kervanların 
emniyeti ve konaklamasını sağlayan 
formuna kervansaray denilmektedir. 
Hanlar ise, bu yapıların daha ziyade 
şehir merkezlerinin ticaret bölgele-
rinde ve külliyeler bünyesinde vücut 
bulmuş hâline denmekteydi. Bu yapı-
lar, İslam dünyasında sınır boylarında 
ve stratejik mevkilerde askerî amaçlı 
inşa edilen ribatların bir devamı nite-
liğindedir.2

Bursa’nın merkezinde yer alan hanlar 
arasında farklı kapasitelerde ve çeşitli 
iş kollarına ev sahipliği yapan yapılar 
bulunmaktadır. Kısaca bu hanlardan 
bazılarını burada hatırlamak yerinde 
olacaktır: 
Emir Han (Bey Hanı): Orhan Gazi 
döneminde külliyesinin bünyesinde 
inşa edilen bu yapı, Anadolu Türk 
mimarisindeki ilk şehir hanıdır. Bez-
zaz-ı Atik ve eski Bezzazistan ya da 
kepenekçilerin bu handa oturma zo-
runluluğu bulunduğu için, Kepenekçi-
ler Çarşısı adıyla anılmıştır. Hanın üst 
katı tüccarların barınmaları ve ticari 
işlerini yürütmeleri; alt katı ise eşya 
depolama amacıyla kullanılmıştır. Bu 
handa her tür eşya tartılır, alınan kan-
tar vergisi hanın gelirini oluştururdu.3

1 “Han”, Sanat Ansiklopedisi, (İstanbul: 
MEB, 1983), C. 2, s. 685.

2 Şebnem Eryavuz, “Kervansa-
ray”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 
2002), 25: 299.

3 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Hanları, (Bur-
sa: Halkevi Neşriyatı, 1935), 3; M. Baha 

Kapan Han: Kapan hanlar, bir nevi 
kapalı Pazar yeri işlevi gören tek tica-
ret ürününün dağıtımı görevine sahip 
mekânlardır. Malların tartılması, kali-
tesinin kontrol edilmesi, vergilenmesi 
ve fiyatlandırılması gibi işlemler bu 
hanlarda gerçekleşmekteydi. Genel-
likle dağıtımından sorumlu oldukları 
ürüne göre isimlendirilmekteydiler. 
Bursa’da I. Murad tarafından inşa 
ettirilmiş olan Kapan Han ise, şehre 
gelen malların satışa sunulmadan 
önce kontrol edilmesi görevini görü-
yordu.4

Bezir Hanı: Vezir Hanı, Kubbeli 
Han, Peynirciler Hanı ve Demir Hanı 
isimleriyle bilinen bu han, bânisine 
nispetle Lala Şahin Paşa Hanı olarak 
da adlandırılır. 14. yüzyılda inşa edi-
len yapının alt katında dükkânlar, üst 
katında ise odalar bulunmaktadır.5 
Bedesten: Yıldırım Bayezid tarafın-
dan, değerli malların alınıp satılması 
ve kıymetli eşyaların saklanması 
amacıyla kurulmuş yarı resmi bir 
ticaret kurumudur.6

İpek Han: 15. yüzyılda Çelebi Meh-

Tanman “Emir Hanı”, Türkiye Diyanet 
Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 
Yayınları, 1995), 11: 133-134. 

4 Bkz. Sezai Sevim, “Kapan Hanları ve 
Bursa Kapan Hanı İşlevi”, Osmanlı Coğ-
rafyasında Çarşı Kültürü ve Çarşılar, ed. 
Sezai Sevim, (Bursa: Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, 2010), s. 81-90.

5 Özlem Köprülü Bağbancı, “Bursa 
Hanlar Bölgesi Değişim ve Dönüşüm 
Sürecinin İncelenmesi ve Bölgenin 
Korunması Üzerine Bir Araştırma”, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Y.T.Ü., 
2007), s. 47.

6 Bağbancı, a.g.t., s. 47.

med tarafından Yeşil Külliyesi’ne gelir 
getirmesi için yapılmıştır. Arabacılar, 
Eski İpek Han, Yeni İpek Han, Han-ı 
Hariri, Büyük Kazazhane gibi isimler-
le anılmıştır. İpek tüccarları ve iplik-
çiler tarafından kullanılmıştır. Ayrıca 
konaklama hizmeti de vermiştir.7

Geyve Han: 15. yüzyılda inşa edilen 
han, Ütücüler Hanı, Payigâh ve Lonca 
Hanı isimlerine sahiptir. Bânisi Hacı 
İvaz Paşa tarafından, Çelebi Sultan 
Mehmed’e hediye edilmiştir.8 Yeşil 
Cami’ne vakfedilmiştir.9

Yoğurt Han: 15. yüzyılda Çelebi Meh-
med’in baş veziri Bayezid Paşa tara-

7 Bağbancı, a.g.t., s. 48; Kepecioğlu, a.g.e., 
s. 4-5.

8 Ömer Faruk Dinçel, Bursa Geyve Han, 
(Bursa: Osmangazi Belediyesi, 2009), 
s. 28. 

