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Değerli dostlar,

Yeni dönemin ilk sayısı ile karşınızdayız. 
Biliyorsunuz yeni hizmet dönemleri, ister 
meclis üyesi, ister belediye başkanı ve 
ister başka makam için olsun her seçilen 
için önemlidir. Kuşkusuz bizim için de 
önemlidir ancak Bursa’da “yeni dönem”in 
başka bir önemi daha var. Bursalılar, 
Büyükşehir olduğu 1987 yılından bu 
yana ilk kez bir belediye başkanına üst 
üste ikinci kez hizmet şansı verdiler. Bu 
nedenle bir kez daha teşekkür ediyor ve 
bu sorumluluğun bilincinde olduğumuzun 
bilinmesini istiyorum. 

Hem dergi olarak hem genel hizmetler 
anlamında başarılarla dolu bir dönemi 
geride bıraktık. Yayın hayatına başladığı 
günden bu yana Bursa ve Türkiye 
genelinden olumlu tepkiler alan Bursa’da 
Zaman dergimiz, Türk Dünyası Kültür 
Teşkilatı(TÜRKSOY) tarafından da 
ödüle değer bulundu. Türk kültürünün 
tanıtımına katkısı olan kişi ve kurumlara 

uygun görülen Basın Onur Ödülü, 2013 
yılı için Bursa’da Zaman’a ve yayın 
yönetmenimiz Saffet Yılmaz’a verildi. Bu 
başarı hepimizin. Emeği geçen herkese 
ve siz değerli okurlara sonsuz teşekkür 
ederim. Başta Bursa olmak üzere; 
Balkanlar’dan Kafkaslar’a kadar ortak 
kültür değerlerimizin olduğu her yerde, 
bu kültürü yüceltmek için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz.

Değerli dostlar, bu sayımızda yine 
birbirinden ilginç konu ve konuklar 
karşılayacak sizi. Türkiye’de tarikatlar 
ve tekkelerle ilgili sürecin geçmişi ve 
geleceğinden, neredeyse tüm milletlerin 
medeniyetlerinin ilk ürünü olan sarayları 
ayakta iken; bizim Bey Sarayı’mızın 
ortada olmayışına, güvenlik ve mimari 
bakımdan saray kültür ve yaşamına, 
kentin sembolü olmuş teleferiğimizin 
yeni hallerine kadar pek çok konu ve 
fotoğraf beğeninize sunuldu. 

İlgiyle okumanız dileği ile…

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

Hacı TONAK

Ortaçağ devletlerinde genel kanı, 
hükümdarın sarayının hem hükümdarın, 
hem de onun hükmettiği devletin ruhunu 
öteki her şeyden daha çok yansıttığı 
yönündeydi. Bu yüzden yalnız büyük 
hükümdarlar değil, yerel feodaller ve 
derebeyleri de görkemli malikaneler, 
şatolar, saraylar inşa etmekte birbiriyle 
yarışıyordu. Osmanlı Devletinde ise 
bu genel kanı, lafz olarak uyuşsa da 
özde Avrupa’daki çağdaşlarından çok 
farklı bir anlam içermekteydi: Saray, 
evet; hükümdarın ruhunu yansıtmalı, 
niteliklerini dışa vurmalı, ama bunu 
görkem ve gösterişe boğularak değil, 
sadelik ve bilgelikle yapmalıydı…

Bursa Bey Sarayı, Orhan Gazi ve 
Orhan Gazi’yi izleyen ilk Osmanlı 
sultanları döneminde nasıl bir yapıydı? 
Yerinde tekfur sarayı veya başka bir 
saray var mıydı? Eğer varsa, bu saray 
hangi dönemden (Bitin, Roma, Bizans) 
kalmaydı? Yenisi, eskisi yıkılarak mı, 
yoksa bir ilave olarak yerinde bırakılarak 
mı inşa edilmişti? Mimar mühendisi 
kimdi? Bu soruların yanıtını bugün tam 
olarak veremiyoruz...

Fethin hemen ardından, Bursa’yı idari 
bir merkez olarak yeniden düzenlemeye 
koyulan ve bunun bir parçası olarak iç 
kalenin içinde bir Bey Sarayı inşa ettiren 
Orhan Gazi’nin kişiliğinde içkin yönetme 

ve hükmetme şeklini, başka bir ifadeyle 
hükümdarlık ruhunu bu saray ne ölçüde 
yansıtmaktaydı yahut yansıtıyor muydu? 
Yazık ki bunu da bilmiyoruz…

Bu konunun tam olarak 
aydınlatılmasının, bir yapının fizik 
özelliklerinin bilinmesinden ve bunların 
bir çırpıda sayılıp dökülmesinden öteye 
bir anlamı var. Şundan ki Bursa Bey 
Sarayı, her şeyden önce Bursa kent 
tarihi ve kültür tarihi bakımından 
büyük bir değeri ifade ediyor. Bu 
değerin aydınlatılıp iyiden iyiye belirgin 
kılınması Osmanlı tarihinin başlangıç 
döneminin daha iyi anlaşılması açısından 
da büyük önem taşıyor.

Bursa’da bir kısmı eşsiz benzersiz olmak 
üzere yüzlerce anıtsal yapının bulunduğu 
bir gerçek. Bunlara, bir de Bursa Bey 
Sarayı’nın -hiç değilse temellerinin 
ortaya çıkarılarak- eklenmesi arzusu 
küçümsenmemeli ve bir nicelik meselesi 
olarak görülmemelidir.  Ulu Cami’nin, 
Hüdavendigar Caminin, Muradiye 
Cami ve külliyesinin, Yeşil Cami 
ve külliyesinin olmadığı bir Bursa 
düşünülemez. Bu anıtsal yapılar ve 
diğerleri Bursa’nın talihidir; ama aynı 
zamanda Türkiye’nin de talihidir. Bey 
Sarayı da Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
sürecini ve bir dünya devletine doğru 
ilerleyişini daha iyi anlayabilmek için bir 

şans, bir fırsat; değerlendirilmesi gereken 
bir talihtir.

BEYLİKTEN DÜNYA 
DEVLETİNE
Bursa, Osmanlı Devletinin sağlam 
temeller üzerinde kurulduğu ve 
cihanşümul bir imparatorluğa 
doğru ilerleyişinin tüm araçları ile 
tüm yapıtaşlarının sabırla, azimle 
şekillendirildiği kenttir. İmparatorluğun 
tarihi boyunca yetkin ve işlevsel kalmış 
kurumları ilk ivmelerini Bursa’dan 
almış, ilk kadrolarını da Bursa’dan 
devşirmiştir. Sadaret makamı başta 
olmak üzere kadıaskerlik (sonradan 
Şeyhülislamlık), beylerbeyliği, sancak 
beyliği gibi makamlar ile bunların 
faaliyetinin içeriğini belirleyen Osmanlı 
hukuku; enderun ve yüksek medreseler 
gibi eğitim kurumları ve darüşşifa gibi 
sağlık kurumları ilk kez Bursa’da ortaya 
çıkmış ve hemen hemen hiç eskimeden, 
çağının dışına da düşmeden yüzlerce yıl 
imparatorluğa hizmet etmiştir. Açıktır 
ki bu kurumlar olmadan Osmanlı 
Devleti, kuruluşunu izleyen yüz yıl 
içinde orta Anadolu’dan Balkanlar’a 
ve Rumeli içlerine kadar  genişleyen 
bir imparatorluk haline gelemez ve 
sonrasındaki muazzam hamlelerini de 
yapamazdı.

K AYIP BİR HAZİNE: BURSA BEY SAR AYI

Tarihsel kaynaklar Orhan Gazi’nin, Bursa’nın fethinden hemen sonra kent içinde planlı ve yoğun bir imar 

faaliyeti başlattığını gösteriyor. Bunun birçok sebebinden biri kuşkusuz genç hükümdarın, beyliğine 

ilişkin gelecek tasarımında Bursa’nın çok özel bir yerinin olacağını düşünmesiydi. Bursa’yı, Osmanlı 

ülkesinin başkenti ilan etmesi ve kurucu Osman Gazi’yi Hisar içinde Gümüşlü Kümbet’e defni bu 

tasarısıyla uyumluydu. Doğrusu Orhan Gazi için saraylar, malikhaneler, ulu konaklar çok da ilgilendiği bir 

yaşam biçimini ifade etmiyordu; ama saray olmadan olamayacağı da bir gerçekti.
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Genel olarak saray, ama özellikle de 
o sarayda mukim hükümdar (Orhan 
Gazi), bütün bu kurumların yalnızca 
tasarlayıcısı, kurucusu değil aynı 
zamanda yöneticisi ve beyniydi. Diğer 
taraftan bunların yetkinlikle sürmesi için 
ihtiyaç duyulan eğitimli, bilgili, çağını 
ve hükümdarını iyi anlamış asker ve 
sivil yöneticiler bu sarayda, dolayısıyla 
Bursa’da yetişmekteydi. Pekiyi bu nasıl 
olmuştu?

Kimi gezginler, Bursa’nın fethinden 
yüzyıllar sonra, surlar içinde birbirinden 
bağımsız yapılardan oluşan ve 
merkezinde içinde kayıklarla gezilen bir 
havuzu bulunan bir Bey Sarayından söz 
eder. Buradaki en önemli vurgu, sonraki 
yüzyıllarda İstanbul’da saray çevrelerinin 
eğlencelerini, saray şenliklerini akla 

getirdiği için “havuz”dan ibarettir. 
Oryantalist bakış açısı dikkate 
alındığında bu kuşku temelsiz de 
görülemez. Aşıkpaşazade de özellikle 
Yıldırım Bayezıd üzerinde durarak, 
Osmanlı sultanlarının yabancı kadınlarla 
evlenip atalarının sahip olmadığı kimi 
alışkanlıklar edindiklerinden (Sakalını 
kestirmek, içki içmek, eğlenmek gibi) 
yakınmamış mıydı?

Prof. Dr. Mefail Hızlı Hoca (Ankara 
Müftüsü),  Bursa Bey Sarayına ait 
olduğunu düşündüğü bir taç kapısının 
-bunu yüzde yüz doğrulayacak verilere 
henüz sahip olmasa da-,  az rastlanır 
sanatkarlığı nedeniyle Rusya’nın 
Petersburg kentindeki ünlü Hermitage’da 
sergilendiği görüşündeydi.  Bu ayrıntı 
dışında sarayın sanatsal her hangi bir 

özelliğini vurgulayan bir bilgi yoktur. 
Texsier’in kalıntılarını görüp kaba bir 
çizimini yaptığı, Gabriel’in de başka 
çalışmaların ışığında bir kez daha planını 
çıkardığı saray, öyle anlaşılıyor ki hayli 
alçakgönüllüydü ve öyle aman aman bir 
ihtişamı yoktu.

Şu kadarını iyi biliyoruz: Orhan Gazi, 
saray sevdalısı hükümdarlardan değildi. 
Onun çağında Bursa’ya ve İznik’e gelen 
ünlü Arap gezgin Battuta, ne kadar 
istese de Orhan Gazi ile yüz yüze gelip 
görüşemez. İznik’te, hükümdar vekili 
olarak Nilüfer Hatun’u sarayında ziyaret 
edebilir ancak. Bunu -Nilüfer Hatun’un 
kendisini bir başına kabulünü- ilginç 
bir durum olarak kaydeder, ama saraya 
ilişkin hiçbir gözlemini aktarmaz. 
Besbelli ki Nilüfer Hatun’un gezgini 

Elçi ziyareti
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kabul ettiği İznik’teki sarayında gezgini 
büyüleyecek bir tarafı bulunmamaktadır. 
Buna karşılık, Orhan Gazi’nin bu tarihte 
yüz hisarının olduğunu ve bunların 
askeri ve idari işlerini çok önemsediği 
için her geceyi birinde geçirdiğini, bu 
yüzden onunla karşılaşmanın tamamen 
rastlantıya bağlı bulunduğunu, eklemeden 
edemez.

Yalnızca Battuta değil Bizanslı tarihçi 
Pakhimeres de, Tevarih-i Ali Osman’ın 
yazarı Aşıkpaşazade Derviş Ahmet 
de ve Osmanlı Tarihi yazarı Hammer 
de “Sarayında Oturan Bir Hükümdar”  
olarak resmetmezler Orhan Gazi’yi.  Bu 
yazarlar, Bursa Hisarı içinde görkemi, 
büyüklüğü veya başka hayranlık 
uyandıran bir özelliği bulunan bir 
saraydan da söz etmezler…

Eğer bu gerçekse, Bursa’daki Bey 
Sarayı’nın belki hükümdardan da çok 
beyliği, devlet ve toplum düzenini 
temsil ettiğini söylemek gerekir. Her 
şeyden önce hükümdar sarayı veya Bey 
Sarayı olarak nitelenen yapı, oylumu ve 
görünümü ne olursa olsun kamu işlerinin 
görüldüğü yerdir; devlet varlığıdır, 
devleti ifade eder ve üzerinde yükseldiği 
topluma yöneliktir. Başka bir ifadeyle, 
Devlet Ana’nın toplumsal kültürde 
çağrıştırdığı, akla getirdiği, kapsadığı ne 
varsa Osmanlı sarayı; özellikle Osman 
Gazi ve Orhan Gazi döneminde, merkez 
lehine halkçılığı biraz zayıflamış kabul 
edilse de l. Murat, ll. Murat ve Yıldırım 
Bayezid dönemlerinde de odur: Miras 
olarak hiç “akça ve altın” bırakmayan 
Osman Gazi; elinde kepçe ile beytülmal 
kazanından Hristiyan mı, Müslüman mı 
yahut Musevi mi  bakmadan, sormadan 
ve sormayı da aklına getirmeden 
yoksullara “aş” dağıtan Orhan Gazi; 
Nilüfer çayının üzerine köprü kuran 
Nilüfer Hatun;  aynı çayın üzerine 
başka bir köprü kuran Selçuk Sultan; 
ibadet ölçüsünde eğitimi önemsediğini 
camisinde bile ihmal etmeyen l. 
Murat; sanatkarın, edibin, müellifin, 
musikişinasın hamisi ll. Murat ve anıtsal 
ibadethanelerinin yanında Yıldırım 

Daruşşifası’nı Bursa’ya emanet bırakmış 
Yıldırım!

ORHAN GAZİ - ALA’ADDİN 
DİYALOĞU
Devlet Ana ütopyasının kaynağı, 
Türklerin göçebe ve askeri topluluklar 
halinde örgütlenmeleriyle yakından 
ilgilidir. Selçuklu devletinin yaylak 
ve kışlak olarak kullanmaları için 
verdiği topraklarda bir uç beyliği olarak 
örgütlenen Osmanoğulları, başlangıcında 
bir askeri şefler demokrasisi ile 
yönetilmekteydi. Bu yönetim biçimi 
Acem’de olsun, Anadolu’da olsun büyük 
merkezlerin dışına, kıyı ve uçlara sürülen 
Türkmen toplulukların Rumeli’deki 
sürekli ilerleyişini ve İstanbul’un 
baskıları karşısındaki direncini 
açıklamaktadır. Osman Gazi’nin 
Bilecik’te vefatından sonra Bursa’da 
bir araya gelen Orhan Bey, Aleaddin 
Bey kardeşler arasındaki diyalog 
Osmanoğulları’nın hiç değilse sayılan 
hükümdarlar dönemindeki saraylarının 
bu özniteliğini açıkça belirtir. 
Aşıkpaşazade bu diyaloğu şöyle aktarır: 
(Orhan Bey) Babası ölünce kardeşi 
Aleaddin Paşa ile bir araya geldiler. İşin 
gereği ne ise gördüler. O zamanda “Ahı 
Hasan” vardı ki onun tekkesi de vardır. 
Bursa Hisarı’nda beğ sarayına yakındır. 
O zamanda olan azizler toplandı. 
Osman’ın malı var mı, yok mu diye 
sordular. Teftiş ettiler ki bu iki kardeş 
arasında miras taksim oluna. Baktılar ki 
ancak fetholunan ülkeler var. Akça ve 
altın hiç yok. Osman Gazi’nin bir sırtlak 
tekelesi (giysi) vardı, yenice idi. Bundan 
başka bir yancığı (atın yanına asılan 
torba), tuzluğu, kaşıklığı, bir sokman 
çizmesi, birkaç iyice atları ve birkaç 
sürü koyunu vardı. Şimdiki zamanda 
(1460’lar) Bursa yörelerindeki beğlik 
koyunlar ondandır. Sultanönü’nde birkaç 
yüğrük atı vardı. Birkaç çift de öküzü 
bulundu. Başka bir şeyi bulunamadı.
Orhan Gazi kardeşine dedi ki: “Sen ne 
dersin?” Kardeşi Aleaddin Paşa: “Bu 
ülke senin hakkındır. Buna çobanlık 
etmeye bir padişah gerek ki memleketin 
işlerini görüp başara. Padişaha iş görecek 

lüzumlu şeyler ister. Padişaha lüzumlu 
olan şeyler bu atlardır. Koyunlar da 
padişah şöleninin gerektirdiği şeydir. O 
halde bizim bölüşecek neyimiz var ki 
bölüşelim” dedi.

Orhan Gazi: “Öyleyse gel o çoban sen 
ol” dedi.  Alaaddin Paşa: “Kardeş! 
Babamızın duası ve himmeti seninledir. 
Onun içindir ki kendi zamanında askeri 
senin yanına vermişti. Şimdi çobanlık 
dahi senindir” dedi.
Aşıkpaşazade Derviş Ahmet’in bunları, 
Fatih Sultan Mehmet’in Osmanlı yönetim 
merkezini İstanbul’a taşımasından 
sonra yazdığı düşünülürse bire bir 
doğruluğunun su götürür olduğu açıktır. 
Ne Orhan Gazi, ne Aleaddin Paşa iktidarı 
hırsla, arzuyla istiyordu da diyemeyiz. 
Bunu söylemek özellikle Orhan Gazi 
bakımından ve onun kişiliğini açıklayan 
eylemi bakımından yeterince açık olan 
gerçekle çelişir.

BÜYÜK DEVLET STRATEJİSİ
Tarihsel kaynaklar Orhan Gazi’nin, 
Bursa’nın fethinden hemen sonra 
kent içinde planlı ve yoğun bir imar 
faaliyeti başlattığını gösteriyor. Bunun 
birçok sebebinden biri, kuşkusuz genç 
hükümdarın beyliğine ilişkin gelecek 
tasarımında Bursa’nın çok özel bir 
yerinin olacağını düşünmesiydi. Bursa’yı, 
Osmanlı ülkesinin başkenti ilan etmesi ve 
fethi görmeden vefat eden kurucu Osman 
Gazi’yi Hisar içinde Gümüşlü Kümbet’e 
defni bu tasarısıyla uyumluydu. Doğrusu 
Orhan Gazi için saraylar, malikhaneler, 
ulu konaklar çok da ilgilendiği bir yaşam 
biçimini ifade etmiyordu; ama saray 
olmadan olamayacağı da bir gerçekti. 
Çünkü saray,  bu tarihte 35-36 yaşındaki 
genç hükümdar için yalnızca harem 
ve selamlıktan ibaret bir ikametgahı 
değil, devletin yönetim merkezi ve 
geleceğin sultanları ile yardımcılarına 
devlet terbiyesinin, devlet ahlakının 
kazandırılacağı bir mekandı ve elbette 
bu işler için uygun fiziki yapıya da sahip 
olmalıydı.
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İşte bir yönetim merkezi, aynı zamanda 
hükümdarın ve ailesinin özel konutu 
olacak Bursa Bey Sarayı’nın inşaası, 
kentin yeniden imarına ilişkin çabanın 
bir parçası olarak böyle başladı ve 
kısa sürede tamamlandı. İmparatorluk 
merkezi İstanbul’a taşınıncaya değin 
gerek devlet,  gerekse hanedan yaşamında 
özel önemini ve yerini koruyan, dillere 
destan düğünler ile masalsı şölenlere 
de sahne olan saray 110 x 150 metre 
boyutlarındaki eski iç kalenin içinde ve 
günümüzde garnizon komutanlığı ile 
ordu evinin bulunduğu yerdeydi. Orhan 
Gazi döneminde Bey Sarayındaki yaşama 
ilişkin açık ve kanıtlanabilir bilgiler elde 
değilse de  sonrasında ne olduğu sarayın 
masraf cetvellerinden, saray için yapılan 
harcamalardan ve ödemelerden açıkça 
anlaşılmaktadır. Örneğin yükselme 
devrinde sarayın hizmetlerini başta 
sipahi süvariler, kapıcılar, çavuşlar, farklı 
doğancı sınıf ları olmak üzere, azık ve 
azık gereçlerini temin edenler, mutfak 
görevlileri, hizmetkarlar, hazinedarlar, 
defterdarlar, silahtarlar, harem görevlisi 
hadımlar ve hadım ağaları ile birlikte 
binlerce kişi görmekteydi.  Fatih Sultan 
Mehmet’in Anadolu’daki bir seferden 

dönüşünde, Bursa’da yolun iki tarafına 
dizilip karşıcı çıkan Yeniçerilerin, 
“Sultan’ın ilk seferidir, ulufe gerekir” 
diye ulufe talep etmeleri üzerine Edirne 
Sarayındaki hizmetlilerinden 700 kişiyi 
görevlerinden uzaklaştırdığı, yeniçeri 
ağasını da değnekletip Amasya sancağına 
sürdüğü bilinmektedir.

Saray hizmetlilerinden bir kısmının, 
özellikle Hristiyan kökenli olup 
İslamlaşmış kişilerden seçilmesi, en 
başından itibaren göze çarpan bir 
olgudur ve bunların sayısı on beşinci 
yüzyıl boyunca düzenli olarak artmıştır. 
Başlangıçta Hristiyan kökenliler, 
olasılıkla doğal gelişmelere veya 
rastlantılara bağlı olarak yetenekleri, 
yararlılıkları, askeri veya diplomatik 
hizmetleri dikkate alınarak saray 
hizmetine girmekteydi. Örneğin, yüzlerce 
yıl boyunca kısmi bir özerklik içinde 
akıncı beyleri olarak Osmanlı Devletinin 
sınırlarından ve sınır güvenliğinden 
sorumlu olmuş Mihaloğulları ve bir 
olasılıkla da Evrenosoğulları gibi 
ünlü bey ailelerinin atalarının durumu 
böyledir. Bunlara Lala Şahin Paşa’yı 
ve Samsa Çavuş’u izlemiş oğulları, 

torunları da ekleyebiliriz. Elbette bu 
ailelerin tüm tarihinde değil yalnızca 
ilk kuşağı için Hristiyan kökenin bir 
önemi, bir anlamı vardı. Örneğin Gazi 
Mihal, Osman Gazi’nin en yakın ve 
en güvendiği yoldaşlarının başında 
geliyordu. Sonradan (Osman Gazi’ye 
yoldaş olduktan 17 yıl sonra) İslam dinini 
benimsedi ve Osman Gazi’nin huzurunda, 
belki de evinde gerçekleşen yalın bir 
törenle Müslüman oldu ve Orhan Gazi’nin 
de tüm önemli işlerinde ve savaşlarında 
“yarar yoldaş” olarak hep yer aldı. Lala 
Şahin Paşa, Orhan Gazi’nin yanında bir 
asker ve yönetici olarak sivrildi. Osmanlı 
kültürünü ne ölçüde benimsediği kamusal 
hizmetlerinden, vakfiyelerinden açıkça 
bellidir. Orhan Gazi’nin tahtın varisi 
Murat Hüdavendigar’ın lalalığını ona 
vermesi de, bu konuda çok açıklayıcı 
başka bir kanıttır.

Başlangıçta böyle olsa da Osmanlı 
Devletinin bir dünya devletine dönüşmeye 
başladığı 15. Yüzyıl boyunca Hristiyan 
kökenlilerin devlet hizmetindeki yeri 
ve ağırlığı giderek arttı. Bunlardan, 
istisnalar bir tarafa, yüksek görevlere 
getirilenler ilk eğitimlerine hükümdarlık 

Albert Gabriel’in Suphi Bey’in 1862 tarihli harita çalışmalarına 
dayanarak çizdiğini özellikle belirttiği  Bursa Kalesi Restitüsyon 
Planı. Planda Orhan Gazi’nin Bey Sarayı ile aynı zamanda yaptırdığı 
düşünülen mescidi de Tophane bahçesinde ve saat kulesinin bulunduğu 
yerde veya biraz daha kuzeyinde gösterilmektedir.

Fransız arkeolog, mimar ve gezgin Charles Texier’in 1830’lardaki 
ziyaretinde gerçekleştirdiği gözlemlere göre Bursa Bey Sarayı, bir ana 
bina ile bahçeler içindeki köşklerden oluşmaktaydı. Çevresi, on yedi 
kuleli bir güvenlik duvarıyla sınırlandırılmıştı. 
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sarayının okullarında (Enderun) veya 
Yeniçeri ocağında başlamaktaydı. 
Sürekli bir elemeden geçen ve ancak en 
yetenekli, en zeki ve en sadık olanların 
hükümdarın çevresine yaklaşabildiği 
bu kapıkulları için saray ve hanedan, 
bütün öteki toplumsal değerlerden 
yukarda bir yerde olmak durumundaydı.  
Elbette Osmanlı kültürü ile yoğrularak 
yetişiyor, İslam’ı ve şeriatını samimiyetle 
benimsiyor, Türkçe konuşuyor ve 
atalarının inancı, dini kültürüyle bağı 
kalmıyor, ama tam da bu nedenle 
hanedanın sadık bir bendesi olmaktan 
başka hiçbir gelecek ümidi de olmuyor.  
“Mağrurlanma Padişahım, Senden 
Büyük Allah var” öz deyişi tam da bu 
kapıkulu, başka bir deyişle “devlet kulu” 
Osmanlı asker ve sivil bürokrasinin, 
Yeniçerilerin durumunu özetliyor. Eğer 
sarayın ve sultanın bir haksızlığına, 
hukuksuzluğuna uğramışlarsa Allah’tan 
başka sığınabilecekleri hiçbir kaleleri 
olmadığı için…

Böyle ilerleyen süreçte devletin mülki 
ve askeri kadrolarını sağlayan sınıf 
yükselme döneminin başlarından 
itibaren temelden değişikliğe uğradı. 
Mihaloğulları, Evrenosoğulları gibi bey 
aileleri hep biraz daha ötelere, merkez 
üzerinde etkili olmayacakları kenar 
kıyı topraklara itildi. Başlangıçta bir 
bey olan Hacı İlbey, sürecin gereklerine 
uymadığından olmalı gazaba uğradı 
ve Lala Şahin Paşa’nın bir tertibi ile 
zehirlenerek öldürüldü.  

Kısacası, bu eski bey ailelerinin 
devlete yararlılıkları ve yaptıkları 
işleri çok önemli, çok değerliydi; ama 
bununla kalmalı, etkinlikleri Bursa’nın, 
Edirne’nin ve İstanbul’un işine karışmaya 
varmamalıydı… Orhan Gazi’nin padişah 
veya sultan değil yalnızca bey olduğu ve 
sarayının da Bey Sarayı olarak anıldığı 
zamanlarda bu ailelerin liderleri ile 
hükümdar arasında aşılmaz sınırlardan 
söz edilemezdi kuşkusuz. Sonuçta 
onlar “bey” sanını taşımakta ve devleti 
yöneten, yürüten belli başlı güçler 
arasında yer almaktaydı. Hristiyan 

ahaliden devşirilen kapıkulları ise 
yalnızca sarayı ve yalnızca sultanı 
tanımakta, ondan başkasına bağlılık 
duymalarını gerektiren bir durum 
bulunmamaktaydı. Çünkü Türk kökenli 
halkla ilişkileri olmadığından ve 
Osmanlı dünyasında canlılığın sürdüren 
aşiret gelenekleri ile de hiçbir bağları 
bulunmadığından ancak sultana ve 
saraya sadık kalarak bir gelecek umudu 
besleyebilirlerdi. Giderek devleti 
yönetenler ve devleti fiilen temsil edenler 
ve devlet gücünü uygulamada ellerinde 
tutanlar bunlar oldu.

SARAY MERKEZLİ İKTİDAR 
ÖRGÜTLENMESİ
Bey Sarayının en önemli işlevinin devlet 
işlerinin yürütülmesi olduğu açıktır. 
Sultan veziriazamı ile orada görüşür, 
vezirleri ve divanı orada toplar, savaş 
veya barış kararlarını da orada verirdi.  
Osmanlı Devletinde ilk veziriazamın 
kim olduğu sorusu, yanıtı açıklıkla 
verilebilmiş sorulardan değilse de, bu 
görevin fiilen ilk kez Orhan Gazi’nin 
kardeşi Aleaddin tarafından üstlenildiği 
sanılmaktadır. 

Aşıkpaşazade, Kite ovasında Fudura 
(günümüzde Ürünlü) köyüne yerleşip 
orada hayır işleriyle uğraştığını söylerse 
de, bunun gerçeğin tümünü değil yalnızca 
bir kısmını ifade edebileceği kanısı 
yaygındır. Osman Gazi’nin amcası 
Dündar’ı saf dışı bıraktıktan sonra 
beyliğin işlerini birlikte yürüttüğü 
isimler, en yakın kan bağına sahip 
olduğu kardeş, yeğen ve oğullarıdır. 
Çünkü gelenekte beylik, bir soydan 
gelenlere aittir ve onların liderleri beydir. 
Nitekim Orhan Gazi, “padişahlığı” 
kabul etmeyen ve bu göreve Orhan 
Gazi’yi uygun bulduğunu açıklıkla 
ifade eden kardeşine “Öyle ise sen bana 
paşa ol” der.  O, bunu da ikinci sınıf 
bir onuru ifade ettiğinden mi, bilinmez;  
reddeder.  Şuradan da bellidir ki Osmanlı 
Beyliğinin başlangıcında “bey” sanını 
taşıyan isimlerin tümü “dışardan” 
gelmiştir. Demir Bey’in Karesi Beyliği 
ele geçirilmiş Evrenos Bey, Hacı İlbey 

öyle katılmışlardır. Mihail, Bizans 
tekfurlarından dolayısıyla beylerindendir. 
Candaroğulları bey ailesinin kurucusu 
Candarlı Halil, Edebalı’nın akrabası 
olduğu ve devlet yönetiminde Ahi 
Ahmet, Ahi Hasan gibi etkin isimlerce 
temsil edilen Ahilerin desteğine sahip 
olduğu, ayrıca kadıaskerliğe varıncaya 
kadar devlet hizmetinde büyük başarı 
gösterdiği için yapabilmiştir bunu.
Buna karşılık ilk beylerbeyi Lala Şahin 
Paşa, bey değil yalnızca paşadır. Orhan 
Gazi’nin taht adayı şehzadesi Süleyman 
Paşa, tüm hizmetlerine ve yararlılıklarına 
karşın beyliğin başında babası bulunduğu 
için “bey” değil yalnızca “paşa” sanını 
kullanır, başkaları da öyle anarlar onu. 
Murat Hüdevendigar, Yıldırım Beyazıt 
ve savaş meydanında hükümdar otağına 
çağrılıp orada boğdurulan  Yakup da 
isyancı Kasım da bey sanını kullanmaz, 
kullanamazlar. Son ikisi yalnızca 
“çelebi”dir: Kasım Çelebi ve Yakup 
Çelebi!

Hükümdarın devlet işlerinde yardımcısı 
veziriazam olarak anılıyordu ve başlarda 
bu görev için tek kişi yeterli olmaktaydı. 
Orhan Gazi’nin kardeşine, “Öyleyse 
sen bana paşa ol” derken devletin ikinci 
adamlığını önerdiğini düşünmek gerekir. 
Olasılıkla bu görev, hanedan dışından 
birine verilmeyecek kadar önemliydi o 
tarihte ve devlet erkinin paylaşılması 
anlamına geliyordu. Ne var ki 15. Yüzyıl 
boyunca görevler ve sorumluluklar 
arttığından, veziriazama sayısı üçe 
varabilen vezirler yardım ettiler. Örneğin 
Candarlı Halil Paşa, Beyazıt Paşa ve İvaz 
Paşa hangisinin birinci sırada olduğu 
beli olmadan vezirlik yapmış görünürler. 
Olasılıkla Beyazıt Paşa önde geleni 
olmalı ki, düzmece olayında Halil ve İvaz 
paşalar sefere onun gitmesi gerektiğini 
öne sürerler ve İzmirlioğlu’nun Mustafa 
Çelebi’ye rağmen onu idam etmesinden 
gizli bir memnuniyet duyarlar. 

Toplantılarını Bey Sarayında yapan 
Divan bu üç vezirden başka, kadıasker 
veya kazasker‘in yanında Rumeli için 
başdeftardarı da içermekteydi. Nişancı da 
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(Mühürdar) Divan’ın tabii üyelerindendi. 
Sonradan, ikinci bir başdefterdar 
daha  (Anadolu Başdefterdarı) katılır 
divana. Birinci Murat döneminde, 
Avrupa coğrafyasındaki genişlemeye 
bağlı olarak Rumeli Beylerbeyi 
de divana dahil edildi. Yıldırım 
döneminde Anadolu Beylerbeyliği 
oluşturulunca, Rumeli Beylerbeyi’nin 
bir eşiti olarak ona da divanın kapısını 
açmak gerekti.  Devlet iktidarının 
en merkezinde yer alan Divan’ın bu 
şekilde örgütlenmesi ve koşullara bağlı 
olarak genişlemesi imparatorluğun tüm 
dönemlerinde izlenen bir model oldu. 
Örneğin sonrasında kara ordusunda ve 
donanmadaki büyüme kapudan paşa ile 
yençeri ağasının da divan üyesi olarak 
kabul edilmelerini getirdi. Sistem 
beylerbeyiliklerde ve sancaklarda da 
benzer biçimde yürüyordu.

BEY SARAYI’NDA DÜĞÜN
Bursa Bey Sarayı bir yanıyla devletin 
işlerinin görüldüğü bir kamu yapısı 
iken, bir diğer yanıyla da hükümdarların 
eşleri, şehzadeleri ve sultanlarıyla özel 
yaşamlarını sürdürdükleri mekandır. 
Şehzadeler, sultanlar orada doğuyor, 
büyüyor, eğitim görüyor; sünnetlerde ve 
evliliklerde şölenler gerçekleştiriliyor; 
ölümlerde yas tutuluyor ve hükümdar 
ailesinden konuklar da orada 
ağırlanıyordu.

Bizans İmparatoru Kantakuzenos’un 
1346’da Orhan Gazi’yle evlendirilen kızı 
Theodora, Bursa Bey Sarayı’na gelen 
ilk gelindir. Murat Hudavendigâr’ın 
şehzâdeleri Bayezıd ve Yakup Çelebi’yle 
Savcı Bey’in sünnet düğünleri de burada 
yapıldı. Bu dönemde sarayda, “Karagöz”e 
benzeyen bir tür gölge oyunu olan “Zıll-ı 
hayal”in (hayal gölgesi) oynatıldığı 
ve halka açık şenliklerle kutlamaların 
yapıldığı belirtilmektedir.  Sarayda 
yaşanan en görkemli düğün, şehzâde 
Bayezid ile Germiyan beyi Süleyman 
Şah’ın kızı Devlet Hatun’un evlenme 
törenleridir. Bu düğünde beylerin ve 
davetli hükümdarların yanısıra her 
sınıftan halkın da yeni evlilerle tanışıp 

armağanlarını sunma fırsatı buldukları 
anlaşılmaktadır.  Düğünü anlatan 
Aşıkpaşazade, özellikle Evrenos Bey’in 
sunduğu armağanları ve bunların 
sunum şekleni öve öve bitiremez. Onun 
anlatımına göre,  düğüne (1381-1382) 
bütün Müslüman hükümdarları (Mısır 
hükümdarı dahil) ile Anadolu’daki Türk 
beyleri ulaklar gönderilerek ayrı ayrı 
davet edilmişlerdi. 
Bunların bir kısmı 
düğünde hazır bulundu, 
bir kısmı da elçilerini 
gönderip hediyelerini 
sundu. Evrenos Bey, 
hediye olarak yüz 
köle ve yüz câriye 
getirmişti. Bunlardan 
önde bulunan on 
kölenin ellerinde altın 
dolu gümüş tepsiler, 
arkasındaki diğer on 
kişinin ellerinde de 
gümüş dolu altın tepsiler 
vardı. Diğer seksen 
esirin ellerinde de saf 
gümüşten yapılmış kâse, 
bardak, şamdan, ibrik ve 
leğenler vardı. Elçiler, 
Sultan’ın beylerinden 
birinin bu kadar hediye 
getirdiğini görünce 
hükümdarları adına 
getirdikleri armağanlar 
nedeniyle mahçubiyet 
duydular. Sultan 
Murad, Evrenos Bey’in 
getirdiği hediyelerin 
hepsini Mısır elçisi 
vasıtasıyla Mısır 
hükümdarına gönderdi. 
Mısır hükümdarının 
gönderdiği hediyeler 
ve iyi cins atları da 
Evrenos Bey’e verdi. 
Diğer hükümdarlardan 
gelen hediyeleri de 
kendine hiçbir şeyi 
ayırmadan bir kısmını 
devlet adamlarına; bir 
kısmını da bilginlere ve 
yoksul halka dağıttı.  

Mehmet I Çelebi ve Murat II’nin tahta 
çıkış törenleri de Bursa Bey Sarayı’nda 
gerçekleştirilmiştir. 1365’te Edirne’nin 
fethedilerek başkent yapılmasına karşın, 
Bursa sarayının önemi azalmamıştı. 
Ne var ki 1453’te İstanbul’un fethinden 
sonra, Bursa sarayı yavaş yavaş ve kesin 
biçimde yazgısına terk edilmiştir.

Sarayda eğlence
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İsmail CENGİZ

OSMANLI’NIN KURULUŞUNDA VE
BEY SAR AYI’NDA GÜVENLİK

Osmanlı Devleti’nin yönetiminde, 
dolayısıyla “saray yaşantısında” Türk-
İslam sentezinin izlerini görmek 
mümkündür. Gerçekten de Osmanlı’nın 
İslam Hukuku’nun ve Türk örf ve 
adetlerinin temelleri üzerinde kurulduğu 
görülür. Osmanlı kuruluş sürecinde bir 
taraftan Kabe’yi, Kur’an-ı kendisine 
düstur edinirken, öte yandan Anadolu 
Selçukluları’nı ve İlhanlılar’ı kendisine 
örnek almıştır. Birçok kaynak; 
Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarının 
genişlemesi sonrası Hıristiyan çocukların 
8-18 yaşlarında alınarak yetiştirilmesi 
(devşirilmesi) ile oluşturulmaya başlanan 
Yeniçeri Ocağı’nın temellerinin Bursa’yı 
fetheden Orhan Gazi veya I. Murad 
döneminde atıldığını belirtilir.

 Rivayete göre Bursa’yı fetih sonrası 
Orhan Gazi devşirme çocuklardan kurulu 
bir ordu kurduğu zaman Hacı Bektaş-ı 
Veli dergahına gelip yeni kuracağı 
yeniçeri ocağı için dua istemiştir. 
Dergahı ziyaret eden Orhan Gazi, 
orada bulunan Pir’e; “- Pir hazretleri, 
yeni kurduğum ocak için sizden hayır 
duası almaya geldim” diyerek, duasını 
istemiş Hacı Bektaş’taki pir de, elini 
çocuklardan birinin başına koyarak: 
“- Bunların adı yeniçeri (yeni asker) 
olsun diyerek Cenabı Hak yüreklerini ak, 
pazılarını kuvvetli, kılıçlarını keskin, 
oklarını tehlikeli, kendilerini daima 
galip buyursun” diye dua eder. O yüzden 
yeniçeri ocaklarına Ocak-ı Bektaş-î-
yân , kendilerine Taifei Bektaş-î-yân, 

Güruh Bektaşiye, Zümre-i Bektaşiye gibi 
isimler vermişlerdir. Ancak erken dönem 
Osmanlı tarihçileri Aşıkpaşazade, Neşri, 
Kemal, Oruç ve anonim tarihler yeniçeri 
teşkilatının, Sultan I. Murad tarafından 
1361 yılında Edirne’nin fethini 
takiben kurulmuş olduğu konusunda 
hemfikirdirler. Yeniçerilerin kanun ve 
kaidelerini içeren Kavanin-i Yeniçeriyan 
da bu görüşü benimser.
 
Nitekim; “…Edirne’nin 1361 yılında 
fethinden sonra Rumeli’nde gerçekleşen 
fetihler sonucu savaş esirleri büyük 
artış göstermişti. Gazilerden Sultan 
için esir başına beşte bir pencik (penc-i 
yek) alınmaya başlandı. Genelde her 
türlü ganimeti askerin elinde bırakmak 
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cömertlik sayılırdı. I. Murat, Çandarlı 
Kara Halil Hayrettin Paşa’nın arzı 
üzerine Gelibolu geçidinde Kara 
Rüstem’e pencik toplama yetkisi verdi. 
Pencik, her beş esirden biri yahut 
esir beş değilse değerinin beşte biri 
olarak toplanmaya başladı. Bu yenilik 
askerin hiç hoşuna gitmemiş ve bu 
uygulamadan kaçmak için esirleriyle 
Anadolu’ya başka yollardan geçmeye 
başlamışlardı. Bunun üzerine Evrenos 
Gazi’ye, Pencik’in sınırda toplanması 
için emir gönderildi ve dini niteliği 
göstermek üzere tahsil işi için de bir kadı 
atandı. Çandarlı, devlet elinde toplanan 
çok sayıda Pencik oğlanlarından sultan 
kapısında yeni bir asker, yeniçeri yapma 
fikrini buldu. Oğlanlar Bursa civarında 

Türk köylerine gönderildi ve Türkçeyi 
öğrenip İslamlaşmaları sağlandı. Sonra 
bunlar bir kışlada toplanıp sultanın 
emrinde bir yoldaş ordu, yeniçeri 
ordusunu oluşturdular. Kökenleri ne 
olursa olsun, Türk dilini ve İslam dinini 
öğrenmek üzere Anadolu köylerine 
gönderilen bu devşirme çocukların Sünni 
İslam’dan ziyade halk inançlarına eğilim 
gösterdikleri kuşkusuzdur.”
“Şu gerçek bilinmelidir ki, Osmanlı 
kuruluş yıllarında koyu Sunni düşünceye 
sahip bir yapıda değildi. Orhan Gazi’nin, 
dervişlerin konaklamaları, namaz, semah 
gibi ibadetlerini yerine getirmeleri 
için inşa ettirdiği imaret ve tabhaneli 
zaviyelerin yanı sıra onun Babai dervişi 
Geyikli Baba ile ilişkileri bu izlenimi 

desteklemektedir. Hacı Bektaş-ı Veli, 
Osman Bey veya onun neslinden 
herhangi biriyle karşılaşacak kadar 
uzun yaşamamış olsa da Orhan Gazi’nin 
anne tarafından dedesi Osman Gazi’nin 
kayın pederi olan Şeyh Edebali’nin Hacı 
Bektaş ile birlikte Amasya’da yaşamış 
bir Vefai dervişi olan Baba İlyas’ın 
müridi olduğunu ve Edebali’nin de diğer 
müritler gibi Baba İlyas’ın yokluğunda 
Hacı Bektaş’a uyduğu bilinmektedir. 
Şeyh Edebali’nin kızını bilindiği üzere 
Osman Gazi ile evlendirmesi, Osman 
ocağı ile Hacı Bektaş arasındaki ilişki 
daha anlaşılır bir hale gelmektedir. Buna 
Edebali’nin yolculuk yapanlara hizmet 
veren bir misafirhaneye sahip Ahi şeyhi 
olduğu da eklenince, Osman Gazi’nin 
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damadı olarak desteğini sağladığı Şeyh 
Edebali’nin Hacı Bektaş ile ilişkisi daha 
da önem kazanmaktadır…”
 
Osmanlı’da saray güvenliğini sağlayan 
“Kapıkulu Askerleri”nin oluşumu ile 
ilgili bu özet bilginin yeterli olacağını 
düşünüyor ve Osmanlı’nın kurumsallaşma 
adına attığı ilk adımlardan biri olan Bey 
Sarayı ve çevresindeki güvenliğin kimler 
tarafından, ne şekilde, nasıl sağlandığı, 
nasıl organize edildiği hususunda 
derlenen bilgileri paylaşmak istiyorum.
 
Döneminde kente hakim tepe üzerinde 
yer alan Tophane’deki var olduğu 
anlaşılan Bizans Tekfur Sarayı’nın 
bulunduğu mekanda Orhan Bey (Gazi) 
zamanında inşa edilen ve İstanbul’un 
fethedildiği 1453 yılına kadar her türlü 
önemli resmi kararların alındığı Bey 
Sarayı; şüphesiz ki, konumu, haremi 
ve işlevi itibariyle devletin itibarı 
ve güvenliği açısından en hassas 
noktalardan biri olmuştur.
 
Şehrin o zamanki sınırlarının en dış 
noktasında, bugünkü Tophane sırtlarında, 
Orduevi, Endüstri Meslek Lisesi ve 
Devlet Hastanesi’nin olduğu alan dahil 
olmak üzere, bahçeler içinde dağ köşkü 
şeklinde, Roma mimari etkisinde 
muhtemelen var olan Tekfur Sarayı’nın 
genişletilmesiyle oluşturulan ve en son 
1840’lı yıllarda gezginlerin hatırat ve 
gravürlerinde bilgi edinebildiğimiz “Bey 
Sarayı”, Osmanlı’nın ilk altı Padişahı’na 
ev sahipliği yapmış mekan sıfatıyla 
en üst düzeyde güvenlik korumasının 
olduğu yer olmuştur. Aslında konumu 
itibariyle doğal korunaklı bir mevkiide 
yer alan Bey Sarayı etrafının, ilk 
günlerde Bursa’nın fethinden önce 
Türkistan’dan, Buhara’dan Bursa’ya 
gelen Abdal Musa, Baba Sultan (Geyikli 
Baba), Abdal Murad, Dolu Baba gibi 
40 Abdal’ın denetiminde veya bunların 
müritlerince koruma altına alınarak saray 
ahalisinin güvenliğinin sağlandığını 
tahmin edebiliyoruz. Osman Gazi’nin 
çevresindeki Akçakoca, Gündüzalp, 
Saltukalp, Turgutalp, Abdurrahman 

Gazi, Akbaş Mahmud Alp, Karaoğlan, 
Kara Mürsel gibi insani hisleri yüksek, 
heyecanlı ve atak bir ruhsal yapıya sahip 
olan; her zaman mazlumun, haklının, 
doğrunun yanında yer alan Alp’lerin 
(Gaziler), ahiler ve dervişlerin ve onların 
yetiştirdikleri müritlerin Osmanlı’nın 
kurumsallaşma yıllarında sarayın ve 
elbette devletin güvenliğini sağladıklarını 
söyleyebiliriz. Osman Gazi’ye yoldaşlık 
eden Aykud Alp’in oğlu Kara Ali Bey, 
onun devamı Kara Timurtaş Paşa, Yahşi 
Bey, Umur Bey, Oruç Bey ve Ali Bey gibi 
gazilerin, akıncıların nesilleri Osmanlı 
Hanedanı’na asırlar boyunca kalkan 
oldular.
 
Sarayın ve hanedanın güvenliğinde; 
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile 
gelişmesinde pay sahibi olan akıncı 
beylerinin rolünü de unutmamak lazım. 
Yüzyıllarca Osmanlı Hanedanı’na 
yakınlığı ile etkinliğini sürdüren 
ailelerden biri, tarihsel olarak Köse 
Mihal’a dayandırılan Mihaloğulları ailesi 
diğeri ise Evrenosoğluları ailesidir. (Hacı 
Tonak, “Üç Yüzyıl Süren Akıncılık: 
Mihaoğulları Bey Hanedanı”, Bursa 
Araştırmaları, Sayı: 6 Sh.36)
 
Anadolu’yu Türkleştiren Hoca Ahmed 
Yesevi’nin müritlerinden Hacı Bektaş-i 
Veli’nin yanında bulunduğu ifade edilen 
36.000 kişi ve yakınında hizmet eden 
360 derviş ve bunların aldığı manevi 
terbiye; kanaatimce Osmanlı Devleti’nin 
güvenliğinin temelini oluşturduğu 
düşünülmektedir. Hanedanın, sarayın 
güvenliğini sağlayacak kişilerin bu 
tarikat dervişlerinden veya bu manevi 
dünyanın yetiştirdiği kişilerden 
seçildiğini düşünüyorum. Nitekim Osman 
Gazi sonrası Orhan Gazi döneminde 
devletin oluşumunda tekkelerin bazen 
bir asker ocağı (derviş-gazi), bazen bir 
karakol (derbendlerde güvenlik görevi), 
bazen bir keşif kolu, ayende ve ravendeye 
(gelene-gidene),  hizmet yeri (han), bazen 
de ilim ve zikir yuvası olarak hizmet 
vermişlerdir. (Hüseyin Algül, “Osman 
Gazi’nin Şahsiyeti”, Bursa Araştırmaları, 
Sayı: 6 Sh.50)

Sultan Yıldırım’ın ölümü sonrası Fetret 
Dönemi’nde yaşananlar, kentin yağma 
edilmesi, Fatih Sultan’ın ölümü sonrası 
başlayan saltanat mücadelesi sonrası 
çıkan kavgalar sonrası güvenliğin üst 
düzeyde temini için muhafızların özel 
olarak yetiştirildiği görülmektedir. 
Timur’un askerlerinin şehre girmesi, 
Sultan Cem’in isyanı, Celali isyanları, 
Abaza Mehmed’in tehditlerine rağmen 
Bursa Sarayı’nın kendini koruduğu, Halil 
İnalcık’ın ifadesiyle “XVII. Yüzyıla 
kadar sarayın, buraya gelen Padişahlar 
ve askeri erkan tarafından kullanıldığı” 
anlaşılmaktadır. “XVII yüzyıla kadar 
Balkanlar, Doğu Avrupa ve İstanbul için 
“Doğu malları”nın önemli bir antreposu 
olma özelliğini koruyan, ipek ticareti 
ve endüstrisinin milletlerarası önemli 
merkezlerinden biri olan” Bursa’da 
huzur ve istikrarın olması, kentteki 
güvenliğin iyi ve kusursuz olmasına 
işaret etmektedir.
 
Osmanlı Devletinin kuruluşunda her 
kasabada birer Kâdı ve Subaşı bulunurdu. 
Kâdı mülkî işlere bakardı. Kasabanın 
huzûr ve güvenini, Kâdının verdiği 
hükümlerin yerine getirilmesini, aynı 
zamanda bir askerî âmir olan “Subaşılar” 
sağlardı.  Aslında günümüzdeki belediye 
zabıtası işlerini yürüten “Subaşılar”, 
halkın güvenliğinden sorumlu kişiler 
olarak (bozuk gıda satışının, fahiş 
kazancın önüne geçilmesi de dahil 
olmak üzere) son derece önemli bir 
vazifeyi eda ediyorlardı. Çünkü Osmanlı 
anlayışına göre, halkın huzur ve güven 
içinde olması demek, devletin ve sarayın 
güven içinde olması demekti… Nitekim, 
temin edilen güvenlik, huzur ve istikrar, 
Bursa’yı dönemin en önemli ticaret 
merkezlerinden biri olmasını sağladı.
Geçmişi, Bithinyalılar dönemine kadar 
uzandığı kabul edilen Bey Sarayı’nın 
ortaya çıkarılarak aslına uygun halde 
restore edilmesi durumunda, Bursa, 
şüphesiz ki, turizm potansiyeli açısından 
zirvelerde yerini alacaktır. 1834’te 
Charles Texier’in saptamalarına göre 
110x150 metrelik bir alanda, bir ana bina 
ile bahçeler içinde bulunan köşklerden 
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oluşan sarayın kalıntılarına XIX. yüzyıl 
ortalarına kadar rastlandığı kayıtlıdır.  
 
186l’de Suphi Bey başkanlığında 
bir kurul tarafından Bursa haritası 
çalışmaları yapılırken, onyedi kuleli 
bir güvenlik duvarıyla çevrilen sarayın 
ve çevre duvarının bazı bölümleriyle 
temellerinin planı da çıkarılmıştı. Sarayla 
mescidin ayakta kalan son kalıntılarının 
da 1855 depreminde tamamen tahrip 
olduğu sanılmaktadır. Aşıkpaşazâde’de, 
sarayın karşısında Murat I. Hudavendigâr 
tarafından bir cuma mescidinin 
yaptırıldığı kayıtlıdır; bu mescidin, 
günümüzdeki Şahadet camisi olması 
da düşünülebilir (bu cami, Murat I 
tarafından 1365’te yaptırılmıştır). Murat 
II döneminde Bursa’ya gelen Bertrand de 
la Broquiere saraya giremediğini, ancak 
bahçesinde içinde kayıkların yüzdüğü bir 
havuzu bulunduğunu öğrendiğini anlatır 
(XVI. yüzyılda Bursa’ya gelen Lubenau 
ise, bunun bir fıskiyeli havuz olduğunu 
belirtir). İstanbul’un fethinden sonra 
Bursa sarayının önemi giderek azalmıştır. 
XVI. yüzyıl başlarındaki kayıtlara göre, 
Bey Sarayı’nda sadece az sayıda güvenlik 
görevlisi bulunmaktaydı. Nitekim l640’ta 
Bursa’ya gelen Evliya Çelebi, yapıya, 
“Bursa imaretlerinin vasıf ları” başlığı 
altında kısaca şöyle değinir: “Eski 
padişahlara ait saray da bu kalededir. 
Fatih’e gelinceye kadar padişahların 
sarayı bu idi. Fakat Hudavendigâr Gazi, 
bazan Edirne Sarayında otururdu. 
Şimdi bu saraylara rağbet edilmeyip, 

terk edilmiştir. Ama yine serdarları 
ve bostancıları vardır.” Lâmiî Çelebi 
(1472-1532), “Şehrengiz-i Bursa”da Bey 
Sarayı’na övgüler düzer, ancak onun 
“padişah hasreti”yle yanıp tutuştuğunu 
belirtir ki, bu da terk edildiğinin 
kanıtıdır.  Şehrengiz’in bu bölümleri 
şöyle:  Serây-ı şahı nice eyleyeni yâd 
Ki ol sahn-ı şerif ü cennet-âbâd Firâk-ı 
pâdişâhiden oda yanmış Serâpâ dûd-i 
mihnetten boyanmış Harab olmuş dil-i 
uşşâka benzer Yakılmış sîne-i müştaka 
benzer harab etmiş firakı şeîriyârun 
Gamından oda yanmış rûzigârun  Bey 
Sarayında yaşam Murat Hudavendigâr 
ile oğlu Yıldırım Bayezit’in saltanat 
yıllarında (1362 -1402), saray, 
yapılan bazı eklerle büyütülmüştü. 
Savaşlarda elde edilen ganimetlerle 
olabildiğince zenginleşmiş, görkemi 
ve yaşam biçemiyle döneminde dillere 
destan olmuştu. Bizans İmparatoru 
Kantakuzenos’un 1346’da Orhan Gazi’yle 
evlendirilen kızı Theodora, saraya gelen 
ilk gelindir. Murat Hudavendigâr’ın 
şehzadeleri Bayezit ve Yakup Çelebi’yle 
Savcı Bey’in sünnet düğünleri burada 
yapıldı. Bu dönemde sarayda, “Karagöz”e 
benzeyen bir tür gölge oyunu olan “Zıll-ı 
hayal”in (hayal gölgesi) oynatıldığı 
kaynaklarda yer almaktadır. Sarayda 
yaşanan en görkemli olay, şehzade 
Bayezit ile Germiyan beyi Süleyman 
Şah’ın kızı Devlet Hatun’un evlenme 
törenleridir. Bu düğünde her sınıf halk, 
yeni evlilerle tanışarak armağanlar 
sundular. Özellikle Evrenos Bey’in 

sunduğu armağanların zenginliğini, 
Osmanlı tarih yazarları anlata anlata 
bitirememektedirler. Yıldırım Bayezit 
zamanında saray daha da büyüdü. 
Özellikle, “Las kızı” veya “Vlak kızı” 
adıyla anılan Olivera’nın Bayezit’e gelin 
gelişinden sonra, sarayın, olağanüstü 
zenginlikler ve debdebe içinde bir sefahat 
merkezi halini aldığı öne sürülmektedir. 
Osmanlı sarayına ilk kez Murat I. 
zamanında girdiği savlanan içki ve 
sefahat âlemlerinin, Yıldırım Bayezit’in 
Hıristiyan kökenli eşleri Olivera ve 
Despina’yla bunların kardeşlerinin 
özendirmesiyle girdiği, bu duruma 
halkın zaman zaman tepki gösterdiği 
belirtilmektedir. Mehmet I. Çelebi ve 
Murat II.’nin tahta çıkış törenleri de 
Bursa sarayında gerçekleştirilmiştir. 
1365’te Edirne’nin fethedilerek başkent 
yapılmasına karşın, Bursa sarayının 
önemi azalmamıştı. Ne var ki 1453’te 
İstanbul’un fethinden sonra, Bursa sarayı 
yavaş yavaş ve kesin biçimde yazgısına 
terk edilmiştir. Gerçi l605’te Ahmet I. ve 
l633’te Murat IV.’ün Bursa gezilerinde 
bu sarayda kaldıkları bilinmektedir. 
Öte yandan Mehmet IV.’ün, 1659’daki 
Bursa gezisi sırasında “yeni saray” 
adıyla anılan bir başka yerde veya otağ-ı 
hümâyunda kaldığı belirtilmektedir. 
Saray, sonraki yıllarda giderek ihmale 
uğramış, çeşitli biçimlerde tahrip edilmiş 
ve olasılıkla 1855 depreminden sonra 
tamamen yok olmuştur.
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Bursa’nın doğum günü, Bithinya Kralı 
I. Prusias (M.Ö 232-192) dönemi olarak 
kabul görmektedir. Uludağ’ın kuzey 
yamaçlarında ovaya hakim bir noktada, 
batıdan ve doğudan gelecek her türlü 
tehlikelere karşı emniyetli bir konuma 
sahip, doğal kayalıklardan faydalanılarak 
surların inşa edilir ve Kale Kent 

kimliğinde yeni bir kent doğuverir. Bu 
yeni kent Prussa’dır. Kentin kurulması 
konusunda en çok dillendirilen hikaye ise 
Romalılarla yaptığı savaşı kaybeden ünlü 
Kartacalı Komutan Hanibal’in ordusuyla 
sığındığı I. Prusias tarafından zafer 
kazanmış komutan gibi karşılanmasına 
bir anlamda vefa örneği olarak dönemine 

göre modern bir kent kurgusu ile Prussa 
kentini kurmasıdır. Bu gün hisar içi 
olarak tanımladığımız bölgede ilk kent 
kurgusunun izlerini görmek mümkün. 
Hayranlık uyandıracak teknikte kentin su 
ihtiyacını karşılamaya yönelik döşenen 
toprak künk su dağıtım sistemleri ile 
bunların dağıtım istasyonları, hemen 

Aziz ELBAS

BURSA SAR AYINI BEKLİYOR

Çizim: Cüneyt ŞENYAVAŞ
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hemen her yapı temelinde çıkan 
buluntular, bizleri kentin ilk dönemlerine 
götürür.

Bursa Kale kenti önemli bir bölümü 
doğal kayalıklar üzerine kurulan surlar 
ile çevrelenmiştir. Kale içerisinde 
yöneticilere ait bir saray ve onların 
ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ek 
yapılar bulunurdu. Osmanlı’nın kuruluş 
döneminde fethi sürekli gündemde 
olan Bursa kısa sürede fethedilemez. 
Osman Bey 11 yıl süren kuşatma 
çerçevesinde biri Mollaarap sırtlarında 
yer alan Balaban Bey komutasındaki 
Balabancık Kalesi’ni, diğeri de Gazi 
Aktemur komutasında Kültürpark Batı 
girişi karşısında kalıntıları bulunan 
Gazi Aktemur Kalesi’ni inşa ettirir. 
11 yıl boyunca sabırlı fakat taktiksel 
ağırlıklı kuşatma gerçekleşir. Osman 
Bey hayatının son demlerine değin 
Bursa’nın fethedileceği günü özlemle 
bekler. Bir rivayete göre fetihten hemen 
sonra diğer bir rivayete göre ise fetihten 
kısa süre önce vefat eder. Osman Bey 
vasiyeti üzerine 6 Nisan 1326 tarihinde 
fetih sonrası gümüşlü kümbetin yani 
Saint Elie manastırının bir bölümüne 
defnedilir. Fetih ile birlikte Prussa’nın 
kaderi Bursa olarak yeniden değişir. 
Orhan Bey ilk iş olarak Bursa’yı kale 
kent kimliğinden sıyırmak ister. Bu 
çerçevede günümüzde Orhan Bey 
Caminin bulunduğu alana Cami, Hamam, 
Han, İmaret gibi yapılardan oluşan ilk 
külliyeyi inşa ettirir.

Bu yeni Türk ve İslam şehrine yakın 
ve uzak diyarlardan hızlı bir şekilde 
göçler başlar ve devam eder. Bursa 
kalesi önemli bir kısmı doğal kayalıklar 
üzerine kurulu, 3.38 km uzunluğundaki 
surlarla çevrelenir. Savunmanın 
güçlüğünden dolayı Pınarbaşı tarafında 
surlar iç ve dış olmak üzere çift sur 
şeklinde inşa edilmiştir. Bursa kalesi 
6 adet kapıya 14 burca sahiptir. 1904 
yılında dönemin yöneticisi Vali Reşit 
Paşa tarafından söz konusu kapı ortadan 
kaldırılmıştır. Altı adet olarak belirtilen 
kale kapıları ise Bursa (Prussa) Kentinin 
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ana giriş kapısı olan Saltanat Kapısı, 
Yer kapı (Bab-ı Zemin), Fetih Kapı (Su 
Kapısı), Tahtakale Kapısı, Zindan Kapı 
ve kaplıcalar bölgesi Çekirge tarafına 
açılan Kaplıca Kapıdan oluşur. Yine 
hisar içerisinde 18 burca sahip bir kele 
ile korunan kentin yöneticilerine ait 
bir saray bulunmakta idi. Günümüzde 
kalıntıları halen mevcut olan saray 
Tophane’de Orduevi’nin bulunduğu 
alandır. 

Saray ile ilgili kısada olsa farklı 
kaynaklarda farklı bilgiler bulunur. Bir 
defa sarayın bugünkü askeri garnizonun 
bulunduğu alanda yer aldığı konusu 
bütün tarihi vesikaların ortak görüşüdür. 
Başta 1854’de yaşanan büyük Bursa 
depreminin hemen ardından 1861 yılında 
yapılan Suphi Bey haritası olmak üzere 
bütün eski haritalarda Bey Sarayı’nın 
konumu net olarak ifade edilmiştir. 
Burada yer alan yapıların adedi ve 
ebatları konusunda da bize fikirler 
verirler. Fakat şu konu halen tam olarak 
netlik kazanmamıştır. Orhan Bey Bursa 
fethinden sonra söz konusu yere alelacele 
bir saray mı inşa ettirmiştir? Yoksa 
burada var olan tekfur sarayına yaptırdığı 
ilavelerle kullanmaya mı başlamıştır? 
Ancak I. Murad devrinde sarayın Türk 
İslam gelenek ve göreneklerine göre 
tepeden tırnağa neredeyse yeniden inşa 
ettirildiği konusunda bilgiler ve görüşler 
mevcuttur.

Bu yeni hali ve ihtişamıyla saray Yıldırım 
Bâyezid Han’ın Germiyanoğlu’nun 
kızı ile düğününe ev sahipliği yapmış, 
yine Çelebi Mehmed’in sünnet töreni 
ve sülüsü burada gerçekleştirilmiştir. 
Edirne’nin fethinden sonra buraya bir 
saray inşa ettirildi ise de orası daha çok 
Balkanlara gerçekleştirilen akınların 
ve fetih hareketlerinin bir komuta ve 
idare merkezi görevini yerine getirmiş, 
Bursa Anadolu’nun başkenti unvanını 
korumuş, saray da bu şekilde işlevini 
yürütmüştür. İstanbul’un fethinden sonra 
uzun bir müddet sessizliğe bürünen 
saray o kadarki kapısına konulan bir 
bekçi ile varlığını sürdürmüştür. Başta 
sultanlar olmak üzere önemli devlet 
erkanının Bursa’ya ziyaretleri sırasında 
yine kullanılmaya devam edilmiştir. 
Zaman zaman sultanlar yaptırdıkları 
ilavelerle daha kullanılır hale getirmeye 
çalışmışlardır. Misal olarak IV. 
Sultan Mehmed zengin ve gösterişli 
divanhaneler ilave ettirmiş,  bununla 
yetinmeyip iç kalenin dışında yolun karşı 
tarafında hademe koğuşları yaptırılmış, 
bazı evler bu amaçla saraya ilhak 
edilmiştir. Yine aynı Sultan döneminde 
saraya genel bir bakım yaptırıldıktan 
sonra 1082 (1671) yılında bir has oda, 
hamam, altı ahır ve hassa saraçları 
odası inşâ ettirilmiştir. Bunun yanında 
Sadr-ı Azam için divanhane, arz odası 
ile birlikte içerisinde hamam ve 7-8 oda 
bulunan bir yapı ilave edilmiştir.  

Kazım Baykal; Bey Sarayı kalıntı ve 
binaların 1846 yılından itibaren askeri 
redif fırkası olarak kullanılmaya 
başlandığını, II. Abdülhamid devrinde 
genişletildiğini ifade eder.

GEZGİNLERİN DİLİNDEN 
BURSA SARAYI KISA KISA… 
I. Murad döneminde Bursa’ya gelen 
Âşıkpaşaoğlu, Sultan Murad’ın Saray 
girişine bir Cuma cami yaptırdığını 
ifade eder. Yine bir söylenceye göre 
Geyikli Baba fetihten sonra Orhan 
Bey’i ziyaretinde beraberinde getirdiği 
çınar fidanını kale saray kapısına yakın 
bir yerde diktiği anlatılır. II. Murad 

döneminde Bursa’ya gelen Bertrendon de 
la Broquıere  “Şehrin batı sınırında alçak 
bir dağın tepesinde harikulade ve büyük 
bir kale var. İçerisinde yaklaşık bin tane 
ev bulunur. Burası efendinin oturduğu 
fevkalade bir mesken ve aynı zamanda 
Ulu Türk’ün ailesiyle birlikte yaşadığı 
eğlendiği mekandır. Efendinin ailesiyle 
birlikte küçük bir kayık içerisinde 
gönlünü eğlendirerek, rahatladığı küçük 
şirin bir göletin olduğu bir bahçesi 
var… Bu söylediklerimin hepsi söylenti, 
gördüğümse buranın dışıdır sadece” 
diye saray hakkında söylentilerden yola 
çıkarak bilgi vermeye çalışmıştır. Bursalı 
edebi ve ilmi şahsiyetlerden Lami Çelebi 
(1472-1532)  “Şehrengiz-i Bursa” adlı 
eserinde;

Serây-ı şâhı nice eyleyem yâd 
Ki ol sahn-ı şerif ü cennet-âbâd
Firâk-ı pâdîşahiden oda yanmış
Serâpâ dûd-i mihnetten boyanmış
Harab olmuş dil-i uşşâka benzer 
Yakılmış sîne-i müştaka benzer
Harab etmiş firâkı şehriyârun 
Gamından oda yanmış rûzigârun 

Diyerek bir anlamda sarayın sultanlara 
hasretini dile getirmiştir. 16. yy’da 
Bursa’ya gelen Batılı gezginlerden 
Lubenau saray bahçesinden içeriye 
giremese de bahçesinde göl değil fıskiyeli 
bir havuzun olduğundan bahseder. 
Sarayın yarı terk edildiğini, saray alanı 
içerisindeki bahçe ve havuzlarında 
bakımsızlığından söz etmektedir. Burada 
bir başka ayrıntıyı daha yazan Lubenau 
İstanbul Sarayı’na giden ekmeklik 
unu Bursa Sarayında acemi oğlanlar 
(devşirme) hazırlamakta olduğunu söyler. 
1675 yılında Bursa’ya gelen İngiliz 
Seyyah Wheler Lubenau gelişinden 
yaklaşık yüz yıl sonra gelmesine rağmen 
acemi oğlanlar (devşirme) tarafından 
İstanbul’a ekmeklik un hazırlama işinin 
devam ettiğini şöyle ifade eder;  “Bu 
kalede birisi eski diğeri de yeni olmak 
üzere iki saray var. Eski olan saray adeta 
yıkık. Sadece buğdayları temizlemek ve 
Topkapı Sarayı için kaliteli un yapmak 
amacıyla hizmet veriyor.”
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1675 yılında Wheler ile birlikte gelen 
diğer İngiliz Seyyah Covel ise; “Bu 
manastırın yakınında küçük bir kalenin 
kalıntısı vardı. Yaklaşık 175 veya 180 
adım uzunluğunda, kapısı ise kalenin 
ön tarafında tam ortada, bir meydana 
bakardı. Alındıktan sonra buraya 
ilk önce bir saray inşa edilmiş fakat 
şimdiyse bir imalathane var. Bilhassa Ulu 
Senyör’ün yiyeceği ekmekleri yapmak 
amacıyla, buğday ve pirinçten bir tür 
kaliteli un imal ediyorlar. Bu un nerede 
olursa olsun ona ulaştırılmak üzere (şu 
an Adrianopolis’de (Edirne)) saraya 
gönderiliyor. Buğdaylar ıslatıldıktan 
sonra özel bir yöntemle kurutulur. 
Bana, unun bu şekilde başka hiçbir 
yerde yapılma imkanının olmadığını 
söylediler.” diye uzun ve detaylı bir bilgi 
sunmaktadır.

 Yine 1655-1656 yılları arasında Bursa’ya 
gelen Batılı gezgin Jean de, kentin 
ortasında küçük bir tepe üzerinde, hemen 
hemen kentin diğer kısmı büyüklüğünde 
bir kale olduğunu ve kelenin içinde 
Hıristiyanların yaşamasına izin 
verilmediğini yazıyor. Kalenin çok güçlü 
ve her tarafının görülebileceği bir burcu 
olduğunu yazar. “Ele geçirilmez gibi 
görünmektedir. Bu kale bir zamanlar 
Osmanlıların ilk sultanlarının sarayı 
bulunuyordu. Fakat şimdi tamamen tahrip 
olmuş ve bu gösterişli yapının büyük 
kalıntıları görülmektedir.” diye ifade 
etmektedir.

Ünlü seyyahımız Evliya Çelebi 17. yy 
ortalarında geldiği Bursa’da Bursa Kalesi 
ve Bursa saray hakkında izlenimlerini 
şu şekilde dile getirmiştir; “İç kalesi 
iki bin hane, kat kat saray-ı âlilerdir… 
Eski padişahlara mahsus saray da bu 
kalededir. Fatih’e gelinceye kadar 
padişahların sarayı bu idi. Fakat 
Hüdâvendigâr Gazi, bazan Edirne 
Sarayı’nda otururdu. Şimdileri bu 
saraylara rağbet kalmayıp muattaldırlar.” 
der. 

1745 yılında Bursa’ya gelen Richard 
Pockocke adlı gezgin öncelikle Bursa 

kalesini ve buradaki detaylardan söz 
ettikten sonra “Tepenin kuzey zirvesinde, 
birkaç yıl önce yanan bir sarayın 
harabeleri görülüyordu.” diyerek o 
tarihte yaşanan bir yangından ve sarayın 
durumundan bahseder.

1767 yılında gelen Carsten Nıebuhr 
kaleden bahsettikten sonra “Biraz 
evvel bahsettiğim ve Saraykapı olarak 
isimlendirilen kale... Eskiden sultanlar 
burada otururlardı. Halen bina mühimmat 
deposu olarak kullanılmaktadır” diye o 
zaman ne olarak kullanıldığı yazar.

1842 yılında Bursa’ya gelen Dr. Karl 
Aubois Bernard Hisar bölgesini, Orhan 
ve Osman Bey türbeleri hakkında 
detaylı bilgiler sunduktan sonra “Şehrin 
en güzel yerleridir. Bugün “Tophane” 
denilen viranelerin içine girilecek 
kapının üstünde, eski Romalıların 
alâmeti olan kartal resimleri vardır. 
Şimdi ekilip biçilen burasının vaktiyle 
bir savaş yeri olduğunu gösteren eski 
paslı dört tane toptan başka, hiçbir 
nişane yoktur. Buraları Bursa ovasına 
nazırdır. Etrafa göz atılınca; ovanın 
ve çiçeklerin temaşası, uzaktan akan 
Nilüfer’in görünüşü, hastaya o kadar 
ferahlık ve neşe verir ki, tarife sığmaz. 
Kale eteğinden şehrin türlü yapıları ve 
bezenmiş bahçeleri görünür. Yukarıda 
bahsettiğim sarayların viraneleri 
tamamıyla kaybolmadığı için, dikkatli 
bakılınca hamam, köşk; çeşme ve 
bahçelerin yerleri fark edilir.” diyerek 
sözlerini tamamlar.

1893 yılında gelen Georgina Max Muller 
yazdığı seyahatnamesinde; “...Şehir 
Uludağ’ın devamı olan üç tepe üstüne 
kurulmuştur. Aralarındaki derin yarıklar 
ve hendeklerle birbirinden ayrılan 
tepeler, alttan ve üstten köprülerle 
bağlanmıştır. Şehir evvela ortadaki tepe 
üstüne kurulmuş. Bu tepenin en yüksek 
yerinde Bursa Kalesi, Sultan Osman ve 
Sultan Orhan’ın türbeleri ve Osmanlı 
padişahlarının ikametgâhı olan saray 
bulunuyor.”  diye anlatır. 
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1897 yılında Bursa’ya gelen Nafizade 
Ahmet Fuad Efendi seyahatnamesinde;
“Sarayın duvarları on yedi kule ile 
güçlendirilmiştir” der.
Batılı gezginlerden Warsberc 1869 
yılında ziyaret ettiği Bursa’da surların 
kenarında yapılan bu saraydan ve bu 
saraya dört bir taraftan gizli çıkış 
kapılarının bulunduğunu, saraydan 
kaçabilmek isteyenlerin bu işi kolayca 
yapabildiği belirtmiş.  Yine kendi ifade 
sine göre; “kaledeki saray tüm ovaya 
egemen durumda, yörenin şiirimsi bir 
simgesi gibi yükseliyor...” demiştir.

17 Haziran 1701 tarihinde Bursa’ya gelen 
Edmund D. Chishull, sarayın bulunduğu 
İç Kale’nin, Yeniçeri Ağası tarafından 
yönetildiğini ifade eder. 1854 yılında 
İngiliz konsolosu olan Mr. Sandison 
“Eski sultan sarayının yıkık duvarlarını 
ve ilk iki Osmanlı Sultanın türbelerini 
çevrelediğini yazar.
Alexander von Warsberc yaşanılan büyük 
depremden sonra 1869 yılında geldiği 

Bursa’da “Sarp kaya yamaçlar üstünde, 
son depremden arta kalan yıkıntılarıyla 
Bursa Kalesi (akropolis) duruyor. Kale 
duvarları ve kayalar sanki yüzlerce yıl 
boyunca birbiriyle kaynaşıp bütünleşmiş 
gibi. Her yanı sarmaşıklar kaplamış, 
zamanın ve zorbalığın açtığı yaraları 
sanki bu canlı yeşillik örtüyor. Kaya 
duvarlarını” diye ifade etmekte.

Bursa Askeri Rüşdiyesi’nin Tarih 
Öğretmenlerinden ve Encümen-i Tarih 
Üyesi Mülazım(Teğmen) Abdülkadir 
Kadri Bey’in yazdığı ve 1910 yılında 
Bursa Vilayet Matbaası’nda basılan  
‘Bursa Tarihi Kılavuzu’ adlı rehberinde 
şu bilgiyi veriyor: “Eski Saray’ın 
kalıntılarının bulunduğu hastanenin 
az ilerisinde Sanayi Okulu vardır. Yol, 
bir dirsek oluşturarak asıl Osmanlı 
Sarayı’nın bulunduğu İç Kale ile 
çevrilmiş sur önünden geçtikten sonra 
solda Redif Debboyu bulunur. Osmanlı 
padişahları Bursa’da işte bu sarayda 
kalmışlardır.”

1830’lu yıllarda Bursa’ya gelen Texier, 
sarayın harabe olduğunu ve önemli bir 
kısmının yıkık olduğunu ifade etmesiyle 
birlikte yıkılan yapıların var olan 
temellerinden faydalanılarak planının 
belirlenebildiğini, ayrıca sarayın bahçeler 
içinde bir dağ köşkü biçiminde inşa 
edilmiş olabileceği fikrini paylaşmıştır. 
1840 yılında Bursa’ya gelen ressam Julea 
Laurens, sarayın bulunduğu İçkale’nin 
giriş kapısına ait bir gravür yapmıştır.  
Gravürde birçok detay da işlenmiştir.

KADI SİCİLLERİNDEN 
KISA KISA...
Bursa sarayına Pınarbaşı suyundan 
alınan ve adına ‘Saray Suyu’ denilen 
13 lüle miktarındaki su verilmekte idi. 
Bursa sicil kayıtlarında 1799 yılındaki 
bir kayda göre Hassa Bostancıbaşısı 
Hafız İsmail saraya akan su hattından 
bazı kimselerin evlerine akıttıklarını, 
bu yüzden saray bahçesine az su 
geldiği dolayısıyla buradaki ihtiyacı 
görmediğinden bahçenin harap olduğunu 
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şikayet etmiştir. Başka bir sicil kaydında 
1659 yılında sarayın yeniden yapıldığı ve 
saray kapısı yanındaki mescid vakfına 
ait evin üç odasının yıktırıldığı, buna 
mukabil Bursa İpek Mizanı’ndan 15 akçe 
yevmiye tahsis edildiği ifade edilmiştir. 

Yıdırım Bayazid’in Devlet Hatunla 
evliliğinde gelini Germiyanoğlu beyinin 
kızı Devlet Hatun’u Bursa’ya gelin 
alayıyla birlikte götürmesi için teslim 
ettiği güvenirliliği ile nam salmış Paşacık 
Ağa’yı I. Murad geri göndermeyip 
sarayın çaşnigirbaşı tayin etmiştir. 
Onun oğlu Elvan Bey torunu Sinan ve 
soyundan gelen diğer kişiler Osmanlı 

sarayında asırlarca bu görevi yerine 
getirmişlerdir. Yine kadı sicillerinde 
Bursa’da 1658 yılında bayram günleri 
ve özel kutlamalarda saraydan atılan 
topların masraflarının üç bin akçe olduğu 
bilgisi verilmiştir. 

Bursa Bey Sarayı’nın yeniden Bursa’ya 
kazandırılmasına yönelik çalışmalar 
2004 yılından itibaren başlatılmış, 
bu anlamda 2008 yılında jeoradar 
yöntemiyle zemin araştırması da 
yapılmıştır. Elde edilen bulgularla saray 
alanı içerisinde araştırma noktalarında 
zemine yakın kotlarda duvar izleri 
ve boşluklar olduğu belirlenmiştir. 

Bursa beylikten devlete geçişte 
nasıl bir rol üstlenmiş ise aynı rolü 
devletten imparatorluğa geçişte Bursa 
Bey Sarayı üstelenmiştir. Gelecek 
açısından hayatiyet arz eden birçok 
konunun görüşülüp kararların verildiği 
Bey Sarayı günümüzde Ordu Evi’nin 
bulunduğu alanda idi. Gerçekleştirilen 
görüşmeler ve yapılan başvurularda 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki 
ılımlı ve olumlu yaklaşımları Bursa 
halkının Bey Sarayı ve alanının 
yeniden ayağa kaldırılarak Bursa’ya 
kazandırılması konusundaki umutlarını 
güçlendirmektedir.
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Burada şehir kurmaya ve burayı 
kendine merkez edinmeye karar vermiş 
olan Osman Gazi’nin, yerleşim birimi 
kurarken evler, mabetler ve daha başka 
bazı inşaatlar ve yapılar gerçekleştirdiği 
anlaşılıyor. Hatta böylelikle buraya 
“Yenişehir” adını verdiği de anlaşılıyor. 
Bu gelişmeleri Âşıkpaşazâde; “Kendü 
Yeni Şehir’e vardı. Yanındağı gazilere 
evler yapıverdi. Anda duraklandı. Anun 
adını Yeni Şehir kodılar. Ve bir oğlı kim 
Alâaddin Paşa’dur anı yanında kodı” 
diye belirtirken(1) Neşrî de eserinde, 

“…Kendi Yenişehir’e varıp oraya taht 
kurdu. Burayı karargâh edindi. Yeni yurt 
seçti. Yanındaki gazilere evler yapıverdi. 
Burayı mamur etti. Ondan ötürü oraya 
Yenişehir dendi”(2) şeklinde ifade 
eder. Artık Yenişehir’i Osman Gazi’nin 
kurduğuna dair şüphe kalmamıştır 
denilebilir. 

Kurulan bu şehirde ve diğer 
başkentlerinde, Selçuklu yerleşim 
birimlerinden devralınan Osmanlı şehir 
tipinin olmazsa olmaz yapıları da inşa 

edilmiş midir? Kalesi var mıdır? Ulu 
Camisi var mıdır? Pazarı kurulur mu? 
Bedesteni var mıdır? Kapan Hanı var 
mıdır? Bunlardan daha önemlisi, eğer 
başkent ise Sarayı var mıdır? Türündeki 
soruların cevaplanmaya ihtiyacı vardır. 
Bu çalışma, Osmanlıların kuruluştan 
itibaren saray anlayışlarını ve inşa 
ettikleri sarayların içinde Bursa’daki 
sarayını tahlil etmeye çalışacaktır.                              
Nitekim 1326’da Bursa’yı alan Orhan 
Gazi, babasının da tavsiyesine uyarak 
onu Bursa’ya defnetmekle başkenti de 

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM

OSMANLI’NIN KURULUŞ DEVRİ 
SAR AY ANLAYIŞI VE BURSA SAR AYI
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Bursa’ya taşımış oldu. 1331’de İznik’in 
fethi ile birlikte, Orhan Gazi’nin 
o devirlerin çok daha önemli bir 
şehri olan İznik’e başkenti taşıması 
gerektiği düşünülebilirdi. Ancak 
başkent İznik’e taşınmamıştır. Bunda 
İznik’in bir göl kenarında bulunması ve 
etrafının bataklık(3) olması sebebiyle 
Türkmenlerin yaşayışına uygunsuzluğu 
etkili olmuştur denilebilir. Bursa ise 
hem verimli bir ovanın kenarında hem 
de yüksekçe bir tepenin üzerindedir. 
İçilebilir su kaynağına yakın (Pınarbaşı 
Suyu), poyraz rüzgârına açık ve tabii sur 
özelliği olan bir yerdedir.

YENİŞEHİR SARAYI
Yenişehir’in kuruluşu hangi yılda 
gerçekleşmiştir sorusu cevaba muhtaçtır. 
Çünkü kaynaklar bu konuda net bir tarih 
vermemektedirler. İznik kuşatmasının 
1299 yılında başladığı belirtildiğine 

göre, Yenişehir’in bu kuşatmanın 
başlatılmasından önce kurulmuş olması 
beklenir. Çünkü kuşatma hazırlıklarının 
buradan yürütülmüş olması uygun 
olanıdır. Bölge gayet tehlikeli bir 
konumdadır. Kuzeyde Bizans’ın Anadolu 
yakasındaki en önemli kenti olan İznik 
ki, Osman Gazi orayı ele geçirmek için 
harekete geçmiştir. Kuzey tarafı Bizans 
toprağı, batı tarafı da tekfurluklar 
coğrafyası olmak yönüyle Bizans 
toprağıdır. Yani Osmanlı’nın iki tarafı 
da düşman toprağıdır o sıralarda. Söz 
konusu İznik kuşatması karşısında 
Bizans’ın, gerek kendi merkezî ordusuyla 
ve gerekse bölgedeki yerel askeri 
güçleriyle bu duruma karşı tedbirler 
ortaya koyması ve girişimler başlatması 
yani saldırıya geçmesi beklenmelidir. 
Osman Bey de bunu tahmin etmiş 
olmalıdır. 

Kuşatma hazırlıklarının çok dikkatli 
ve ciddiyet içinde sağlam bir şekilde 
yürütülmesinin bir müddet sürmüş olması 
dikkate alınmalıdır. Bu düşünceler 
etrafında, kuşatmadan bir veya iki 
yıl önce Yenişehir’de hazırlıklara 
başlanmış olduğu kabul edilebilir. 
İznik’in kuşatması 1299’da başladığı 
kabul edilirse, Yenişehir’e ilk geliş yılı 
1298 yılı öncesi, daha kabul edilebilir 
gibi görünmektedir. Bir yıllık sürede 
hazırlıkların tamamlandığı ve şehrin 
kurulabildiği düşüncesinden yola çıkarak 
1298 veya 1297 yılı kuruluş tarihi olarak 
kabul edilmesi mümkün görünmektedir.