9 Kepecioğlu, a.g.e., s. 12.

Bursa Hanları ve 
Şadırvanlı Han
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fında kendi adıyla anılan medreseye 
vakıf olarak yaptırılmıştır.10

Çukur (Kütahya) Han: II. Murad 
döneminde inşa edilen han, Yıldırım 
Bayezid’in damadı Buharalı Emir 
Efendi’nin vakfıdır.11 Bu hanı bir hayır 
sahibi onun adına mı vakfetmiştir 
yoksa bizzat kendisi mi yaptırmıştır, 
bilinmemektedir.12

Tuz Pazarı (Umur Bey) Hanı: 15. 
yüzyılda Timurtaş Paşa’nın oğlu 
Umur Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Yine kendi adına yaptırmış olduğu 
camiye gelir sağlaması için vakfedil-
miştir.13

Fidan Han: Fatih Sultan Mehmed 
devrinin vezir-i azamlarından Hay-
rettin Paşa’nın oğlu Mahmud Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Bâninin 
İstanbul’daki camii ve imaretleri için 
vakfedilen yapı, fidan satışı yapıldığı 
için bu isimle anılmıştır. Farklı dö-
nemlerde Çuhacılar tarafından da 
kullanılmıştır.14

Koza Han: Yeni Han, Han-ı Cedid, 
Simkeş Han, Sırmakeş Han, Acem 
Han, Beylik Han, Yeni Kervansaray 
gibi isimlerle de anılan yapı, 1490 ta-
rihinde II. Bayezid tarafından yaptırıl-
mıştır. Bu hanın inşasıyla İstanbul’da-
ki camii ve külliyeye gelir getirmesi 
amaçlanmıştır. Bursa’ya gelen ipek 
tüccarları bu handa konaklayarak 
hem ticari işlerini yürütmüş hem de 
eşyalarını depolamışlardır. Altlı üstlü 

10 Kazım Baykal, Bursa ve Anıtları, (Bur-
sa: Aysan Basımevi, 1950), s. 98.

11 Baykal, a.g.e., s. 108.
12 Kepecioğlu, a.g.e., s. 13.
13 Baykal, a.g.e., s. 107.
14 Bağbancı, a.g.t., s. 53.

odalardan, ahır ve depodan oluşan 
yapının mescidi de bulunmaktadır.15

Bâlî Bey Han: Fatih ve II. Bayezid’in 
devlet adamlarından olan Hamza 
Bey’in oğlu Bâlî Bey tarafından yap-
tırılmıştır. Bâlî Bey’in Yenişehir’deki 
camii ve külliyesine gelir sağlaması 
için inşa edilmiştir. Han tüccarlara 
konaklama ve mallarını pazarlamala-
rı için hizmet vermiştiri16

Pirinç Han: II. Bayezid tarafından 
İstanbul’daki camii ve imaretine gelir 
getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Ya-
pıldığı dönemlerde yabancı tüccarla-
rın konaklama ihtiyacını karşılamıştır.
Galle Pazarı Hanı: Kanuni Sultan 
Süleyman devri devlet adamlarından 
Semiz Ali Paşa tarafından yaptırıl-
mıştır. Ali Paşa Hanı, Eski Tahıl Hanı 
gibi isimlerle anılan handa Bursa’dan 
ve çevre illerden gelen tahıl ürünleri 
toplanır, vergilendirmesi yapıldıktan 
sonra satışa çıkarılırdı.17

15 Semavi Eyice, “Koza Hanı”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
(Ankara: TDV Yayınları, 2002), 26: 
231-232; Ayrıca konuyla alakalı 
olarak bkz. İsmail Yaşayanlar, “Hân-ı 
Cedîd’den Koza Hanı’na Bir Ticaret 
Merkezinin Mekânsal ve Fonksiyonel 
Dönüşümü”, Sultan II Bayezid Dönemi 
ve Bursa, (Bursa: Gaye Kitabevi, 2007), 
s. 572-593. 

16 Doğan Yavaş, “Bâlî Bey Han”, Çarşının 
Öyküsü Bursa, (İstanbul: Bursa Araştır-
maları Merkezi, 2010), s. 452.

17 Fikret Alkan ve Doğan Yavaş, “Bur-
sa’nın Tahıl Pazarı ve Galle Hanı”, 
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fa-
kültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20/37, s. 
659-687.