Çünkü İznik gibi savunması güçlü, 
Bizans ve Hıristiyan dünyası için kutsal 
kabul edilen bir şehri, hiç hazırlık 
yapmadan ve etkilerinin neleri harekete 
geçirebileceğini hesaba katmadan ele 
geçirme hareketine girişmek, bu işi 
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yapanı çok tehlikeli sonuçlarla karşı 
karşıya bırakabilir. Bölgeyi bilen, siyasi 
aktörleri tanıyan ve onların güçlerinin 
farkında olan bir bey olarak Osman Gazi, 
yaklaşık yirmi yıllık yönetim tecrübesi 
ile bunları hesaplamış olmalıdır. 
Kuşatmayı başlatmadan bir müddet 
önce bölgeye gelerek keşfi yapmış 
ve bir yol kavşağı durumundaki yere 
konması gerektiğini planlamış gibidir. 
Yenişehir’de, kuruluşundan itibaren 
yerleşimin başladığı düşünülmelidir. 
Osman Gazi’nin buraya hem askerleri 
için hem de halkı için bazı yapılaşmaları 
gerçekleştirdiği biliniyor.

İznik kuşatmasına istinadgâh olarak 
kullanılması gereken en uygun yerin 
Yenişehir olduğu ortadadır. Belki Osman 
Gazi’nin, gücünü bölmemek için aynı 
anda kuşatmayı planlamadığı, ama bölge 
tekfurlarının saldırı ordusunda bulunması 
sebebiyle kuşatmak durumunda kaldığı 
Bursa da önemli bir şehirdi o sıralarda. 
Yani 1299 yılından itibaren İznik 
kuşatması, 1302 yılından itibaren de 
Bursa kuşatılması yıllarca sürecektir. Bu 
faaliyetlerin planlaması ve yürütülmesi 
onlarca yıl boyunca hep Yenişehir’den 
takip edilmiş görünmektedir. Kuşatmanın 
uzun yıllar boyunca devam edeceğini 
tahmin eden Osman Gazi, başkentini pek 
tabii bir şekilde Yenişehir’de kurmak 
biçiminde karar vermiş görünmektedir. 
Çatışma ortamını yakından yönetmek 
başarıyı sağlamada en önemli yoldur. 
Ancak bu yakınlık, karşı saldırı 
tehlikesini de artırmaktadır. Osman Gazi 
yakın olmayı tercih ederken tehlikeye 
karşı tedbirlerini Yenişehir’i karargâh 
edinerek de almış görünmektedir.

Neşrî’nin “Kendi Yenişehir’e varıp oraya 
taht kurdu. Burayı karargâh edindi” 
şeklindeki ifadelerine bakılırsa, Osman 
Gazi Yenişehir’de taht kurmakla orayı 
başkent edinmiş oluyordu. Yukarıda 
vurguladığımız gibi, İznik ve Bursa’yı 
kuşattıktan sonra kuşatmayı uzaktan 
takip etmek doğru bir yol değildi. Bu 
usul başarıya ulaşmayı geciktirir ve hatta 
olumsuz neticelere götürebilirdi Osman 

Gazi’yi. Buraya yeni bir şehir kurup 
yerleşerek kuşatmaları yakından takip 
etmek, başarı elde edebilmenin şartı gibi 
görünmektedir.

Beyliğin yöneticisi olan kişinin bir 
şehre gelip orasını merkez edinmesi 
demek, devletin birçok kurumunun da 
oraya taşınması demekti. Saray, hanedan 
ailesi, ordu vb. birimlerin Yenişehir’e 
nakli anlamına geliyordu. Yenişehir’de 
taht kurmak demek orada saray inşa 
etmek anlamına da gelir. Orayı karargâh 
edinmek demek, devlet organları, 
adamları ve askerleriyle beraber orada 
çok sağlam bir savunma ve plânlama 
üssü oluşturmak demektir. Bu da oraya 
pek çok yapının inşa edilmesi demektir. 
Osman Gazi burayı başkent edinerek 
yerleşti ise muhakkak bir saray binası 
yaptırmış olmalıdır. Kuruluş devrinin 
kaynakları saraydan bahsetmiyorlar. 
Ama Neşrî taht kurdu tabirini kullanıyor. 
Bursa’nın başkent yapılmasına 
kadar geçen sürede Osman Gazi’nin 
burayı kullandığını anlayabiliyoruz. 
Yenişehir’deki Yemen fatihi Koca Sinan 
Paşa külliyesini inceleyen Tülay Reyhanlı 
da makalesinde Orhan Gazi’nin burada 
bir saray inşa ettirdiğini yazmaktadır.(4) 

Başkentliğin Bursa’ya taşınmasından 
sonra da devletin saraya ihtiyaç 
gösterecek bazı faaliyetlerini 
Yenişehir’de gerçekleştirmeye devam 
ettiğini tespit edebiliyoruz. Meselâ, 
birçok resmi karşılama, nişan düğünü, 
evlenme düğünü ve törenlerin ilk 
zamanlarda Yenişehir’de yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Matrakçı Nasuh’un 
eserinde yer verdiği Yenişehir 
resminin sağ tarafında, Saray Hamamı 
olduğu tahmin edilen bir yapı göze 
çarpmaktadır.(5) Kanunî, Irakeyn 
Seferinin yolculuğu sırasında Yenişehir’e 
de uğramış ve bayrama denk gelmiş 
olması sebebiyle burada, planlanandan 
fazlaca bir süre konaklamak durumunda 
kalmıştır. Belki saray o dönemde bakım 
da görmüş olabilir.

1600’lü yıllara kadar Osmanlı ulaşım 

ağı içinde batıdan doğuya ve doğudan 
batıya Bursa, Edirne veya İstanbul gibi 
Anadolu’nun kuzey-batı tarafından 
yolculuk yapacak olanlar eğer arabalarla 
yolculuk yapacaklar ise, muhakkak 
Yenişehir’e uğramak zorunda idiler. 
Çünkü Bolu üzerinden ulaşımı sağlayan 
yol araba yolculuğuna uygun değildi. 
Bu tarzdaki yolculuk dolayısıyla birçok 
önemli yolcu Yenişehir’e uğrayarak gidip 
gelmişlerdir hedeflerine.

Bütün bu bilgilerin sonunda şu tespit, 
durumu daha da netleştirecektir. 
Şehirde elde edilen vergi gelirlerinin 
çok büyük bir kısmı padişah hassı 
kalemine tahsis edilmiştir. Yenişehir için 
Osmanlı Tahrir Defterlerine müracaat 
ettiğimizde görüyoruz ki, şehir Osmanlı 
klasik döneminde padişah hassıdır.
(6) Yani şehirde ve yakın çevresindeki 
arazilerde elde edilen vergi gelirlerinin 
çok büyük bir kısmı, padişahın sarayının 
masraflarını karşılamak üzere padişah 
hassı olarak tahsis edilmiştir. İlgili 
arazilere sonradan insanlar getirilip 
yerleştirilerek buralar köy statüsüne 
kavuşsa bile durum değişmezdi. Şehir 
pazarının vergileri, esnaf dükkânlarının 
vergileri, ihtisap vergileri, bozahane, 
meyhane, başhane (mezbaha), şehirlilerin 
koyun vergileri, bad-i heva, resm-i 
arusane, tapu-yı zemin ve deştbani 
türünden birçok vergi geliri padişah 
hassı olarak tahsis edilmiştir. Hatta 
şehirdeki Saray Hamamı da işletmeye 
açılmış ve halkın kullanımından dolayı 
elde edilen ücret gelirleri de bu manada 
padişah hassı olarak tahsis edilmiştir. 
O devirlerde başkent konumundaki 
şehirlerin genellikle padişah hassı 
olarak tahsis edildiği görülür. Bursa yine 
padişah hassıdır.(7) 

Günümüzde saray binalarının toprak 
üstünde görünen kalıntısı yoktur. Sarayın 
bulunduğu alanda sonradan inşa edilmiş 
bulunan şahıs evleri vardır. Bir kısmı da 
tüp deposu olarak kullanılmaktadır. Söz 
konusu bölgede resmi kayıtlarda Gökgöz 
veya Mektep Meydanı diye adlandırılmış 
bulunan alan, halk arasında Saray Önü 
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Mevkii olarak bilinmektedir. Burada ki 
eski hamama da Saray Hamamı adı verile 
gelmiştir.

Saray konusunda sonuç olarak şunlar 
söylenebilir: Yenişehir’de Osmanlılar 
bir saray inşa etmişlerdir. Kurulduğu 
sıralarda belki başkentlik özelliği 
dolayısıyla nüfusu yoğunluk kazanmış 
olabilir, ancak bu özelliğin Bursa’ya 
taşınmasıyla birlikte cazibesini 
kaybederek, önceleri Bursa’nın daha 
sonraları da İstanbul’un gölgesinde 
kalmış olması dolayısıyla gelişememiş 
bir vaziyette görünmektedir. Osmanlı 
Devleti’nde bir yerin şehir sayılabilmesi 
için, orada Cuma namazının kılınmasına 
ve pazarın kurulmasına izin verilmiş 
olması gerekmekteydi. Bu özellikleri 
kazanmış olan yerleşim birimine ancak 
şehir statüsü verilebilirdi ki onun için de 
yeterli nüfus ve mahallelerin oluşmasına 
ihtiyaç vardı. Yenişehir, Osman Gazi 
tarafından kurulmuş, şehir statüsüne 
dâhil edilmiş ve tahtgâh olarak tercih 
edilmiş bir başşehirdir. Bu bakımdan 
anlaşılıyor ki bir saray da inşa ettirilmiş 
durumdadır. Çarşısı, arastası, medreseleri 
ve hanları bulunan bir şehirdir.

BURSA’DAKİ BEY SARAYI
En eski Osmanlı vakıf belgesi 1324’de 
yazılmış ve Orhan Gazi dönemine aittir.
(8) Bu belge ile ilgili Mekece denilen yer 
bugün Adapazarı-Bilecik yolu üzerinde 
bir köydür. Belgeye baktığımız zaman 
çok farklı bilgilere ulaşabiliyoruz. 
Vakfiye belgesi farsça düzenlenmiştir. 
Bir kere; belge belli ki iyi eğitim 
görmüş bir kâtip tarafından kaleme 
alınmış. Erken İslam dönemindeki 
Abbasi ve Selçuklularda kullanılan 
terminolojiyi kullanıyor kâtip. 1324’de 
ne okuyoruz, ne biliyoruz Osmanlılar 
hakkında? At üzerinde kaleden kaleye 
dolaşıyor, akınlar yapıyor falan. Yani 
Osman ve çevresindekiler hakkında 
çok basit bir dağlı ve az kültürlü bir 
kimlik modelinden bahsediyor bazı 
kaynaklar. Acaba öyle mi? Öyle olsa bile 
devletin neye ihtiyaç duyacağını çok iyi 
bilen bir idareci kimliğinin olduğunu 

görüyoruz burada. Devlet işlerinin 
görülebilmesi için demek ki yanında bu 
işi bilen adamları da çalıştırıyormuş. 
Okuduğumuz zaman metni şunu 
görüyoruz; Orhan Gazi, Şerefüddin 
Mukbil adlı azatlı bir hadım eski köleyi, 
Mekece’de yaptırdığı zaviye/dergah için 
mütevelli olarak tayin ediyor.

1324’te Osmanlılar hâlâ at sırtında 
dolaşırken, büyük bir ihtimalle bu 
Şerefüddin Mukbil, Osman Gazi’nin 
yanında hizmet vermiş birisi. Osman 
Gazi de tahminen 1326’da vefat ediyor ve 
Orhan herhalde babasının son isteklerini 
yerine getirmek için böyle bir şey 
yapıyor. Şimdi burada soru şu: Dağlarda 
at sırtında sürekli gezgin hayat yaşadığı 
şeklinde anlatılan Osman Gazi’nin 
yanında hadımların ne işi vardı? O 
zamanda Bizans İmparatorluğu sarayında 
ve Büyük Selçuklularda da hadımlar 
vardı. Anadolu Selçukluları sarayında ve 
Osmanlılardan çok daha eski olan bazı 
beyliklerde de saraylarında hadımlar ve 
hadım ağaları vardı.

Orhan Gazi’nin daha tahta oturmadan 
önce Mekece’deki zaviyeye hadım 
mütevelli tayin etmesine bakılırsa, bu 
hadım Osman Gazi’nin sarayındaki 
hadımlardan birisi olmak durumundadır. 
Saray görevlilerinden hadım birisinin 
dışarıda bir zaviyede mütevelli olarak 
görevlendirilmesi olayı, o kişinin ancak 
emekliliğine yakın dönemlerde söz 
konusu olabileceğini düşünebiliriz. Bu 
da Osman’ın sarayında uzun müddetten 
beri bu türden görevlilerin çalışa geldiği 
sonucuna götürür bizi. Buradan yola 
çıkarak Osman Gazi’nin Yenişehir’de 
bir sarayının olduğunu ve hatta bu 
sarayda hadımlar gibi ihtiyaç duyulan 
diğer görevlilerin de 1324 yılından önce 
uzun bir süreden beri çalıştığını kabul 
edebiliriz. 

Bilindiği gibi Osman Gazi hayatının 
son zamanını ki yaklaşık 2 veya 3 yıllık 
kısmını hasta yatakta geçirmiş ve bu 
sebeple de beyliğin işlerinin yürütülmesi 
işini tahtta Osman Gazi olmak kaydıyla 

oğlu Orhan’a havale etmişti. Çünkü 
o yıllarda daha Bey, yatalak ve hasta 
yatağında da olsa Osman Gazi’dir. Bunu 
Âşıkpaşazâde şöyle anlatır(9); Bunun oğlı 
Orhan Gazinün ömri seksen iki yıl oldı. 
Atası vefatında yaşı kırk beş idi. Ve atası 
vefatından otuz sekiz yıl hutbesi okundı. 
Üç yıl dahı atası hayatında hüküm, 
hükümet, almak, vermek Orhanun idi; 
hutbe atasınun idi.

Bu bilgiler bize, Bursa’yı Orhan Gazi’nin 
teslim aldığını ancak o sırada Osman 
Gazinin halen sultan konumunda 
olduğunu anlatmaya yeter. Bursa, 1326 
yılında Sultan Osman Gazi’nin hayatta 
ama yatalak hasta olduğu vakitte, oğlu 
Orhan’ın teslim alması ile Osmanlı’nın 
eline geçmiştir. Ancak şehrin alındı 
müjdesini öğrenemeden vefat etmiş 
olmaktadır. Bu sebeple İbn-i Batuta, 
şehri Osman Gazi’nin aldığını belirtir. 
Bu bilgiye itibar etmek gerekmektedir. 
Çünkü o, şehrin alınmasından sadece 
7 yıl sonra Bursa’ya ulaşmıştır(10). 
Şehrin fethi hakkında bilgi veren 
kaynaklar arasında en yakın şahitlik 
onun şahitliğidir. Onun geldiği yılda 
Bursa Sultanı Urhan Beg’dir.(11) 
Buradan da anlaşılacağı gibi fetihten 
sonra artık başkent Bursa’ya taşınmıştır 
ve Bursa Sultan şehri olmuştur. Bunu 
“Bursa Sultanı” tabiriyle İbn-i Batuta 
vurgulamaktadır. O seyyah ardından 
İznik’e de gitmiş ve hatta orada 40 gün 
kalmıştır. İznik’in çok tenha olduğunu, 
şimdi bomboş olan şehirde diyerek 
vurguluyor.(12) Seyyah, Bursa Sultanı 
Orhan Bey ile İznik’te karşılaştığını 
belirtiyor. Ama İznik Sultanı tabiri 
kullanmıyor. Bu sebeple şunu kesinlikle 
söyleyebiliriz ki Osman Bey Başkent 
olarak Bursa’yı kullanmaktadır. İznik 
şehri Bursa’nın 1326 yılındaki fethinden 
5 yıl sonra 1331 yılında fethedilmiş 
olmakla, yani seyyahın geldiği 1333 
yılında -fetihten 2 yıl sonra-  halen 
Bursa Başkenttir. İznik’te seyyah, 
Orhan Bey’in hanımı Beylûn (Bilun) 
Hatun ile karşılaşmıştır. Onun yanında 
saray hizmetkârlarından birkaçının da 
bulunduğunu belirtir. Orhan Bey’in 100 
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bursa’da zaman

civarındaki kalelerini teftiş ettiğinden 
ve bu teftiş sırasında İznik’e de 
uğradığından bahseder.

Bu bilgilerden sonra şunu net bir şekilde 
ifade edebiliriz; Bursa şehrinin fethi ile 
birlikte, başkentlik özelliği Yenişehir’den 
Bursa’ya nakledilmiştir. Çünkü artık 
Orhan Bey Bursa Sultanıdır. İznik’in 
fetihten sonra başkentlik yine Bursa’da 
bırakılmıştır. O zaman Osman Gazi 
Yenişehir’de saray inşa etti ve kullandı 
ise Bursa’yı alan Orhan, babasının 
ölümü ile beraber Bursa’da hangi yapıyı 
saray olarak kullanmıştır. Bu soru bize 
çok önemli bir durumun aydınlatılması 
imkânı verecektir. Yenişehir’de 
saray kültürünün içinden gelmiş olan 
Orhan Bey, Bursa’ya başkentliği nakil 
ederken burada da saray yapılanmasını 
gerçekleştirmiş olmalıdır. İlgili 
yapılanma hangi binalarda gerçekleşmiş 
olabilir? İşte burada çok önemli bir bilgi 
bizim için aydınlatıcı olacaktır. 
Bilindiği gibi Bursa şehrinin merkezi 
olduğu bir sancak yapılanmasının, 
ilk oluşturulduğu sıradaki ismi Bey 
Sancağıdır. Bey tabiri o sırada buraya 
sancakbeyi olarak atanan şehzade 
Murad(I. Murad) için kullanılmaktaydı. 
Bu sebeple daha sonraları aynı sancağın 
ismi, yine I. Murad’ın lakaplarından 
olan Hüdavendigar olarak kullanılmaya 
başlanacak ve çok uzun yüzyıllar böyle 
kalacaktır. Daha sonraki yıllarda babası 
Orhan Gazi ölüp yerine kendisi sultan 
olunca, başkent Bursa’ya geldi ve tahta 
oturdu. Sultanlığının ilk yıllarında değil 
ama sonraki yıllarında Bursa şehrinde 
yeni bir saray inşa ettirdi. Bu saraya o 
sebepler yine I. Murad’ın lakabı olan Bey 
Sarayı adı verildi. Yani Bey Sarayı demek 
I. Murad’ın yaptırdığı saray demektir. 
Kaynaklarda da bu sarayın I. Murad 
tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir. 
Yeni Sarayın binalarının günümüzdeki 
Bursa Orduevi olarak kullanılan 
yapılardan oluştuğu malumdur.

Şimdi yukarıdaki soruyu tekrar 
vurgulamanın yeridir burası. Yeni Saray 
inşa ettirilene kadarki dönemde Osmanlı 

Beyleri Bursa’da hangi binaları saray 
olarak kullanmış olabilirler? Daha da 
açalım; fetihten itibaren yeni saray 
yaptırılana kadarki sürede Orhan Gazi 
ve devamında da Yeni Sarayı yani Bey 
Sarayı’nı I. Murad Bursa’da saray olarak 
kullanılan yapılar hangileri idi? Bu soru 
çok önemli bir sorudur.

Bursa’da Yeni Saray tabiri, 1659 (13) ve 
1671 (14) yılları döneminde de karşımıza 
çıkar. Çünkü bu yıllarda Bursa sarayının 
alanında bazı genişletmeler ve bu manada 
yeni bazı eklemeler yapılmıştır. Çünkü 
Bursa’ya Avcı lakaplı sultan Mehmed 
gelecektir. Bu durumda Yeni Saray 
tabiri, hem günümüzdeki Şahadet Cami 
karşısında Orduevi bulunan alandaki 
I. Murad’ın yaptırdığı Bey Sarayı için 
o yıllarda kullanılmış ve hem de 1659 
ve 1671 yıllarındaki eklemeler için 
kullanılmıştır. 

Yeni tabiri kullanılırken Bursa’da, 
bazı kayıtlarda bunun karşıtı olan Eski 
Saray tabiri de karşımıza çıkmaktadır. 
Bu tabir ise İmaret-i İsa Bey Caminin 
kuzey-doğu tarafında inşa ettirilmiş 
ancak günümüze gelememiş olan 
İmaret-i İsa Bey Medresesi için 
kullanılmaktaydı. Bu medresenin adı 
bazı kayıtlarda Eski Saray Medresesidir. 
Günümüzde ilgili medrese yok ise de 
bu yapıların bulunduğu alan için, Hisar 
içi bölgesindeki Devlet (Memleket) 
Hastanesi’nin karşısındaki İmaret-i 
İsa Bey Cami ve yolun kuzeyindeki 
çamlık bölge gösterilebilir. İlgili 
medrese caminin kuzey-doğusunda 
idi. Bu medrese için Eski Saray 
Medresesi denmekle Eski Saraya yakın 
olan medrese denmek istendiğini 
söyleyebiliriz. Böylelikle Bursa’da Yeni 
Saray tabiriyle anılan I. Murad’ın inşa 
ettirdiği saray dışında bir de Eski Saray 
tabirine tesadüf edilmiş oluyor.

O zaman bu Eski Saray neyi bize 
anlatır? Bizce bu tabir bize, fetihten 
itibaren Orhan Gazi’nin ve I. Murad’ın 
ilk yıllarında saray olarak kullandıkları 
yapıları anlatmaktadır. İlgili alanda 

Halil İnalcık hoca tarafından öncülük 
edilen ve Bursa Arkeoloji Müzesince 
yürütülen bir kazı da yapılmıştı. Bu 
bölgenin, Bizans tekfuru tarafından 
tekfurluk konağı olarak kullanılması 
ihtimali çok kuvvetlidir. Çünkü bu 
alanın altında duvarları pişmiş tuğla ile 
örülmüş mağaralar mevcuttur. Girişi ise 
bu alanın kuzey tarafındaki kapılardan 
sağlanmaktadır. Hatta çamlık alanın 
doğusundaki çay bahçesi de bu sarayın 
yapı alanına dâhildir denilebilir. Buradan 
da alttaki mağaralara girişin olduğu 
söylenmektedir.     
         
SONUÇ
Bütün bu değerlendirmelerden sonra, 
Osmanlı kuruluş devrinin sarayları 
hakkında şunlar söylenebilir;
- Osmanlı Devletinin ilk sarayı 
Yenişehir’dedir.
- İkinci olarak kullanılan saray, 
Bursa’da Bizans tekfurundan kalan 
konak yapılarıdır ki Eski Saray diye 
adlandırılır.
- Üçüncü olarak ise yine Bursa’da I. 
Murad’ın inşa ettirdiği Yeni Saray (Bey 
Sarayı) ki günümüzde Orduevi olarak 
kullanılan alandadır.

Bursa şehri Osmanlı’nın Başkenti olarak 
tanıtılacak ise buradaki saray her şeyi 
ile ortaya çıkarılmadan ve bina olarak 
yeniden inşa edilerek saray olarak 
düzenlenip turizme açılmadan, hiç 
kimseyi Bursa’nın Osmanlı başkenti 
olduğuna inandırmanın imkânı yok 
gibidir. Çünkü günümüzde, İstanbul’daki 
Topkapı Sarayı’ndan önce inşa edilmiş 
olan Osmanlı saraylarından; ne 
Yenişehir, ne Bursa ve ne de Edirne’deki 
saray yapıları ayakta kalabilmiştir. Bu 
yapıların ayakta olmamasından dolayı 
bazıları, Osmanlılar devletin bir saraydan 
idare edilmesi gerektiğini İstanbul’da 
Bizans Sarayı’nı görünce anladılar 
şeklinde fikirler bile ileriye sürmüşlerdir.

DİPNOTLAR
(1) Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, Tevârîh-i Âl-i 
Osman, Osmanlı Tarihleri-I, Haz.Nihal Atsı, 
Türkiye Yayınevi, İstanbul 1947, s.105.
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(2) Neşrî, Cihannumâ, Türk Tarih Kurumu 
Yayını, Yay.Haz. Faik Reşit Unat-Mehmet 
Altay Köymen, c.I, Ankara 1989, s. 45; Faik 
Reşit Unat-Mehmed A.Köymen, Neşrî Tarihi, 
112-113.
(3) İbn-i Batuta’nın, bu yıllarda şehrin 
etrafının su ile çevrili olduğu konusunda 
verdiği bilgiler dikkat çekicidir. İbn-i Batuta, 
İbn-i Batuta Seyahatnamesi, Haz.A.Sait 
Aykut, Yapı Kredi Bankası Yayınları, İstanbul 
2004, c.I, s.430.
(4) Tülay Reyhanlı, “Bursa Yenişehirinde 
Koca Sinan Paşa Cami ve İmareti”, Atatürk 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Araştırma 
Dergisi (Prof. Dr. A. L. Gabriel Özel Sayısı), 
Ankara 1998, s.375 ve 5 nolu dipnot. Yazar 
bu bilgiyi her ne kadar buradaki Saray 
Hamamı’na dayandırarak Ayverdi’nin 
ifadesini kullansa da hükmünde, devamında 
Seyyah Dernschwamm’ın eserindeki şu 
cümlelere de atıf yapmaktadır. “Dört köşe, 
her tarafında bir penceresi var. Dört yüksek 
sütunlu. Orhan Sarayı bu. Yanında bir 
mescidi olmalı.” .İlgili cümleleri seyyahın 
F. Babinger tarfından 1922 yılında yapılan 
yayınından almıştır. Ancak Yaşar Önen’in 
1992 yılında yaptığı tercümede seyyahın 
gördüğü ve Reyhanlı’nın saray diye tercüme 
ederek kullandığı bina için mütercim kale 
hisar kelimeleriyle karşılık vermiştir. 
Dernschwam’ın 1554 yılının Mart ayının on 
altısında İznik’ten şehre girerken ilk yapı diye 
tarif ettiği eseri de zaten saray olarak ifade 
etmek mümkün görünmemektedir. Çünkü söz 
konusu saray, Yenişehir’in İznik tarafından 
girişte değil, İnegöl tarafından girişte olabilir 
ancak ki, Saray hamamı da zaten o bölgededir. 

Yaşar Önen bu yapıyı kale diye tercüme 
ederken haklı bir tercih yapmıştır.
(5) Bu tespit için bakınız; Zeren Tanındı, 
“Matrakçı Nasuh’un Fırçasından Yenişehir”, 
Bursa Araştırmaları, sy.25 (Yaz 2009), s.7-10.
(6) Padişah hasları hakkında geniş bilgi için 
bakınız; Cengiz Orhonlu-Nejat Göyünç, 
“Has”, DİA, c.16, s.268-270.
(7) Bursa’nın padişah hassı olmasının şehre 
etkisi hakkında bakınız; Arif Bilgin, Bursa 
Hassa Harc Eminliği, Kitabevi Yayınevi, 
İstanbul 2008.
(8) Gazi Orhan Bey’in Mekece Vakfiyesi 
hakkında bakınız; Hasan Basri Öcalan,Sezai 
Sevim, Doğan Yavaş, Bursa Vakfiyeleri-I, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayını, Bursa 
2013, s. 31-41
(9) Baskınız; Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, 
Tevârîh-i Âl-i Osman, Osmanlı Tarihleri-I, 
Haz.Nihal Atsı, Türkiye Yayınevi, İstanbul 
1947, s. 248.
(10) Onun şehre gelişi 1333 yılına tekabül eder 
ki 1326 yılından 7 yıl sonra demektir.
(11) Bursa hakkındaki bilgiler için bakınız; 
Ebû Abdullah Muhammed İbn-i Batûta 
Tancî, İbn-i Batûta Seyahatnâmesi –I, Çeviri, 
inceleme ve Notlar: A. Sait Aykut, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2004, s.428-431.
(12) İbn-i Batutta Seyahatnamesi-I, s. 430.
(13) Bu konuda bakınız; 1659 senesi 
ağustosunda Bursa’da bulunan padişah kadıya 
bir hüküm gönderip “Bursa’da yeniden bina 
olunan sarayın vus’ati olmayıp sık ve dar 
olduğundan, saraya bitişik imaret-i Isa Bey 
mahallesi’nden alınıp saraya zam ve ilhak 
olunan evler mukabelesinde, bu mahalledeki 
30 avârız hanesinden 15 hanesi tenzil olunarak 

15 avârız hanesi bırakıldığı” bildirilmiştir. 
(BS. 346/67)
Aynı gün yazılan diğer bir hükümde “Saray 
inşaatına nâzır olan Darussaade Ağası 
Mehmet Ağa arz edip Bursa’da yeniden inşa 
olunan Saray-ı Hümayun, Harem Kapısı 
kurbünde vaki Selçuk Hatun Vakfı’ndan 
günde 15 akçe icâreli 13 bâb oda saraya lâzım 
olmakla, yıkılıp icap eden mahalle ilhak 
olunmuş olduğundan vakfa, Bursa Mizan-ı 
Harîr mukataasından günde 15 akçenin 
verilmesi” emredilmiştir. (BS.346/66) Kamil 
Kepecioğlu,Bursa Kütüğü, C., IV, s. 122.

(14) 13.10.1671’de Avcı Sultan Mehmet 
Bursa’ya geldiği zaman oturması için 
Imaret-i Isa Bey Mahallesi’ndeki “Yeni 
Saray” karşısında Mealîzâde Seyyid Mustafa 
Çelebi’nin evi tahsis edilmiştir. Burada bir 
has oda ve yeniden bir hamam, altı ahır, hassa 
saraçları için oda, Bursa şehremini Mehmet 
Derviş Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. 
Yaptığı masrafların tespiti için hassa mimarı 
Fazlı Çavuş ve Istanbul mimar kalfalarından 
Ahmet Usta ve Abdurrahim oğlu Hacı Mustafa 
ve Hadika-i Hassa kalfası Yakup oğlu Hüseyin 
Ağa’dan mürekkep bir heyet gidip yapılan 
inşaatı gözden geçirmişlerdir. Padişahın 
oturmasına mahsus olan oda 7,6 x 14,44 
m genişliğinde olup, tavanı yeniden tezyin 
ve inşa olunmuştur. Pencerelerine demir 
geçirilmiş ve ceviz kapaklar yapılmış ve 
renk veren camlar takılmıştır. Odanın önüne 
3,8 x 6,8 m. bir şehnişîn yapılmıştır. Odaya 
ikişer kanatlı üç kapı ve önüne bir merdiven 
yapılmıştır. Kamil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 
C. IV, s.122.
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Asırlar boyu hitap ettiği kesime daima 
engin bir ruh, ince bir sanat anlayışı 
ve zengin kaynaklarının izlerini sunan 
Türk edebiyatı, bilinenin ve zannedilenin 
aksine; daima toplumla iç içe ve ondan 
numune olarak yaşamıştır. Milletler nasıl 
yaşıyorlarsa, dili, kültürü ve mimari 
yapıları da aynı paralelde gelişmiştir. 
Edebî muhitlerin, saraydan köy odalarına 
kadar zenginleşerek yayılmasının 
altında, sosyal bünyenin uygunluğu 
gözlenmiştir. “Bu muhitlerin teşekkül 
ettikleri yerler, devlet merkezinde 
padişahın sarayı, devlet büyüklerinin 
konakları, İstanbul dışında sancak 
merkezlerinde şehzade sarayları veya 
paşaların, beylerin konaklarıdır.

Şairlerin çoğu ya bir resmi vazife ile 
veya geçimlerini buraya bağlayarak bu 
saraylara, konaklara girmişler, buralarda 
himaye edilmişler, buna karşılık eserler 
yazıp, hamilerine sunmuşlardır.” (1) İlim, 
kültür ve sanat hayatımız incelendiğinde, 
Bursa’nın bu edebî muhitler/çevreler 
içerisinde ayrı bir önem taşıdığı 
bilinmektedir. XIV. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı Devleti’nin yönetim merkezi 
olmasının (1326) yanında, Bursa aynı 
zamanda bir kültür merkezi olmuştur. 
Bu özelliği asırlar boyu sürmüş ve hala 
da sürmektedir. Eski Türk edebiyatına 
300 civarında mühim şair kazandıran bu 
şehir; Hüdavendigâr, Yıldırım, Çelebi 
Mehmed, Muradiye ve İznik Medreseleri 
ile bir ilim merkezi olmuştur. (2) Aynı 
zamanda ilk başkent olması dolayısıyla 
teşkilatlanma, şehircilik anlayışı, 
iktisadi faaliyetler, üretim, mimari 
yaklaşım burada filizlenmiştir.

Yrd.Doç.Dr. Sadettin EĞRİ 

İHTİŞAMLI SAR AYLAR A ELEŞTİREL 
BAKIŞ VE BURSA BEY SAR AYI



25

XVI. yüzyıla gelindiğinde, bu asırda 
görülen edebî zenginlik tesadüfi olmayıp, 
sultanıyla, devlet erkanıyla, eğitim ve 
sosyal yapısıyla; kısacası bir bütün olarak 
mimariden, tezyinata, hüsn-i hatta, 
tezhibe, çiniciliğe kadar bir çok alanda 
büyük şahsiyetler yetiştirmiştir. Bu 
tarihlerde Muhteşem Devlet’in Muhteşem 
bir hükümdarı Kanuni Sultan Süleyman 
(Muhibbî) tahtta bulunmaktaydı. Bursalı 
Lâmi’î Çelebi de 40’ı aşkın eseriyle fikir 
ve sanat dünyasında yerini almıştı.(3)

İnsanlık tarihi ile birlikte başladığı 
sanılan bazı toplumsal hastalıkları, 
bütün milletlerin tarih sayfalarında 
görmek mümkündür. Lâkin bazı sosyal 
bozukluklar vardır ki, cemiyetlerin 
bu hastalıklarla hayatlarını devam 
ettirmeleri de zordur. Rüşvet, lâyık 
olmayan insanların üst makamlarda 
görevlere getirilmeleri, ahlâkî anlayışın 
zaafiyeti, ekonomik ve askerî düzeni 

bozacak düşünce ve hareketlerin 
yaygınlaşması, adâletin yolunu 
şaşırması, aşırı israf, zevk ve eğlenceye 
düşkünlük, devlet adamlarının zulmü 
bu hastalıkların önemli olanlarındandır. 
Şerefü’l-İnsân’da devrin birçok kusurlu 
yönlerini, sosyal aksaklıklarını, din ve 
ahlak buhranlarını hayvanların diliyle 
ortaya koyan Bursalı Lâmi’î Çelebi (XVI.
yy); takdire şayan müesseseleri ve ilim 
erbabını da gerek mensur ve gerekse 
manzum eserlerinde övmüştür. (4) Lâmi’î 
Çelebi, eserinde hayvanlarla insanların 
münazarası esnasında; insanların türlü 
vasıf larını hayvanların ağzından tenkit 
ederken, İslâm anlayışına ve insanlığın 
temel kurallarına yakışmayan özellikleri 
taşıyan kişileri, davranışları ve 
anlayışları da şiddetle eleştirmiştir.

Lâmi’î Çelebi, Şerefü’l-İnsân, 
v.19b-170a.
Osmanlı döneminde yazılan eserlerde; 

yeni yapılan saray ve köşklerin 
özellikleri ve güzellikleri şiirlerle 
betimlenirken, diğer taraftan abartılı 
ve gösterişli binaların yapılması yer yer 
eleştirilmiştir. Hatta cami ve mescitlerin 
çok süslü olması, hazineyi sıkıntıya 
sokacak şekilde ihtişamlı yapılması hoş 
karşılanmamıştır. Mabetlerde bile bu 
hassasiyeti gösteren anlayış; sarayların, 
köşklerin, kasrların, konakların bu 
yalan dünyada göklere yükselmesini, 
gurur vesilesi olmasını doğru bulmaz. 
Tarihin belli dönemlerinde dünyanın 
zengin ve güçlü devletlerinden birisi 
olan Osmanlı Devletinin, örneklerini 
diğer ülkelerde gördüğümüz ve hayretler 
içerisinde izlediğimiz ihtişamlı saraylar 
yaptırmamış olmasını bu yaklaşım ile 
değerlendirmek doğru olacaktır. En 
güzel ve muhteşem sarayları yaptırmak 
için gerekli olan mali, siyasi, sosyal 
ve askeri güce sahip olan Osmanlı 
hükümdarlarının bu yolu seçmemiş 
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olmaları da anlamlıdır. Çok büyük, 
gösterişli, altın ve mücevherlerle 
donatılmış sarayların pek olmamasının 
değişik nedenleri olmakla birlikte; 
Osmanlı Devleti’nin siyasi kudretine 
nispetle daha mütevazı ve sade olan 
saraylar yaptırması bu hassasiyetin bir 
yansıması olsa gerektir.

Bu hassasiyet ve anlayışa örnek olması 
bakımından Lâmi’î Çelebi’nin Şerefü’l-
İnsân adlı eserinde “İhtişamlı Saray ve 
Kasrlara Eleştiri/Kınama” başlığı altında 
şu değerlendirmeler yapılmaktadır: 
Gösterişli sarayları yapmak Âd 
kavminin adeti ve Samûd kavminin 
kuralıdır. Onu ön plânda tutmak aklın 
kusuru, naklin füturudur. Bu gelenek 
Kayser’lerin geleneği ve başka toplumları 
taklit etmektir. Zaten “Bir kavme 
benzeyen, onlardandır.” sözü boşuna 
söylenmemiştir. Hâfız-i Şîrâzî’nin dediği 
gibi “Herkesin dinleneceği yer sonunda 
bir avuç topraktır/ Söyle gökyüzüne 
eyvan yükseltmeye ne hacet (lüzum) 
var?”

Harun Reşid zamanında cennet benzeri 
güzel, oldukça ihtişamlı bir saray 
yaptırılır. Dünyanın ünlü sanatçıları 
ve mimarları bu sarayın yapımında 
çalıştılar. Ortaya gözleri kamaştıran 
güzellikte bir saray çıktı. Rivayete göre 
Behlül-i Dânâ kardeşi Sultan Harun 
Reşid’in yaptırdığı sarayın duvarına 
şu cümleyi yazdı: “Ey Hârun! İnciri 
kaldırdın, dini koydun. Kireci kaldırdın, 
nassı koydun. Yaptığın işi kendi malınla 
yapıyorsan, şeref bulursun. Şüphesiz ki 
Allah, israf edenleri sevmez. Yaptığın 
işi başkasının malı ile yapıyorsan, o 
zaman zulmedersin. Şüphesiz ki Allah, 
zulmedenleri sevmez (Muḥammed bin 
Semmâk’den rivâyet olundu).” Şüphesiz 
ki akıllı insanlar için bu gösterişli 
yapılar asla kendisini yüceltmez ve kâmil 
insanlar için de övünç sebebi değildir. 
Çünkü Hz. İsa gibi göklere de yükselsen, 
nihayetinde bir avuç toprakla bir 
olacaksın. Felek gibi yüce ve gösterişli 
saraylar yaptırsan da gece gündüz bir 
bekçiden farkın yoktur.

Göğe çıksan Mesîh-vâr âhir
Bir avuç toprağ ile yeksânsın
Çerh-veş kasrlar idüp bünyâd
Rûz u şeb pâsbân u derbânsın

Zaten şair (Hâfız) ne demiş? “Eğer bu 
iki kapılı bağdan bir gün göçüp gitmek 
zaruri ise; ha lüks içinde iyi yaşamışsın, 
ha yaşamamışsın...” Şu dünyada mağrur 
olanlar, yaptırdıkları binalarla övünenler; 
peygamberlerin hayatlarını okumazlar ve 
onları dinlemezler. Arzu ve isteklerinin 
peşinde koşup, bu dünyada kalıcı 
olduğunu sananlara melekler sorar: 
Ey melun, nereye?.. Tarih kitaplarında 
yazılmış ve akıl sahiplerince bilinmiştir 
ki; Abbasi halifeleri bu büyük gaflet, 
maddi hayata düşkünlük ve kibir ile 
gururları yüzünden devletin yıkılmasına 
sebep olmuşlardır.

Bir resimde Bursa Sarayı’nın 
kalıntıları
Osmanlı saraylarından en eski örnek 
Bursa’da ilk Orhan Bey (1281 - 1360) 
zamanında inşa edilen Bey Sarayı’dır. 
Günümüze hiçbir kalıntı gelmemiş olan 
bu saray, daha o dönemde Osmanlı 
sultanlarına henüz “Bey” dendiği 
için saray da bu adla anılmaktadır. 
I. Murad’ın annesi Nilüfer Hatun’un 
yaptırdığı saray da günümüze gelememiş 
olan erken bir örnektir. Daha öncesinde 
bir beylik olan Osmanlı’nın yönetimi, 
Osman Bey’in kendi evi içinden 
sağlanıyordu. Bursa’nın fethinden sonra 
ise Orhan Gazi döneminde bir müddet 
kendi evinden devam etti. Ancak yine 
aynı dönemde eski Tekfur Sarayı da 
kullanılmaya başlanmıştır. Hangi yıllarda 
ne gibi değişimler geçirdiği bilinmese 
de ilk olarak Orhan Gazi tarafından 
kurulan saraya ait birkaç minyatürde 
bazı seyahatnamelerde rastlanan bazı 
özellikleri oldukça dikkat çekiciydi. 
Timur’un oğlu Şahruh Sultan Bursa’yı 
1402’de işgal ettikten sonra Bursa 
Sarayı’ndaki hazineyi yağmalamıştı. 
Saraydan yağmalanan değerli eşyalarla 
birlikte çok değerli olan bu kapıyı da 
Bursa’dan Semerkand’a yollanmış ve 
orada Timur’un çadırında giriş kapısı 

olarak kullanılmıştır. (5)

Geçmişte ve günümüzde önemli olaylar 
için şairler yazdıkları şiirlerle tarih 
düşürürlerdi. Tarih düşürme, ebced 
hesabına göre harflerin değerleri ve 
özel hesaplanması ile elde edilirdi. 
Ebced hesabı; günlük ihtiyaçlar 
ve haberleşmelerde, isim sembolü 
olarak, çocuğa isim verilirken, 
kitap ve makalelerde, resmî devlet 
kayıtlarında, ilimlerde, tasavvuf ve 
din ilimlerinde ve tarih düşürmede 
kullanılırdı. Pek çok konuda tarih 
düşürme, bizim edebî geleneğimizde 
mevcuttur. Nelere tarih düşürülürdü? 
Mansıb ve tayinlere, doğumlara, sünnet 
olanlara, evlenmeler ve düğünlere, 
ölümlere, zafer veya fetihlere, umumî 
felaketlere, cami, mescid, tekke, 
zaviye, medrese, han, hamam hastane, 
köprü, çeşme gibi sadak-i câriyelerin 
inşâ ve yenilenmelerinde, yazma ve 
basma kitapların tamamlanmasına, 
seyahatlere, taht kavgaları, isyanlar ve 
görevden azl olanlara, antlaşma, kongre 
ve sempozyumlara, yeni yıl tebrik ve 
kutlamalarına, hiciv ve istihza için ve 
diğer konular için tarih düşürülürdü. 
Arapça, Farsça ve Türkçe tarih düşürme 
örnekleri görülmektedir. (6)

Osmanlı’nın ilk payitahtı olma yanında 
günümüze kadar kültür, sanat, tarih, 
ticaret ve siyasetin gözde şehirlerinden 
olan Bursa için pek çok konu, mekân ve 
olay için tarih düşürülmüştür. Sayısız 
örnekleri tespit edilen ve Bursa’nın 
ruhaniyetine nakş edilmiş tarihlerden 
pek çok açıdan önemlidir. Bursa’nın 
güzelleri ve güzellikleri için çok sayıda 
eser verip, bunları metinlerle buluşturan 
Bursalı Lâmiî Çelebi (ö.938/1532), 
Bursa ismiyle birlikte hemen akla 
gelen ilk isimlerdendir. Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Bursa’ya geleceğini 
öğrenince Bursa Şehrengizi’ni yazmış, 
Münâzara-i Bahâr u Şitâ adlı eseriyle 
de Uludağ’da Bahar Sultanı ile Kış 
Şehriyârı’nı karşı karşıya getirmiştir. 
Henüz yayımlanmamış olan Divan’ında 
Bursa’nın her türlü özellik ve güzelliği 
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dizelere aktarılmıştır. Aynı zamanda 
yaşadığı dönemde bu şehirde meydana 
gelen önemli olaylara ve kişilere tarih 
düşürmüştür.
Yavuz Sultan Selim hükümdar olduktan 
sonra Bursa’ya geldiğinde Bey Sarayı’nda 
kalmıştır. Devrin ünlü şairi Lâmi’î Çelebi 
de bu tarihi olayı Divan’ında bulunan bir 
tarih şiiri ile ölümsüzleştirmiştir: “Güneş 
gibi doğan, Hüma gölgeli sultanların 
şahı (Yavuz Sultan Selim); bu şehre şeref 
verdi. Yani yiğit ve temiz yürekli Selim 
Şah; -Allah onun devletini ebedi kılsın- 
Kuş yuvası gibi olan (Bey Sarayı’nın) 
saadet kapısını şereflendirdi.”
 