Bu hanların yanında, günümüzde 
mevcut olan ve olmayan birçok hanın 
varlığından haberdarız.18 Genel hatla-
rıyla bu yapıların barınma, depolama 
ve pazarlama noktasında ekonomiye; 
yerli ve yabancı tüccarlarla birlikte 
seyyahları19 da ağırlaması sebebiyle 
seyahate katkı sunduğu görülmekte-
dir. Şehrin gelişmesinde, emniyetinin 
sağlanmasında, ticaretin kontrol 
altına alınmasında etkileri büyüktür. 
Bununla birlikte hanların çoğunun 
vakıf malı olarak diğer kurumlara 
gelir sağladığı gözlenmektedir. 
Şadırvanlı Han: Şadırvanlı Han, 
Osmanlı’nın son döneminde inşa edi-
len han yapılarından biridir. Bu yapı 
bugün Osmangazi ilçesinin Kayhan 
Mahallesi’nde çarşı bölgesinin içinde 
bulunmaktadır. Kuruluş tarihine dair 
elimizde kesin bir bilgi bulunmayan 
bu yapıya ve çevresindeki dükkânlara 
dair 1863 yılı Suphi Bey haritasında 
bir görüntüye rastlanamamaktadır. 
Ancak 1939 yılında çekilmiş hava 
fotoğraflarında han ve batısındaki 
iki dükkânın çatı örtüleri görüldüğü 

18 Bkz. Özlem Köprülü Bağbancı, “Bursa 
Hanlar Bölgesi Değişim ve Dönüşüm 
Sürecinin İncelenmesi ve Bölgenin 
Korunması Üzerine Bir Araştırma”, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi (İstanbul, 
YTÜ, 2007); Fikret Alkan, Günümüze 
Ulaşmayan Bursa Hanları, Yüksek Li-
sans Tezi, (Bursa: Uludağ Üniversitesi, 
2019).

19 Bkz. Heaty W. Lowry, Seyyahların 
Gözüyle Bursa (1326-1923), çev. Serdar 
Alper, (İstanbul: Eren Yayınları, 2004); 
Nurşen Günaydın - Raif Kaplanoğlu, Se-
yahatnamelerde Bursa, (Bursa: Bursa 
Ticaret Borsası Yay., 2000).

Şadırvanlı Han'ın eski ve yeni hâli
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için mevcudiyeti kesinlik kazanmıştır. 
Bu sebeple 19. yüzyılın sonunda inşa 
edildiği düşünülmektedir. Hanın batı 
kısmındaki 3. ve 4. dükkânların bu-
lunduğu tek katlı kısım ise 20. yüzyı-
lın başlarında eklenmiş olabilir.20

Han, yapıldığı dönemde konaklama 
ve depolama maksadıyla kullanılmış 
olmalıdır. Zira bir ticaret bölgesinde 
bulunması sebebiyle böylesi bir işleve 
sahip olması beklenir. Üst katındaki 
odalar konaklama; alt katındakiler ise 
dükkân olarak değerlendirilmiştir. 
Yaptığımız araştırmalarda bu hanın 
özel mülkiyete ait olduğu bilgisine 
erişmiş bulunmaktayız. İnşa edildiği 
devirde müteşebbis bir kimsenin 
girişimleriyle vücuda geldiği anlaşılsa 
da ilk kurucusuna dair bir bilgimiz 
yoktur. Elimizdeki verilere göre son 
sahipleri Yemenici soyadına sahip 
bir ailedir. 1997 tarihli Bursa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü’ne sunulan rapora göre 
bu aileye ait hanın, çıkan yangın 
sebebiyle oturulamaz hâle geldiğini 
öğreniyoruz. Ancak buna rağmen 
yapıda hâlâ kiracıların bulunduğunu; 
alt katında depo, çay ocağı, marangoz 
ve demir doğrama atölyeleri ve tene-
keci dükkânları gibi farklı amaçlarla 
kullanılan bölümler olduğunu öğreni-
yoruz.21 Bahsi geçen yangında yapının 
yalnızca bir kısmının zarar gördüğü 
anlaşılmaktadır.
Ulaştığımız diğer malumatlara göre 
Reyhan-Kayhan-Hanlar bölgesi ko-
ruma amaçlı imar planı kapsamında 
kentsel sit alanı içerisinde bulunan 
ve korunması gerekli kültür varlığı 
olan söz konusu han, son sahibi ta-
rafından, mevcut hâliyle can ve mal 
güvenliğini tehlikeye düşürdüğü 
gerekçesiyle 2013 yılında yıkılmıştır. 
Bu sebeple hanın sahibine 2868 sayılı 
kanuna aykırı davranması sebebiyle 
dava açılmıştır. Bursa 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davada sanı-
ğın suç kastı bulunmaması sebebiyle 
beraatına karar verilmiştir.22 Daha 

20 Bursa İli, Osmangazi İlçesi, H22d07a3b 
Pafta, 4301 Ada, 1 Parselde Yer Alan- 
97 Envanter No’lu Şadırvanlı Han 
Parseli Batısındaki Dükkanların Rölöve 
Raporu.

21 Bursa KTVKK Müdürlüğü 16.00.1917 
Dosya No’lu Rapor.

22 T.C. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 
E.2014/181927K.20151628 No’lu 
İlamı.

sonra ise sahibi tarafından bu alanın 
otopark olarak işletildiğini görmekte-
yiz. Sivil mimarlık örneği olan bu ya-
pının bulunduğu taşınmazın otopark 
olarak kullanılması, bağlı bulunduğu 
belediye tarafından engellenmiş ve 
sosyal-kültürel amaçlı değerlendiril-
mek üzere kamulaştırılmıştır.23 
Tarih boyunca konaklama yapıları 
yangın, deprem gibi doğal afetler, 
işgal ve isyanlar, ekonomik sıkıntı-
lar, devletin bütçe ayıramaması gibi 
sebeplerle yıkılmış; ulaşımın hızlı ve 
kolay bir şekilde sağlanmasına imkân 
sunan gelişmeler doğrultusunda iş-
levlerini yitirmiş; beklenen işlevleri 
ve konforu karşılayamaması sebe-
biyle terkedilmiştir.24 Bu yapıların bir 
kısmı tarihî, kültürel ve sanatsal de-
ğerini korumak ve gelecek kuşaklara 
aktarmak amacıyla restore edilerek 
orijinal işlevinde yahut yeni işlevler 
kazandırılarak toplumun hizmetine 
sunulmaktadır. Bu itibarla Bursa’da 
restore edilmiş birçok tarihî mekâna 
rastlıyoruz. Bunlara çalışmamıza 
konu olan han gibi 19. yüzyılın son-
larında inşa edilmiş ve günümüzde 
restore edilmiş Apolyont Han ve Eski-
şehir Hanı örnek gösterilebilir.
Şadırvanlı Han, gençlik merkezi ola-
rak faaliyet yapması amacıyla restore 
edilmiştir. İçerisinde çalışma oda-
ları, toplantı ve konferans salonları 
yer alan mekân, bir kültür merkezi 
olarak işlev görmektedir. Nitekim 
Osmangazi Belediyesi, şehrin tarihî 
dokusunu korumak için restore ettiği 
bu mekânı, kültürel ve sosyal hayata 
da kazandırmak istemiştir. Bu sebep-
le bir kısım düzenlemeler yaparak, 
daha ziyade üniversite öğrencilerine 
yönelik kültürel ve ilmi programların 
yapıldığı bir merkeze dönüştürmüş-
tür. Bu çerçevede merkezin verimli 
kullanılması için Bursa Uludağ Üni-
versitesi’yle iş birliğine gidilmiş ve 
imzalanan bir protokolle bu iş birliği 
tescillenmiştir. 

23 Osmangazi Belediye Başkanlı-
ğı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
84854519.752.01.1830(2014) No’lu 
Yazı.

24 Gamze Fahriye Eraybat, Tarihi Konak-
lama Yapılarının Doğuşu, Gelişimi ve 
Günümüzde Çağdaş İşlevle Değerlen-
dirilmesi: Edirne Rüstempaşa Kervan-
sarayı Örneği, Yayınlanmayan Yüksek 
Lisans Tezi, (Edirne: Trakya Üniversi-
tesi, 2011), 24.
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Neolitik Dönem: 
Sosyal Karmaşa
-Bursa Aktopraklık Neolitik Yerleşimi-

Muhammet Mustafa Şahin / Bursa Büyükşehir Belediyesi, Sanat Tarihçisi
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Sosyal bilim araştırmasının 
konuları; tarih, felsefe, iktisat, 
sosyoloji, antropoloji, sanat, 
mimari, etimoloji vd. başlıkları 