Lâmi’î Çelebi, Dîvân.
• Yavuz Sultan Selim’in Bursa’ya gelip, 
Bey Sarayı’nda kalması:
Gün gibi şehinşeh-i hümâ zıll
Çün virdi şeref bu Âsitâne
Ya’nî ki Selîm Hân-ı saf-der

Hak devletin ide câvidâne
Feth oldı bu resme câna târîh
Ey bâb-ı sa’âdet âşiyâne 
H.918/M.1512-1513

Günümüzde hala tartışılan konulardan 
biri olan; Osmanlı döneminde şaşalı, 
debdebeli ve gösterişli sarayların neden 
yapılmadığı veya az sayıda olduğu gibi 
sorulara verilebilecek cevaplar için ışık 
tutabilecek bilgiler yine tarihi, dini ve 
edebi eserler ile arşivlerde aranmalıdır. 
Ayrıca tarih boyunca siyaset, kültür, 
sanat, edebiyat ve ticaretin önemli 
merkezlerinden olan Bursa için 
divanlarda ve diğer eserlerde yüzlerce 
tarih şiirleri vardır. Sadece edebiyat için 
değil, bütün bilim dalları için sağlıklı 
bir kaynak, güvenilir araştırma belgesi 
olan bu tarihlerin incelenmesi ve tahlil 
edilmesi gerekmektedir. 

DİPNOTLAR
(1) Halûk İpekten: Divan debiyatında Edebî 
Muhitler, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 
İstanbul, 1996, s.11.
(2) Geniş bilgi için bkz. Kadir Atlansoy: Bursa 
Şairleri- Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin 
Biyografileri, Asa Kitabevi, Bursa, 1998.
(3) Geniş bilgi için bkz. Sadettin EĞRİ, 
Şerefü’l-İnsân- The Debate on Creation 
Between Man and Animals Before The 
Sultan/ Part I-II, The Department of Near 
East Languages and Civilizations Harvard 
University, Boston, 2011.
(4) Bkz. Şeyma Güngör: “Fuzuli’nin Türkçe 
Gazellerinde Çağın Sosyal Hayatı ve Manevi 
Özellikleri”, Türkiyat Mecmuası, c.XX, 
İstanbul, 1997., s. 255-272.
(5) Bilgiler için bkz., http://wowturkey.com/
forum/viewtopic.php?t=20149.
(6) Konu hakkında geniş bilgi için bk., İsmail, 
Yakıt, Türk-İslâm Kültüründe Ebced Hesabı 
ve Tarih Düşürme, Ötüken Yayınları, İstanbul, 
1992.
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Osmanlı İmparatorluğu’nun üç sarayı 
oldu: Bursa’daki Bey Sarayı, Edirne’deki 
Edirne Sarayı ve İstanbul’daki Topkapı 
Sarayı. Topkapı Sarayı ile Edirne’deki 
birkaç yıkıntı dışında geriye kalan bir 
şey yok. Şimdi işe, size acı bir olayı 
anlatarak başlayalım. Yıl 1893, yer 
Edirne. Edirne Sarayı içinde yer alan, 
Kanuni Sultan Süleyman’ın adaletle ilgili 
hükümlerini burada verdiği anlatılan 
Adalet Kasrı’nın üst duvarları, Vali 
Abdurrahman Paşa’nın emriyle yıkılmaya 
başlanıyor. Eski eserlere meraklı olan 
Edirne Rus Konsolosu Mösyö Lişin, olaya 
müdahale ediyor ve yıkım Sultan II. 
Abdülhamit tarafından durduruluyor.

ADALET KASRI
Yıkmaya teşebbüs eden kim? Bizden biri. 
Yıkımı engelleyen kim? Rus Konsolosu. 
Rus Konsolosu Mösyö Lişin’in çabası 
da aslında boşuna, çünkü olanlar 1877 

yılında çoktan olmuş ve Edirne Sarayı 
havaya uçurulmuş. Yaptıklarımızı 
yıkmamızı hangi Rus engelleyebilir ki… 
Sizlere Edirne Sarayı’na ne olduğunu, 
Edirne Sarayı’nı nasıl uçurduğumuzu 
“Bursa’nın Oğlu İstanbul’un Babası” adlı 
Edirne’yi anlatan kitabımdaki satırlarla 
anlatmak isterim:

Sultan II. Mehmet bu sarayı “Sarayiçi” 
diye adlandırdı. Daha sonra Ruslar 
gelecek diye havaya uçurulan bu 
sarayda, Bab-i-Hümayun, Alay Meydanı, 
mutfaklar, ahırlar, diğer hizmet binaları 
ile Bab üs-saade, Arz Odası, Cihannüma 
ve Kum kasırları, Enderun ve Harem 
bölümleri bulunuyordu.
Lale Devri’nin sonuna doğru bu saray 
önemini kaybetti. 1867-1868 yıllarında 
Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisinden 
dönerken uğrayabileceği düşünülerek 
tamir edildi ama Sultan İstanbul’a gemi 

ile dönerek Edirne’ye uğramadı. 
Yaklaşık 10 yıl sonra saray havaya 
uçuruluyor ve bugün geriye Kum 
Kasrı’nın banyosundan, mutfaklardan 
bazı yıkıntılar kalıyor. 1827 yılında 
saray tamir ediliyor ve cephanelik olarak 
kullanılmaya başlanıyor. 1867 yılında bir 
kez daha tamir ediliyor ve yine askeri 
malzeme deposu olarak kullanılması 
sürdürülüyor. Rus ordusunun Balkanları 
aştığı öğrenilince Edirne’nin istila 
edileceğini düşünen Vali Cemil Paşa 
ile Kumandan Müşir Ahmet Eyüp Paşa, 
“Uçurun sarayı!” emrini veriyorlar. O 
sırada Vali İstanbul yolunda.
Bir vali ile bir kumandan birlikte emir 
veriyorlar, “Uçurun sarayı!”. 
1450 yılında inşasına Tunca Nehri 
kıyısında başlanan ve Fatih Sultan 
Mehmet tarafından tamamlanan 
Edirne’deki Osmanlı Sarayı, 1877 yılında 
böyle bir emirle havaya uçuruluyor. 

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

YIKILMIŞ SAR AYLARIN ARDINDAN

Kendi ellerimizle yıktığımız Edirne Sarayı
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EDİRNE SARAYI’NDAN 
GERİYE KALANLAR:

BEY SARAYI
Yabancı kaynakların ondan “kibar 
şövalye” diye söz etmesi, seyrek dişli, 
koç burunlu, şahin bakışlı olup olmaması 
ne kadar doğrudur bilinmez ama 
Sultan Murad, “Sultan” lakabını alan 
ilk Osmanlı padişahıdır. Sultan Murad 
1326 yılında Söğüt'te doğdu, Orhan Bey 
ile Nilüfer Hatun'un oğludur. "Murad 
Hüdâvendigar", "Gazi Hünkâr" adlarıyla 
da anılır. Neşri onu şöyle anlatır: 
“Cemi ömrünü gazaya sarf etmiştir. 
Osmanoğullarında bunun ettiği gazayı 
hiçbir padişah etmemiştir. Dahi avı gayet 
sever idi ve nice bin altın ve gümüş 
halkalı itleri vardı. Doğanları yine öyle 
idi.”

Ekrem hakkı Ayverdi, “Yenişehir 
kasabası külliyen Osman Gazi’nin 
eseridir” der. Orhan Gazi dönemi ise 
İznik, Bilecik ve Bursa için tam bir imar 
dönemidir. Sultan Murad döneminde de 
Bursa’nın imarı sürmüş, Bursa’ya çok 
sayıda eser kazandırılmıştır. Şahadet 
Cami bu eserler arasında ilklerden 
biridir. Şahadet Cami Sultan Murad 
tarafından inşa ettirilmişti. Onun 
karşısında da Bey Sarayı vardı. Ahmet 
Hamdi Tanpınar “Beş şehir” adlı 
kitabında, “Cetlerimiz inşa etmiyorlar, 
ibadet ediyorlardı. Maddeye geçmesini 
ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları 
vardı” diyerek Bursa’yı anlatır. 
(Kaynak: Albert Gabriel’in, Une capitale 
turque:Brousse, Bursa (Paris 1958)’den,  
Kuran Abdullah, “A Spatial Study of 
Three Ottoman Capitals: Bursa, Edirne, 
and İstanbul”, http://archnet.org/system/
publications/contents/3352/original/
DPC1010.PDF?1384774365, s.115’de )

Bey Sarayı sadece padişahın evi 
değil aynı zamanda devletin idare 
merkeziydi. Duvarlarında 17 tane yarı 
silindirik kule bulunan Bey Sarayı’nda 
bir divanhane, bir has oda, hamam ve 
ahırların olduğu belirtiliyor. Abdullah 
Kuran’ın Kazım Baykal’dan aktardığına 

göre, Bey Sarayı’nın ilk binaları Murad 
Hüdavendigar tarafından yaptırılmıştı.

Sultan Murad Osmanlı Devleti’nin idari 
yapısını kuran ve geliştiren padişah 
olarak anılıyor. İlk defa sikke bastırması, 
Osmanlı maliyesinin temellerinin 
atılması, yeniçeri ocağının kurulması 
gibi ilkler hep Sultan Murad döneminde 
yaşanmıştır. Yine bu dönemde, batıya 
doğru akınları sürdürmek ile Bursa’da 
yerleşmek arasında da bir kararın 
verildiği açıktır. Bu çerçevede, Bey 
Sarayı’nı içinde bütün bu kararların 
alındığı, ağırlıklı olarak ahşap bir mekân 
olarak düşünebiliriz. Edirne başkent 
olduktan sonra inşa edilen Edirne 
Sarayı’nın görüntüleri bile bize o sarayın 
da ahşap ağırlıklı olduğunu gösterdiğine 
göre, Bey Sarayı’nın ahşap ağırlıklı bir 
yapı olduğunu söyleyebiliriz. Edirne 
Sarayı’ndan ve Bey Sarayı’ndan geriye 
fazla bir şey kalmamasını da herhalde 
inşaat yapı tekniği ile ilişkilendirebiliriz. 
Bazı gezginler Bey Sarayı’nın içindeki 
suni bir gölde kayıkların gezdiğini 
anlatsa da, yapılan çizimler bize bunun 
bir şadırvan olabileceğini göstermektedir. 
Yine Neşri’nin Sultan Murad’ın av 
sevgisi ve hayvanları konusunda 
söylediklerini göz önüne aldığımızda 
ve burasının padişahın evi de olduğunu 
düşündüğümüzde; Bey Sarayı’nda atların, 
doğanların ve av köpeklerinin olduğunu 
söylemek yanlış olmaz.

Sultan Bayezid, 1381 yılında 
Germiyanoğlu Süleyman Çelebi'nin kızı 
Sultan Hatun ile evlendi. 1389 yılındaki 
Kosova Savaşı’nda Sultan Murad bir 
suikaste kurban olunca, Sultan Bayezid 
tahta çıktı. Sultan Bayezid’ın düğünü 
Bey Sarayı’nda yapılmıştır. Bey Sarayı, 
Edirne’nin başkent olması ile önemini 
kaybetse ve daha sonraları İstanbul 
başkent olsa bile sonraları Topkapı 
Sarayı’nın mutfağı, Bey Sarayı’nda 
hazırlanan yiyecekler ile desteklenmiştir.

BEY SARAYI’NIN SONRASI 
EDİRNE SARAYI 
Bursa’daki Bey Sarayı’ndan elimizde, 

hemen hemen hiç görsel malzeme yok. 
Buna karşılık, elimizde Osmanlı’nın 
ikinci başkenti olan Edirne’deki 
Edirne Sarayı’nın bazı görüntüleri 
bulunmaktadır. Bey Sarayı ile Edirne 
Sarayı arasında en azından bazı ortak 
noktalar olabileceğini düşünerek, Edirne 
Sarayı’ndan söz etmek istiyoruz. Edirne 
Sarayı’ndaki bir elçi kabul töreni şöyle 
anlatılıyor:

“Edirne’de Sultan’ın huzuruna çıkmaya 
gittiğimiz zaman sarayın önünde 
birçok kimseler ve atlar vardı. Cümle 
kapısından içeri girdik. Bu kapı daima 
açık bulunuyor ve elleri asalı yirmi 
otuz hizmetli tarafından korunuyordu. 
İçeriye izinsiz girmek imkânsızdı. Bu 
kapıcıların yanında bir de başkanları 
olan kapıcıbaşı vardı. Milano elçisi 
içeriye girince kapının yanına oturttular. 
Herkes divanın toplanması için sultanın 
dairesinden çıkmasını beklemekteydi. 
Üç vezir ile Rumeli Beylerbeyi ve 
öbür beyler geldikten sonra padişah 
göründü. Maiyetindeki saray hizmetlileri 
divanın toplandığı yere bakan dairenin 
kapısına kadar gittiler. Padişah büyük 
divanhanenin köşesindeki tahta doğru 
yürüdü ve oraya oturdu. Paşalar ilerleyip 
biraz ötesinde durdular. Divana katılması 
gerekenler de geldiler ve uzaktaki 
duvarın dibine oturdular. Yirmi Ulah 
asilzadesi yüzleri padişaha dönük bir 
halde divanhanenin önünde yer aldılar. 
Bunlar rehinelerdi. Dairenin ortasında 
içlerinde etli pilav bulunan yüz kadar kap 
vardı. Milano elçisinin kabulü töreninden 
sonra yemek yendi”.(1)

Edirne Sarayı. Yüksek bina Edirne 
Sarayının en görkemli yapısı olan 
Cihannüma Kasrı’dır. Fatih Sultan 
Mehmet tarafından 1452’de yaptırılmış 
yedi katlı bir binadır.

BABALARA KARŞI 
OĞULLARIN İSYANI
Murad’ın Yıldırım Beyazıd, Yakup ve 
Savcı adlarında üç oğlu olmuş. Kaynaklar 
Murad’ın üç oğlunun sünnet törenin 
de 1365’de Bursa’da Bey Sarayı’nda 
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yapıldığını bize anlatıyor. Sultan 
Murad’ın oğlu Savcı Bey’in gözlerine 
mil çekilmesi olayını hatırlayacaksınız. 
Büyük bir olasılıkla Sultan Murad, oğlu 
ile olan bu sıkıntıları Bey Sarayı’nda 
yaşamıştır.

V. Ioannes Palaiologos Bizans imparatoru 
iken, aynı dönemde Sultan Murad da 
Osmanlı padişahıdır. İmparator V. 
Ioannes Palaiologos ile oğlu ve veliaht 
prensi IV. Andronikos arasında 1373 
yılında başlayan ve bir süre devam eden 
savaşa, şehzade Savcı Bey de katılır. 
Babalara karşı oğullar isyan eder. 
Bu olayın 1373’de mi, yoksa 1385’de 
mi olduğu tartışmalıdır. Bizans ve 
Osmanlı’da oğullar babalarına isyan 
etmektedirler.  Sonunda Nilüfer deresinin 
yanında Murad ile Savcı Bey, baba oğul 
savaşa tutuşurlar. Şehzade Savcı Bey 
savaşı kaybeder ve gözüne mil çekilir. 

Bu olaylar sırasında Bizans 
İmparatorunun, Sultan Murad’ın 
Trakya’ya geçmesine izin verdiği ve 
Sultan Murad’ın isyanı orada bastırdığı 
da söylenir. Bir başka görüşe göre 
ise, “1373 yılında Sultan I. Murad, 
Avrupa’da bir harekâta başlamadan 
önce oğlu Savcı’yı Bursa’da bıraktı ve 
Anadolu idaresini ona emanet etti. Savcı, 
tek başına kalınca çevresindekilerin 
entrikalarından etkilendi, Rumeli 

topraklarını babasına bırakarak 
Anadolu’da saltanatını ilan etti. Bu 
olay Murad’a duyurulduğunda alelacele 
Anadolu’ya döndü, Bursa’nın dışındaki 
Kete ovasında oğluyla savaşa tutuşarak 
onu yendi. Sultan Murad, oğlunu esir 
aldıktan sonra kızgın demirle kör 
ettirerek cezalandırmak zorunda kaldı. 
Bu ceza şehzadenin ölümüne sebep 
oldu”.(2) Savcı Bursa’da Osman Bey’in 
türbesine gömüldü. 

Sultan Murad ile İmparator Ioannes’in bir 
donanmayı ortaklaşa silahlandırmasıyla 
ilgili bilgileri veren 14 Temmuz 1374 
tarihli bir Venedik senato kaydı, 
Murad’ın denizi geçmek üzere İmparator 
Ioannes’den gemiler hazırlamasını 
istediğini anlatıyor. Ancak bütün bunlar 
kesin değil ve olayın nasıl gerçekleştiği 
tam olarak bilinmiyor. Oğullar anlaşarak 
babalarına isyan ettiler mi, işin orası 
kesin değil. Ancak, Andronikos’un 
1373’de babasına karşı Osmanlı 
şehzadesi Savcı ile işbirliği yaparak isyan 
etmiş olması olasılığı büyük.

Her ne olursa olsun, Sultan Murad, karısı 
Yıldırım Beyazıd’ın ve Yahşi Bey’in 
annesi Gülçiçek Hatun, çocukları Bey 
Sarayı’nda yaşamışlardır.

Bey Sarayı’nın terk edildiği dönem
Bugün Bey Sarayı yıkılmamış olsaydı, 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşuna, 
devletin oluşumuna tanıklık etmiş bir 
simge bina, gözümüzün önünde olacaktı. 
Olmadı, olamadı. Bu kıymet bilmezliği 
hep birlikte yaptık. Ahmet Hamdi 
Tanpınar Bey Sarayı’nın unutulmasını 
“Beş Şehir” adlı kitabında, boş sarayın 
odalarında tek başına dolaşan, ihtiyar bir 
masal sultanı ile simgeleştirir: 

“Bu kuruluş asrından sonra Bursa, 
sevdiği ve büyük işlerinde o kadar 
yardım ettiği erkeği tarafından 
unutulmuş, boş sarayının odalarında 
tek başına dolaşıp içlenen, gümüş 
kaplı küçük el aynalarında saçlarına 
düşmeye başlayan akları seyrede ede 
ihtiyarlayan eski masal sultanlarına 
benzer. İlk önce Edirne'nin kendine 
ortak olmasına, sonra İstanbul'un tercih 
edilmesine kim bilir ne kadar üzülmüş 
ve nasıl için için ağlamıştır! Her ölen 
padişahın ve Cem vak'asına kadar her 
öldürülen şehzadenin cenazesi şehre 
getirildikçe bu geçmiş zaman güzelinin 
kalbi şüphesiz bir kere daha burkuluyor. 
‘Benden uzak yaşıyorlar, ancak öldükleri 
zaman bana dönüyorlar. Bana bundan 
sonra sadece onların ölümlerine ağlamak 
düşüyor!’ diyordu. Evet, Muradiye küçük 
türbeleriyle genişledikçe Bursa hangi 
vesilelerle ancak hatırlandığını anlar”.
Bey Sarayı’nın terk edildiği dönemi 
bundan daha güzel hangi yazar, hangi 
sözcükler anlatabilir ki…

DİPNOTLAR
(1) Sertoğlu, M. (1974), “Osmanlı 
Padişahlarının Elçi Kabul Töreni”, Hayat 
Tarih Mecmuası. S. 7. C. 2. s. 13’den aktaran, 
Yıldırım İbrahim,“Edirne Sarayı’nda ve 
Topkapı Sarayı’nda Minyatürlere Yansıyan 
Elçi Kabul Sahnelerindeki Osmanlı 
Devleti’nin Diplomatik Gücü”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 
1, Sayı: 1, 2012, s.79’da 

(2)Hoca Sadeddin, Tâcü’t-tevârîh, I, s. 130-
131’den aktaran,Elam Nilgün, “Babalar ve 
Oğullar: IV. Andronikos Palaiologos ve Savcı 
Çelebi’nin İsyanı (1373)”, http://dergiler.
ankara.edu.tr/dergiler/18/1627/17445.pdf, s.45. 
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Bey Sarayı ile dönemdaş denebilecek 
saraylardan biri de Kore’de. Bugün müze 
olarak kullanılan Kore Kraliyet Sarayı 
(Gyeongbokgung Sarayı) 1395 yılında 
yapılmış. Joseon Hanedanlığı’na ait 20 
bine yakın özel eşyanın sergilendiği 
saray her yıl on binlerce ziyaretçiyi 
ağırlıyor. İç içe geçmiş 5 büyük yapı 
topluluğundan oluşan ve mimarisi ile 

dikkat çeken tarihi yapı, UNESCO dünya 
miras listesinde yer alıyor. Diğer yandan, 
Kore Kraliyet Sarayı’nın Bey Sarayı ile 
ortak bir yönü de var. Koreliler; zamana, 
savaşlara ve işgallere direnemeyip yıkılan 
saraylarını 1865 tarihinde yeniden 
yaptılar. Yeniden yapımı 7 yıl süren 
kraliyet sarayında taht salonundan konsil 
salonlarına ve kraliyet ailesinin yaşam 

alanlarına kadar her noktada aslına sadık 
kalındı. Korelilerin “cennetten kutsanan 
saray” anlamına gelen Gyeongbokgung 
adını verdikleri Kraliyet Sarayı sadece 
tarihlerini günümüze taşımakla kalmıyor, 
aynı zamanda ülkenin en çok ziyaretçi 
kabul eden mekanlarından biri olma 
unvanını taşıyor.

KORE’DE BİR SAR AY
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30 Mart yerel seçimleri genel seçim 
havasında geçti. Her ne kadar bazı 
illerde adaylar projeler üretse, bunları 
kamuoyunun beğenisine sunsa, 
birbirinden parlak bu projeler için oy 
istese de Türkiye genelinde seçmen 
önemli ölçüde, iktidara oy vermeyi ya da 
vermemeyi tercih etti.

Seçimin “yerel” kimliğine en yakın 
yaşandığı illerden biri Bursa. “Projeler 
havada uçuştu” desek biraz abartmış 

olabiliriz ama yine de suyu yarı fiyatına 
düşüren “Bir bardak sizden bir bardak 
bizden” projesinden, ulaşımı yarı yarıya 
ucuzlatan “Gidiş sizden dönüş bizden” 
projesine, teleferiğin kent merkezine 
indirilmesine, şehir içi tramvay hatlarına, 
havaray sistemine, kesintisiz ulaşım 
sağlayan kavşaklara ve kurulu mevcut 
demiryolu hatlarının sökülmesine kadar 
pek çok projeyi duydu Bursalılar. Kimi 
kentin gelecek vizyonunu, kimi kendi 
geleceğini, kimi ise projeyi sunan kişi 

ve kuruma güvenini veya güvensizliğini 
dikkate alarak sandık başında tercihini 
kullandı. Hatta sandık başında oluşan 
kuyruklar karşısında da ‘millet kararsız, 
sandık başında düşünüyor’ esprileri ile 
tercihini sandığa yansıttı.

Acaba Bursa’da veya Batı illerinde 
böyleyken, sosyolojik ve demografik 
yapının tümüyle farklı olduğu Doğu’da 
seçim nasıl olmuştu, nasıl oluyordu, 
nasıl oldu? Bireyler, feodal yapının 

Söyleşi: Saffet YILMAZ

“SAYIN BAK ANIM, ARTIK OYUMUZU 
KENDİMİZ KULLANMAK İSTİYORUZ”
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kurumlarından kurtulup özgür iradelerini 
yansıtabiliyorlar mı, yansıttılar mı? 
Genel olarak Doğu’nun durumunu ve 30 
Mart seçimini, özel olarak da Urfa’nın 
durumunu ve 30 Mart seçimlerini; 
uzun yıllar Batı’da başarılı siyaset 
yapan, sonra Başbakan’ın verdiği görev 
doğrultusunda Urfa’ya giden ve siyasi 
başarılarını orada sürdüren bir isimle 
konuştuk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Faruk Çelik, hem Doğu’nun hem 
de Urfa’nın Bursa ile benzeşen ve ayrışan 
yönlerini içtenlikle anlattı. Batı illerinde, 
Bursa’da biz neredeyse mutlu mesut 
sandığa giderken, Doğu illerinde ne 
olmuş, Urfa’da neyle mücadele edilmiş, 
Sayın Çelik’ten dinledik. 

Yıllarca Bursa’da siyaset 
yaptınız, Batı’daki siyasi algıyı 
çok iyi biliyorsunuz. Sonra Urfa 
görevi verildi ve Doğu’yu da iyi 
tanıma imkanı buldunuz. Siyasi 
beklentiler, algı ve zihinsel altyapı 
bakımından karşılaştırmak 
gerekirse nasıl bir doğu, nasıl bir 
Urfa var karşımızda?
Doğu ile Batı arasında çok ciddi 
farklılıklar var. Çok basit ve yüzeysel 
yaklaşımlar sonucu Doğu ihmal edilmiş. 
Türkiye’de kalkınma deyince, özellikle 
10 yılı dikkate almazsanız, ağırlıklı 
olarak 8-10 il akla geliyor; yatırımlar 
ulaşımı ve başka imkanları kolay olan 
bu illere yapılmış, bunlardan biri de 
Bursa. Böyle olunca Doğu, İç Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ve diğer bölgelerden 
bu iller yoğun göç almış. Bu göçler 
neticesinde, burada sağlıklı bir altyapı 
da bulunamayınca, göç edenler gelişen 
şehirlerin çarpık yapılaşmasına neden 
olmuşlar, aynı zamanda doğdukları 
yerde doyamayınca oraları terk etmişler, 
böylece ülkenin genelinde bir çarpıklığa 
yol açmış bu durum. Burada suçlu 
kim derseniz, maalesef devlet iyi bir 
öncülük yapamamış, yol gösterici 
olamamış. Yatırımlar, ülkenin her 
yanına kaynaklar gözetilerek dağılması 
gerekirken belli illere temerküz olmuş. 
Bu yanlış yönlendirmenin sonucu şimdi 

şehircilik bakanlığı kuruldu ve kentsel 
dönüşümlerle uğraşıyoruz. Doğu ve 
Güneydoğu da bu göçlerin yanı sıra 
başka bir etken daha var. Ekonomik 
durumu olanlar ayrılmış, tarıma dayalı 
çalışan ekonomik durumu iyi olmayanlar 
kalmış ve orada daha dezavantajlı bir 
durum ortaya çıkmış. Bu tablo diğer 
alanların yanı sıra eğitim alanında da 
desteklenmeyince beraberinde cehaleti, 
yani sağlıklı bir eğitim alama durumunu 
da getirmiş. Çünkü geçimini sürdürmek 
için hareket halinde olan aileler yer 
yer çocuklarının eğitimini yarıda 
keserek yanlarına almışlar. Şimdi bu 
durumların getirdiği sonuçlarla karşı 
karşıyayız. Yatırım yok, istihdam yok, 
ağırlık tarımda ancak GAP projesi 
de uzun yıllara sarih hale gelmiş, o 
da realize olmadığı için tarımdan da 
beklenen alınamamış, hasılı bin bir 
türlü dezavantajla karşı karşıya bu 
bölge. Bunlar yetmiyormuş gibi terör 
de eklenince bu dezavantajlı durum 
katlanmış. 

Genel manada durum kötü, özel 
olarak nasıl bir Doğu?
Özele baktığınız zaman,  özellikle 
Şanlıurfa’da ve bölge illerinde büyük 
aile denilen bazı ailelerin yönetimde 
söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bu da 
hangi büyük aşiret veya aile öne çıkmışsa 
diğerleri arasında bir hoşnutsuzluğu 
meydana getirmiş. Hizmetin bütün ve 
yaygın olarak değil lokal bir şekilde 

gitmesine yol açmış. İyi yapılan şey de 
var tabii ancak sosyolojik olarak böyle 
bir büyük aile modeli, aşiret modelinin 
daha çok hüküm sürdüğü bir siyasi 
yapı var burada. Şimdi bu son dönemde 
Sayın Başbakanımız bazı illere ağabey 
pozisyonunda milletvekillerini, oralara 
daha bütüncül ve objektif bakacak, 
sorunları tarafsız bir şekilde ele 
alacak bazı arkadaşları görevlendirdi. 
Bunlardan bir tanesi de bendim. Urfa’da 
bazı tahliller yaptıktan sonra hizmetin 
bir bütün olarak gitmesini sağlayacak 
analizler yaptık, nerede ihtiyaç varsa 
belirledik, hangi hizmetlere ihtiyaç 
olduğunu, hangi zaman diliminde 
sunulacağını tespit ettik. Yerel sivil 
tolum örgütleriyle işbirliği yaptık, “bu 
hizmetler hangi araçlarla ne şekilde 
sunulur”un raporunu hazırladık. 
Gerçekten 3 yıldır bu hizmetlerin nasıl 
dağılacağıyla ilgili iyi bir program 
yaptık. Çok sağlıklı gidişimiz var. 
Bölgenin teşvikte 6. olması da olumlu 
etkiledi, şimdi yatırımdan pay alan, eşit 
bir şekilde bütün ilçelerine hizmet giden 
bir il ortaya çıktı. Ak Parti öncesinde 
lokal olarak hizmet alan, terörün de 
etkisiyle yaygın hizmet alamayan Urfa 
ve civar iller şimdi çok daha yaygın bir 
şekilde hizmet alma imkanını buluyorlar.

Bursa’daki seçmen ile Urfa’daki 
seçmenin siyasete bakışı aynı mı?
Urfa’da vatandaşlar kurumsal bir yapıya 
yaklaşımdan ziyade, -daha çok siyasetle 
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meşgul olanlar için söylüyorum- daha 
çok kendi gelecekleriyle ilgileniyorlar. 
Bu Türkiye’nin genelinde böyledir ama 
burada daha bir belirginlik taşıyor. 
Burada adaylar belli kesimleri temsil 
ettikleri için, örneğin aday olup da aday 
adaylığından adaylığa geçemezlerse ciddi 
bir yer değiştirme, kurumsal kimlikten 
kolayca kopma söz konusu... O nedenle 
Bursa ile karşılaştırmamız mümkün 
değil. Burada siyasi partiye ciddi bir 
tahribat getirmez ama Güneydoğuda 
sağlıklı bir siyasi yapıyı kuramazsanız 
hızlı kopuşlar, ciddi bir tahribat ortaya 
çıkıyor. O nedenle yerel seçimlerde 
sağlıklı sistemi kuramazsanız sonuç 
hüsran. Batı’da böyle değil, giden üçtür 
beştir götürür ama büyük kitlelerin yer 
değişimi söz konusu olmaz. 

Bu seçimlerde bine yakın adayınız 
vardı Urfa’da!
Evet, belediye başkanı, meclis üyelikleri 
için hayli yüksek sayıda aday adayımız 
vardı. Bunun dezavantajlarını yaşadık. 
Ama vaktimizin önemli bölümünü 
aday adaylıktan adaylığa geçemeyen 
arkadaşlarımıza sahip çıkarak, onlarla 
karşılıklı istişarelerle geçirdik. 
Doğu’daki bir yerel seçimde bunu dikkate 
almazsanız sonuç hüsran olur. Eğer 
sağlıklı sistemi kuramazsanız seçmenin 
kitleler halinde yer değiştirmesi 
mümkün. Bunu mesela benim partim 
2009 seçimlerinde Urfa’da yaşamış. 
2009’da Urfa’da biz seçimi kaybetmişiz, 
sadece bir ilçeyi kazanmışız. Sebep 
işte bu; adaylığın, kurumsal kimliğin 
algılanışında o yöreye has yaklaşımlar. 
Batı’da böyle bir şey olmaz, bir adam 

aday olmazsa bile onun götürebileceği 
seçmen sayısı üçtür beştir.

“Sandık güvenliğini sağladığımız 
yerde seçimi kazandık, 
sağlayamadığımız yerde 
kazanamadık” diyorsunuz, sandık 
güvenliğinin sağlanamaması ne 
demek?
Şimdi bunu açıklıkla ifade etmekte 
fayda var. Batı’da siz hiçbir yerde 
açık oy kullanılması diye bir şey 
duymazsınız. Ama Güneydoğu’da 
açık oy dediğimiz, yani bir kişinin 
sandıktaki diğer kişilerin -köy veya 
mahalle neyse- iradesini sandığa 
yansıttığını görürsünüz. Biz büyük 
ölçüde Urfa’da açık oy kullanılmamasıyla 
ilgili önlemlerimizi aldık ama birçok 
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yerde halen pek çok bölgede açık oy 
kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. 
Maalesef açık oy kullanılıyor, böyle bir 
gerçekle karşı karşıyayız. Oysa seçim 
sandıkları var, kapalı perdeler var, 
insanların onun ardına geçip kanaatlerini 
orada belirtmesi gerekiyor. Maalesef 
bu konu henüz yüzde yüz istediğimiz 
noktaya gelmiş değil. Bu da birey 
olarak vatandaşın özgür iradesinin 
yansımamasına yol açıyor. Şu an eskiye 
göre ciddi şekilde, hem katılım hem 
katılanların iradesini ortaya koymaları 
bakımından olumlu bir noktayız. 

Sandık güvenliğinin bir diğer konusu 
ise maalesef uzun yıllar bölgede 
terörün etkisiyle bazı baskı unsurlarının 
olduğunu görmezden gelemeyiz. Bazı 
baskı unsurları sandıkta oyların nasıl 
kullanılacağı konusunda çeşitli metotları 
ortaya koyuyor ve vatandaşın özgür 
iradesini yansımasının önüne geçiyorlar. 
Bunu son seçimde başta Viranşehir ve 
Suruç olmak üzere bazı ilçelerde gördük, 
buralarda şehirler adeta yakıldı yıkıldı, 
tahrip edildi. Peki problem ne? Problem 
şu; burada elde tutukları belediyeyi Ak 
Parti alacak diye yaşadıkları panik! 
Hukuki yöntemlere başvurmaktansa kaba 
kuvvete yönelmişler, daha önce kaba 
kuvvetle elde ettikleri sonuçları devam 
ettirme anlayışına girmişler. Devletin 
burada çok ciddi önlemler alması lazım, 
aldığı önlemler var ama yetersiz olduğun 
söylüyorum. Vatandaşın özgür iradesini 
sandığa yansıtacak yeni önlemleri almak 
lazım. Vatandaşın kanaatini değiştirecek 
hiçbir işaret veya hiçbir başka unsurun 
orada (oy kullanılırken sandık başında) 
bulunmaması gerekiyor. Maalesef bu 
konuda sıkıntı yaşanıyor ve bazı ilçelerin 
ben millet iradesiyle elde tutulduğu 
inancında değilim, baskıyla terör ve 
şiddetle yıldırma politikasıyla bunu 
sağlamaya çalıyorlar.

Bölgeden sizi arayan bazı 
vatandaşların “Sayın Bakanım 
artık oyumuzu kendimiz bireysel 
kullanmak istiyoruz” dediğini 
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biliyoruz, böyle çok talep geldi mi?
Geldi tabii. Seçimlerde yolumuzu kesen 
kadınlar oldu, örneğin bir seferinde 
Bozova’dan Şanlıurfa’ya doğru gelirken 
arabayı durdurdular, bir kadın beni 
kenara çekti ve dedi ki “ben oyumu 
hem genel baskıdan hem de kocamın 
baskısından kurtularak kullanmak 
istiyorum, bize bu imkanı sağlayın, 
sizden başka bir şey istemiyoruz.” Bu 
özgür iradeyi sağladığımız yerler ortada, 
sağlayamadığımız yerler maalesef yakıldı 
yıkıldı.

Ağırlıklı olarak etnik siyasi 
argümanlarla mücadele ettiniz, 
seçim sonuçlarına bakınca halkın 
büyük kesimini ikna ettiğiniz 
anlaşılıyor, neler yaşadınız?
Şanlıurfa büyük ve zor bir il. Biz 
valilik yapmış bir ismi aday yaptık. 
Urfalı değildi, bu yönü öne çıkarıldı, 
“Vali devletin bir adamı” falan denildi. 
Orada muhalefetin adı BDP. Biz de 
hizmetlerin seri olarak sunulması 
için işi bilen, gerek finans yönetimi 
gerek proje konusunda deneyimli bir 
arkadaşımıza görev vermiştik orada. 
Kimlik siyaseti yapıldı rakiplerimiz 
tarafından. Ama Şanlıurfa’da güzel bir 
huzur havası var; Arap var, Kürt var 
Türk var, birlikte yaşıyorlar ve huzur 
içindeler. Kavga gürültü yok. Buraya biri 
kimlik siyasetini sokarsa varın sonucunu 
siz düşünün. Taşradan merkeze bunu 
taşımaya çalıştılar ancak Urfalı buna 
geçit vermedi, kimlik siyasetini kabul 
etmedi. Biz de kimlik siyasetinin Urfa’ya 
çıkar sağlamayacağını söyledik, neticede 
vatandaş mevcut huzurlu ortamın 
devamından yana tavrını koydu. Nitekim 
seçimden bir gün sonra yakılıp yıkılan 
ilçelerde gerçek yüzleri görüldü.

Reel siyaset orada sıkıntılı. 
Bursa’daki bir ilçede seçimin 
sonucunu aşağı yukarı tespit 
ederseniz ama orada bunu tespit 
etmek mümkün değil, her şey her 
an değişebilir ve bu değişimin 
oranı da tahmin bile edilemez. Siz 

bu durumu alt üst ettiniz. Başta 
partilileriniz olmak üzere bölge 
siyasetini reele yaklaştırdınız. 
Bunun formülü neydi, nasıl 
başardınız?
Bir kere Urfalılar samimi, vatanperver 
insanlar. Vatandaşın derdiyle samimi 
olarak dertlenmek lazım, sorununu 
gerçekten çözmek lazım ya da çözmek 
için çaba harcamak, bunu da vatandaşa 
samimi bir şekilde göstermek lazım. 
Samimi irade noktasında vatandaş 
beklenti içinde. Benim gördüğüm 
oydu, vatandaş beklenti içinde, siz eğer 
merhaba deyip notlarınızı alıp bir daha 
oraya bakmamışsanız vatandaş bundan 
bıkmış. O iletişimden vatandaş çok 
çekmiş ve çok rahatsız. Biz sorunları 
listeledik, yaklaşık 400 proje oluştu. Bir 
takvim oluşturduk ve sırasıyla hepsini 
çözdük. Bunu görünce vatandaş güven 
duydu. Şimdi şunu söylüyorlar Urfa’da, 
“Bakan Bey siz bir söz verirseniz ekip 
olarak biz inanıyoruz siz yaparsınız.” 
Bugün Sayın Başbakan ile ilgili algı 
neyse Türkiye’de Urfa’da da hakkımızda 
o algı oluştu. Sorunları çözdük ve 
vatandaşta çok ciddi bir güven oluştu. Bu 
seçimde ben onu çok yaşadım, vatandaş; 
“Bakanım siz bir vaatte bulunursanız biz 
onun yapılacağını biliyoruz” diyorlar. 
Siyasette söz vermek, o sözü yerine 
getirmek önemli. Taahhüt ettiklerimizi 
yerine getirdik ve müthiş bir güven 
ortamı oluştu. 

Bu süreçte yaşadığınız çarpıcı 
anılar var mı?
Urfa’nın mutfağı çok meşhurdur. Mesela 
fıstık üretimi. Türkiye fıstık üretiminin 
yüzde 40’ı Urfa’da gerçekleşir ama bu 
fıstıklar Antep’te işlendiği için herkes 
Antep Fıstığı olarak bilir. Urfa’ya 
gidiyorsunuz sabah erken saatlerde 
ciğer yiyor insanlar. Sabah güne ciğerle 
başlıyorlar. Gece 23-24.00’lara kadar 
ciğer yenir. Biz ilk gittiğimizde alışmışız 
tabii; Batı kültürüne göre zeytinyağlı, 
sebzeli yiyeceklere. Ağız tadımıza uygun 
sebzeler. Ama Urfa’ya gidiyorsunuz size 
kebap ikram ediyorlar. Bir gün Urfa’ya 

gittiğimizde dediler ki “Bakanım size 
ne ikram edelim?” Dedim ki, biraz da 
inat olsun diye, “Ben bir taze fasulye 
alayım.” “Bakanım yohtir” dedi. “Yahu 
o zaman bir bamya alayım” dedim, 
“Vallaha yohtir” dedi. “O zaman bana bir 
kuru fasulye getirin” dedim. “Bakanım 
vallaha o da yohtir” dediler. O zaman 
ben de “Kardeşim ne getireceğin belli 
de habire bana ne soruyorsun?” diye 
takıldım. Mutfakları zengin ama ağırlıklı 
et üzerine kurulu bir zenginlik.
Bunun dışında çok anı var. Bakıyorsunuz 
konuşurken genç bir hanım görünüyor, 
hal hatır soruyorsunuz, kaç çocuk var 
diyorsunuz, 11 çocuk diyor, yaşı 31. 
Burada böyle bir şey görmemişsiniz ama 
orada çok doğal. 

Yine beni çok üzen durumlardan biri 
de engelli kardeşimizin çokluğu. Bir 
evde bir engelli var, dedim ki “Niye 
ikincisi var, üçüncüsü var, niye önlem 
almıyorsunuz?” 5-6 tane engelli bireyin 
olduğu evler, aileler var. İnsanın içi 
kararıyor, donuyorsunuz. Ne yapacağınızı 
bilemiyorsunuz. Son seçimde 
Viranşehir’in bir köyüne gittim, köyün 
meydanına iki çocuk getirdiler; kardeşler 
ve ikisinin de gözleri görmüyor, yaşları 
17 -20 arasında. Göz hastanesinden 
bir dostumu aradım İstanbul’dan, sağ 
olsunlar uçakla aldılar, tedavi edip geri 
gönderdiler, birinin gözleri şimdi tümüyle 
görüyor. Diğeri de görmeye başlamış 
ama uzun bir tedavi gerekiyor. Bunları 
görüyoruz ve bu insanların sağlıklarına 
kavuşması için yapılması gereken çok 
şey var. Yıllardır iki aşı vurulması 
gerekirken tek aşı vurulduğu için oluşan 
hastalıklar var. Uyuşturucu kullanımı 
ürkütücü yaşlara kadar inmiş. Bütün bu 
olumsuzluklara, gerek devletteki gerekse 
eğitimdeki ihmallere karşın insanlar 
gönül insanları, hiç beklemediğin bir aile 
bir anda 50 kişiye sofra hazırlayabiliyor. 
Müthiş bir gönül zenginliği... Neticede 
bizim insanımız. Hepimiz birbirimize 
benziyoruz. 

Aslında batıda 4-5 parti 
yarışıyor ancak güneydoğuda 
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2 parti yarışıyor. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Bütün partilerde normalleşmeye ihtiyaç 
var, BDP için de, MHP için de CHP 
için de. Bir yere tabela asılmasına tepki 
gösteriyorlar oysa suç olmayan, meşru 
olan bir şeyse buna razı olacaksınız. 
Aynı şekilde ana muhalefet olacaksanız 
İzmir’de de Urfa’da da var olacaksınız. 
Birinde olup diğerinde olmamak normal 
değil. Ana muhalefetin Urfa’da da, 
Diyarbakır’da da var olması gerekiyor. 
Bunlar demokrasi açısından doğru değil. 

Normalleşmenin muhalefet partilerine 
yaygınlaşmasında büyük yarar var.

Bursalılara bir mesajınız var mı?
Urfa’da iki organize sanayi bölgesi 
tam dolu. Ben buradaki yatırımcıların 
Şanlıurfa’yı ziyaret etmesinde 
büyük yarar görüyorum. Suriye 
normalleştiğinde Urfa’nın çok ciddi 
bir pazarı elde etmesi söz konusu. 
Başta tekstil ve diğer sektörlerde tüm 
yatırımcıları Urfa’ya bekliyorum, gerekli 
kolaylık ve destekler sağlanacaktır.

Zaman ayırdığınız için teşekkür 
eder, başarılar dileriz.
Ben teşekkür ederim ancak bir noktayı 
belirtmek isterim; Bursa gibi tarihi 
derinliği yüksek olan bir şehirde 
Bursa’da Zaman gibi bir yayın şarttı, 
böyle bir dergiyi çıkarmış olmanızdan 
kıvanç duydum, elinize sağlık.

Teşekkür ederim.
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Ahmet Emin YILMAZ

Gazeteciliğe 20 Mayıs 1977’de Bursa 
Marmara gazetesinde çırak olarak 
başladım. O tarihe kadar elbette Bursa’da 
doğup büyümüş biri olarak kentin siyasi 
hareketliliğini gözleyen bir kentliydim. 
Ama 1977 Mayıs’ından itibaren kent 
siyasetini ve seçimleri gazeteci olarak 
izleyen biri oldum. Bursa gibi 2 bin 500 
yıllık geçmişi olan bir kentte benim 38 
yıllık gazeteci gözlemim elbette çok 
fazla şey ifade etmez. Ne var ki normalde 
150-200 yılda gerçekleşecek değişimleri 
40 yılda yaşamış bir kentin son 38 yılını 
gazeteci olarak gözlemlemiş olmayı da 
kendim için ayrıcalık sayıyorum. Bu yazı 
için bilgisayarın başına oturduğumda, 
gazeteci olarak izlediğim seçimleri 
şöyle bir gözümün önüne getirdim. 1977 
yılında iki seçim yaşadım. Önce haziran 
ayında milletvekili genel seçim oldu, 
sonra aralık ayında yerel seçim yapıldı. 
1980 darbesinin ardından başlayan 
yeni siyasi dönemde önce 1983 yılında 
genel seçimi, sonra da 1984 yılda yerel 
seçimi izledi. 1987 genel,  1989 yerel, 
1991 genel, 1994 yerel, 1995 genel 
seçimlerinin ardından 18 Nisan 1999’da 
hem genel hem de yerel seçim bir arada 
yapıldı.

Sonrasında yakın dönemdeki 2002 genel, 
2004 yerel, 2007 genel, 2009 yerel, 2011 
genel ve son olarak da 30 Mart 2014 
yerel seçimlerini hep birlikte gördük. 
Yani rakam olarak söylemek gerekirse, 
1999’da iki seçim bir arada olmak üzere 
38 yıllık gazetecilik yaşamımda 8 yerel 
ve 9 genel seçim izlemişim. Toplamda ise 
17 seçim demek. 

Tüm bu 17 seçim içinde bende izi 
kalmayan tek seçim 5 Haziran 1977’deki 
milletvekili genel seçimi oldu. Çünkü 
gazetecilikteki çıraklık günlerime denk 
geldi. Henüz 20 günlük gazeteci çırağı 
olarak ne yapacağımı bilmediğim için 
ustam rahmetli Fuat Erdur’a yardımcı 
olarak kaldım. Fakat 11 Aralık 1977’deki 
ilk belediye seçimim unutamayacağım 
anıları da barındırıyor. Örneğin CHP 
Adayı Mustafa Eroğlu ile AP Adayı İsmet 
Tavgaç arasında yaşanan ve Eroğlu’nun 
galip çıkmasıyla CHP’nin Bursa’da 
kazandığı tek belediye seçimi olan o 
yerel seçimde 3 de bağımsız aday vardı. 
Bağımsızlardan biri Ahmet Künksatan’dı.
Orman Mühendisi Künksatan, bir gün 
Setbaşı’ndaki bürosunda basın toplantısı 
yaptı. Henüz çiçeği burnunda gazeteci 
olarak biz de izleyenlerdendim. O 
toplantıda Ahmet Künksatan, seçimi 
kazanırsa neler yapacağını anlatırken 
bir ara “Bursa tek merkezde yaşıyor. 
Uydukentler kurup Bursa’yı tek 
merkezden kurtaracağım, Bursa’nın 
çevresinde uydukentlerle yeni bir Bursa 
kuracağım” dedi.

Açıkça söylemek gerekirse basın 
toplantısını izleyen gazeteciler 
olarak hiçbirimiz uydukent diye bir 
şey duymamıştık. Rahmetli Ahmet 
Künksatan da önüne bir kağıt çekti ve 
çizerek anlatmaya başladı. Önce bir 
daire çizdi, üstüne Bursa yazdı. Sonra 
o dairenin çevresinde küçük küçük 
daireler çizmeye başladı. Bunları da 
uydukentler olarak işaretledi. Söylediğine 
göre çarşısından sinemasına, pazarından 
stadyumuna kadar merkezdeki hareket 

bu yeni kurulacak uydukentlere 
kaydırılacak, Bursa merkezi de 
yoğunluktan kurtulacaktı. Konuşmalar 
dün gibi aklımda… Ahmet Künksatan’ı 
dinleyen gazeteciler uydukent sözüne 
takılıp kaldılar. Benim çömez gazeteci 
olarak büyüklerimin yanında soru 
sorabilmem zaten saygısızlık kabul 
edildiği için gazeteci ağabeylerimin 
sorularını dinlemekle ve oturup notlarımı 
almakla yetindim. Kıdemli büyüklerim 
ise uydukent projesine güldüler ve 
bu değişik seçim vaadi daha toplantı 
bitmeden Künksatan’ın hayali kabul 
edildi, sonra da unutuldu gitti.

İşte Künksatan’ın 36 yıl öncesindeki 
hayali ya da fantezisi bugün kentleşme 
gerçeği oldu ve modern kent planlaması 
adıyla literatüre girdi. Sistemin temeli 
Ertuğrulgazi’de vatandaşın diline 
Ucuz Meskenler olarak yerleşen İmar 
İskan Bakanlığı Konutları ile atıldı. O 
konutlar bugünkü TOKİ’yi doğurdu. 
Ertuğrulgazi’deki tek tip binalardan 
bugünkü site yaşamına gelindi. Önce 
Çekirge, Kükürtlü, Acemler doğdu, 
sonra Nilüfer, Bademli, Yeşilşehir 
yeni kentleşme modelinin ürünleri 
olarak karşımıza çıktı. Düne kadar 
Heykel olan Bursa’nın yaşam ve ticaret 
merkezi, Yalova Yolu üstündeki alışveriş 
merkezleriyle kent dışına kaydı, İzmir 
Yolu’nda yeni bir boyuta ulaştı. Mudanya 
Yolu ise yeni bir planlamaya hazırlanıyor. 
Bugün cazibesini yitiren Heykel’de, 
Setbaşı’nda, Altıparmak’ta işyerleri 
sıkıntı yaşarken, kenti çevreleyen büyük 
alışveriş merkezleri alışveriş anlayışını 
da değiştirdi.

BURSA’DA SEÇİM
38 YILDA 8’İ YEREL 17 SEÇİM TANIKLIĞINDAN BİR DEMET YANSIMA; 
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11 Aralık 1977 seçimlerinin 3 bağımsız 
adayından biri olan Bağımsız Aday 
Orman Mühendisi rahmetli Ahmet 
Künksatan’ın önüne çektiği kağıda 
çizdiği ve üzerine uydukent diye 
yazdığı daireler bugün modern kent 
yapısı olarak karşımıza çıktı. Bunun 
adı vizyon olsa gerek. O seçimden 
aklımda kalan bir anım daha var ki 
resmen fıkra tadında diyebilirim. AP 
ve CHP adaylarının diğerlerine göre 
kıran kırana yarıştığı o seçimdeki 
3 bağımsız adaydan ikisi şakacı ve 
esprili kişilikleriyle de tanınıyorlardı. 
Seçim gecesi, Setbaşı’ndaki Atatürk 
İlkokulu’nda konuşlanan Seçim 
Kurulu’nun kapısında sonuçları takip 
eden 4 ya da 5 gazeteciydik. Çünkü o 
yıllar hem gazete ve hem de gazeteci 
sayısı çok azdı. Sabah güneşin ilk ışıkları 
yansımaya başladığında sonuçlar da 
ortaya çıktı. Seçim kampanyası süresince 
yaptığı şakalar ve esprili toplantılarla 
seçime renk katan rahmetli Adil 
Edesen’e mahallesindeki sandıklardan 
yalnızca 1 oy çıktığı anlaşıldı. Oradaki 
gazeteci büyüklerim hemen yanına gidip 
“Seçimde çok iddialıydın ama 1 oy çıktı, 
şimdi ne yapacaksın?” diye sordular. 
Rahmetli de net bir cevap verdi: “Şimdi 
eve gidip uyuyacağım. Sabah kalktığımda 
ilk işim hanımdan boşanmak olacak.”
Derken Türkiye 12 Eylül 1980 darbesini 
yaşadı. Siyasi partiler ve TBMM 
kapatıldı. Yeniden demokrasiye dönüş 
kararı verildiğinde yeni anayasayı 
hazırlaması için Danışma Meclisi 
kuruldu. Onun, yani Danışma Meclisi’nin 
oluşturulmasında da Valiler tarafından 
illerden önerilen DM adaylarının kimileri 
Milli Güvenlik Konseyi tarafından 
veto edildikleri için pek çok ilginç 
olay yaşandı. Daha doğrusu kentlerde 
sevilip sayılan pek çok sanayici, işadamı 

ve bürokrat gerekçesi açıklanmayan 
veto kararlarıyla mağdur oldu. Benzer 
mağduriyet 6 Kasım 1983’te yapılan yeni 
dönemin ilk seçimi öncesi partilerin 
kurucular kurulu ve milletvekili aday 
listelerinde de yaşandı. İnsanlar neden 
veto edildiklerini öğrenemedikleri gibi, 
toplumun önünde bir anda sakıncalı 
durumuna düştüler. O seçime askerlerin 
gölgesinde kurulan ve Emekli Orgeneral 
Turgut Sunalp’ın lideri olduğu Milliyetçi 
Demokrasi Partisi ile askeri hükümetteki 
Başbakan Yardımcılığı görevinden 
ayrılan Turgut Özal’ın kurduğu Anavatan 
Partisi ve aynı dönemde Başbakanlık 
Müsteşarlığı’nı bırakıp siyasete atılan 
Necdet Calp’ın kurduğu Halkçı Parti 
seçime giriyordu.

Ben de gazetecilikte ihtisaslaşmanın 
olmadığı dönemde yeni parti 
yapılanmalarını izlerken fark etmeden 
Bursa’nın ilk politika muhabiri unvanı 
oluvermiştim. 6 Kasım 1983 seçimleri 
hızla yaklaşırken bir gün çalıştığım 
Hakimiyet gazetesine İngiltere 
Büyükelçiliği’nden görevliler geldi. Tam 
anımsamıyorum, ama gelenlerin başında 
galiba Büyükelçilik Basın Ataşesi vardı. 
Seçimleri sordu. Bursa’daki siyasi 
yapılanmayı sordu. Seçmen eğilimlerini 
sordu. Seçimi kimin kazanacağına 
yönelik tahminleri öğrenmek istedi. 
Kendi payıma izlediklerimden çıkardığım 
sonuçları gözlem olarak aktardım. Bunun 
üzerine İngiliz görevli “oyların yüzde 
kaç olarak dağılabileceğini” öğrenmek 
istedi. Benim gözleme dayalı bilgiler de 
işte tam orada kaldı. İngiliz konuk anket 
sorduğunda daha da şaşırdım. Anket 
neydi ki? Öyle bir çalışma bilmiyordum. 
Gördüğüm ilk anket de çantasından 
çıkarıp önüme koyduğu dosya oldu. 
İlginç olan şu: İngiliz Büyükelçiliği’nden 

gelen görevlinin önüme koyduğu ankette 
ANAP’ın kazanacağını görünce güldüm. 
Çünkü sahada MDP’nin kazanacağı 
izlenimi vardı ve ANAP teşkilatları bile 
bu beklentideydi.

İşte o tarihten beri hem anket 
çalışmalarını, hem de yabancı ilgisini 
önemserim. Yıllardır her seçim 
Türkiye’yi yakından izleme gereği 
duyan ülkelerin Büyükelçilik ya da 
Başkonsolosluk görevlileri gelirler, 
Bursa’nın seçim nabzı üstüne kısa 
araştırmalar yaparlar. Bu seçim yine 
öyle oldu. Olay’da yabancı ülkelerin 
seçim için araştırma yapan görevlilerini 
peş peşe kabul ettik, sorularına dilimiz 
döndüğünce cevaplar verdik. Gelenlerin 
kimi müttefik kabul ettiğimiz, kimi 
stratejik ortak gördüğümüz, kimi dost 
bildiğimiz ülkelerden.

O ziyaretlerden birinde çok daha 
uzaklardan, Uzakdoğu’dan önemli bir 
ülkenin Başkatip düzeyinde Büyükelçilik 
görevlisiyle sohbet ediyorduk. 
Arkadaşlarım, çok uzakta bir ülke 
olmalarına karşın Türkiye’deki seçime 
neden bu kadar önem verdiklerini 
sordular. Şu cevabı verdi: “Ülkemin 
işadamları Türkiye’yle alışveriş de 
yapıyorlar, yatırımları da var. O nedenle 
buradaki siyasi hareketler bizi çok 
yakından ilgilendiriyor.” Yani her şey 
siyasi değil. Küreselleşmenin getirdiği 
sonuçlardan biri olarak, siyasetin ortayla 
çıkaracağı tablo ekonomik ilişkiler 
ve kararlar için daha önemseniyor. 
Söylediklerinden de şunu anladık: 
Türkiye gerçekten çok güçlü ve 
önemsenen bir ülke. Ama bunu içeriden 
biz pek fark edemiyoruz.
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BÜYÜKŞEHİR TARİHİNDE İLK KEZ…

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından ikinci kez başkanlık koltuğuna 
oturan ilk olurken, tarihi bina önünde 
binlerce vatandaş tarafından coşkuyla 
karşılandı.Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe, Büyükşehir tarihinde 
ikinci kez Başkanlık koltuğuna oturan ilk 
isim olurken, tarihi bina önünde binlerce 

vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. 
Dünya kenti olma yolunda geçen 5 
yılda sağlam temeller attıklarını dile 
getiren Başkan Altepe, “Şimdi bu sağlam 
temeller üzerine geleceğin inşasına 
başlıyoruz” dedi. Bursa’da Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı koltuğuna iki 
dönem üst üste oturmayı başaran ilk 
isim olarak tarihe geçen Başkan Recep 

Altepe, ikinci dönem için mazbatasını 
İl Seçim Kurulu’ndan aldı. Mazbatasını 
aldıktan sonra Heykel’deki tarihi binaya 
gelen Başkan Altepe, burada coşkulu 
bir kalabalık tarafından karşılandı. Yeni 
hizmet döneminin başlaması nedeniyle 
düzenlenen törende Başkan Altepe’ye, 
Bursa Milletvekili İsmet Su, AK Parti 
İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa’nın 
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ilk Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Barışık ile ilçe belediye başkanları da 
eşlik etti.

BÜYÜK ONUR DUYDUM
Tarihi bina önünde toplanan coşkulu 
kalabalığa seslenen Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın tüm 
zamanların en güzel şehirlerinden biri 
olduğunu belirterek, “Bir Bursa evladı 
olarak, yapacağımız bu kutsal göreve 
ikinci defa seçilmenin onuru yaşıyorum. 
Bana bu onuru yaşattığınız için hepinize 
şükranlarımızı arz ediyorum” dedi. 
Bursa için belirledikleri vizyonu 5 yıl 
önce ortaya koyduklarını hatırlatan 
Başkan Altepe, “Doğal güzelliklerimize, 
yeşilimize, tarihi kültürel değerlerimize 
sahip çıkacağız’ dedik. Bu uğurda 
önemli çalışmaları gerçekleştirdik. Bursa 
her alanda dünya kenti olma yolunda 
ilerliyor. Tüm gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bursa ile yatıp, Bursa 
ile kalkacağız. Her zaman halkımızla 
birlikte olacağız. Bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da bu halkı iktidara 
taşımaya devam edeceğiz. Halkımızın 
öncelikleri bizim önceliklerimiz olacak. 
Elbette makro ölçekli projelerimiz 
sürecek ama halkımızın önceliği olan 
projeler her zaman bizim önceliğimiz 

olacak” diye konuştu.

KATILIMCI, ŞEFFAF YÖNETİM
Bursa’nın gelişmesine, kalkınmasına 
katkı koyacak, fikir üretecek kim varsa 
bugüne kadar olduğu bundan sonra da 
birlikte çalışmaya devam edeceklerinin 
altınızı çizen Başkan Altepe, 
“Milletvekilleri, belediye başkanları, 
meclis üyeleri katkı verecek kim varsa 
birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 
Bursa’mızın delikli kuruşuna da sahip 
çıkacağız. Bursa’mızın rantı Bursa’ya 
kalacak. Bir dönemde birkaç dönemdeki 
işleri yapmaya, hizmetleri yağdırmaya 
devam edeceğiz. Yapacak çok işimiz var 
ama biz hazırlıklıyız. Geçen 5 yılda bir 
temel oluşturduk. Bunun üzerine koyarak 
devam edeceğiz. Bursa her alanda fark 
yaratacak. Yeni dönem projelerimizi 
saydık, başlıklarını okumak 1,5 saat 
sürdü. Proje üretmek, hizmet üretmek 
bizim işimiz. Semeresini de Bursa 
görecek inşallah” dedi.

GELECEĞİN İNŞASINA 
BAŞLIYORUZ
Dünya kenti olma yolunda temelleri 
attıklarını hatırlatan Başkan Altepe, 
“Bu sağlam temeller üzerine geleceğin 
inşasına başlıyoruz. Yapacak çok iş 

var. Hedefimiz dünya kenti Bursa’yı 
oluşturmak. Rakibimiz Avrupa şehirleri. 
Tüm gücümüzle çalışacağız. Uludağ 
ile kültür ve tarihimizle, sahillerimiz, 
tarım ve sanayi ürünlerimizle, 
Bursaspor’umuzla marka olacağız. 
Söylediklerimizde samimiyiz. Bu 
samimiyetimizi 10 yılda yaptıklarımızla 
gösterdik. İnşallah bu dönemde de ne 
söylediysek çok daha fazlasını yerine 
getireceğiz. Gerek şehir dışından 
erişilebilirlik, gerek şehir içi ulaşım, 
köprüler, kavşaklar, Bursa’nın demir 
ağlarla örülmesi, tarihi miras, yeşil 
alanlar, meydanlar, Gemlik, Mudanya 
ve Karacabey sahillerimiz, 17 ilçemizde 
kırsal kalkınmanın sağlanması 
konusunda hazırladığımız projeleri birer 
birer uygulamaya geçiriyoruz” diye 
konuştu.

İLK TEBRİK ANNEDEN
Büyükşehir’de ikinci döneme başlayan 
ilk Başkan olan Başkan Altepe’yi bu 
mutlu gününde annesi Necla Altepe, eşi 
Hüsniye Altepe ve aile bireyleri de yalnız 
bırakmadı. Tarihi bina önündeki törenin 
ardından içeriye geçen Başkan Altepe, 
annesi Necla Altepe’nin elini öpüp, hayır 
duasını aldıktan sonra birlikte yeni 
dönem için hazırlanan pastayı kesti.
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Saffet YILMAZ

SULTAN’A 
SUİK AST

Tarih tekerrürden mi ibarettir, tekerrür 
olsaydı tarih olur muydu sorularına 
yanıt ararken, sorulara verilecek yanıtı 
kolaylaştıracak bir olayı naklederek 
yanıtı biraz kolaylaştırmak istedik. 
Sebepleri, işbirlikçileri, destekçileri, 
hazırlıkları, oluş biçimi, tespit edilmesi, 
yargılaması, yargılama sonrası dış 
dünyadan gelen tepkileri ve yargılama 
sonuçlarının yok sayılmasıyla bugün 
yaşananlarla neredeyse birebir bir 
olay. Yaklaşık 110 yıl önce yaşanmış 
bir olayın, Sultan II. Abdülhamit’e 
düzenlenen suikastın araştırılması, 
sorgusundaki titizlik değil sadece, 
kahramanlarının bugünkü karşılıkları 
ile benzerliği de ‘tarih mi tekerrür mü’ 
sorusuna yanıt vermenizi kolaylaştırıyor.
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Sultan Abdülhamit, Osmanlı padişahları 
arasında en fazla tartışılanı ve üzerinde 
en fazla araştırma yapılanı. İktidarı 
üzerinden yüz yıldan fazla süre geçmiş 
olmasına rağmen hala tartışılan, 33 yıllık 
hükümdarlığı süresince gerçekleştirdiği 
uygulamalarla hala konuşulan bir 
padişah.

Osmanlı’nın parçalanma ve çöküş süreci 
içinde bulunduğu bir dönemde devletin 
başına geçen, bu kötü gidişatın önüne 
geçebilmek için radikal tedbirler alan, 
bu nedenledir ki dönemin bütün düşüne 
gruplarının muhalefet ettiği, bildiğini 
uygulaması nedeniyle hayli muhalefet 
biriktirmiş bir padişah. Çocuk ve gençlik 
yıllarından beri devleti çökertmeye 
çalışan içteki ve dıştaki düşmanlarını iyi 
tanıyordu, devleti güvenceye almak ve 
bekasını sağlamak için yapılması gereken 
her şeyi yaptı.

Osmanlı Devletinin dış baskılara boyun 
eğdiği, şark sorunu denilen Ortadoğu, 
doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleriyle ilgili reform politikalarının 
uygulanmaya çalışıldığı bir dönemde 

iktidara geldi. Bağımsızlık isteği ile 
bayrak açan azınlıklara karşı verdiği 
mücadele, Sultan’ı boy hedefi haline 
getirdi.

Sultan, Osmanlı Devletini tekrar ayağa 
kaldırabilmek için kendi politikalarını 
uygulamış, yorgun Osmanlı bürokrasisini 
bir kenara bırakmış, uluslar arası 
politikalarda dengeli davranarak ülke 
bütünlüğünü sağlamak istedi. Ancak bu 
isteği, ülke içinde ve dışında muhalefetin 
güçlenmesine ve ittifak halinde 
çalışmasına sebep oldu. Uluslararası 
büyük güçlerden destek alan teröristler 
sultanı ortadan kaldırmak için defalarca 
teşebbüste bulundular.

Kendinden önceki padişahların akıbetini 
iyi bilen II. Abdülhamit, aynı akıbete 
uğramamak için bir hafiye teşkilatı 
kurmuş, bu yolla dostunu düşmanını 
görmeyi amaçlamıştı. Bu istihbarat 
örgütü sayesinde pek çok suikast benzeri 
girişim tespit edilmişti. Bu nedenledir 
ki aslında 1905 yılındaki büyük 
suikast, diğer istihbaratlar arasında 
önemini kaybetmiş ve gerekli önlemin 

alınamamasına yol açmıştı...

Padişah, bir taraftan iç muhalefetle 
uğraşırken diğer taraftan etrafında 
gittikçe daralan uluslararası çemberi 
kırmaya çalışıyordu. Pek çok pusuyu 
atlattı. Döneminde en çok Bulgar ve 
Ermeni komitelerinin pusularından 
çekti. Bu nedenledir ki Bulgarları 
“koyun postuna bürünmüş kurt” 
olarak niteler, Ermenilerin de büyük 
devletlerin oyuncağı olarak bağımsız 
Ermenistan hayali kurduğunu düşünürdü. 
Abdülhamit’in iktidar yılları, Ermeni 
meselesinin bağımsız bir Ermenistan 
kurma düşüncesine dönüştüğü yıllardır. 
Ermeniler bu yıllarda başta İstanbul 
olmak üzere Anadolu’nun pek çok 
noktasında eylemler planladılar, tam bir 
terör havası estirdiler. Amaçları büyük 
Ermenistan’ı kurmaktı. 1905 yılındaki 
suikastı da bu nedenle planladılar.

Terör 1850’lerden sonra sistemli olarak 
kullanılmaya başlandı. Özellikle Rus 
ihtilalci grupların yanı sıra İrlandalı, 
Makedon, Sırp ve Ermeni gibi 
radikal milliyetçi gruplar, özerklik ve 

Suikastin yapıldığı Avusturya yapımı Nesseldorfer marka araçSuikastte birinci derecede rol oynayan 
Belçika vatandaşı Edward Joris
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bağımsızlık adı altında çeşitli terör 
eylemler planladılar.
Abdülhamit, suikast düzenlenen tek 
hükümdar, tek devlet başkanı değildi 
o dönemde. Çağdaşı olan diğer kral 
ve hükümdarlar da suikasta uğramış, 
hatta bir kısmı bu suikastlarda yaşamını 
yitirmişti.

Sultan Abdülhamit’e düzenlenen 
suikastların bir kısmı iç dinamiklerden 
kaynaklanıyor, bir kısmı ise dış 
nedenlerle, örneğin Ermeni, Bulgar, 
Rus komiteler tarafından bağımsızlık 
amaçlı planlıyordu. Hükümdara en sık 
suikast düzenleyen gruplar Ermenilerdi. 
1905 yılında Yıldız Camindeki bombalı 
suikastın planlayıcısı ve uygulayıcıları da 
Ermenilerdi.

Suikastın kimler tarafından ve 
nasıl planlandığı, hangi yöntemlerle 
gerçekleştirildiği üzerine Osmanlı 
Zaptiye Nezareti tarafından başlatılan 
tahkikat sonunda hazırlanan rapor, 
eylemin tüm ayrıntılarını ortaya koyuyor. 
Aslında bu rapor, yani Sultan II. 
Abdülhamit’e sunulan Bomba Hadisesi 
Fezlekesi, Osmanlı Devletinin en zor 
dönemde bile hukuka ve insan haklarına 
ne kadar bağlı olduğunu göstermekte.
Abdülhamit’e suikast Ermeni Devrimci 
Federasyonu (Taşnaksütyan Cemiyeti) 
tarafından planlandı. Ermenilerin 
kurduğu bir döğer terör örgütü Hınçak 
komitesi idi. Her iki örgüt de Osmanlı 
topraklarında gerçekleştirdikleri terör 
eylemleriyle Osmanlı Ermenilerinin 
bağımsızlığını hedefliyorlardı. Bunun 
için net bir programları yoktu ancak 
eylem planları vardı. Abdülhamit’e 
planlanan suikast de bu eylem 
planlarından biriydi.
Suikastı ilk planlayan, Christopher 
Mikaelyan adında bir Ermeni’ydi. 
Padişaha el bombası atarak onu 
öldürmeyi planlıyordu. Ancak Sofya 
yakınlarında bomba talimleri yaparken, 
bombanın elinde patlaması sonucu öldü. 
Ermeni terör örgütleri Hınçaklar ve 
Taşnaklar Osmanlı topraklarında onlarca 
terör eylemine imza attılar. Ancak büyük 

çaplı olayların hemen hepsinde yabancı 
devletlerin temsilcileri araya girerek, 
olaya sebep olanların herhangi bir ceza 
almaksızın yurt dışına gönderilmesini 
sağladılar. Hatta 1905 suikastını itiraf 
eden Belçika vatandaşı Edward Joris 
için de Belçika devleti araya girdi ve 
idama mahkûm edilen Joris’in hükümdar 
tarafından affedilmesini sağladı.

Ermeni çeteler, Avrupa’dan toplanan 
paralarla aldıkları silah ve mühimmatları 
Kafkas sınırından Anadolu’ya sokarak 
Ermeni köyleri silahlandırıyorlardı. 
Suikast malzemeleri de aynı şekilde 
İstanbul’a parçalar halinde getirilmişti, 
farklı zamanlarda 140 ayrı paket halinde 
gelen kimyasal malzemelerden Osmanlı 
gümrüğü şüphelenmemişti.
Aslında tüm amaçları, Osmanlının 
başkentinde bir karışıklık çıkarmak ve 
dış müdahale sağlamaktı. Taşnaksütyan 
Cemiyeti 1904 yılında Sofya’da 
yaptığı genel kongrede bu konuyu ele 
almış, yabancı devletlerin Osmanlı’ya 
müdahalesi için İstanbul’da geniş çaplı 
bir karışıklık çıkarma kararı almıştı. 
Bunu temin etmek için de sultan 
Abdülhamit’e suikast plandı.

Plana göre 21 Temmuz 1905 tarihinde 
Cuma günü sultan Cuma namazından 
çıktığında saatli bomba patlatılarak 
öldürülecekti. Bu karar 1904 yılında 
Sofya’da alınmıştı. Sultana suikastın 
hemen ardından Babıali, Galata 
köprüsü, tünel, Osmanlı Bankası, 
yabancı büyükelçilikler ve diğer bazı 
özel kuruluşlar havaya uçurulacaktı. 
Bu kargaşa yabancı devletlerin 
Osmanlı’ya müdahalesine imkan 
tanıyacaktı. Suikastın önce el bombası 
atılması suretiyle gerçekleştirilmesi 
planlanmışken, bunu planlayanların 
talim sırasında ölmesi üzerine 
arabayla bombalı suikast düzenlenmesi 
kararlaştırıldı. Bunun için Viyana’dan 
özel imalat bir araba satın alındı. 
Arabaya yüklenen saatli bomba, 
padişah Cuma namazını kıldığı Yıldız 
Sarayı’ndan çıkıp arabasına doğru 
yürüdüğünde patlatılacaktı. Aylarca plan 

yapan Ermeni komitacılar, Padişahın 
cumadan çıkışını haber veren ‘SELAM 
DUR’ komutundan sonra Hünkarın 
cami kapısına kadar olan mesafeyi bir 
dakika kırk iki saniyede kat ettiğini 
ve bu sürenin hiç değişmediğini tespit 
ettiler. Saatli bombayı bu süreye 
göre ayarlayacak ve maksatlarına 
ulaşacaklardı.
Arabaya yerleştirilen patlayıcının ana 
maddesi olan melanit Fransa’dan alınmış, 
Bulgaristan’a götürülmüş, oradan Varna 
yoluyla İstanbul’a getirilmiş, bombanın 
elektronik kısmı ise İstanbul’da 
yapılmıştı.

Her şey planlanmıştı. Olay günü, 
suikastın planlayıcılarından Samuel 
Fayn’ın kızı tek başına arabayla Cuma 
selamlığının olduğu yere gelecekti. Bu 
zat daha önce defalarca aynı şekilde 
geldiği için dikkat çekmeyecekti. Bütün 
bu hazırlıklar sırasında batı dünyası 
da artık Abdülhamit’in öldürülmesi 
gerektiği, bunun Avrupa için daha iyi 
olacağı yönünde neşriyatlar yapılıyordu. 
Bunların sonucu Osmanlı sarayına 
suikast haberleri geliyordu ancak o kadar 
çok ihbar geliyordu ki, bu ihbarların 
hepsinin teker teker üzerinde durulması 
güçleşiyordu. Nitekim bu sefer de öyle 
oldu. Hükümet ihbarlara rağmen yeterli 
önlemi almadı ve komiteciler kolayca 
planlayıp uyguladılar.

Patlayıcıları taşıyan araba 21 Temmuz 
Cuma günü selamlık töreni için Yıldız 
Camine gelen yabancı elçilik arabaları 
arasına bırakıldı. Bombanın saati de 
ayarlandı. Tören alanında, padişahın 
geçeceği alanın sağında ve solunda 
devlet erkanı sıralanmış, askeri birlikler 
selam vaziyeti almıştı. Yerli ve yabancı 
yüzlerce vatandaş padişahın gelmesini 
beklemekteydi. Sultan Abdülhamit, daha 
önce onlarca kez yaşandığı gibi o gün 
de camiden çıkmış ve arabasına doğru 
ilerlemeye başlamıştı. Ancak o gün farklı 
bir şey oldu. Sultan merdivenlere doğru 
ilerlerken Şeyhülislam Cemalettin Efendi 
ile karşılaştı ve ayaküstü konuşmak için 
duraksadı. Bu duraksama padişahın 
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hayatını kurtardı ve 100 kiloyu aşkın 
patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. 
Patlamanın etkisi ile çok can kaybı 
yaşandı, büyük bir panik meydana geldi.

Sultan Abdülhamit, olay yerine uzak 
olduğu için yara almadan kurtulmuş, 
yaşanan karışıklığı önlemek içinde 
çevresindekilere ‘durun, durun’ diye 
bağırarak ortalığı sakinleştirmişti. Fakat 
yine de fatura ağır olmuştu. Arabacılar 
Kağıthaneli Nuri ve Kıbti Mehmed, 
Cemil Paşa’nın hizmetçisi Mehmed, 
Beşiktaş sakinlerinden rençperler Aziz 
ve Kürt Halid, 15 yaşlarında Abdullah 
adında bir genç, isminin Osman Bin 
Mehmed olduğu anlaşılan bir vatandaş, 
başı olmadığı için hüviyeti tespit 
edilemeyen ancak kıyafetinden arabacı 
olduğu sanılan bir şahıs, Rençber ve 
Kürt takımından Mahmud, Rençber 
Bitlisli Veli bin Ömer, uşak Mehmed, 
Beşiktaşlı beygir sürücüsü Osman, 
saray tablakarlarından(mutfaktan yemek 
tablalarını götürüp getiren görevli) 
Mehmed, namı Hüsnü olan bir rençper, 
rençper Abdurrahim, Bitlisli hamal 
Mehmed ve vücudu parçalandığı için 
teşhis edilemeyen bir şahıs ile bir topçu, 
bir piyade ve bir bahriyeli askerin de 
aralarında bulunduğu 23 kişi öldü, 
bir kısmı ağır olmak üzere 58 kişi de 
yaralandı.

Padişah bu olayın ardından kapsamlı 
bir araştırma istedi. O denli titiz bir 
çalışma yapıldı ki, bugün bile polis ve 
savcıları kıskandırır. Olay yerindeki 
bomba yüklü Nesseldorfer marka aracın 
tespit edilmesi, suikastın çözülmesinde 
çok etkili oldu. Soruşturma komisyonu, 
Avusturya’dan getirilen aracın izini 
sürerek, suikastın planlayıcılarına 
ulaştı. Komisyon tarafından hazırlanan 
raporda suikastı hazırlayanların isimleri 
ve suikasttaki rolleri tüm açıklığıyla 
yer aldı. Suikasta karışan 40 kişiden 
birkaçının sadece soyadını vererek, 
organizasyonun kimler tarafından 
planlanıp uygulandığını anlatalım; 
Mikelyan, Kabulyan, Kendiryan, 
Agopyan, Ümidyan, Minasyan, Garipyan, 

Topalyan, Keçyan, Poleyan, Kahveciyan, 
Ohanesyan, Artakyan, Mekilyan… Bu 
olayı analiz eden bin sayfalık rapor 
hazırlanarak Sultan’a sunuldu. Bu rapor 
daha sonra fezlekeye dönüştürüldü.
Suikasta karışanların bir kısmı yurt 
dışına kaçtı, bir kısmı ise yakalanamadan 
önce öldü. Suikastta birinci derecede rol 
oynayan Edward Joris ise yakalandı.

Suikastin planlanma ve uygulama 
evreleri gibi yargı süreci de yabancıların 
yoğun ilgisini çekmişti. Dünyanın pek 
çok noktasından gelen 
gazeteciler mahkeme 
sürecini yakından takip 
ediyordu. Elbette en 
önemli yargılama, Edward 
Joris’inki olacaktı. Joris’in 
sorgusuna Belçika elçisi 
ile tercümanı da katılma 
talebinde bulunmuş, 
kapitülasyonlar bu 
duruma imkan verdiği 
için de katılmışlardı. 
Yargılama sürecinin 
sonunda, karar aşamasında 
Belçika hükümeti Joris’in 
iadesini istemiş ve bu 
durum iki ülke arasında 
diplomatik krize yol 
açmıştı. Mahkeme 
sonuçlanıp Joris idama 
mahkum edilince Belçika 
hükümetinin baskıları 
artmıştı. Bu krizin daha 
fazla büyümesini istemeyen 
Sultan Abdülhamit, Joris’i 
affetti. Bütün suçunu hem 
yazılı hem sözlü itiraf eden 
bir teröristin ceza almadan 
serbest bırakılması, 
Osmanlı’nın dış etkilere 
açık yanını açık şekilde 
göstermektedir.
Dış güçlerin 
organizasyonuyla 
gerçekleşen bu olayın 
içerde çok ilginç 
yansımaları oldu. 
Bunlardan biri de dönemin 
en büyük şairlerinden 

olan Tevfik Fikret’in tutumudur. Bir 
Anlık Gecikme adlı şiirinde şair, Sultan 
Abdülhamit’in suikasttan kurtulmasından 
duyduğu üzüntüyü dile getirir. İşte o 
satırlar;

Ey şanlı avcı, damını beyhude kurmadın,
Attın… Fakat yazık ki, yazıklar ki 
vurmadın!
Dursaydı bir dakikacağız devri bisükun,
Yahut o durmasaydı; o iklili sernügün,
Kanlarla bir cinayete pek benzeyen bu iş,
Bir hayrolurdu, misli asırlarca geçmemiş.

İstanbul Kültür Aş. Sultan II. Abdülhamit’e 
gerçekleştirilen suikastın ardından hazırlanan 
fezlekeyi kitaplaştırdı. Prof. Dr. Haluk Selvi 
imzasıyla çıkan kitapta hem o günün orijinal 
belgelerine yer veriliyor hem de Türkiye’nin 
bugünkü durumuyla paralellik taşıyan olay 
tüm çıplaklığıyla anlatılıyor.
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Savaş insanlık tarihi kadar, sur 
yapıları da hemen hemen savaş kadar 
eskidir. İnsanlar yüzlerce yıl boyunca 
saldırılardan korunmak için önce sur 
duvarları ve kaleler yapmışlar, daha sonra 
da içinde güvenle yaşayacakları binaları 
inşa ederek şehirler kurmuşlardır. 
Bu yüzden, eski çağlarda kurulan 

kent (polis) devletlerin ilk mimarlık 
ürünleri surlardır. Surlar aynı zamanda 
kurulan ilk kentin sınırlarını da 
belirlemiştir. Savunma yapıları olarak 
ifade edilebilecek surlar, sadece uzayan 
kalın duvarlar olmaktan öteye beden 
duvarları, kuleleri, kule içi kazamatları, 
burçları, duvar yüzeyinde açılmış farklı 

amaçlarla kullanılan kapıları ile birlikte 
savunma mimarisini oluşturmaktadır. 
Savunma mimarisini oluşturan her 
bir sur yapı elemanının kendine özgü 
stratejik özellikleri bulunmakta ve 
bu özelliklerine göre de sur duvarları 
üzerindeki yerleri belirlenmektedir. 
Bursa’nın surları da savunma 

Dr. Mimar İbrahim YILMAZ

TOPHANE SURLARINDA TARİH YOLCULUĞU
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mimarisinin gerektirdiği tüm özelliklere 
sahip, Bithynia bölgesine özgü sur 
yapısıdır.