altında sıralanırken, bu araştırmalara 
veri sağlayacak malzemeyi oluştura-
cak fenomenin insan olduğu şüphe 
götürmezdir. Bu malzemeyi sosyal 
olarak inşa edecek insanın yeryüzün-
de yaşam eylemine başladığı andan 
itibaren ihtiyaç duyduğu ilk olgu ise 
hayatta kalma biyolojik refleksinin 
gereksinimi olan beslenme sorunu-
dur. Başka bir ifadeyle sosyal akti-
vitenin oluşmasının olmazsa olmaz 
temeli insanın beslenme tedarikini 
karşılaması gerçeğidir.
Yeryüzünde hayvan avı peşinde 
koşan, hem av sonucu ortaya çıkan 
hem de doğadan hazır bulduğu bit-
kisel ürünlerle beslenme ihtiyacını 
karşılayan insan, kendi tarihinin be-
lirli bir zaman kesitinde, hem teknik 
beceri kapasitesini hem de kavram-
sal düşünebilme gücünü arttırarak 
geliştirdiği üretim araçlarıyla doğa 
üzerinde hâkimiyet kurmaya baş-
lamıştır. Bu yeni durum ile birlikte 
Neolitik Dönem dediğimiz, gelişmiş 
örneklerinin bir tanesi de Bursa şeh-
rinde “Aktopraklık Neolitik Yerleşim 
Alanı” olan, en gelişmiş ilk toplumsal 
örgütlenmelerini yaratmıştır. İnsan, 
bu aşamada ihtiyacının üzerinde 
gıda maddesine sahip olmaya baş-
lamış, bu değişim aşaması ise değiş 
tokuş temelinde ticari faaliyetlerin 
oluşumunu başlatmıştır. Daha teorik 
bir ifadeyle insanın beslenme ihtiya-
cı artık iktisadın konusu olmuştur. 
Diyebiliriz ki insanın, üretim araç-
larıyla doğa üzerinde hâkimiyet 
kurmaya başlaması ürün fazlasını 
oluşturmuş; böylece de günümüzün 
demografik niceliği oldukça fazla, iş 
bölümü oldukça gelişmiş yerleşimle-
rinde hem yoğun üretim ve ticarete 
dayalı hem de bu yerleşimler arası 

gelişkin ticarete uzanan uzun bir ta-
rihî kesit başlamıştır.
İnsanlık tarihinin ilk ve en önemli 
toplumsal değişimi olan Neolitik 
dediğimiz sosyo-ekonomik yapılan-
maya, “Bursa Aktopraklık Neolitik 
Yerleşim Alanı” özelinde kısaca deği-
nilerek, yerleşimin ayrıntısına girme-
den, özellikleri ele alınacaktır. Özel-
likle vurgulanmak istenen ise, insanın 
beslenme gereksiniminin iktisadın 
konusu hâline gelmesi sonucu Neoli-
tik Dönem dediğimiz özgün sosyo-e-
konomik yapılanmanın oluşumu ve 
bu oluşumun insan sosyalliğinin geli-
şimini iş bölümü ve iktisadi bölüşüm 

temelinde dinamik bir şekilde başlat-
mış olması olacaktır. Yazıda kullandı-
ğım terminolojinin önemli bir kısmı 
kent devleti ve devlet organizasyon-
larının çözümlemesinde kullanılsa da 
bu organizasyon biçimlerinin arkaik 
öncüllerinin Neolitik Çağ’a uzandığı-
nın bilinmesini isteriz.
Neolitik Sosyo-Ekonomik  
Yapılanma: Bursa  
Aktopraklık Höyüğü
Tarihöncesi zamanda Mezolitik 
Çağ’dan sonra gelen, Pleistosen’den 
Holosen Dönemi’ne geçişle birlikte 
oluşan yeni iklim şartlarına ve onun 

“Büyük değişim, insanın 
besin maddesi üzerindeki 
tasarrufunu iktisadın ko-
nusu yapması ile gerçek-
leşti.”
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oluşturduğu çevreye uyum sağlayan 
insanoğlunun besin üretimine geçtiği 
ilk döneme Neolitik Çağ adı verilir.
“Neolitik kavramının en çarpıcı ta-
nımı bu terimi ilk kez kullanan John 
Lubbock tarafından değil, ondan 
neredeyse bir yüzyıl sonra V. Gordon 
Childe tarafından yapılmış ve bu dö-
nemle birlikte ortaya çıkan yenilikler 
bir ‘devrim’ olarak nitelendirilmiştir.”1 
Yüzbinlerce yıl süren avcı-toplayıcı 
üretim biçimi zamanına kıyasla, çok 
kısa sayılabilecek bir zaman kesitin-
de, besin maddesinin, geçim ekono-
misine dayalı, artı değer üreten ayrıca 
insanı yerli yaşama yönelten özel-
likleri göz önüne alındığında devrim 
açıklamasını fazlasıyla hak ettiğini 
düşünmekteyiz. 
Eski kıtalar kavramsallığına mensup 
Asya ve Avrupa kıtaları arasında 
bağlantı noktası olan Anadolu, insan 
yaşamına ve yerleşimine ev sahipliği 

1 ÖZDOĞAN, Eylem - KARUL, Necmi, 
Arkeoloji ve Sanat, “Neolitik Teriminin 
Kavramsal Değişimi ve Güneydoğu 
Anadolu’da Neolitik Araştırmalarının 
Dünü-Bugünü” Ocak-Nisan 2020, Sayı: 
163, s. 2.

yapması oldukça eskiye dayanan, 
tarih boyunca birçok dine, mezhebe 
ve etnisiteye yaşam alanı sağlayan 
oldukça hareketli bir alandır. Batı 
Anadolu’da günümüzde Bursa sınır-
ları içerisinde bulunan Aktopraklık 
Höyüğü, yaklaşık 8500 yıllık tarihi ile 
dikkat çeken, Neolitik Dönem dediği-
miz, gelişkin sosyal insanın sosyo-e-
konomik yapılanmasını tanımlayan, 
Anadolu ve dünya üzerinde başka 
örnekleri de bulunan bir zaman dili-
minin sağlam verili bir örneğidir.
Aktopraklık Höyüğü, ardışık üç yer-
leşim biriminden oluşmaktadır. “Bu 
yerleşmelerin en eskisi olan C alanı, 
MÖ 7. bin yılın ikinci yarısına tarih-
lenirken B alanı bir hendekle çevrili, 
dörtgen planlı kerpiç duvarlı oldukça 
organize bir köy dokusunu yansıtan 
ve MÖ 6. bin yılın ilk yarısına tarih-
lenen bir yerleşimdir Aktopraklık B 
alanında hendekle çevrili yerleşimde, 
yapılar bitişik düzende dairesel bir 
plan oluşturacak şekilde ve hen-
değe paralel olarak uzanmaktadır. 
Konutların önündeki açık alanda 
ocak ve işlik yerleri içeren avlular 
bulunmaktadır.”2 “B alanının 100 m. 

2 GÜLDOĞAN Emre, Colloquium Anato-

kadar güneyinde üçüncü bir yerleşme 
daha bulunmaktadır. Burada bulunan 
yapıları yine bir hendek ile birlikte 
iki geniş duvar oluşturmaktadır. 65 
m. çapında ve 6 m. üst açıklığına sa-
hip olan hendeğin içinde, alta doğru 
inildiğinde karşılaşılan yanık kerpiç 
dolgular vardır. Ayrıca hendeğin iç 
kenarına paralel uzanan bir taş duvar 
bulunmaktadır.”3 Bu taş duvar mima-
risinin varlığı, artı ürünün dış çevreye 
karşı korunma ihtiyacından kaynak-
lanmıştır. 
***
Aktopraklık neolitik sosyo-ekonomik 
yapılanmasının topografya özellikle-
rini kısaca anlattıktan sonra yukarıda 
belirttiğimiz gibi Neolitik Dönem’le 
birlikte gelen yaşam paradigması de-
ğişiminin tarihsel önemini ele almak 
istiyoruz. Bu tarihselliğin gelişiminin 
merkez katalizörü, insanın hayatta 
kalma mücadelesinde gereksinim 
duyduğu gıda maddeleri üzerindeki 
tasarrufunun artık doğal paylaşım 
yerine iktisadın konusu hâline gelen 
bölüşüm sorunsalı olmasıdır. Yaklaşık 

licum, “Akdenizde Neolitik Dönem ve 
Bölgesel Yaklaşımlar”, 2018/7, s. 106.