Bursa’nın yaklaşık 2200 yıl önce bir kent 
devleti (polis) olarak kurulduğu döneme 
kadar uzanan surlarının yapımına I. 
Prusias döneminde başlanmıştır. İlk plan 
kurgusunun ünlü Kartacalı komutan 
Hannibal tarafından yapıldığı birçok 
tarihsel kaynak tarafından ifade edilen 
Bursa Surları, İlk ve Ortaçağ şehir 
savunma mimarisinin önemli bir örneğini 
ifade etmektedir. Antik kaynaklara 
göre; kentin kurucusu Bithynia Kralı 
I. Prusias’dır (M.Ö.232-192). Kartacalı 
komutan Hannibal, Roma İmparatorluğu 
ile yaptığı savaşı kaybedince Prusias’a 
sığınmıştır. Hanibal burada zafer 
kazanan bir komutan gibi karşılanıp 
saygı görmüştür. Prusias, Hannibal’dan 
çok yararlanmış savaşlarda fikirlerinden 
faydalandığı gibi, şehir kurmakta da onun 
yaptığı planlara göre hareket etmiştir. 
Kent, bizzat Hannibal’in çizdiği plan ve 

bilgiler ışığında inşa edilmiştir. Bursa 
surlarının takriben M.Ö.185 tarihinde 
inşa edildiği sanılmaktadır. İç kalenin 
inşası ise daha öncelere dayanmaktadır. 

Prusia’nın Surları, kentin kurulduğu 
tepe üstü düzlüğün çevresini bir taç 
gibi, güneydeki ikinci sur ile birlikte 
yaklaşık 3500 metrelik uzunluğu ile 
kuşatmaktadır. Surlar, savunmanın güç 
olmadığı kuzey, doğu ve batı yönlerinde 
(Tophane ön yamaçları) yüksek traverten 
kayaç yamaçları üzerinde tek sur halinde, 
savunmanın daha güç olduğu güneydeki 
düzlükte ise, dış sur ve iç sur olmak 
üzere iki sur halinde inşa edilmiştir. 
Çift sur, doğu ucundan girilen bir ana 
kapı ile başlayıp batı ucunda zindan ile 
sonlanmaktadır. Ayrıca, kenti çevreleyen 
surların içinde devleti idare eden tekfur 
ya da sultanların kullandığı sarayın 
(Bey Sarayı) bulunduğu, etrafı yine sur 
duvarları ve yuvarlak kulelerle çevrili 
iyi savunulan bir iç kale bulunmaktadır. 
Savunma mimarisinde, savunmanın en 

yoğun yapıldığı ve en iyi korunan yer 
“hisar” olarak tanımlanmaktadır. Bu 
yüzden, İç Kale semte adını da veren 
Bursa’nın hisarıdır. 

Bursa surlarının aradan geçen yaklaşık 
2200 yıllık tarihi içinde, işlevini 
koruduğu sürece pek çok değişikliğe ve 
onarıma uğradığını, bugünkü durumuna 
bakarak kolayca anlamak mümkündür. 
Özellikle Osmanlı döneminde, Bursa’nın 
Osmanlı Devletinin sınır bölgelerinden 
uzak bir bölgenin içinde kalmış olması, 
askeri işlevinin kalmamış olması, son 
yüzyıllarda surların bazı bölümlerinin 
çeşitli amaçlarla kullanılması, özellikle 
de yeni yapılaşmalar için taş ocağı 
amaçlı kullanılması, Bursa Surlarının 
özgün yüksekliğini kaybetmesine ve 
yapım sisteminin önemli özelliği olan 
dış kaplama bloklarının sökülerek 
başka yapılarda kullanılması sonucunu 
getirmiştir. Sur duvarlarında yer yer 
gördüğümüz sütun başlıkları, üst yapı 
elemanları, volüt parçaları onarımların 
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yapıldığı dönem öncesinde kent içinde 
harabe haline gelmiş eski yapılardan 
sökülerek kullanılmış mimari 
elemanlardır. Kentin sur içinde olduğu 
orta çağda, Helenistik ve Roma Çağı 
yapılarının, kenti Türklerin alışından 
sonra da Bizans yapı elemanlarının 
sur onarımlarında kullanılmış olması, 
surlarda yer yer farklı çağların yapı 
malzemelerini bir arada görmemize 
neden olmaktadır.

Tarihsel önemine rağmen, sur restorasyon 
çalışmalarının başladığı on yıl önce 
Bursa’da sur yapısı var mıydı diye 
sorulsaydı oldukça kaçamak cevaplar 
verileceği muhakkaktı. Konuyu bilimsel 
düzeyde inceleyenler veya konuya 
özel ilgisi olanlar dışında bu soruya o 
günlerde doğru yanıt verebilecek Bursalı 
sayısının çok fazla olmayacağı bir 
gerçektir. Oysa surları ve şehir kapılarını 
ortaya çıkarmaya yönelik yapılan ciddi 
restorasyon çalışmalarıyla bu gün 
Bursa’nın da surları olduğu artık herkes 
tarafından bilinmektedir. Bu dönemde 
Bursa gerçekten surlarının, dolayısıyla 
tarihinin farkına vardı. Osman Gazi 
Belediyesi tarafından başlatılan, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından devam 
ettirilen Bursa Surları, kuleleri ve şehir 
kapıları restorasyon ve ayağa kaldırma 
çalışmaları sayesinde Saltanat Kapısı, 
Fetih Kapı, Yer Kapı ve son olarak Taht-ı 
Kale Kapısı yeniden yapım yöntemiyle 
ihya edilerek ayağa kaldırılmıştır. Aynı 
zamanda, Osman Gazi Caddesine bakan 

sur beden duvarları ve kuleleri, Yer Kapı 
çift surları, Tophane ön yamaç surlarının 
İç Kaleye kadar olan kısmı onarılarak 
eski görkemli haline kavuşturulmuştur. 
Ayrıca, Anadolu’da ikinci kule bağlantılı 
yeraltı zindanı (Stucco) örneği olan 
Bursa zindanlarına ait hazırlanan 
restorasyon projeleri Bursa Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylanarak 
uygulama aşamasına gelinmiştir. Burada 
yapılacak restorasyon çalışmaları ile 
Bursa’nın zindanları da, zindan odaları 
ile birlikte ayağa kaldırılacaktır. 
Böylelikle, yapılan bu çalışmalarla Bursa 
savunma mimarisinin tüm özellikleri, 
aynı zamanda kent devlet olarak kurulan 
Bursa’nın (Prusia) ilk şehir sınırları da 
ortaya çıkartılmış olmaktadır. 

Restorasyon çalışması halen devam eden 
Tophane ön yamaç surları kesimi, kentin 
en canlı merkezinden bakıldığında, görüş 
ufkunun üst kesiminde tepeyi kuşatan 
sur duvarları, gerisinde anıt eserler, 
sivil mimarlık örnekleri kadar, ön yüze 
bitişik yüksek traverten yamaçlarıyla 
şehrin adeta ön görünümü niteliğindedir. 
Şehrin ana vitrini sayılan bu kesim, 
doğal çevre ve insan ürünlerinin 
birleştiği birinci derecede prestij 
göstergelerinin bütünleşmesi gereken 
bir resim vermektedir. Aynı zamanda, 
burası mimari unsur çeşitliliği, dönem 
müdahaleleri ve geç dönem mimari doku 
bileşenleri dolayısıyla yalnız Bursa 
için değil; Anadolu’nun diğer kaleli 
kentleri arasında da farklı bir görüntü 

sunmaktadır. Ancak, bu kadar özellikli 
olan bölgeye restorasyon ve düzenleme 
çalışmaları öncesinde bakıldığında, 
burasının mezbele bir halde bulunduğu, 
sur duvarlarının hemen arkasına 
yerleştirilmiş yapıların açıkta akan 
kanalizasyon suları ve diğer oluşumların 
etkisiyle, sur duvarlarının zeminini 
oluşturan traverten kayaçlarının ufalanıp 
kireç unu haline geldiği, böylelikle de sur 
duvarlarını artık taşımadığı görülmüştür. 
Ayrıca, burasının kaderine terk edilmiş 
kontrol edilmesinde güçlük çekilen bir 
alan olduğu da bilinmektedir.  

Bu kesimde, 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl 
başlarında duyulan bir ihtiyaç olarak, 
kamuya açık gezi alanı fikrinin bugün 
de Tophane’ye özgü bir kimlik taşıdığı 
açıktır. Bu yüzden, bu bölgenin 
sur onarımlarıyla birlikte acilen 
düzenlenmesi, sağlıklı, kontrollü ve 
korkusuzca gezilebilen, tarihle iç içe 
kullanılacak bir yaşam alanı, gezinti 
hatta arkeolojik-antik parkı haline 
dönüştürülmesi gerekmekte idi. Bu 
amaçlarla Bursa Büyükşehir Belediyesi 
tarafından başlatılan Tophane ön yamaç 
surları restorasyon çalışması, Saltanat 
Kapısı’nın kuzeyinden başlayarak Kaplıca 
Kapı’ya kadar uzanan kadar yaklaşık 
1200 metrelik uzunluğu kapsamaktadır. 
Bu kısma ait tüm restorasyon projeleri 
Bursa Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.  
Ancak mesafenin uzun olması nedeniyle 
restorasyon uygulama çalışmaları iki 
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etaba ayrılmıştır. Birinci etap restorasyon 
uygulama çalışması, İl Kültür Müdürlüğü 
önünden askeri garnizona kadar 
olan yaklaşık 500 metrelik mesafeyi 
içermektedir. Birinci etap kapsamında 
“A” ve “B” olmak üzere iki büyük kule, 
iki kule arasında ise uzun sur beden 
duvarları bulunmaktadır. Sur beden 
duvarlarının üzerinde 19. yüzyıl ve 20. 
yüzyıl başlarında yapılmış konak türü 
simge yapılar bulunmaktadır. Ancak 
bu yapılar, sur beden duvarlarını adeta 
bahçe istinat duvarları gibi kullanmış, 
hatta Sümbüllü Bahçe Konağında olduğu 

gibi sur duvarı kesilerek yerine taş ve 
tuğla örgülerden oluşmuş almaşık düzen 
çimento harçlı zayıf ve her an yıkılma 
tehlikesi arz eden yüksek bir bahçe 
duvarı yapılmıştır. İl Kültür Müdürlüğü 
önünden, Sümbüllü Bahçe Konağına 
kadar olan kısımda yapılan ilk bölüm 
restorasyon çalışmasında, öncelikli 
olarak kanalizasyon ve akan diğer atık 
sular merkezi rögarlarda toplanarak 
borularla ana giderlere bağlanmış, 
bu sayede de traverten kayaçlarda bu 
nedenle oluşan bozulma etkisi tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Daha sonra sur 

beden duvarları üzerinde 1980’li yıllarda 
yapılmış restorasyon çalışmasının izini 
taşıyan çimento harçla yapılmış aykırı 
kalın derzler temizlenerek yerine horasan 
harçlı ve özgün dönemini yansıtan 
duvar derzleri yapılmıştır. Yine burada 
atık suların etkisiyle yer yer kireç unu 
haline gelerek güçsüzleşen traverten 
kayaç zeminde, sur beden duvarlarının 
yıkılmasını önlemek amacıyla duvar 
altlarında üçgen destek payandaları 
yapılmıştır. Ayrıca, sur duvarı üzerinde 
bulunan şu anda kullanılmayan konağın 
ön görüşünü engellemeden, özellikle 
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Cumhuriyet Caddesi’nden bakıldığında 
sur duvarını tüm özgünlüğü ile ifade 
eden kısmi dendaneler yapılmıştır. Diğer 
yandan, Sümbüllü Bahçe Konağının 
bahçesinin önünde bulunan ve yüksek 
düzeyde tehlike arz eden, güçsüz bahçe 
duvarı yıkılarak, ön yüz örgü dokusu 
korunmak koşuluyla günümüz çağdaş 
malzeme ve teknolojik imkanlardan 
da yararlanılarak sağlam ve zarif bir 
biçimde yeniden duvar örülmüştür. Bu 
şekilde konağın kayma etkisi de ortadan 
kaldırılmıştır.

Kulelerin restorasyon çalışmasında ise, 
öncelikli olarak “A” Kulesinin ön ve yan 
duvarlarının iç kısımlarında güçlendirme 
amacıyla kazı çalışmaları yapılmıştır. 
Yapılan kazı çalışmalarında, kulenin 
alt kotlarında eski çağlara ait bazı 
duvar kalıntıları bulunmuştur. Bulunan 
kalıntıların erken Bizans dönemi 
bazilikasına (Hristiyan mescidi) ait 
olduğu ve Bursa’nın mimarlık tarihinde 
yeni ufuklar açacağı düşünülerek 
kazının daha da genişletilmesi kararı 
alınmıştır. Bu amaçla kalıntıların 
üzerinde bulunan tek katlı yapı 
kamulaştırılarak yıkılmış ve kazıya 
geniş alanda ve derinlemesine devam 
edilmiştir. Kazı sonucunda beklendiği 
gibi, doğu-batı ekseni üzerinde uzanan 
dikdörtgen bir plan şemasına sahip, 
mermer sütunları ve duvar süslemeleri 
olan, Hristiyanlığa geçişte ve ilk Bizans 
devrinde kullanıldığı tahmin edilen bir 
bazilika yapısı ortaya çıkartılmıştır. 
Mimarlık tarihinde plan biçimini en 
uzun süre koruyan, Roma çağında 
ortaya çıkmış, ilk Bizans döneminde 
de kullanılmış, hem mahkeme hem 
de dini yapı olma özelliği taşıyan bu 
Bazilikanın, surlardan sonra Bursa’da 
izi ortaya çıkmış görünürdeki en eski 
yapı olması muhtemeldir. Bazilikanın 
doğu kısmında yuvarlak bir apsis 
(ayin yapılan yer), apsisin önünde de 
aydınlatma amaçlı mazgal türü bir 
pencere boşluğu bulunmaktadır. Bursa 
bazilikasında ortada bir nef, nefin sağ 
ve sol yanlarında ise pastophorium 
türü iki adet hücre bulunmaktadır. 
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Bu hücrelerin bir tanesi apsisin kuzey 
doğusunda, diğeri ise güney doğusunda 
yer almaktadır. Birinci hücrenin (oda) 
adı diokonikon, ikinci hücrenin adı ise 
prothesisdir. Diokonikon hücresi kutsal 
eşyaların bulunduğu yerdir. Bu hücre, 
dini eşya ve metinlerin saklandığı, 
din adamlarının ayin için hazırlık 
yaptığı odadır. Prothesis hücresi ise, 
hediyelerin saklandığı ve kabul edildiği 
odadır. Bazilikada apsisin kuzey 
batısında neften girilen içinde rahip 
iskeletinin de bulunduğu bir mezar 
odası vardır. Burada halen devam 
eden kazı çalışmasında bazilikanın 
narteks denilen giriş kısmı ile atrium 
denilen avlunun ortaya çıkartılmasına 
çalışılmaktadır. Özgün ve şu ana kadar 
bilinmeyen Bursa Bazilika’sının ortaya 
çıkması Bursa’nın kültür tarihindeki 
önemi daha da artıracağı muhakkaktır. 
Burada, kazı sonra yapılacak korumaya 
yönelik restorasyon çalışmaları, turizm 
açısından da Bursa’ya önemli kazançlar 
sağlayacaktır. 

“B” Kulesi kısmında restorasyon 
öncesi yapılan temizlik çalışmalarında, 
kuleye ait kazamat kalıntıları ortaya 
çıkmıştır. Kalıntıların incelenmesi 
sonucu, “B” Kulesinin İç Kale’de 
bulunan Bey Sarayı’nı koruyan ilk 
kule olduğu anlaşılmıştır. Bu kule, 
kalıntılarının üzerinde geleneksel 
malzeme ve yöntemler kullanılarak 
özgün haliyle tamamlanmış ve eski 
ihtişamlı haline getirilmiştir. Kule 
iki katlı olmasına rağmen Tophane 
parkının ön görünüşünü etkilememesi 
amacıyla bir katı yapılmıştır. Diğer 
katının zemini seyir terası olarak 
bırakılmıştır. Restorasyon çalışması ile 
ihya edilerek ayağa kaldırılan bu kulenin 
içinde bulunan kazamat üç bölümlüdür, 
her bölümün önünde gözetleme ve 
savunma amaçlı mazgal boşlukları 
bulunmaktadır. Kazamat katına Tophane 
Parkı’ndan kemerli bir kapıyla açılan 
merdivenlerle inilmektedir. Bu kule 
savunma, gözetleme, lojistik ve dinlenme 
amaçlı binlerce yıl kullanılmış bir kule 
yapısının özelliklerini tarihsel tüm 

Hristiyanlığa geçişte ve ilk 
Bizans devrinde kullanıldığı 

tahmin edilen bazilikanın 
(Hristiyan mescidi) 

Bursa’nın mimarlık tarihinde 
yeni ufuklar açacağı 

düşünülüyor.



52

bursa’da zaman

ayrıntılarıyla göstermesi açısından da 
oldukça önemlidir.

Sonuç olarak restorasyon çalışması ile 
ayağa kaldırılan surlar ve kuleler kentin 
yeni mobilyası olmuştur. Bu kesimdeki 
restorasyon anlayışımıza ışık tutan 
ana ilke; Tophane Surlarında, sur-
dışı unsurları ortadan kaldırmaksızın, 
şehirden buraya bakanlar için elde 
edilecek etkili görüntüyü en az müdahale 
ile yarınlara taşımaktır. Tophane ön 
yamaçları kesiminde ayağa kaldırılan 
sur ve kulelerin görsel avantajına 
katkıda bulunacak diğer önemli 
parametre ise, yamaçtaki yaya yolları 
ile üst kotu düşürülmüş yeni bir bitki 
örtüsünün katkısı olacaktır. Peyzajı 
tamamlayacak bu iki unsur, yine bu 
konsepte uygun aydınlatma elemanlarıyla 
bütünleştiğinde, Tophane görseli salt 
bir kale olmanın ötesinde, gece-gündüz 
yaşayan bir müze-kent peyzajını gözler 
önüne serecektir. 

Sur duvarlarında 
yer yer gördüğümüz 
sütun başlıkları, üst 
yapı elemanları, volüt 
parçaları onarımların 
yapıldığı dönem 
öncesinde kent içinde 
harabe haline gelmiş 
eski yapılardan 
sökülerek kullanılmış 
mimari elemanlardır.
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Prof. Dr. Mustafa KARA

DERGÂHLAR; AÇILSIN MI K APANSIN MI?

Dergimiz Bursa’da Zaman’ın 9. Sayısında 
yukarıdaki soru sorulmuş ve dergâhların 
özellikle İkinci Meşrutiyet Dönemi 
büyüteç altına alınmış, daha sonra 
İstiklal harbi yıllarına temas edilmiştir. 
1925’te 677 sayılı kanunla kapatılan 
tekkelerden sonra tasavvuf ehlinin büyük 
sıkıntılara maruz kaldığını söylemek 
için tarihçi olmaya gerek yoktur. Fakat 
1930’da cereyan eden Menemen Olayı 

sıkıntıları ve baskıları zirveye taşımıştır.
Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
(Geniş bilgi için bk. M. Kara, Günümüz 
Tasavvuf Hareketleri, İstanbul, 2013)

1930: ENDİŞELER BÜYÜYOR
Serbest Fırka 19 Ağustos 1930’da 
kuruldu. Halkın büyük ilgisine mazhar 
olunca çok kısa bir süre sonra kapatıldı: 
17 Kasım 1930. Tarikat mensuplarını 

daha yakından ilgilendiren olaylar ise 
bundan hemen sonra oldu, Menemen 
Olayı patlak verdi: 23 Aralık 1930. 
Denebilir ki muhalefetle birlikte 
yürümeye pek alışkın olmayan Ankara 
Hükümeti’ni bu olaylar Şeyh Sait 
Olayı’ndan daha çok tedirgin etti. Ülke 
sathında oluşan muhalefetin keskinliği 
bu olaylarla su yüzüne çıkınca fatura 
kesmek için yine bazı müesseseler arandı 
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ve yine ilk olarak tarikatlar akla geldi. 
Mustafa Kemal Nakşibendîliği kast 
ederek “... Komutanlar bilmelidirler ki bu 
tarikat yok edilecektir...” derken, Meclis 
Başkanı “Bu tarikat bir yılandır, mutlaka 
başı ezilecektir” dedi. Bundan sonraki 
durumu tahmin etmek zor olmamalıdır.

1830’lu yıllarda İstanbul, Bektaşîliğe 
nasıl bakıyor idiyse 1930’lu yıllarda 
Ankara da Nakşibendîliğe öyle 
bakıyordu. Bundan sonraki yıllarda bazen 
açık bazen kapalı, bazen satır içlerinde 
bazen satır aralarında üzerine gidilen, 
hedef gösterilen en büyük suçlu tekkedir, 
tekkelilerdir, tarikattır, tarikatlılardır. 
Menemen Olayı ile birlikte birçok gazete 
kapatıldı, birçok gazeteci mahkemeye 
düştü ve 28 kişi idam edildi. Bu arada 
birçok dernek ve cemiyet de kapatıldı. 
Bu kapatılan kurumlar arasında yıllardır 
hükümetle birlikte yürüyen Türk 
Ocakları’nın bulunması ayrıca üzerinde 
durulması gereken bir konudur. Bu 
hengame içinde Menemen Olayı’nın 
objektif olarak değerlendirildiğini iddia 
etmek de zordur. Yirmi sene sonra 
Burhanettin Onat TBMM kürsüsünden 
şöyle diyecektir: “... Senelerden beri din 
mevzuu bu kürsüye irtica mevzuu olarak 
gelmektedir... Menemen hadisesini bir 
irtica vakası diye kabul etmeye hakkımız 
yoktur. O, birkaç esrarkeşin şuursuzca 
yaptığı bir harekettir. O zamanki devrin, 
idarenin temizlik hareketi için elinde 
bir silah olarak kullanılan vasıtadır...” 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 
1925’de ilk muhalefet partisi olarak 
kendi iradesiyle kuruldu ve Şeyh Said 
olayından sonra kapatıldı. Serbest Fırka 
ise “kurduruldu” fakat yine kapatıldı.

1932: KADRO
Kendisiyle aynı fikri paylaşmayan 
birçok dergi, dernek ve gazeteyi kapatan 
hükümet, kendi çizgisini sürdüren bir 
mecmua çıkardı ve adını -adeta cemaat 
kelimesine alternatif olarak- Kadro 
koydu. 1932 yılının ilk ayında çıkan 
derginin ilk cümlesi şöyle: “Türkiye bir 
inkılab içindedir, bu inkılab durmadı. Bir 
ihtilâl geçirdik, ihtilâl inkılabın gayesi 

değil vasıtasıdır”. İlk makale, “İnkılabın 
psikolojisi: pesimist” başlığını taşıyor 
ve Şevket Süreyya’ya ait. “İnkılabın 
aleyhtarlığının pesimist psikolojisine 
kendi inkılaba inanışımızın en yenilmez 
ve en müessir kuvvetlerini seferber 
ediyoruz: Bu kuvvetlerin ismi optimizm 
ve inkılab heyecanıdır”. Aynı sayıda 
Hilmi Ziya (Ülken)’nin Aşk ahlâkı adlı 
eserinin tenkidi için yazdığı yazıya “Bir 
ruh fantezisi yahut yerli peygamber” 
başlığını koyan Şevket Süreyya sözü yine 
tekke psikolojisine getiriyor: “Hilmi Ziya 
Bey istediği kadar felsefî titrler alabilir 
fakat bize göre bu muallim dejenere bir 
mistisizm içindedir... işte bu itibarladır ki 
mistisizm, inkılabın meşruiyetini idrake 
karşı bir reaksiyon ve binaenaleyh tam 
bir nazariye ve ruh irticaıdır”.

Dergiyi çıkaranlar, konu ne olursa 
olsun “günah keçisi” tekkeye ve dervişe 
çatmayı alışkanlık haline getirmişlerdi. 
11. sayıda yer alan “İç Pazar ve iktisatta 
bütünlük” başlıklı yazının bir yerinde şu 
ifadeler var: “Bu inkılabları ve onların 
inkişaf istikametlerini mütalaa için 
mutasavvıf filozofun ve mutasavvıf 
iktisatçının usul ve mantığı kâfi gelmez. 
Bir inkılab memleketi için filozof ve 
mutasavvıf iktisatçı, Nietzsche’nin beyaz 
tüylü masum koyuncuklara benzettiği 
acîb alim tipidir ki bunlara verilecek en 
iyi ceza onları kendi mantıklarıyla kendi 
alemlerinde baş başa bırakmaktır”.

Derginin 12. sayısında yer alan bir soru 
şöyle: “İğreti bir esvabla dolaşılabilir, 
kunduralarını hazırcıdan alanlar 
pek çoktur. İğreti dişler iğreti saçlar 
takanlar da vardır. Fakat bir iğreti ruhla 
nasıl yaşanır, bir iğreti beyinle nasıl 
düşünülür...” Tek Adam’ın yazarı Naşid 
Hakkı’nın Derebeyi ve Dersim (Ankara 
1932) isimli eserini tahlil ederken 
şunları söylüyor: “Türk serbest iktisat ve 
cemiyet nizamıyla Kürt feodalizminin 
mücadele ettiği yerlerde, tekke bu 
feodalizmin bir vahşi teşkilatıdır. Bu 
teşkilatın hedefi Türk nüfusunun dilini, 
dinini ve serbest tefekkürünü izale 
etmektir. Eski Türklerde din bir gönül 

rabıtasıydı. Halbuki Kürt tekkesinde 
aslolan bir koyu dinsizliktir. Burada 
din bir dejenere putperestliktir ki bu 
putperestlik unsurlarını biraz İslâm’dan 
evvelki İran dininden biraz da Arap 
hegemonyasının şarktaki sükutundan 
sonra bilhassa İran’da İslâm’lığa karşı 
meydan alan dinî irticalardan, İslâm’lığın 
batınî anarşisinden ve bunların ibtizal 
etmiş bakiyelerinden alır. Fakat tekkenin 
ve şeyhin manevî silahları olmasa Kürt 
toprak-bentliği derhal müttekâsız kalır. 
Derebeyi ve şeyh her ikisi de gıdasını 
toprak köleliğinden alan biri cismanî 
diğeri ruhanî iki meteaddî iktidardır ki 
kudretleri ekseriya aynı şahısta tecemmu 
etmiştir” (agd. sy. 6, s. 43).

“Türkiye’de derebeylik rejimi” adlı 
makalesinde İsmail Husrev, derebeyliği, 
sipahî, ruhanî, serbest diye üç guruba 
ayırdıktan sonra ruhanî derebeyliği şöyle 
tarif ediyor: “Bu tip derebeylik tekkelerin 
ve dinî müesseselerin derebeyliğidir... Bu 
müesseselerin başında Bektaşî tekkeleri 
ile Mevlevî tekkeleri gelir...” (sy. 7, s. 21) 
Bir anlamda Kemalist entelektüellerin 
yayın organı olan bu dergi her fırsatta 
tekke ve tasavvuf kültürünü devre 
dışı bırakmak için gayret göstermiştir. 
Korktukları şey sadece bizim dünyamıza 
has olan tasavvufî zihniyet değil 
genelde bütün mistik faaliyetlerdir. 
Bunun için mistik filozoflar da onlara 
göre tehlikelidir, engellenmelidir. Bir 
makalenin başlığı şöyle: “Bergsonizm 
yahut bir korkunun felsefî ifadesi”. 
Gerçekten sormak gerekiyor. Kim kimden 
korkuyor? Derginin sahibi Yakup Kadri 
1889 Kahire doğumlu. 1922’de Erenlerin 
Bağından adlı mistik deneme ile Türk 
Edebiyatında ilk çıkışını yapan, aynı 
yıl yayınladığı ve bir Bektaşî tekkesini 
konu alan Nur Baba adlı romanıyla 
grafik çizgisi yükselen Karaosmanoğlu 
mistisizmden, Kemalizm’e oradan 
da ateizme ulaşmış gibi görünüyor. 
Vasiyetinde kendisine herhangi dinî 
bir törenin yapılmamasını istemişti (öl. 
1974). Kadro 3 sene 36 sayı çıktı.
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HALKEVİ: TEKKEYE 
ALTERNATİF
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1931 
yılında gerçekleşen kongresinde alınan 
kararların gereği olarak 19 Şubat 1932 
tarihinde Ankara ile birlikte 14 il 
merkezinde Halkevi açıldı. Ankara’daki 
törende parti genel sekreterinden 
sonra Aydın Mebusu Dr. Raşid Galib 
bir konuşma yaptı. Yeni kurulan 
müessesenin güzel sanatlar şubesini 
tanıtırken önce şunları söyledi: “...Sanatı 
tekfir ve mahkum etmekle kaldırmak 
gayretine düşen aciz müctehidler ve cahil 
hurafeciler elinde ne hale düşürülmüş 
olduğunu, resmin kitaba ve tezhiblere, 
heykeltıraşlığın mezartaşı kavuklarına 
münhasır bırakıldığını içimizde bilmeyen 
yoktur. Musikînin Kur’an, Mevlit ve 
ilahiler okunurken, tekkelerde çılgınlar 
gibi zikredilirken pek makbul, muteber 
ve sevap sayılan musikinin bu çerçeve 
dışına çıkınca ayıp, merdut ve günah 
gösterildiği zamanlardan da pek uzak 

değiliz. Çocukları musikiye heves 
eden ailelerin felaketzede sayıldığı, 
musikîşinasların “çalgıcı makulesi” 
diye tahkir olunduğu yıllar bize dün 
denecek kadar yakındır. Son iki üç 
asır evveline kadar dayanabilmiş olan 
Türk mimarlığına gelince, o da umumî 
inhitat zelzelesinden kendi payını alarak 
sendelemiş ve yıkılmıştır... Musallâ taşı 
ve teneşir tahtası sanatkârlarının yobaz 
kafalarından hortlamış telakkîler ve 
telkînler ile asırlardan beri öldürülmeye, 
akrep kuyruklarıyla eşelenen mezarlara 
gömülerek safsata çamurlarıyla örtülmeye 
çalışılan Türk sanat ruhu ölmemiştir...”

Hatip, daha sonra şu gerçeği ifade etti: 
“...Bu hakikatlerden çıkarılacak olan 
netice şudur: Biz bütün tarih imtidadında 
dünyaya medeniyet mürebbiliği yaptık...”. 
“...Rahat, sakin, dünya ile alakası kesik 
kaygusuz hayatı türbelerin ve tekkelerin 
gömüldüğü mezara gömmeliyiz. Bize 
coşkun hareket ve faaliyetle dolu hayat 

lazımdır” (Halkevlerinin Doğuşu, s. 17 
vd.).
Halkevleri de Türk Ocakları gibi 
siyasî mekanizma ile temas halinde 
oldukları için bazen kapatılarak 
bazen faaliyetlerine müsaade edilerek 
bugünlere ulaştılar. Her iki müessese ile 
ilgili müstakil çalışmalar vardır.

1934: YENİ ADAM
1924-1927 yılları arasında Dârülfünun 
rektörü olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
1933’te çıkan kanunla üniversiteden 
atıldı. 1934’te bu dergiyi çıkarmaya 
başladı. 1933 tasfiyesinin özelliği belli. 
Ancak Baltacıoğlu’nun şu cümlelerinden 
neyin kastedildiği belli değil: “İnkılabın 
mektebi ancak bir demokrasi mektebi 
olabilir. Bu demokrasiden anladığım, 
yaratıcı gücü ve cihan dolduran sevgisiyle 
yalnız Mustafa Kemalcilik’tir...” (sy. 7, 
s.5).

Günün konusu irtica için de yeni boyutlar 
getirmiştir: “Softalık bir irticadır, 
irtica softalıktan ibaret değildir. İrtica 
ölmüş kıymetlere bağlanmak, diri 
kıymetlerle halleşmemektir, okumamak, 
çalışmamak, kaynaşmamaktır...” (sy. 5, 
s.12). Eğitim ve terbiyeciliği öne çıkan 
Baltacıoğlu’nun (öl. 1978) “Çocuğa dinî 
terbiye verelim mi” sorusuna verdiği 
cevap ise çok net: “Ne mektepte ne 
de evde bu terbiyenin verilmesine hiç 
lüzum görmüyorum” (sy. 7, s.4). Yeni 
dönem için çizilen bu yeni adam portresi 
büyük çapta gerçekleştirilmiştir. 1930-
1945 yılları arasında yürütülen eğitim 
politikası bu çizgiyi takip etmiştir.

Burada -dervişlerin tabiriyle- bir 
başka tecelliye işaret etmek gerekir. 
Din ve tasavvuf adına ne varsa her 
şeyin örtbas edildiği bu yıllarda 
Nurettin Topçu (öl. 1975) adlı bir Türk, 
Paris’te Conformiste et Révolte adlı 
doktora tezini tamamlamıştı. Tezin 
son cümlelerini beraberce okuyalım: 
“Anadolu bin yıllık tarihinden beri 
sadece sınırlarda değil hem de devlet 
merkezinde ve aynı zamanda kendi 
kalblerinin derinliğinde kutsal cihad 
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ilan ederek cemaatin selameti için 
kendilerini feda eden kahramanlardan 
ve şehitlerden mahrum kalmadı. Kendi 
mistiklik (tasavvuf) geleneğine yeniden 
sarılacak olan Anadolu çocukları hem 
kendi nefislerinin zorbalığına hem de 
despotların zulmüne karşı her zaman 
kutsal cihad ilan edecekler ve kendi 
darağaçlarının önünde cesaret ve gururla 
cihadlarını tam anlamıyla şuurunda 
olarak ‘ben hakikatim-ene’l-hakk’ 
diyebileceklerdir” (İsyan Ahlâkı, s. 190).

YENİ HAYATA ESKİ TERİM
Tarikat ve mürşid tasavvufî hayatın 
iki temel terimidir. Mustafa Kemal 
bunların mecraını kendi düşüncesine 
göre değiştirmek istemiştir: “Hayatta 
en hakikî mürşid ilimdir”, “En hakiki 
tarikat medeniyet tarikatıdır”. Hasan 
Ali Yücel’in şu şiirinde kullandığı tekke 
kültürü ile ilgili terimlere bakıldığında 
bu anlayışın tarihi seyri hakkında bilgi 
sahibi olmak mümkün olmaktadır:

YENİ HAYAT
Duymadan düşünmek yok dinimizde
Biz millet adamı gönülleriyiz
İnsanız, insanlık esastır bizde
Ne ciniz, ne melek ne de periyiz

Keşkülle asayı çölde bıraktık
Külahı hırkayı çiviye taktık
Gönülde muvakkat kandili yaktık
Bu ince işlerin hünerveriyiz

Şu mısralar da Ahmet Talat Onay’ındır 
(öl. 1956):
Gençliğimde vatan ve milleti sevmekte 
bana
Mukteda olmuş idi Hazret-i Talat Paşa
Sonra verdim Atatürk’e bu sebepten ikrar
Kafirim ahdi bozanlardan olursam haşa
(Sarı Çiğdemler, 340)

Ali Hadî’nin aşağıdaki manzumesi 
İzmir Türk Ocağı’nda Gazi’ye karşı 
okunmuştur: 
Çok rükû etse de karşında bu millet
Her yaptığın iş harikadır her sözün ayet
Kavmin olalım, sen bize din eyle inayet
Din istemeyiz öyle Arap felsefesinden

Gazi! Bize bir din de yarat Türk 
nefesinden
(Sebilurreşad, sy. 95, Şubat 1951)

KİTAPLAR: DERİN SESSİZLİK
1928-1938 yılları arasında resmî olarak 
yayınlanan 7445 adet eserin sadece 
19 tanesi din ile ilgilidir. Bunlardan 5 
tanesinin de adı şöyledir:
1. Türkiye’de Hıristiyanlık
2. Budacılığı Hazırlayan Amiller
3. Çin’deki Dinler
4. Çinliler Dini
5. Türk Kozmogonisi

1943 yılına kadar Türkiye 
Bibliyoğrafyası’nda “Mezhebler 
ve Tarikatlar” diye bir başlık dahi 
kullanılmamıştır. 1938-1948 yılları 
arasında özel olarak neşredilen tasavvuf 
ve tarikatlarla ilgili 15 eserin 8 tanesi 
Alevîlik ve Bektaşîlik ile ilgilidir. 
1930’lu yıllarda tekkelerden ve tekkelerin 
müspet faaliyetlerinden bahsedebilen 
tek kişi Osman Ergin’dir (öl. 1961). 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
İktisat ve İctimaiyat Enstitüsünde 
verdiği iki konferans (1934) iki sene 
sonra kitap olarak basıldı: Türkiye’de 
Şehirciliğin Tarihî İnkışafı. Ergin, bu 

eserinde tekke ve zaviyelerin şehircilik 
açısından, kültür ve sanat açısından 
topluma sundukları hizmetleri aktarırken 
üslubunun “tedirgin”liği hemen göze 
batmaktadır. Kendisinin inkılab düşmanı 
olarak nitelendirilmemesini istemekte, 
tekkelerin son yıllarda gerçekten çöküş 
halinde olduklarını vurgulamaktadır. 
Osman Ergin Türkiye Maarif Tarihi 
adlı eserinde de tekkeleri ayrı bir başlık 
altında inceleyecektir (İstanbul. 1939-
1943).

Bu yıllarda İznik Bursa Tarihi adlı 
eserini neşreden M. Turgut Koyunluoğlu, 
tekkeler diye bir başlık açamamış, ancak 
Bursa Müzesi’nden bahsederken, müzeye 
intikal eden tekke eşyaları vesilesiyle 
konuya temas edebilmiştir. Tekkelerle 
ilgili değerlendirmelerin de sıhhatli 
olduğunu söylemek mümkün değildir. 
Tedirgin kalemlere son örnek olarak 
Ömer Lütfi Barkan’dan sözedilebilir. 
Onun klasik bir eser hüviyetini kazanan 
“Kolonizatör Türk Dervişleri” Vakıflar 
Dergisi’nin ikinci sayısında 1942 
yılında yayınlandı. Makalenin ilk 
sayfalarında aynı korku ve endişelerin 
gelip gittiğini hissetmemek mümkün 
değil. Makalenin başlığının çok uzun 
tutulması bile bu endişe ile ilgili olabilir: 
“Osmanlı İmparatorluğunda bir iskan 
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ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar 
ve temlikler I / İstila devirlerinin 
kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler” 
(agd., s. 279-386).

DERGİLER: 
SİVİL TOPLUMUN SESİ
1946 ile başlayan çok partili hayat, dinî 
hayat üzerindeki baskının da yavaş yavaş 
kalkmasına zemin hazırladı. Tekke ve 
tarikatların resmen yasak oluşu tasavvufî 
konuları hemen gündeme getirmediyse 
de dolaylı olarak bu dünyada da bir 
yumuşamanın ilk ışıkları görüldü. Diğer 
taraftan dinî hayat açısından son yirmi 
yılın getirdiği problem ve sıkıntıların 
aşılması gerekiyordu. Bunların da 
en önemlisi din adamı meselesiydi. 
Medreselerin kapatılması, İmam- Hatip 
yetiştirecek okulların yokluğu giderek 
büyük bir problem doğurdu: Din adamı 
yokluğu. Dolayısıyla 1947-1950 yılları 
arasında çıkan kitap ve dergilerin 
temel konusu İmam-Hatip Mektepleri, 
İlahiyat Fakültesi gibi konulardır. Bu 
dönemde dinî dergilerde de büyük bir 
patlama görülmektedir. Adeta yirmi yılın 
suskunluğu telafi edilmek istenmektedir. 
Dolaylı olarak da olsa tasavvufî konulara 
temas eden bu dergilerin isimleri şöyle 
sıralanabilir: Hakikat Yolu, İslâm Yolu, 
İslâm’ın Nuru, Tanrı Kulu, Türk İslâm 
Ansiklopedisi Mecmuası, Ehl-i Sünnet, 
Hakka Doğru, Hidayet, İslâmiyet, İslâm 
Yolu, Müslüman Sesi, Sebilürreşad, 
Ramazan, Selamet, Allah Yolu, Sohbet, 
Hareket, Büyük Doğu, Din ve Siyaset, 
Yeni Selamet, Hak, Doğru Yol.

TASAVVUF: VALİNİN DERGİSİ
1950’den önce çıkan dergilerden birinin 
adı da Tasavvuf. 1922-1938 yılları 
arasında Denizli, Diyarbakır, Elazığ, 
Çorum ve Konya illerinde valilik yapmış 
olan Murat Bardakçı’nın dedesi Cemal 
Bardakçı (öl. Ankara, 1981) tarafından 
çıkarılan bu dergi daha çok tasavvufun 
fikrî, felsefî ve edebî boyutuyla 
ilgilenmiştir. Şimdilik bizi ilgilendiren 
en önemli yazı 10. sayıda yer olan 
Cemal Bardakçı’nın “Tasavvuf ve İrtica” 
başlıklı yazısı. Birkaç cümle aktarmakta 

yarar vardır: “Bu iki kelime ne zaman 
kulaklarıma çarpsa veya gözlerime 
ilişse içim sızlar, yüreğimden kan gider. 
Onların son günlerde gazetelerimizde 
sık sık tekrar edilmesi, hatta Millet 
Meclisimizde de tartışma konusu olması 
beni yine derin ızdıraplara, kötümser 
düşüncelere saldı... Cumhuriyet rejimi 
layiklik esasını kabul etmekle yobazların 
elinden maddi kuvveti çekip almış 
oldu. Dişlerini söktü. Onları etraflarına 
zarar veremeyecek bir duruma soktu. 
Bu sayede millet de hiç şüphesiz gerçek 
din bilginleri de geniş bir nefes aldılar. 
İmdi yobazlar din namına manasız ve 
uydurma sözlerini istedikleri kadar 
tekrarlasınlar, diledikleri kadar gazete 
ve kitap çıkarsınlar. Artık onlardan 
korkulmaz... Bundan böyle memleketin 
idaresi vazifesini omuzlarına alacak 
olanlar bu milleti hakkıyla tanımalıdırlar. 
Onu mutaassıb sanarak ve bu taassubtan 
tehlikeli hareketler doğabileceğine 
ihtimal vererek acele kararlar ve tedbirler 
almaktan kaçınmalıdırlar... Bizce 
yapılması gereken iş bir daha yobazların 
eline maddi kuvvet geçmesine engel 
olmak yani layiklik esasına sımsıkı 
yapışmaktır...”