3 GÜLDOĞAN Emre, a.g.e.
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2 milyon yılını çetin doğa koşulların-
da avcı-toplayıcı üretim biçimiyle ge-
çiren insan topluluğu, daha çok olgu 
merkezli bir akıl yürütme formuna 
sahipti. Doğa ile olan karşılıklı müca-
delede üstünlük sağlamaya çalışma, 
yani hayatta kalabilmek için gerekli 
besin maddesini daha kolay elde 
etme isteği insanda soyut düşünebil-
meyi geliştirmiş; neolitik yerleşiklikle 
birlikte de matematiksel akıl yürütme 
ve matematik ispat formlu düşüne-
bilme daha da öne çıkmıştır. Doğa 
üzerinde hâkimiyetin gelişimi artı 
ürünü meydana getirmiş, bu durum 
besin üretimine dayalı geçim ekono-
misini koşullamış, böylece belirli bir 
topografyada ikamete dayalı olan, 
üretim fonksiyonu bulunan neolitik 
sosyo-ekonomik toplum yapılanması 
gelişmiştir. Fakat asıl önemli olan 
ekonomide üretime geçilmesinin ge-
tirdiği üst-yapısal değerler yani kar-
maşık sosyal ilişkilerin, eşitsizliklerin 
ve hiyerarşilerin anlamlandırılması 
olmalıdır. Toprağın ekilip biçilmeye 
başlanmasıyla, arazi bakımı ihtiyacı 
doğmuş, böylece yerleşik yaşama 
geçme zorunluluğu oluşmuştur. Bu 
durum mimari üretimini meydana 
getirmiş, insanlar daha küçük bir 
coğrafi alanda yakınen birlikte yaşa-
maya başlamış, dolayısıyla kamusal 
yaşamın başlangıcı kurumsallaş-
maya doğru ivme kazanmıştır. “Bir 
yerleşmedeki her bir ev içerisindeki 
mekânsal düzenleme, bu evlerde ya-
şayan bireylerin gizlilik konusundaki 
kaygıları, cinsiyetler arası ilişkileri, 
çalışma mekânları ve alışkanlıkları, 
aile boyutu ve yapısı gibi birçok konu-
da bilgiler verirken”4 atomize evlerin-
den dışarı çıkan insanlar, bahsettiği-
miz kamusallık olgusuna girmişlerdir. 
Yerleşim alanındaki konut dizilimi ise 
topluluğun hiyerarşik yapısı, evlilik 
gelenekleri, ekonomik uğraşları ve 
dinî uygulamaları gibi konularda bilgi 
sağlamaktadır. 
Doğayı dönüştürmede artık daha 
gelişkin teknik kapasiteyle yaşamını 
idame ettiren insan, sağladığı artı 
ürün ile kurumsal sosyal karma-
şıklığın ilk adımına evrilmiştir. Yani 
“toplanan kaynakların ortak bir yerde 
herkes tarafından erişilebilir olduğu, 
ekonomik üretim ve artı ürüne dayalı 
rekabetin olmadığı, paylaşımın hâkim 

4 R. STEADMAN, Sharon - D. HACKLEY, 
Laurel, Aktüel Arkeoloji, “Tarih Öncesi 
Çağlarda Anadolu”, 2017, s. 54.

olduğu ve gıda ürününün herhangi 
bir sosyo-politik etkiye sebep ol-
madığı, çok daha eşitlikçi bir yapıya 
sahip basit avcı toplayıcı toplumlar ile 
önemli derecede tezat bir toplumsal 
yapılanma meydana gelmiş oluyor-
du.”5 Yeni aşama ile ortaya çıkan artı 
ürün doğal beslenme gereksiniminin 
dışında, ürün fazlasından daha çok 
pay alma mücadelesini ortaya çıkarı-
yordu. Gıda maddesi temel beslenme 
ihtiyacı olmanın dışında artık, fazla-
dan alınan pay oranında, karşılaştır-
ma değerinin soyut bileşeni olmuştu. 
Böylece neolitik birimlerin kendi 
içerisindeki bölüşümü çatışmasız 
kılma ihtiyacı antropolojik sosyoloji 
düzeyinden siyasal davranışı geliştir-
miştir. Başka bir ifadeyle, meydana 
gelen sosyal karmaşanın fiziksel güce 
başvurmadan çözümlenme ihtiyacı 
politik iktisadı gerekli kılmıştı.
Ürünlerin hem içeride hem de dışa-
rıdaki topluluklara karşı muhafaza 
edilme ihtiyacı, yönetici bir zümrenin 
yönetim mekanizması oluşturmasını 
gerektirmiştir. İşlerin daha kolay ve 
organize yapılmak istenmesi kamusal 
hizmet ihtiyacı oluşturmuş, böylece 
yönetici kesim artı ürünü tekeline 
alarak hizmet sunma ve bölüşüm 
adaletini sağlamada siyasal egemen 
olmaya başlamıştır. Böylece güç ve 
zenginlik belirli kişilerde toplanmış, 
yani eşitsizliğe yönelik toplumsal 

5 HAYDEN, Brian, Aktüel Arkeoloji, “Kar-
maşık Toplumlar”, Temmuz-Ağustos 
2017. s. 26.

eğilimi ortaya çıkarmıştır.
Ayrıca avcı-toplayıcılığın aksine yeri 
belli bir insan topluluğu, biriktirdiği 
artı değer nedeniyle saldırıya açık 
hâle gelmiş, dolayısıyla rakiple mü-
cadelede, maddi savaş aletlerine ek, 
idealist kimlik süreçlerine ihtiyaç 
hissedilmiştir. Nesnel olan bu kimlik 
süreçleri, topluluğa yaşam mücade-
lesinde kolektif hareket edebilmede 
manevi güç sağlamış, fiziksel müca-
delenin itici dinamiğini oluşturmuş-
tur. Ayrıca atomize neolitik sosyo-e-
konomik yerleşim birimlerinin arazi 
topografyası içindeki konum, boyut, 
savunma gücü, demografik niteliği 
bu atomize birimler arasındaki ticari 
etkileşimleri, hiyerarşi ilişkilerini ve 
karmaşasını meydana getirir.
Bu çok kısa yazının sonunda diye-
biliriz ki amacımız; insanın neolitik 
aşamada, günümüzün çok boyutlu, iç 
içe geçmiş ilişki ağlarını oluşturmaya 
başlamış olması konusunu giriş nite-
liğinde vurgulamaktı. Önemle belir-
tilmeli ki yukarıdaki teorik ifadelerin 
somutlaşmasının birdenbire ani ka-
lıplar hâlinde oluşmadığı, parça parça 
ve aşama aşama işlevselleştiği, uzun 
bir birikimin sonuçları olduğudur. 
Anlatılan zaman kesitinin toplumsal 
önemi; idari-ekonomik mekanizma-
nın, kamusal alan ve kamusal kont-
rolün toplu yaşam gereksinimlerinin 
ve besin üretim ve kontrolünün 
merkezileşmesinin arkaik düzeyde 
oluştuğudur.
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Büyükşehir Belediyesi, bir ilki 
gerçekleştirip Türk Edebi-
yatı’nın genç hikâyecilerini 
Bursa’da misafir etti. 16 

hikâyecinin katıldığı programda, üç 
gün boyunca, Bursa’nın hem merkezi 
hem de ilçelerindeki tarihî ve tabii 
güzellikler gezildi. Gezi sonucunda 
hikâyecilerden; Bursa’da geçen, 
Bursa’nın muhtelif yerlerinin mekân 
olarak kullanıldığı, Bursa’yı merkeze 
alan birer hikâye yazmaları istendi. 
Yazılan hikâyelerin yıl içerisinde 
kitap olarak basılıp yayınlanacağı 
ifade edildi.
Programın ilk gününde, padişah 
türbelerinden Hanlar Bölgesi’ne, 
Üftade Hazretleri’nden Emir Sultan’a 
kadar şehir içerisindeki tarihi birçok 
yer ziyaret edildi. Gezi akşamında 
ise ‘edebiyat ve mekân ilişkisi üze-
rine’ istişare ve sohbet toplantısı 
düzenlendi. Toplantı; Dr. Necmettin 
Turinay, Ali Ayçil, Güray Süngü ve 
Mukadder Gemici yönetiminde ya-
pıldı. Toplantıda; Abdullah Kasay, Ali 
Güney, Aynur Dilber, Elif Hümeyra 
Aydın, Gökhan Yılmaz, Gülşen Funda, 
Hümeyra Yabar, Hüseyin Ahmet Çe-
lik, Kadir Daniş, Kuddusi Demir, M. 
Fatih Kutlubay, Merve Çakır, Merve 
Sevde Selvi, Mustafa Aplay, Samet 
Çıldan ve Zeynep Kahraman Füzün, 
görüşlerini ve düşüncelerini açıkladı. 
Toplantının verimli geçtiği ve hikâye-
ciler arasında fikir alışverişine zemin 
oluşturduğu özellikle vurgulandı.
Programın ikinci gününde, Bursa’nın 
önemli yerlerinden İnkaya, Misi, Göl-
yazı, Tirilye ve Mudanya hattındaki 

tarihî ve tabii güzellikler görüldü. 
Son gün ise tarihî Cumalıkızık Kö-
yü’nün ardından, medeniyetlerin 
buluşma noktası olan İznik’in öne 
çıkan yapıları gezildi. Program bo-
yunca Bursalı şair, yazar, edebiyat 
araştırmacısı, şehir ve kültür tarihçisi 
Nevzat Çalıkuşu, renkli ve derinlikli 
anlatımıyla edebiyatçılara mihman-
darlık yaptı.
“Türk Edebiyatının Genç Kalemleri 
Bursa’nın Hikâyesini Yazıyor” adlı 
programın kitap tanıtım toplantısı 
için sonbaharda tekrar Bursa’ya gele-
cek olan isimler, okullarda tertip edi-
lecek söyleşiler aracılığıyla Bursalı 
öğrencilerle buluşma imkânı bulacak.
Programın faydalı ve diğer şehirlere 
örnek oluşturacak nitelikte olduğunu 
ifade eden Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Hüseyin Buran, katılımcı 
edebiyatçılara teşekkür etti.

Haber
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Genç kalemler, 
Bursa’nın hikâyesini yazacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ temalı 
etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Bursa’da ağırlanan Türk Edebiyatı’nın 
genç kalemleri, Bursa’nın muhtelif yerlerinin mekân olarak kullanıldığı, Bursa’yı 
merkeze alan birer hikâye yazacak.