ŞARK KLASİKLERİ
Kitap-dergi konusunu kapatırken şu 
da ilave edilmelidir: Türk okuyucu 
1940’lı yıllarla başlayan iki tercüme 
faaliyeti ile birlikte tasavvufî terim ve 
tasavvufî konularla yüz yüze gelmiştir. 
Bunlardan birincisi Şark klasikleri 
ikincisi ise İslâm Ansiklopedisi’dir. 
Bu konularda da zamanın Maarif 
Bakanı Hasan Ali Yücel’in gayretlerini 
inkâr etmek mümkün değildir. “Millî 
Eğitim Klasikleri” diye hâlâ hizmet 
veren bu eserler sözkonusu dönemin 
yadigârıdır. Artık insanlar Mevlana’nın, 
İbn Arabî’nin, Sadi’nin, Attar’ın, 
Eflakî’nin, İbn Ataullah’ın, Kuşeyrî’nin, 
Şebusterî’nin eserlerini okuma imkânına 
kavuştu.

163: HIYANET-İ VATANİYENİN 
YUMUŞAK ŞEKLİ
1949 yılının en çok tartışılan 

konularından biri de Türk Ceza 
Kanunu’nun 163. maddesidir. Kanunda 
her ne kadar tekke ve tarikat kelimeleri 
geçmiyorsa da mecliste yapılan 
tartışmalara bakıldığında bu durum 
açıklık kazanmaktadır.
163. madde 10.06.1949 tarihinde 
son şeklinde kabul edildi. Şimdi bu 
tarihten önce Meclis’te yapılan bazı 
konuşmalardan bölümler aktararak 
yukarıdaki iddiayı biraz açalım.
Fahri Karakaya: “...Yalnız gayet tabiidir 
ki bu arada da eski tarikatcılık, şeyhcilik, 
memleketi maddeten ve manen kemiren 
bu cereyanların şiddetle önüne geçmek 
lazımdır. Sayın hükümetten bilhassa 
bunu rica ediyorum. Bugünkü kanunlar 
kafi değildir. Bu gibi kara kuvvetleri 
ezmek için çok şiddetli kanun tasarılarını 
getirsinler...” (24.01.1949). Aynı yılın 
bütçesi görüşülürken Bursa Milletvekili 
Muhiddin Baha Pars şöyle diyordu: “...
Dini, ticarete vasıta ittihaz eden otuz 
sene evvelki mecmualar hortlamış 
görülmektedir. Atatürk’ün ölümünden 
beri ilk defa kabrinde rahatsız olduğu 
söylenebilir. Din tüccarlarının çıkardığı 
mecmualar Atatürk’ün kabrine atılan 
bombalardır. Atatürk’ü kabrinde vurmak 
isteyenlere hadleri bildirilmeli, bu 
silahlar ellerinden alınmalıdır”. M. 
Baha Pars Bursa Baba Efendi Tekkesi 
şeyhinin oğludur.(öl.1942) Benzer 
konuşmalara Başbakan Şemseddin 
Günaltay’ın verdiği cevap ise şöyledir: “...
Vicdan hürriyeti maskesi altındaki her 
irtica hemen ezilecektir. Bu memlekette 
tekke ve türbeler yeniden hortlayamaz. 
Hükümet dinî efsanelerin ve memleketi 
tahrib eden zihniyetin inkişafına asla 
müsaade etmeyecektir...” Sebilurreşad 
ve Selamet başta olmak üzere o günlerde 
yayınlanan dergiler bu kanun tasarısının 
Meclis’ten çıkmaması için büyük gayret 
gösterdilerse de başarılı olamadılar.
163. maddenin saltanatı 1990’lı yıllara 
kadar sürecek ve birçok dinî faaliyet 
bu maddenin tasallutunu tanıyacaktır. 
Tasavvuf hayatı ile ilgili faaliyetler 
bunların başındadır.
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DERGÂHLAR VE MASONLAR
1930’lu yılların başında kapatılan Mason 
Localarının 1949’da yeniden açılmasına 
izin verilmesi tekke ve tarikatların 
bir başka açıdan gündeme gelmesine 
sebep oldu. Mustafa Kemal tarafından 
yasaklanan bu iki teşkilatın birine izin 
verilmesi diğerine verilmemesinin 
sebebi soruldu. Müslümanlar tarafından 
yayınlanan dergiler sürekli bu soruyu 
sordular ve siyasîlerin tavırlarına tesir 
etmek istediler. Onlara göre mason 
tekkelerine izin verilmemesinin bir 
gerekçesi de kökünün dışarıda olması idi.
Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu’nun 
konuşması şöyle: “Bu memleketin 
kurucusu ve kurtarıcısı, hurafeleri 
kaldıran Atatürk’ün ruhu şimdi burada 
pervaz ediyor. Dahiliye Vekili de bizim 
yaştadır. Bu cemiyetin (masonluğun) 
beynelmilel olduğunu bilmiyorsa 
hayret ederim. Bu tarikatın iç yüzünü 
iyi bilirim: Bektaşîlikten alınmıştır. 
Fakat onun Yahudicesidir. Şimdi kalkar 
Mevlevîler de ‘bu tarikata müsaade 
ettiniz, bize de müsaade ediniz’ 
derlerse Dahiliye Vekili nasıl izin 
vermez sorarım. Kanun vardır, dinî 
tarikat kurmaya kimsenin hakkı yoktur. 
Atatürk’ün ruhu tazib edilmemelidir...”. 
Meclis başkanı araya girerek “dernek 
yetkilileri bakanlığa başvurunca 
kurulmuş sayılır, inceletiyoruz, kökü 
dışarda ise gereği yapılır” deyince 
Tekelioğlu şöyle devam etti: “Onlar 
müstakil olduklarını söyleyecekler. 
‘Nakşî Derneği’ namıyla bir cemiyet 
teşekkül etse hükümet onlara ‘Efendim 
siz tarikat mısınız’ diye sorar mı?
Sebilurreşad’da “Tarikatlar ilga 
olundu fakat mason tekyeleri işliyor” 
başlıklı bir yazı yazan M. Raif Ogan’ın 
bazı cümlelerini aktarmakta yarar 
vardır: “Bilindiği üzere Türkiye’de 
‘Tekkeler ve Tarikatların’ ilgası 
hakkında bir kanun vardır. Bu kanun 
halen meriyette bulunduğuna göre 
Masonlar gizli tekke ve tarikatlarının 
ayinlerini ve talimatlarını resmen 
hükümete bildirmelerine rağmen neden 
ses çıkarılmaz. Burasını anlamak 
imkansızdır. Yoksa masonlar kanun 

dışında bir muafiyeti mi haizdirler... 
Tekke ve tarikatların lağvı hakkındaki 
kanunun hükmü yalnız toplantılarında 
‘Allah, Lailaheillallah’ diyenler için 
midir? Erenköyündeki birkaç Bektaşînin 
harab dergâhlarında toplanmaları suç 
olup mahkemeye verilir de Masonların 
gizli ayinleri neden bırakılır (Ocak 1951).

1954: HUKUKÇULAR NE DEDİ?
Tekkeleri kapatan Cumhuriyet 
Halk Partisi’nden ayrılan bir grup 
politikacının kurduğu Demokrat Parti, 
1950’nin Mayısında iktidar olunca bazı 
bakış açıları değişti. Değişen açılardan 
biri de din ve dinî hayatla ilgili idi. 

Tekke ve tarikatlar üzerindeki resmî 
baskı devam ediyordu. 163. madde 
vardı ama durum eskisi gibi değildi. En 
azından konular daha rahat bir zeminde 
konuşuluyor, tartışılıyordu. Bir müddet 
sonra şu soru sorulmaya başladı: Din ve 
vicdan hürriyetinin olduğu bir ülkede 
tarikat ayinlerini yasaklamak ne kadar 
tutarlıdır? Anayasasında “ayin”lerin 
serbest olduğunu tesbit eden bir ülkede 
tarikatlar yasak olabilir mi? Bu soruyu 
şimdi sormak çok kolaydır. Ancak bu 
soruyu 30’lu, 40’lı yıllarda sormak hiç de 
kolay değildi.

Bu sorulara yöneticilerin verdiği cevap 
özet olarak şöyledir: Din başka tarikat 
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başkadır, cami başka tekke başkadır, 
bunları birbirine karıştırmamak 
gerekir. Israrlı sorular devam edince 
ifade şu şekli aldı. Tarikat hayatı din 
ve vicdan hürriyetine, insan haklarına 
aykırı olabilir, fakat Türkiye’nin özel 
bir durumu vardır. Bizim laikliğimiz 
kendimize göredir, tarikatlar inkılabımızı 
tehdit ettiği için kapalıdır, kapalı 
olmalıdır. Meseleyi salt hukuk açısından 
ele alıp makul görüşler ileri sürenler yok 
muydu? Vardı ama sesleri çok “cılız” 
hatta “lüks” kalıyordu.

1950’li yıllarda İstanbul Üniversitesi 
Rektörlüğü de yapmış olan Sıddık Onar, 
tekkelerin kapatılmasının ancak geçici 
bir tedbir olabileceğini düşünmektedir. 
“...Tekkelerin kapatılması ve bunların 
amme intizamını, maddî nizamı ihlâl 
etmeyecek bir şekilde ayinlerine müsaade 
edilmemesi, siyasî esaslara müstenid ve 
geçici bir tedbir sayılmak lazım gelir. Bu 
ancak inkılabın icab ettirdiği ve muayyen 
bir zaman ve mekana mahsus fevkalade 
bir zabıta tedbiri mahiyetindedir” (İdare 
Hukukunun Umumî Esasları, s. 565).
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine 
tarikat ayinlerinin serbest olmasına 
dair bir madde koydurmamak için 
Türk temsilcisinin epeyce zorlandığını 
söyleyen Bülent Daver, “Tekke ve 
zaviyelerin seddi ve tarikatların men‘i” 
adlı makalesini şöyle bağlamaktadır: 
“Tarikatların ilgasını, asırlarca 
mistik, metafizik kalıplar içinde 
donmuş, uyuşmuş, hareket kabiliyetini, 
hayatiyetini bir topluluğa yeni bir 
merhalede yüksek bir medeniyet 
seviyesine ulaşabilmesi için tatbik 
edilmiş bir ‘şok’ tedavisi saymakla hata 
edilmeyeceğini sanıyor ve zamanla bu 
kanunun hakikî hüviyet ve manasını 
bulacağına inandığımızı ifade etmek 
istiyoruz” (Laiklik I, İstanbul, s. 105).

TÜRBELER: 
TEKKELERİN İKİZ KARDEŞİ
Tarikat büyüklerinin vefat ettikleri 
tekkelerde defnedilmeleri zamanla bu 
iki müessesenin birlikte düşünülmesini 
gerektirmiştir. Tekkelerden ayrı olarak 

türbeler için, türbelerin giderleri için 
vakfiyelerde özel maddelerin konulması 
veya müstakil vakfiyeler tertib edilmesi 
giderek bu binaların başlı başına bir 
kurum olmasını temin etmiş, türbedarlık 
bazı bölgelerde tekke şeyhliği ile 
eşanlamlı bir hale gelmiştir. Ankara 
Hükümeti’nin tekkelerle birlikte türbeleri 
kapatmasının esas sebebi budur. Türbeler 
etrafında oluşan folklorik unsur ve 
batıl inançlar da yasaklanmanın diğer 
bir yönüdür. Türbelerin kapatılmasına 
ilk karşı çıkan kişi 1925’de Millî 
Eğitim Bakanı olan Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’dir (öl. 1966). Ona göre 
türbeleri kapatmamak gerekir, çünkü 
o türbelerde medfun olan kişiler bizim 
büyüklerimiz, bizim dedelerimizdir. 
Gençliğin onları ziyaret etmesi, onları 
tanıması gerekir. Hatıratında bu konuyu 
Bakanlar Kurulu’nda Mustafa Kemal 
ile tartıştığını ifade eden Tanrıöver, şu 
cevabı aldığını ilave ediyor: “Tekkelerle 
birlikte türbeler de kapatılacaktır. Ama 
on sene sonra gel, istediğin türbeyi aç, 
entarini giy, türbedarlık yap” (M. Baydar, 
Hamdullah Subhi ve Anıları, İstanbul, 
1968, s. 170 vd.)
Değil on sene 1949 yılına kadar 
Türkiye’de padişahların türbeleri dahil 
hiçbir tarikat büyüğünün türbesi açık 
değildir. Ancak 1940’lı yılların başından 
itibaren sanat değeri yüksek olan bazı 
türbelerin bakımsızlığı ve perişanlığı 
gündeme gelmiş ve bunların onarımı 
yönüne gidilmiştir.

Mustafa Kemal’in ölümünden hemen 
sonra Milli Eğitim Bakanı olan Hasan 
Ali Yücel’in Bakanlığı ile ilgili Meclis 
konuşmalarında söz konusu faaliyetlere 
ait bilgiler bulmak mümkün olmaktadır. 
“...İstanbul’da bizim bu söylediğim 
şekilde Maarif Vekaletinin idaresine 
verilmiş 67 türbemiz vardı. Bunun 
otuzdan fazlasını tamir ettik... (Bursa’da) 
Çelebi Mehmet türbesi beş seneden beri 
bizi meşgul etmektedir... (1944 Yılı Bütçe 
Konuşması) “...İstanbul’da sayısı 60’a 
varan mühim türbeler... Son yıllarda bu 
işler için sarf ettiğimiz para bir buçuk 
milyon lirayı geçiyor...”

Bu gelişmelere rağmen 1949’da 677 
sayılı kanunun türbeleri kapatan kısmı 
tadil edilip Türkiye çapında 20 türbenin 
ziyarete açılması bazı kişiler tarafından 
Kemalizm’den verilmiş büyük bir taviz 
olduğu şeklinde değerlendirilmiştir (M. 
Sencer, Dinin Türk Toplumuna Etkileri, 
İstanbul, 1968, s. 214).
Aslında türbeler konusunda hükümetin 
yapabileceği başka bir şey de yoktu. 
Çünkü Anıtkabir yapılmaktaydı ve adı ne 
olursa olsun burası bir türbe idi ve ziyaret 
edilecekti. Evet, türbeleri kapatan bir 
kişiye türbe…

1961: TARTIŞMAK YASAK
Çok partili hayatın getirdiği imkanlarla 
birlikte tarikat ehli rahat bir nefes 
aldıysa da 677 sayılı kanunda zikredilen 
cezalar ve Demokles’in kılıcı gibi duran 
163. madde her zaman aktüalitesini 
korumuştur. Basın ve yayın organlarında 
yüzlerce defa şu haber duyulmuştur ve 
okunmuştur: “Filan yerde tarikat ayini 
yaparken şu kadar kişi yakalanmıştır”.

1961 Anayasası ise dikkat çekici bir 
kısıtlama getirdi. Aralarında 677 
sayılı kanunun da bulunduğu devrim 
kanunlarının Anayasaya aykırı 
olduğu şeklinde anlaşılamayacağı ve 
yorumlanamayacağı esası getirilmiştir 
(Madde: 153). Aynı madde 1982 
Anayasası’nda da yer almıştır (Madde: 
174).

Temel çizgi bu olmakla birlikte farklı 
sesler çıkaran siyasîler de olmuştur. Şu 
cümleler 1964 yılında Adalet Bakanı olan 
Sedat Çumralı’ya aittir: “...İslâm dini 
vardır ve kıyamete kadar var olacaktır. 
Kimsenin sabaha kadar ibadet etmesine 
engel olan yoktur. Din ve tarikat birdir. 
Ben bir tek tarikat biliyorum. O da 
tarikat-ı Muhammediye’dir” (Diyanet 
Dergisi, Ağustos-Eylül 1964). Yalnız 
bu görüşler istisnadır. Hakim zihniyet 
şeriat ve tarikatın öldürücü, mahvedici 
bir şey olduğu istikametindedir. 
Türkiye’deki aydınların kafasındaki 
tarikat ve derviş imajı hâlâ böyledir. 
Bu dönemin bir özelliği de Yunus 
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Emre, Mevlâna, Hacı Bektaş Veli gibi 
dervişlerin bayraklaştırılmasıdır. Yalnız 
bunlar tarikat ehli değil, hümanisttir, 
demokrattır, daha da önemlisi laiktir! 
Böyle olunca Yunus’un beytini 
okumanızda hiçbir mahzur yoktur:

Şeriat tarikat yoldur varana
Hakikat marifet andan içeru

TASAVVUF PROFESÖRÜ 
NE DEDİ?
Türkiye’nin dinî hayatı başından beri iki 
müessesenin alış-verişi ile yürümüştür: 
Devlet ve Diyanet. 1949’da açılan Ankara 
İlahiyat Fakültesi ile 1959 yılında açılan 
İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü bu 
kervana sonradan dahil olmuşlardır. 
İlahiyat Fakültesi niçin açıldı? Bu 
soruya söz konusu fakültenin meşhur 
profesörü Hilmi Ziya Ülken şöyle cevap 
veriyor: “İlahiyat Fakültesi tam tersine 
bu gerici hareketlerle mücadele etmek, 
dinî öğretimi zararlı tesirlerden korumak 
maksadı ile ilmî bir düşünceye dayanarak 
1949’da kurulmuştur...” (AÜİFD, 50. Yıl 
Özel Sayısı, Ankara 1973, s. 68).
Aynı profesör 1960 inkılabından hemen 
sonra çıkan Fakülte dergisinde ise şunları 

söylüyor: “Atatürk, rönesansımızın 
hareket noktası sayılması gereken bu 
manevî-ruhî inkılabın büyük önderidir... 
Atatürk’ün devrimci hamlesi bu boşluğu 
doldurmak ve kaybedilen zamanı tamir 
etmek için başvurulabilecek biricik vasıta 
sayılmalıdır... İktidarda kalmak için cahil 
kütlenin oyunu temin maksadıyla halkın 
gerici temayülünü kırbaçlamadan başka 
bir şey yapmamış olan memleket siyasî 
hayatının son on senesi modernleşmenin 
derin tabakalara nüfuzu bakımından 
acılıklarla dolu bir devirdir” (c. VIII, s. 
6-7).

Aynı Fakültenin Din Sosyolojisi 
Profesörü Mehmet Taplamacıoğlu 1961 
Anayasası’nı öve öve bitiremiyor (c. XI, 
s. 35 vd.). Aynı fakültede dekanlık ve 
Selçuk Üniversitesi’nde rektörlük yapmış 
olan Neşet Çağatay ise (öl.2000) şöyle 
düşünüyor: “Her ne amaçla olursa olsun 
o zamanlarda tarikatlar bir ölçüde hoş 
görülebilirdi ama okulların, yetkili ve 
bilgili kişilerin yazdığı dinî eserlerin 
radyo ve televizyon yayınlarının, gazete, 
dergi ve kitapların bu tür bilgileri bol bol 
verip durduğu bir ortamda tarikatçılık 
çağ dışı, kişi onurunu kırıcı ve sömürü 

aracı bir girişimdir...” (Makaleler ve 
İncelemeler, Konya 1983, s. 483).

Gelelim Tasavvuf profesörüne. Yıllarca 
bu fakültede söz konusu dersi okutan 
Cavit Sunar, “Atatürk Türkiye’sinin 
maddi ve manevî temeli” başlıklı 65 
sayfalık makalesini Atatürk’ün meşhur 
“Ne mutlu Türküm diyene” cümlesini 
naklettikten sonra şöyle bağlıyor: “Ve 
ne mutlu dünyamızca ve dinimizce de 
hayatını milletine hizmet yolunda feda 
etmiş olmakla milletinin en saygılısı ve 
sevgilisi sıfatıyla bu sözü söyleyene...” 
(50. yıl özel sayısı, s. 172).

1971: TARİKATLAR SOSYAL 
MİKROPTUR
Tarikatlarla ilgili mahkûmiyetin devam 
ettiğini görmek isteyenler Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın bütçe görüşmeleri ile ilgili 
tartışmalarına göz atmaları yeterlidir. İki 
örnek verip geçelim: Cumhuriyet Halk 
Partisi’nin devamı olduğunu söyleyen 
bir partinin (SHP) temsilcisi Mehmet 
Ergene, sözlerine 1950 öncesinin çok iyi 
olduğunu vurgulayarak başladı: “... Bu 
tarihten sonra din adına türlü oyunlar 
oynanmaya, vatandaşlar arasında nifaklar 
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sokulmaya tarikatların yerden ot biter 
gibi bitmeye başladığını görmekteyiz”. 
“...Batınî esaslara dayanan tarikat 
anlayışları manevî nüfuz sahiplerine 
çıkar sağlamaktan başka hiçbir işe 
yaramaz...”. “...Bugün Türkiye’de sıhhatli 
değil ‘hasta’ bir hayat yaşamaktadır. 
Buna sebep olan tarikatçılık denen sosyal 
mikroptur...” Milletvekili, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın yapması gereken işleri 12 
maddede toplamıştır. İki tanesi şöyle:
• Sosyal bünyemizi kemiren tarikatların 
zararlarını halka tebliğlerle, vaazlarla, 
yayınlarla anlatmalıdır.
• Başkanlık, tarikat başlarını veya 
hamilerini teşkilattan uzaklaştırmalıdır.

Eskişehir milletvekili Münir Sevinç 
1986 yılında sözkonusu kurumun 
bütçesi görüşülürken görüşlerini şöyle 
açıklıyordu: “...Biz halkımızın bu temiz 
inançlarını, safsatacıdan, üfürükçüden, 

batıl inançlı yobazlardan, bağnazların 
tasallutundan tarikatların sömürüsünden 
kurtarmak istiyoruz... Biz irticaa, 
gericiliğe, yobazlığa, siyasal eylem 
peşinde koşan tarikatçılığa... karşıyız.
Türkiye’de dine ve dinî esaslara karşı 
çıkmayı göze alamayanlar başından 
beri “tarikat”lara yüklenmişler adeta 
“hınç”larını bu müesseseden almışlardır. 
Doğrudan tarikatlarla ilgili olmayan 
dinî kıpırdanışlar “tarikat” diye yaylım 
ateşine tabi tutulmuş, boğulmak 
istenmiştir.

İKİ YERLİ İKİ YABANCI
1. Bülent Ecevit: Cumhuriyet Halk Partisi 
tarikatları yasakladığı sene İstanbul’da 
doğru. 1961’de Çalışma Bakanı oldu. 
1970’li yıllarda CHP Genel Başkanı, 
1974’te oluşan Erbakan’ın MSP’siyle 
koalisyon hükümetine Başbakan oldu. 
1984’te “Tarikatlar serbest olmalıdır” 

dedi. 

2. Turgut Özal: 1927 yılında doğdu. 
1980’li yıllarda ANAP’ı kurdu. 
1983’te Başbakan oldu. 163. maddenin 
kalkmasını temin etti. Bir Nakşibendî 
dervişi olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 
en üst makamına seçildi.

3. Fazlurrahman: Pakistanlı din bilgini. 
“Sûfîliğin bu meydan okuyuşunu İslâm 
dünyasında Mustafa Kemal Atatürk hariç 
hiçbir siyasî lider göğüslemeye cesaret 
edemedi. Fakat Atatürk’ün reformlarını, 
özellikle burada söz konusu ettiğimiz 
reformlarını sadece kuvvete başvurularak 
zorla kabul ettirilen zecrî tedbirlerden 
daha başka bir şey telakki etmek kolay 
değildir. Bunlar cesaretle alınmış kesin 
tedbirler idi. Fakat toplumun geniş bir 
kesimi onları kabul etmeye hazır değildi. 
Bu bizi, müslüman toplumun yeniden 
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kurulmasında en acil ve hayatî yeri işgal 
eden bu alanla ilgili ıslahat meselesinin 
özüne getirmektedir: Kitleleri saran 
inanışların yerine ne konabilir ve bu 
iş nasıl yapılır? Açıktır ki Atatürk 
ve arkadaşları bu soru üzerine kafa 
yormadılar, yahut en azından yeteri 
kadar kafa yormadılar...” (İslâm, s. 343).

4. Graham Fuller: Amerikalı 
siyasetbilimci. “Modern Türk devletini 
kurarken vakıf ve tekkeleri kapatarak 
Müslüman kurumlarını tahrip ettiğini 
Atatürk de sanırım bugün kabul ederdi. 
Bunun o zaman gerekli olduğuna 
katılıyorum, ama çok radikal bir ameliyat 
olmuştur. Atatürk, ülkenin içinde 
bulunduğu çaresiz durum nedeniyle 
ve modern bir devlet kurabilmek için 
Türkiye’nin Osmanlı ve İslâmî geçmişini 
kesip atmıştır. Türkiye’nin şimdi 
sağlam, kurumlaşmış ve çok başarılı 
bir devlet olduğunu düşünüyorum. 
Kazanımlarından gurur duymalı 
ve sanırım artık kendi geçmişiyle 
Müslüman ve Osmanlı geçmişiyle yüz 
yüze gelebilmelidir. Bu geçmişin iyi 
ve kötü yönlerini değerlendirebilmeli. 
Bence insanların daha fazla dinsel ifade 
özgürlüğü istemesinden doğal bir şey 
olamaz. Yanlış anlaşılmasın ben laiklik 
yanlısıyım. Ama farklı bir inanca sahip 
çok sayıda kişinin varlığını reddemeyiz. 
Bu inançları yasaklarla bastıramayız...” 
(Milliyet, 19 Nisan 1995). Sonuçtan önce 
son soru şu: Tekkeler 1925’te geçici 
olarak mı sürekli olarak mı kapatıldı? 
Sorunun cevabını İsmet İnönü biliyor.

SONUÇ:
Evet, değişmeyen tek şey değişimdir.
2013 yılında TBMM başkanlığına iki 
kanun teklifi verildi. Teklif lerden birinin 
sahibi BDP Diyarbakır Milletvekili 
Altan Tan, diğerinin ise AKP Ankara 
Milletvekili Haluk Özdalga’dır.
(Özdalga şu anda bağımsızdır.) Konu ise 
aynıdır: 677 sayılı kanunun yürürlükten 
kaldırılması. Mevcut Anayasa ile olur 
mu? Evet, bekleyelim görelim.
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ÜFTADE TEKKESİ VE CAMİİ YENİ YÜZÜYLE HİZMETTE

Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve 
kültürel miras çalışmaları kapsamında 4 
milyon TL harcayarak yenilediği Üftade 
Tekkesi ve Cami, Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nun da katıldığı törenle 
hizmete açıldı. Bursa’nın turizmden 
hak ettiği payı alması hedefiyle tarihi 
ve kültürel miras çalışmalarıyla kenti 
adeta bir açık hava müzesine dönüştüren 
Büyükşehir Belediyesi, ayağa kaldırdığı 
eserlere Üftade Tekkesi’ni de ekledi. 
Vakıflar Müdürlüğü mülkiyetinde olan 
ve restorasyonu için önceki yıllarda cami 
derneğinin Osman Gazi Belediyesi’nin 
desteğiyle başlattığı restorasyon 
çalışmalarından bir sonuç alınamayan 
tarihi yapının ayağa kaldırılması için 
2010 yılında devreye giren Büyükşehir 
Belediyesi, Üftade Mehmed Muhiddin 
Hazretleri tarafından 16. yüzyılın 

sonlarına doğru yaptırılan cami ve 
tekkeyi ilk günkü orijinal haline 
kavuşturdu.

Bursa’nın tarih şehri kimliğini 
vurgulayan Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu, şehirdeki birçok tarihi 
eser gibi Üftade Tekkesi ve Cami’nin 
de yenilenmesi nedeniyle Başkan 
Altepe’yi kutladı. Osmanlı’nın 500 yıl 
boyunca dünyaya barış, adalet ve hoşgörü 
dağıttığını, Osmanlı’dan kopan bölgelerin 
sıkıntılardan kurtulamadığını dile getiren 
Bakan Müezzinoğlu, “Bizler, dünden ders 
alan, dündeki değerlerimizin anlamını 
iyi kavrayan, o değerlerin gölgesinde 
medeniyet sunacak bir anlayışın 
mensuplarıyız. Onun için bu restorasyon 
çalışmasını sadece bir yenileme ya da 
yaşatma değil ecdadın anlayışına sahip 

nesillerin dünyaya bir mesajı olarak 
algılamamız gerektiğine inanıyorum. 
İnşallah buralar, muhteşem tarihi 
geçmişten muhteşem tarihi geleceğe 
yürüyüşün adımları olacaktır” dedi.

Bursa’nın yerel yönetimler anlamında 
çok farklı bir dinamik yakaladığını, 
Türkiye’de herhangi bir yerel yönetime 
örnek olmanın artık Bursa’ya 
yakışmadığını belirten Bakan 
Müezzinoğlu, “Bursa, yerel yönetimler 
anlamında dünyaya örnek olacak 
anlayışı yakaladı. İngiltere’ye, Brüksel’e, 
Londra’ya gittiğimizde örnek yerel 
yönetim olarak İstanbul diyoruz, Bursa 
diyoruz. Ben bu anlamda Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Recep Altepe’yi 
tebrik ediyorum” diye konuştu.
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4 MİLYON TL HARCAMA
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Üftade Hazretlerinin, Aziz 
Mahmud Hüdai gibi birçok önemli 
talebesini yetiştirdiği tarihi tekkenin 
ayağa kaldırılması için 2010 yılından 
itibaren yoğun çaba sarf ettiklerini 
söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak 
tarihi yapıyı çevreleyen binaların 
kamulaştırılarak yıkıldığını, tekkenin 
dergah ve mescitle beraber baştan sona 
yenilendiğini, çevre yollarla birlikte 
yaklaşık 4 milyon TL’lik harcama 
yapıldığını belirten Başkan Altepe, “Emir 
Sultan, Üftade Hazretleri, Somuncu Baba, 

İsmail Hakkı Bursevi gibi birçok evliyayı 
bağrında yaşatan Bursa’mız önemli bir 
restorasyonu daha gerçekleştirmiş oldu. 
Mescit dışında büyük bölümü günümüze 
ulaşamayan 500 yıllık Üftade Tekkesi 
ve Cami’ni tekrar gün yüzüne çıkardık. 
İnşallah inanç turizmi açısından 
önemli bir durak olan burası, sosyal ve 
kültürel bir merkez niteliğini kazanacak. 
Üftade Hazretleri’nin koruma altındaki 
kıyafetleri ve eşyaları da burada özel bir 
bölümde sergilenecek” şeklinde konuştu.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ
Konuşmaların ardından protokol üyeleri, 

Bursa Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin 
Ay’ın okuduğu duanın ardından, kurdela 
keserek tekke ve camiyi yeniden hizmete 
açtı. Molla Fenari Mahallesi’nde bulunan 
tekke ve caminin açılışına vatandaşlar 
büyük ilgi gösterdi. Üftade Tekkesi ve 
Cami, 2010 yılında başlatılan çalışmalar 
sonucunda 2 katlı ahşap planlı olarak 
restore edildi. 6500 metrekarelik alana 
sahip tekke ve cami alanında ibadet 
yerleri, 10 adet oda, bay-bayan abdest 
yerleri, mutfak ve personel odaları, çile 
mekanı yer alıyor. Peyzaj düzenlemeleri 
ve otopark alanıyla birlikte dış mekanda, 
2 adet tarihi çeşme bulunuyor.



66

bursa’da zaman

Cemalnur SARGUT

BÜYÜK PİR HAZRETİ ÜFTADE

Bursa’nın Araplar mahallesinde doğan 
Muhyiddin lakablı Mehmet’i annesi 
rüyasında onu bir süt denizine dalıp 
çıkarken görüp, uyanınca gördüğü rüyayı 
eşine anlatır, o da: “Oğlumuz ilim ve 
kemâl ehli bir kimse olacak” diye tabir 
eder. Gerçekten de kelâm ilmi okurken, 
bütün ilimler kendisine açılıp bilmediği, 
anlamadığı ilim kalmamıştır. Daha 
talebe iken isteyenlere ilim öğretmeye 
başlamış, bu arada vaaz ve sohbetlere 
de başladığından bir gece rüyasında 
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri’ni 
görür. Hz. Mevlânâ’nın: “Bizim 
Mesnevî’mizden de anlatınız” dedikleri 
zaman, ona: “Ben Farsça bilmiyorum” 
diye karşılık verir. Hz. Mevlânâ da: “Hele 
sen bir derse başla, o lisan da sana açılır” 
buyurur. O rüyadan sonra Farsça dilini 

de anladığı görülür. Daha sonraki sohbet 
ve vaazlarında Mesnevî’den de parçalar 
okumayı ihmal etmez. 

Üftâde Hazretleri’nin sesi güzel 
olduğundan zaman zaman Ulu Câmii 
minarelerinden ezan okurdu. Onu 
dinlemek için halk özellikle hazırlanırdı. 
Bir gün vakıflardan kendisine bir 
ücret tayin edilir. O gece rüyasında: 
‘Derecenden üftâde oldun.’ Yani mânevî 
derecenden düşürüldün, dedikleri için 
sabahleyin hemen o ücretten vazgeçer. 
Üftâde kelimesini bizzat kendisi 
bilerek, lakap olarak alır. Şeyhi Hızır 
Dede’nin teşvikiyle önce zâhirî ilimleri 
öğrenen Hz. Üftâde, henüz 16 yaşında 
Ulu Câmii’de fahri müezzinliğe başlar. 
On sekiz yaşında şeyhini kaybederek 

yapayalnız kalan Hz. Üftâde, şu sözlerle 
mânevî durumunu anlatır: On sekiz 
yaşında iken şeyhim âhirete rıhlet (göç) 
eyledi. Ben azim zahmette ve büyük 
meşakkatte kaldım. Bu yolda Allah Teâlâ 
bir kapı açmadı. Bir gün gördüm ki, 
vücuduma âlem-i mânâdan birkaç katre 
vâki oldu. Ondan sonra keşfim açıldı. Her 
ne gördümse ondan sonra gördüm. (...) 
Ondan sonra âlem-i istiğraka düşüp altı 
yedi günde seyreyledim. Ne nefsim kaldı 
ne de sivâ kaldı.(1) 

Halen Hisar’da Türbe Câmii adıyla 
bilinen yerde önceleri bir kilise vardı. 
Şeyh Üftâde Hazretleri, devrin padişahı 
Kanûnî Sultan Süleyman Han’a arz edip 
kiliseyi câmi yapmak için izin alarak 
önce ahşap, sonraları kâgir olan şimdiki 
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câmiyi yaptırmak için yirmi kese para 
sarfeyledi. Kendisinin o kadar birikmiş 
parası olmamasına rağmen, kimseden bir 
kuruş bile almadan inşaat tamamlanır. 
Allah dostlarının (Ricâlullah) öyle bir 
hâli vardır ki, bir şeyi yapmaya memur 
edilince, hemen gayb tarafından bir 
kolaylık meydana gelir yani sebepleri 
orta yere çıkar. Gönül gözü açık 
olmayanlar bu halden anlamaz, büyük 
mürşitleri sorumlu tutulur. Hakîkî derviş 
zengin olmaz. Şeyh Üftâde Hazretleri’nin 
türbesi, bu câmiinin yanındadır. Hayatta 
kaldıkları sürenin çoğunda Pınarbaşı 
mezralığının yukarısında, çoluk çocuğu 
ile oturup, sâliklerini yetiştirdikleri 
yüce dergahları vardır. Vaktiyle yüce 
ruhların toplanıp namaz kıldıkları bu 
mübârek yerin mescit olduğunu öğrenen 
Üftâde Hazretleri, tekkesini de oraya 
yaptırmıştır.

Üftâde Hazretleri’nin Bursa’da bazı 
makamları vardır. Bunlar halen ziyaret 
edilmektedir. Bilhassa:
1. Bir zamanlar halvete çekildikleri Eski 
Ali Paşa Câmii,
2. Îtikâfa girdikleri Kaygan Câmii,
3. Cuma namazı kıldıkları Umurbey 
Mahallesi Câmii,
4.Her ay büyük toplantılar yaptıkları 
Doğanbey Mahallesi’nde bulunan ev.

Şeyh Üftâde Hazretleri: ‘Beni 
evlat ve yakınlarımdan hiç kimse 
tanıyamamıştır’ buyurmuştur. Şeyh 
Hazretleri’nin bu sözden maksadı, ancak 
kendisi dünyadan göçtükten sonra, 
mânevî makamında irşat yetkisini eline 
alacak nefis-i nefesinden olma evladının 
bu sırrı bileceğini anlatmaktadır. 
Görünüşe göre o makamda oturan değil.
Şeyh Üftâde Hazretleri, iki kimseyi 
en mükemmel şekilde yetiştirmiştir. 
Bunlardan biri, Pınarbaşı Kabristanı’nda 
medfun bulunan Kemal Dede 
Hazretleri’dir. İkincisi, Azîz Mahmud 
Hüdâyî Hazretleri’dir. Şeyhinin mânevî 
mirasçısı odur. Kendisinden sonra 
nefesini ona ulaştırmış, irşat silsilesini 
ona bağlamıştır.(2) Hazret Celvetilik 
tarikatinin kurucusudur. Üftâde 
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Hazretleri’nin Vâkıât, Dîvan ve Hutbe 
Mecmuası olmak üzere üç eseri vardır. 
Bunlardan sadece Dîvan eski ve yeni 
harflerle basılmıştır. Vâkıât-ı Üftâde, 
Celvetiyye Tarîkatı’nın yazılı ilk kaynağı 
olması hasebiyle, önemli bir eserdir. 
Vâkıât, Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri 
tarafından Arapça olarak kaleme 
alınmıştır.(3)

Üftâde Hazretleri’nin altmış civarında 
şiir ve ilâhîsini topladığı Dîvan adlı 
manzum eseri, Bursalı Mehmed Tâhir 
Efendi’nin gayretleriyle tertip edilerek 
1328 (1910) tarihinde eski harflerle 
İstanbul’da basılmıştır. Dîvan ise ilk 
olarak 1995 yılında Celvetiyye’nin Pîri 
Hz. Üftâde ve Dîvan’ı adını taşıyan 
çalışmamızın içerisinde, yeni harflerle 
yayımlanmıştır. Bu eser, 2002 yılında 
Prof. Paul Ballanfat tarafından Le 
Dîvan Hazret-i Pîr-i Üftâde adıyla 
Paris’te Fransızcaya, 2005 yılında The 
Nightingale in the Garden of Love 
adıyla Oxford’da İngilizceye çevirilerek 
basılmıştır. Üftâde Hazretleri’nin 
ilâhîlerinden, 
Yine düş oldu gönül yârin cemâl-i 
şem’ine
Götürüb yüzden nikâbı gark olup 
envârına
mısralarıyla başlayan bölümü Ali Örfî el-
Melâmî (ö. 1305/1887) tarafından, Şerh-i 
Nutk-ı Üftâde adıyla şerhedilmiştir.(4)

Üftâde Hazretleri gününün Türkçesiyle, 
hece ve aruz vezninde, sade, ârifâne 
şiirler yazmayı tercih etmiştir. Selefleri 
gibi hece vezniyle yazdığı şiirlerinde tarz 
olarak Yûnus Emre’nin izinden gitmiştir. 
Yazdığı şiirler dervişler arasında 
rağbet görmüş, hatta bunlardan bazıları 
bestelenerek asırlarca tekkelerde ilâhî 
olarak okunagelmiştir. Şiirleri ümmiyâne 
bir tarzda, herkese hitap etmesine 
rağmen, sadece erbâbının anlayabileceği 
ârifâne makam ve mertebelere işaret eden 
hikmetlerle doludur. Bazı şiirleri söyleyiş 
itibariyle Yûnus Emre Hazretleri’nin 
şiirleriyle çok benzeşir. 

Erden Hakk’a ermek gerek

Erenleri bulmak gerek
Bulmaz isen sen anları
Cân u dilden sevmek gerek
Sevenler buldu anları
Erişdi Hakk’a cânları
Bütün oldu îmanları
Cân-u dilden sevmek gerek
İzle dâim izlerini
İşit güzel sözlerini
Görem dersen yüzlerini
Cân-u dilden sevmek gerek
Dervîş ü derd-mend Üftâde
Hak yoluna olmuş gedâ
Muradını vere Hüdâ
Cân u dilden sevmek gerek

Altmış bir yaşına kadar Ulu Câmii ile 
Doğanbey Câmii’ndeki fahri hizmetine 
devam ettiğini tarihi kaynaklardan 
öğrendiğimiz Hazreti Üftade, Bursa’da 
çok sevilen bir hafızdır.(5)
Zaferden zafere koşan ve Osmanlı 
Devleti’nin sınırlarını genişleten Yıldırım 
Bâyezid, Bursa’da birçok tarihî eser 
yaptırır. Dünyada eşi bulunmayan Ulu 
Câmii, Yıldırım Bâyezid’in ölmez eserleri 
arasında yer alır.(6)

İsmâil Hakkı Bursevî, Akşemseddin, 
Emîr Buhârî (Emîr Sultan), Somuncu 
Baba, Azîz Mahmud Hüdâyî, Molla 
Gürânî, Molla Fenarî, Mehmed Emin 
Tokadî gibi tasavvuf ehli âlimlerin 
ortak görüşü Bursa Ulu Câmii’nin 
yeryüzündeki beşinci makam olduğudur. 
Mekke’deki Kâbe, Medine’deki Mescid-i 
Nebevî, Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve 
Şam’daki Mescid-i Emeviye’den sonra 
beşinci makam olarak gösterilmektedir. 
(7)

Mekke nasıl Kâbe ve Hira’dan ibaretse, 
Medine de Mescid-i Nebevî ve Cennet-ül 
Bâkî’den başka bir yer değildir. İşte bu 
mânevî mekânların en önemlilerinden 
birisi olan ve insân-ı kâmillerin Allah 
indinde beşinci makam dedikleri Ulu 
Câmii ise fakire göre görünüşte koca bir 
Osmanlı Sultanı ama hakîkatte bir Allah 
erine köle olmaktan başka bir mevkii 
olmayan Yıldırım Bâyezid’in, mürşidi 
ehl-i beyt ve kutup olan Emîr Sultan’da 

tecellî eden Peygamber aşkını âşikâr 
etmek için yaptırdığı câmidir. Görülüyor 
ki, gönlümüzü Allah aşkıyla câmi haline 
getirince dışarıdan yaptığımız her şey 
makam sahibi oluyor (8)
Üftâde Hazretleri’nin Ulu Câmii için 
yazdığı bir beytin meali şöyledir; 

Ey büyük câmi veya Ey büyüklerin 
toplandığı yer.
Seni gece ve gündüz ziyaret edenlere 
müjdeler olsun. (9)

Anadolu’ya imanının hakikatini 
yayanlardan biri olan büyük pir İnsanı 
kamil hazreti Üftade’nin izni ve 
lütfuyla 18-20 Nisan tarihleri arasında 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev 
sâhipliğinde, Türk Kadınları Kültür 
Derneği İstanbul Şubesi ve Kerim 
Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın 
ortaklaşa düzenledikleri “Uzaktaki 
Yakîn” Uluslararası Üftâde Hazretleri 
Sempozumu düzenlenecek. Üftâde 
Hazretleri’nin tasavvufî, târihî ve edebî 
açıdan daha iyi anlaşılmasını sağlayacak 
bu uluslararası sempozyum, Üftâde’nin 
ebedî istirahatgâhı olan Bursa’da 
gerçekleştirilecek. Sempozyumda, 
ABD Kuzey Carolina Üniversitesi Dinî 
Etüdler Bölümü’nden Prof. Carl Ernst, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Anabilim dalından Doç. Dr. Ekrem 
Demirli, ABD Boston Üniversitesi Teoloji 
Bölümü’nden Prof. James Morris gibi 
yurtiçi ve yurtdışından birçok önemli 
uzman bir araya gelecektir. O’nunla ilgili 
tertip edilen bu uluslararası sempozyum 
inşallah gönüllerimizde idrak edilir. 
Bugün batı dünyasının hayret ve 
şaşkınlıkla izlediği İslam tasavvufun bu 
derin irfanı hazreti Üftade gibi büyük 
mürşitler sayesinde kulların beşeri 
taraflarını yakarak hazreti Aziz Mahmud 
Hüdai gibi büyük alimlerin zuhuruna 
sebep olmuştur. Derinliğini idrakte 
zorlandığımız Üftade hazretlerini dileriz 
ki bu sempozyumla dünyaya açılarak 
cezbei rahmanını aleme yayar. Amin.
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Restorasyon uygulamalarına geçmeden 
önce yapılan araştırmalar ve belgeleme 
çalışmaları, tarihi yapının teknik yönden 
incelenmesi, rölövesinin hazırlanması 
ve bozulmalarının saptanması, yapının 
ayrıntılı olarak tanınmasını sağlar.
Restorasyon bir koruma kültürüdür 
tarihe karşı sorumluluk, sahip çıkma 

ve saygı bilincidir. Başka bir deyişle 
tarihi bir eserin zamanla veya başka 
bir nedenle zarar görmüş ve bozulmuş 
kısımlarını o eserin sanat değerini ve 
eski şekline zarar vermeden onarmak 
işidir. Normal bir onarımdan çok daha 
farklı olan restorasyon işi, büyük bir 
bilgi ve uzamlık gerektirmekte olup 

kendine özgü kuralları ve incelikleri 
vardır. 1964 yılı Mayıs ayında kabul 
edilen uluslararası tüzük ve anlaşmalara 
uygun olarak yani “Venedik Tüzüğü” 
ilkeleri ile 1994 yılında Japonya’nın 
Nara kentinden imzalanan “Nara 
Bildirgesi” ışığı altında, geleneksel 
tekniklerin yanı sıra çağdaş teknolojiden 

İnş. Müh. Mahmut SABUNCUOĞLU - SAMA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

MUR ADİYE YIL SONUNDA K APILARINI AÇIYOR
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de yararlanılmaktadır. Restorasyon 
çalışmalarında; 1- Sağlamlaştırma, 
2- Bütünleme (Reintegrasyon), 3- 
Yenileme (Renovasyon), 4- Yeniden 
yapım ( Rekonstrüksiyon), 5- 
Temizleme, 6- Taşıma gibi restorasyon 
teknikleri uygulanmaktadır. Muradiye 
Külliyesi’ndeki çalışmalarımız iki 
aşamalı olarak sürdürülmekte. 1- 
Statik yönden yapılan çalışmalar (%98 
oranda tamamlandı) 2- Estetik yönden 
çalışmalarımız (devam etmektedir.) 
Muradiye Külliyesi’nde türbe bazında 
yapılan çalışmaları şöyle anlatabiliriz:

II. MURAT TÜRBESİ
II. Murat Türbesi’nde yapıyı koruma 

altına almak amacıyla temel duvarı bitim 
hizasında drenaj çalışmaları tamamlandı. 
Tüm dış cephe derzleri sökülerek çimento 
sıvalardan arıtıldı, sonrasında açığa çıkan 
statik anlamda problem olan çatlakların 
dikişleri tamamlanarak tüm dış cephe 
derzleri yapıldı ve duvar yüzeylerinin 
temizliği tamamlandı. İç mekanda iskele 
kurulduktan sonra mekana ait nitelikli 
avize koruma altına alındı. İç duvarların 
tamamında kalemişi araştırmaları 
için itinalı badana raspası çalışmaları 
tamamlandı. Tonozlardaki çatlakların 
güçlendirilmesiyle ilgili olarak karbon 
çubuklarla dikiş işlemi tamamlanmış ve 
üzerlerine sıvası yapılmıştır. Yapının iç 
duvarlarında kalemişi araştırma raspaları 

tamamlanmış olup Geç Dönem Barok 
ve Lale Devri’ne ait motif lerin tespiti 
yapılmıştır.

ŞEHZADE MAHMUT TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi,  
çimento derzlerden arındırıldı, özgün 
yapım tekniğine uygun bir şekilde 
derzleri tamamlanıp, cephe temizlikleri 
yapıldı. Dış hava koşullarından 
etkilenmesini önlemek amacıyla 
kurşun örtüsü izabe edilip yenilendi, 
yapının temel duvarlarında drenajı 
yapıldı.  Yapının giriş kısmında yer alan 
mermerler temizlendi. Giriş kısmında 
bulunan ahşap saçakta temizlik işlemleri 
tamamlandı. Yapıya ait ahşap pencere 



72

bursa’da zaman

kanatları konservasyon una başlandı. İç 
kısımda tüm yüzeylerde itinalı badana 
raspası yapıldıktan sonra erken döneme 
ait bezeme tespit edilen noktalarda alınan 
kararlar doğrultusunda sıva raspası 
ve temizlik işlemleri tamamlanarak 
Kubbede ve alt kısımlarda 15.yüzyıla 
ait desenler ortaya çıkarıldı. Onları 
tutan sıvalar mikro enjeksiyon ve 
dolgu yöntemleriyle sağlamlaştırılması 
tamamlandı. Yapının revzenlerindeki 
eksik kısımların tamamlanması ve 
restorasyonunun yapılması işlemi 
tamamlandı. Yenilenen revzenlerin 
montajı tamamlandı. Kubbenin ve 
duvarlarda yer alan kalemişi bezemelerin 
ihyası tamamlandı. Duvarların alt 
kısımlarında yer alan çini panoların 
restorasyonuna devam edilmektedir. 

ŞEHZADE MUSTAFA TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, çimento 
derzlerden arındırıldı, özgün yapım 
tekniğine uygun bir şekilde derzleri 
tamamlanıp, cephe temizlikleri yapıldı. 
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla kurşun örtüsü 
izabe edilip yenilendi, yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. İç kısımda 
tüm yüzeylerde itinalı badana raspası 
ile çini yüzeylerdeki temizlik işlemleri 
tamamlandı. Kubbede ve duvarlarda 
ortaya çıkarılan Klasik Dönem kalem 
işlerinin ihyasına devam edilmektedir. 

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, çimento 
derzlerden arındırıldı, özgün yapım 
tekniğine uygun bir şekilde derzleri 
tamamlanıp, cephe temizlikleri yapıldı. 
Dış hava koşullarından etkilenmesini 

önlemek amacıyla kurşun örtüsü 
izabe edilip yenilendi, yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. Yapıya ait 
ahşap pencere kanatları konservasyonuna 
başlandı. İç kısımda tüm yüzeylerde 
itinalı badana raspası yapıldıktan sonra 
erken döneme ait bezeme tespit edilen 
noktalarda alınan kararlar doğrultusunda 
sıva raspası ve temizlik işlemleri 
tamamlanarak Kubbede ve alt kısımlarda 
15.yüzyıla ait desenler ortaya çıkarıldı. 
Yapının revzenlerindeki eksik kısımların 
tamamlanması ve restorasyonunun 
yapılması işlemi ve tüm iç cephelerde 
kalemişi ihyasının yapılması işlemi 
tamamlandı.

GÜLRUH HATUN TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, çimento 
derzlerden arındırıldı, özgün yapım 
tekniğine uygun bir şekilde derzleri 
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tamamlanıp, cephe temizlikleri yapıldı. 
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla kurşun örtüsü 
izabe edilip yenilendi, yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. Yapıya ait 
ahşap pencere kanatları konservasyonuna 
başlandı. İç kısımda tüm yüzeylerde 
itinalı badana raspası yapıldıktan 
sonra erken döneme ait bezeme tespit 
edilen noktalarda alınan kararlar 
doğrultusunda sıva raspası ve temizlik 
işlemleri tamamlanarak kubbede ve 
alt kısımlarda 15. yüzyıla ait desenler 
ortaya çıkarıldı. Bu desenler üzerinde 
gerekli kalemişi ihya çalışmaları 
tamamlandı. Kalemişi bezemelerin eksik 
kalan kısımlarında desen uygulaması 
tamamlandı, renklendirme aşamasına 
geçildi. Yapının tüm iç duvarları ve 
kubbesindeki kalem işlerinin ihyası 
tamamlandı. Ahşap kündekari pencere 
kanatları ve giriş kapısı onarıldı. Mermer 
söveler temizlendi. Demir korkuluklar 
temizlenerek belirlenen renge uygun 
olarak yeniden boyandı. 

MÜKRİME HATUN TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi,  
çimento derzlerden arındırıldı, özgün 
yapım tekniğine uygun bir şekilde 
derzleri tamamlanıp, cephe temizlikleri 
yapıldı. Dış hava koşullarından 
etkilenmesini önlemek amacıyla 
kurşun örtüsü izabe edilip yenilendi, 
yapının temel duvarlarında drenajı 
yapıldı. İç kısımda tüm yüzeylerde 
itinalı badana raspası yapıldıktan sonra 
erken döneme ait bezeme tespit edilen 
noktalarda alınan kararlar doğrultusunda 
sıva raspası ve temizlik işlemleri 
tamamlandı. Bu desenler üzerinde 
gerekli kalemişi ihya çalışmaları 
tamamlandı. Kalemişi bezemelerin eksik 
kalan kısımlarında desen uygulaması 
tamamlandı, renklendirme aşamasına 
geçildi.  Yapının tüm iç duvarları ve 
kubbesindeki kalem işlerinin ihyası 
tamamlandı. Ahşap kündekari pencere 
kanatları ve giriş kapısı onarıldı. Mermer 
söveler temizlendi. Demir korkuluklar 
temizlenerek belirlenen renge uygun 
olarak yeniden boyandı.  Gülruh Hatun Türbesi restorasyondan sonra
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II. Murat Türbesi’ndeki ahşap tavan kaplaması, kalem işi uygulaması
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GÜLŞAH HATUN TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, çimento 
derzlerden arındırıldı, özgün yapım 
tekniğine uygun bir şekilde derzleri 
tamamlanıp, cephe temizlikleri yapıldı. 
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla kurşun örtüsü 
izabe edilip yenilendi, yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. 

GÜLBAHAR HATUN TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, çimento 
derzlerden arındırıldı, özgün yapım 
tekniğine uygun bir şekilde derzleri 
tamamlanıp, cephe temizlikleri yapıldı. 
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla kurşun örtüsü 
izabe edilip yenilendi, yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. Yapının 
iç kısımlarında yapılmış olan çimento 
sıvalar kaldırılarak özgün horasan 
harcıyla sıvanma işlemi tamamlandı.

SARAYLILAR TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, çimento 
derzlerden arındırıldı, özgün yapım 
tekniğine uygun bir şekilde derzleri 
tamamlanıp, cephe temizlikleri yapıldı. 

Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla kurşun örtüsü 
izabe edilip yenilendi, yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. Yapının 
iç kısımlarında yapılmış olan çimento 
sıvalar kaldırılarak özgün horasan 
harcıyla sıvanma işlemi tamamlandı. 

HÜMA HATUN
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. Dış 
cephelerde çimento esaslı muhdes derzler 
açılıp, horosan uygulama ile yeniden 
derzleme yapıldı.

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla yapının temel 
duvarlarında drenajı yapıldı. Dış 
cephelerde çimento esaslı muhdes derzler 
açılıp, horosan uygulama ile yeniden 
derzleme yapıldı. Kurşun üst örtü 
yenilendi.

CEM SULTAN TÜRBESİ
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla yapının temel 

duvarlarında drenajı yapıldı. Yapının 
dış cephelerindeki çimento derzler 
açılıp, derzleri tamamlandı. Giriş 
saçağındaki ahşaplar yenilenerek saçak 
örtüsü tamamlandı. Dış revzenlerin 
onarımı tamamlandı. İç mekanda 
çinilerin envanter ve temizlik çalışmaları 
tamamlandı. Kalemişi üzerinde 
araştırma raspasına başlandı. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Cihan Devleti 
olma yolunda “Mihenk Taşı”, tarihin 
demlendiği Bursa’da geçmişe yönelik tüm 
unsur ve figürlerin bugüne ve geleceğe 
taşımak amacı ile Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı’nca Restorasyon 
Çalışmaları Başlatılan ve büyük bir 
titizlikle tarafımızdan yürütülen 
Muradiye Külliyesi restorasyonuna Kasım 
2012’de başlanmıştı. O günden bugüne 
de aralıksız sürmektedir. Muradiye 
Külliyesi’nde yer alan 12 adet türbenin 
restorasyonu ve çevre düzenlemesini 
kapsayan çalışmaların; 15 günde bir 
toplanan bilimsel kurul ışığında ve Bursa 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 
kararları doğrultusunda 2014 yılı sonuna 
kadar tamamlamayı hedeflemekteyiz.

Cem Sultan Türbesi kubbe restorasyonu
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GIORGIO VASARI 

FATİH-BELLINI 

İLİŞKİSİNİ 

ANLATIYOR

Türkiye’deki büyük Türk’e (padişaha) 
bir büyükelçinin götürdüğü Giovanni 
Bellini’nin yaptığı portreler o 
imparatorda o denli derin bir şaşkınlık ve 
hayranlık uyandırdı ki, İslam yasalarına 
göre kendi aralarında resim yasağı 
olmasına karşın, yine de onları seve 
seve, resimdeki ustalığı ve sanatkarı 
öve öve bitiremeyerek kabullendi. Ve 
üstelik gönderilen tabloların ustasının da 
kendisine getirilmesini istedi. O zaman 
Venedik senatosu, ilerlemiş yaşından 
ötürü Giovanni’nin uzun yolculuğun 
rahatsızlıklarına dayanamayacağını 
göz önüne alarak, aynı zaman kendi 
şehirlerini, özellikle Büyük Konsey’in 
salonunun dekorasyonuyla tam anlamıyla 
meşgul olan böyle bir kimseden de 
yoksun bırakmak istenmediklerini 
için, Giovanni’nin yapacağı kadarını 
kardeşinin de yapabileceğini düşünerek 
kardeşi Gentile’yi göndermeye karar 
verdi. 

Buyruk Gentile’ye bildirdikten sonra 
kadırgalarıyla onu sağ salim İstanbul’a 
sevk ettiler. Bu arada Venedik Balyozu 
(büyükelçisi) tarafından (II.) Mehmed’e 
takdim edildi. Önemli kişilere yaraşır 
büyük bir saygı gösterisiyle ve üzerine 
titrenen yeni bir şey gibi karşılandı. 
Gentile bu hükümdara özellikle, 
hayranlıkla seyrettiği çok hoş ve güzel 
bir resim sundu. Hükümdar, ölümlü bir 

insanoğlunun doğadaki nesneleri bu 
denli canlı bir şekilde ifade edebilecek 
adeta böylesi bir ilahiliğe malik 
olabileceğine inanamıyordu sanki. 
Orada uzun süre kalmayan Gentili’nin 
imparator Mehmed’in portresini doğaldan 
bu denli iyi yapabilmesi bir mucize 
addedilmişti. İmparator bu sanatın 
bir çok denemesini gördükten sonra 
Gentile’ye kendi kendisini resmini 
yapasını gönülden geçirip geçirmediğini 
sordu. Gentile evet dedikten birkaç gün 
sonra otoportresini o denli kendisine 
benzer bir şekilde yapmıştı ki otoportre 
canlıymış gibi görünüyordu. Bu otoportre 
sultana götürülünce öyle büyük bir 
hayranlık uyandırmıştı ki Sultan, 
Gentile’nin bir çeşit ilahi ruha sahip 
olduğunu düşünmeden edemiyordu. 
Eğer bu tür çalışmalar Türkler içinde, 
denildiği gibi, yasalarla men edilmemiş 
olsaydı imparator asla Gentile’nin işine 
son vermezdi. Ama söylenip şikayet 
edeceğinden şüphelenip veya bir 
başka nedenden, bir gün onu karşısına 
getirtti. İlk önce kullanıla gelen nezaket 
kurallarına göre ona teşekkür edip 
özellikle onu, iyinin iyisi bir kimse 
olarak harika bir şekilde övdü ve sonra 
kendisinden ne gibi bir ihsan isterse 
kusursuz bir şekilde kabul edileceğini 
söyledi. Gentile, alçak gönüllü bir 
şekilde, iyilik olarak onu vatanı Venedik 
Senatosuna ve çok ünlü Venedik 

soylularına tavsiye eden onun lehine bir 
mektuptan başka bir şey istemediğini 
bildirdi. Bu isteği mümkün olabilecek en 
hararetli şekilde yerine getirildi ve sonra 
çok değerli armağanlarla ve şövalye 
saygınlığına yaraşır bir şekilde işine 
son verildi. Bu münasebetle Sultanın 
ona verdiği öbür şeyler arasında bir sürü 
ayrıcalığın yanı sıra bir de boynuna 
250 duka altınlık Türk işi bir zincir 
takıldı. Bu zincir hala Venedik’teki 
mirasçılarının yanında bulunmaktadır.

Gentile, İstanbul’dan hareket ettikten 
sonra çok mutlu bir yolculuk yaparak 
Venediğe döndü ve orada, Mehmed’in 
onun değerini takdir ederek ona 
gösterdiği saygı belirtilerinin neşesi 
içinde kardeşi Giovanni ve hemen 
hemen bütün şehir ahalisi tarafından 
mutluluk dolu bir sevinçle karşılandı. 
Sonra Doç’a (devlet başkanı) ve Venedik 
soylularına reverans yaparak karşılandı 
ve başkanı saygılarını sunmaya giderken, 
Venedikli’lerin arzularına uygun 
olarak imparatoru çok mutlu ettiği için, 
önemli kişilere yaraşır büyük bir saygı 
gösterisiyle ve övgüyle karşılandı. Ve 
o hükümdarın tavsiye mektubunu ne 
denli ciddiye aldıklarını bütün yaşamı 
boyunca ona yılda 200 dukalık bir gelir 
ödenmesini buyurdukları zaman gördü.
(...)

Giorgio VASARI *

* Giorgio VASARI (XVI. yüzyıl)
- En iyi ressamlar, heykeltıraşlar ve mimarların yaşamları İtalyanca aslından çeviren Dr. Ali Aktoğlu-Atom Mühendisi 
(Bu metin, Sn. Ali Muhittin Dinçsoy’un girişimleriyle Türkçeye çevrilerek Bursa’da Zaman okurlarına sunulmuştur.)

- Çevirenin Notu: Venedikli ünlü tarih profesörü Alvise Zorzi sorum üzerine verdiği yanıtta Fatih’in armağanı altın zincirin 400 yılı aşkındır 
yitik olduğunu bildirmiştir. Fatih’in Venedik’teki Ca d’Oro müzesinde Costanzo da Ferrara’nın yaptığı, Modena’daki Galleria Estense müzesinde 
de Giovanni di Bertoldo’nun yaptığı kabartma madalyonları var.

Bellini Giorgio Vasari
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 Hacı TONAK

ESKİ TÜRK RUNİK YAZISI

Eski Türk runik yazısının ünlü 
işaretleri bakımından “yetersiz“,  ancak 
ünsüz ve hece işaretleri bakımından 
“zengin”  bir alfabeye (abc)  dayandığı 
vurgulanmaktadır. İskandinav 
ülkelerindeki anıtsal yazılarla benzerliği 
yüzünden “runik” olarak adlandırılan bu 
eski Türk yazısının kökeni konusunda 
farklı görüşler vardır. Alfabeyi ilk kez 
çözen Thomsen’e göre, runik alfabesi 
Arami-İran kökenlidir ve eski Yunan 
harflerinden esinlenerek oluşturulmuştur. 
Prof. Dr. Talat Tekin ise aynı kanıda 
değildir: “Şurası  bir gerçektir ki, eski 
Türkler bu alfabeyi yaratırken Arami-
İran kökenli bir alfabeyi esas almış 
olsalar da buna birçok işaret eklemişler 
ve harf adlarını a, ve, e, ünlüleri ile 
başlatarak ab, eb, ad, ed, ak, ek, at, et, 
v.b. biçiminde söylemişlerdir.”

……………

Ünlü Orhon yazıtları, Türklerin dillerini 
yazmak için kullandıkları en eski 
alfabelerden biri ile yazılmıştır. Bilim 
insanları, Türkoloji dizininde eski Türk 
runik yazısı olarak anılan bu alfabenin 
özellikle taş ve mermer zemin üzerine 
yazı yazılmasına elverişli harflerden 
oluştuğunda birleşmektedir. Alfabenin 
içerdiği harflerin,  eski İskandinav 
yazıtlarında kullanılan harflerle 
benzerlik göstermesi “runik” adının 
verilmesine neden olmuştur.  Alfabenin 
kökeni konusunda bilimsel görüşlerin 
yanında çok sayıda varsayım da öne 
sürülmektedir. Bunlardan birine göre 
runik yazının Avrupa’ya gelişi çok eski 
zamanlarda Orta Asya’daki halkların  
bir kısmının Batı’ya göçleri aracılığıyla 
olmuştur. 

Avrupa’daki runik yazılardan daha eski 
tarihlere dayandığı belirtilen Asya’daki 
runik yazıların yazıldığı anıtlarla ilgili 
yeni buluntular,  kimilerine göre bu 

tezi desteklemektedir. Bunun yanında,  
Asya’da keşfedilen yeni yazıtlar, runik 
yazısının Orhun alfabesinin harfleri ile 
sınırlı olmadığını da göstermiştir.

Bu görüşte olanların bir kısmına göre, 
Batılılarca runik yazı olarak adlandırılan 
yazıya Orhun yazısı ya da Göktürk yazısı 
demek daha doğru olacaktır. Çünkü 
Kuzey Avrupa runik yazısı Asya’daki 
runik yazının bir türevinden başka bir 
şey değildir ve hepsinin kökeninde Türk 
damga (tamga) yazısı bulunmaktadır. 
(Damga yazısı damga denilen sembol 
ve işaretlerden (piktogram, ideogram 
gibi petroglif ler) oluşan çok eski Türk 
resim yazısıdır ki, Aristov başta olmak 
üzere Rus bilim insanlarına  göre Türk 
runik yazısı bu eski Türk damgalarından 
türetilmiştir. Bir başka varsayıma 
göre de, runik yazı, yine Asya’dan 
veya Anadolu’dan İtalya’ya göç eden 
Etrüskler’in aracılığıyla yayılmıştır. 
Avrupa kavimlerinin birçoğunu Uygur 
Türkleri’nin torunları olarak kabul 
eden kimi  bilim insanlarının Mu kıtası 
(Efsanevi Atlantis) varsayımından yola 
çıkan bazı yazarlar ise,  runik yazının 
kökeninin Mu alfabesi olabileceğini 
düşünmektedir.  Tartışmalar böylece 
yeni boyutlar kazanırken, Avrupa’daki 
ve Asya’daki  runik yazıların ortak bir 
kökeni olduğu fikri de yayılmaktadır. 
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. 
Dr. Talat  Tekin ise,  runik alfabe ile 
yazılan dilin Sami kökenli olduğunu ve 
tüm Sami kökenli yazılar gibi sağdan 
sola doğru yazıldığını belirtmektedir.

38 HARFTEN OLUŞAN ALFABE
İki büyük Orhon yazıtında kullanılan 
eski Türk runik alfabesi 38 harften 
oluşmaktadır. Bu harflerin 4 tanesi 
a/e, ı/i, o/u, ö/ü ünlüleri, 34 tanesi de 
ünsüzleri temsil etmektedir. Ünsüz 
harflerin çok sayıda olmasının nedeni, 
alfabede 10 ünsüzün her biri için, biri 

art ya da kalın, öbürü ön ya da ince 
olmak üzere ikişer harfin bulunmasıdır. 
Yenisey ırmağının yukarı kaynağında 
bulunan ve Kırgızlara ait olduğu sanılan 
Yenisey yazıtlarında ve runik yazılı fal 
kitabı Irk Bitig’de Orhun yazıtlarında 
bulunmayan birkaç harf daha vardır. 
Bu da, runik yazısını ünsüz ve hece 
işaretleri bakımından zengin bir alfabe 
olduğunu ortaya koymaktadır. Orhon 
yazıtındaki Türkçe yazıyı, metinde 
yer alan Çince çevirinin de yardımıyla  
ilk kez çözmeyi başaran Wilhelm 
Thomsen’e göre, eski Türk runik yazısı 
Arami-İran kökenli bir yazıdır ve Grek 
alfabesindeki harflerden esinlenilerek 
yaratılmıştır.  Thomsen’in, bu görüşüne 
katılmadığını belirten Talat Tekin, 
“Alfabedeki çift ünsüz ve hece işaretleri 
iki harfin birleştirilmesi ile ortaya 
çıkmışa benzemiyor. Eski Türk runik 
yazısındaki çift ünsüz ve hece işaretleri 
ile bazı tek ünsüz işaretleri gerçekten 
ideografik kökenli olabilir” demektedir. 
Thomsen’in, “Sami köken” kuramına 
karşı çıkanların öne sürdükleri bir 
kanıt da, alfabelerdeki ünsüz işaretlerin 
sözbaşı ve içindeki değerleri ile adlarının 
farklılığıdır. Sami kökenli alfabelerdeki 
ünsüz işaretleri ünsüzle başlayıp /a,/i, /u/ 
ile sona eren açık hece değerindeyken, 
Orhon alfabesindeki ünsüz harfler a/ 
ya/ da/ e/ ile başlayıp ilgili ünsüzle sona 
eren kapalı hece değerindedir.  Örneğin 
“ayak” anlamındaki adak sözcüğü 
yalnızca ad eve ak harfleri ile, “adamlar” 
anlamındaki eren sözcüğü de yalnızca er 
ve en harfleri ile yazılır: ad-ak (adak), 
er-en (eren). Turfan’da bulunan ve Le 
Coq tarafından yayımlanan bir yazma 
parçasında da Orhon alfabesindeki 
harflerin adları Manihey yazısı ile ad/az/
an/eng/end/elt// vb. biçiminde verilmiştir. 
Tekin’e göre, “Şurası bir gerçektir ki, eski 
Türkler bu alfabeyi yaratırken Arami-
İran kökenli bir alfabeyi esas almış 
olsalar da buna birçok işaret eklemişler 
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ve harf adlarını a, ve, e, ünlüleri ile 
başlatarak ab, eb, ad, ed, ak, ek, at, et, vb. 
biçiminde söylemişlerdir.” 

ANITLARLA İLGİLİ KISA BİLGİ
Kuzey Moğolistan’da Orhon, Selenya 
ırmakları boyunda ve Güney Sibirya’da 
Yukarı Yenisey bölgesinde taş üzerine 
yazılmış çok sayıda Türkçe mezar ve anıt 
yazıtı bulunmaktadır. Genellikle Göktürk 
dönemine ait ve Türkçenin yazılı en eski 
ürünleri olarak bilinen yazıtlar arasında 
dil, yazı, yazım bakımından farklılıklar 
vardır. Çoğunlukla yüksek yerlerde 
uzun, yassı taşlar üzerine yazılmışlardır. 
Bazıları sonsuzluğu simgeleyen taştan 
kaplumbağalara ya da benzer altlıklara 
oturtulmuştur. En ünlüleri, Baykal 
gölünün güneyinde Orhon vadisinde, 
Koşo Çaydam gölü kıyısındaki Kültigin 
(732) ve Bilge Kağan(735) yazıtlarıyla,  
bunların doğusunda Tola nehrinin 
yukarı bölümünde Bayan (Bayn) Çokto 
yakınındaki Tonyukuk (725) yazıtıdır. 
Ayrıntılı ve uzun metinlerden oluşan 
bu üç yazıt, benzerleri arasında tarih, 
dil ve edebiyat değeri bakımından en 
önemlileridir. Yazıtlar, mezar üzerinde 
ya da ölünün anılmasını sağlayacak bir 
anıt biçiminde heykel ve tapınakla bir 
arada bulunmaktadır. İlhanlı tarihçi 
Cüveyni’nin Xlll. yüzyılda varlığından 
söz ettiği yazıtlarla ilgili bilgiler, Batı 
dünyasına ancak XVlll. yüzyılda ulaştı. 
Savaş esiri ve sürgün olarak 13 yıl 
boyunca Sibirya’da yaşamak zorunda 
kalan İsveçli Johann von Strahlenberg, 
Das Nord Und Ostiche Teil von 
Europa Und Asia (Asya ve Avrupa’nın 
Kuzey ve Doğu Yakası, 1730) adlı 
yapıtında Yenisey kıyılarındaki taş 
yazıtları konu edinmişti. İlk bulunan 
yazıt da, doğabilimci Daniel Gottlieb 
Messerchmidt’in varlığını haber 
verdiği Abakan’a dökülen Uybat ırmağı 
üzerindeki yazıttı. Ancak bunların hangi 
dilden olduğu bilinmiyordu. Rus  N. M. 
Yadrintsev, Orhon ırmağı yakınında 
bulduğu yazıtların kopyalarını bilim 
dünyasına tanıttıktan sonra  (1889), 
dünyanın ilgisi bu bölgeye çekildi.  
Ardından O.O.Heikel’in yönetiminde 

Finli bir araştırma kurulu Inscriptions 
de I’Orkhon (Orhon yazıtları) (1892), 
W. Radiev başkanlığında Rus araştırma 
kurulu da Atlas der Altertümer der 
Mongolei (Moğol Eski Eserler Atlası) 
(1892) adlı yapıtları yayınladı. 
Bu yapıtlarda söz konusu eserlerin 
hem fotoğrafları hem de kopyaları yer 
almaktaydı. Bu metinler arasında yer 
alan Çince çevirinin de yardımıyla 
Danimarkalı Wilhelm Thomsen, o güne 
değin okunamayan Göktürk yazısını 
çözdü (1893).Thomsen,  bu çalışmasında 
metinlerde en çok yinelenen sesli 
harfleri ve sözcükleri belirlemiş, böylece 
Tengri, Türk, Kültigin adlarını okuyarak 
bu sözcüklerdeki harfler yardımıyla 
alfabedeki 38 harfi saptamıştı. Onun 
Inscriptions de I’Orkhon Dechiffrices 
(Çözülmüş Orhon Yazıtları,1896) adlı 
yapıtı, Türkoloji tarihinde yeni bir 
dönemi başlattı. Böylece elde edilen 
malzemeyle Türk dili tarihi ve Türk 
tarihi birçok yönden aydınlanırken yazılı 
Türk edebiyatının tarihi de, bu en eski 
yapıtlarıyla zenginleşti. 

Kültigin yazıtını,  Göktürk Kağanı 
İlteriş’in oğullarından Bilge Kağan, 
kardeşi Kültigin için diktirmişti. Bilge 
Kağan’ın yazıtı, Bilge Kağan için oğlu 
tarafından diktirildi. İki yazıtı da, Bilge 
Kağan’ın ve Kültigin’in “atısı” (yeğeni) 
olarak adlandırılan Yolluğ Tigin kaleme 
almıştı. Anlatı, Bilge Kağan’ın ağzından 
düzenlenmişti. Tarih olaylarını sıralayan, 
halka ve gelecek kuşaklara öğütler veren 
birçok bölümün,  Bilge Kağan’ın söylemiş 
olduğu sözlerden derlenerek aktarıldığı 
kabul edilmektedir.

Tonyukuk yazıtı ise, Bilge Kağan’ın 
veziri Tonyukuk tarafından diktirilmişti. 
Bu yazıtta da deneyimli bir devlet 
adamının içinde yaşadığı olaylar kendi 
ağzından dile getirilir. Bunlarda, 
Göktürk Kağanlığı’nın kuruluşu, Çin’e 
bağımlılık dönemi, İlteriş (Kutluk) 
Kağan’ın yönetiminde devletin yeniden 
kuruluşu anlatılır; komşu devletlerle 
ve milliyetlerle ilişkilerin nasıl 
düzenleneceği gösterilir; inançlar, yaşam, 

gelenek ve göreneklerle ilgili ayrıntılar 
yansıtılır. 

Yazıtların anlatımı, Türkçenin Vlll. 
Yüzyılda gelişkin, etkileyici bir edebiyat 
dili durumuna geldiğini gösterir. 
Buradaki birçok kullanış biçimi, daha 
sonraki edebiyat ürünlerinde, örneğin 
Dede Korkut Hikayeleri’nde de yer alır. 
Birçok dil özelliği, Göktürkçe’ye dayanan 
Türkiye Türkçe’sinde aynen yaşar. 
Güney Sibirya’da, Yenisey ırmağının ve 
kollarının suladığı alanda, Kırgızların 
yaşadığı bölgede bulunan Yenisey 
yazıtları, 50’yi aşkın taştan oluşur. V. 
Yüzyıldan lX.’yüzyıla değin uzanan 
zamana ait bu kısa mezar yazıtlarında 
ölenin azından kısa yaşamı, ailesine, 
ulusuna bağlılığı yer alır. Bunlar,  Orhon 
yazıtlarındakine göre daha az gelişmiş 
bir yazıyla yazılmıştır. Talas ırmağı 
kıyısındaki az sayıda kısa yazıt ise Batı 
Göktürkler’den kalmadır.
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Rahvan Atları Koşusu

Aziz ELBAS

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN GELEN K ADER ORTAKLIĞI

Tarihi birçok kaynak Türklerin 
Orta Asya bozkırlarında sürüler 
halinde dolaşan vahşi atların Türkler 
tarafından ehlileştirildiğini ifade 
ederler. Türkler Atları can yoldaşları 
gibi görmüşler, en değerli varlıkları 
arasında zikretmişlerdir. Bir nevi at 
sevgisi Türkler sayesinde tüm dünyaya 
yayılmıştır denilebilinir. Birçok yabancı 
araştırmacı tarihçi (Avusturyalı Hoopers, 

Alman Portriatz, Macar Allfoldin) 
Türkler ve atlar konusunda yaptıkları 
araştırmalarda M.Ö 6000 yıllarında 
atların Türkler tarafından iç Asya 
bozkırlarında Altay Türkleri tarafından 
evcilleştirildiğini tezinde bulunmuşlardır.

Eski Türklerde at biniciliği hayati önem 
taşıdığından bu eğitim çocuk yaşlarda 
başlardı. Öyle ki 3 yaşından itibaren 

büyük koyunlar üzerine bindirilen erkek 
veya kız çocukları 8 yaşından itibaren at 
sırtında dolaşmaya 12 yaşından sonra ise 
biniciliğin her türlü hünerlerini öğrenmiş 
adeta atlarıyla bütünleşmiş birer 
süvari olarak yaşamın tüm zorlukları 
içerisinde kendilerini bulurlardı. 
Çocukluğumuzda elimize aldığımız 
sopalarla oynadığımız atçılık oyunu, ya 
da omuzlarımıza aldığımız çocuğumuzu 
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atla gidermişçesine koşuşturmamız hep 
o derinliklerden bizlere intikal eden 
hasletler olsa gerek. Marcell adındaki 
yabancı bir tarihçi Hunlarla ilgili yazmış 
olduğu eserinde “Adeta At üzerinde 
yaşarlar, at üzerinde toplantı yaparlar, at 
üzerinde yerler, içerler, hatta at üzerinde 
boyunlarına sarılarak uyurlardı” diye 
anlatmıştır.

Türkler kendilerine çok yakın 
hissettiklerinden atlarına bir isim 
vermişlerdir. Bunun en önemli belgesi 
Orhun kitabelerinde anlatılan Göktürk 
Kağanı Kültegin’in atına ‘Azman’ ismini 
vermesidir. At, avrat ve silah üçlemesi 
Türkler arsında çokça kullanılan bir 
söylem olarak günümüze kadar gelmiştir. 

Orta Asya bozkırlarında ehlileştirilen 
atların iki ayrı ırk oldukları ifade 
edilir. Birincisi Rahvan atları olarak 
bildiğimiz Türkmen Yomud atları veya 
Özbek Karabayır atlarının ataları, 
diğeri ise Eşkin atları olarak ifade 
edilen Ahal-Teke atlarıdır. Ehlileştirilen 
rahvan atlarının kendilerine has 
yürüyüşleri daha uzun mesafeye daha 
fazla yük taşımaları, sarsmadan taşıma 
yapabilmeleri hayatı kolaylaştıran birer 
unsur olarak vazgeçilmez yapmıştır. 

Bu atları süratli dörtnala hızlı koşan 
atlarla melezleyerek farklı arazi 
koşullarında dahi dörtnala hız yapabilme 
gibi birçok meziyeti daha almaları 
sağlanmıştır. Türkler; atlarda olması 

gereken özelliklerin üç yerini deveye, üç 
yerini katıra, üç yerini sığıra, üç yerini 
de avrada (kadına) benzetmişlerdir.

DEVEYE benzemesi gereken yerler:
• Boyu deve boyu gibi uzun 
• Kirpikleri deveninki gibi uzun 
• Gözleri elma gibi iri olmalıymış,

KATIRA benzemesi gereken yerler:
• Kuyruğu kamçı gibi uzun
• Sinirleri sağlam
• Kulakları sivri olmalıymış (Kedi kulağı 
gibi kısa olmamalıymış),

SIĞIRA benzemesi geren yerler:
• 1-Bilekleri öküz bileği gibi kalın
• 2-Karnı yassı

Eski Türk adetlerinde ölen savaşçı en sevdiği atları ve 
silahlarıyla birlikte gömülmekteydi.

Orta Asya bozkırlarında atlar
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• 3-Kuyruk yatağı geniş olmalıymış.

KADINA benzemesi gereken yerler:
• Boynundaki saçlar kadın saçı gibi 
yumuşak  
• Yanacıkları ve sağrısı dolu
• Gerdanı kıvırcıklı olmalıymış.

Türkler atın kıl örtüsünün gösterdiği 
renge DON, alnındaki ak çizgiye 
akıtma, sakar veya nişane demişlerdir. 
Bacaklardaki renklere de nişane tabirini 
kullanmışlardır. Rahvan Atlarının 
özellikleri şu şekilde tarif edilmiştir: 
Başlar güzel alımlı ve cesur görünümlü, 
geniş alınlı, düz profilli, iri ve parlak 
gözlü, normal kaslı boyun, geniş ve 
derin göğüslü, kısa belli, yuvarlak sağrı, 
kuvvetli bacak ve eklemli, sağlam ve 
sert tırnaklıdır. Vücut iskeletleri rahvan 
yürüyüşüne oldukça elverişli, bilekler 
kısa ve esnek, diz eklemleri büyük, 
solunum ve kan dolaşım sistemleri 
gelişmiş üstün bir metabolizmaya 
sahiptirler. Farklı renklerde olan atlar 
rahvan yürüyüşleri sırasında dörtnala 
koşar gibi sürat yapabilirler. O kadarki 
son sürat rahvan koşan atın ayakları dahi 
görülemez.
Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya 
geçişleriyle birlikte oldukça meziyetli 
bu atları da beraberlerinde getirdiler. 
Anadolu’ya gelen bu atlar özgün ırk 
yapılarını koruyarak günümüze kadar 
gelebilmişlerdir. Osmanlılarda olduğu 
gibi Selçuklularda da sipahi (süvari) 
ordunun esasını teşkil ediyordu. Bundan 
dolayı ata verilen ehemmiyet fevkalade 
idi.

Anadolu’da özellikle at yetiştiriciliği 
yapılan bölgeler öne çıkarılmıştır. 
Bunlar; Kastamonu, Sinop, Gerede, Bolu, 
Kütahya, Eskişehir, Ereğli ve Aksaray 
gibi yörelerdi. Bunlardan Karaman 
yöresinde yetiştirilen atlar daha bir 
revaçta idi. Yetiştirilen atlara o kadar 
çok talep oluşmuştur ki Venedik ve 
Cenevizliler başta olmak üzere bu atlara 
sahip olmak için büyük paralar verilerek 
memleketlerine götürmekte idiler. Ancak 
XV. yüzyılda at ihracatı yasaklanarak 

bir nevi Türk atının dışarıya çıkışı 
engellenmiştir. Rahvan at yetiştiriciliği 
Osmanlı döneminde en önemli 
dönemlerinden birini geçirmiştir. Fütuhat 
emelleriyle hareket eden Osmanlı için 
uzun mesafeleri daha fazla yükle daha 
kısa zamanda gitme imkanı elde etmenin 
yanında süvari içinde rahat oluşu rahvan 
atlara karşı ayrı bir sempati duyulmasına 
sebep olmuştur. 

Osmanlı Devletinde oldukça ileri 
seviyede idi. Orduda vazgeçilmez bir 
unsur olduğundan at yetiştiriciliği bizzat 
devlet eliyle desteklenmiştir. Henüz 
Avrupa’da haralar kurulmamışken, XV 
yüzyıldan itibaren çeşitli vilayetlerde ve 
bölgelerde Hayvanat Ocakları adı altında 
at yetiştiriciliği yapılmıştır. Bunun en iyi 
örneklerinden birisi de Karacabey Harası 
olsa gerek.

Eski Türk adetlerinde ölen savaşçının en 
sevdiği at veya atlarla birlikte silahları 
da beraberinde aynı yere gömülmekte 
idi. Bunun en iyi örneklerini Kazakistan 
ve Kırgızistan’daki Kurganlarda görmek 
mümkündür. Bu bize atlara verilen 
değerin ve ayrılmaz bir parça olarak 
görüldüğünün kanıtını sunar. Oğuz 
boylarında ölen kişinin atının kuyruğu 
yas tutma maksadıyla kesilirdi. Fatih 
Sultan Mehmed’in cenazesinde aynı 
gelenek görülmüştür. Ayrıca cenazelerde 
farklı bir gelenekte eğerleri ters takılmış 
cenaze sahibinin atları cenaze önünden 
yürütülmesidir. Şehzade Mustafa ve 
Bayezid’in cenazelerinde bu gelenek 
yaşatılmıştır. Kazakistan’da rahvan 
atlarıyla ilgili ‘ata rahvan binemeyene 
kız vermezler’ diye bir söz olduğundan 
bahis olunur. Nedeni ise Kazakistan’da 
yerleşim bölgeleri arasındaki mesafelerin 
uzak olmasından ötürü ata rahvan 
binemeyen birinin bu yolları aşamayıp 
telef olma kaygısı olarak izah edilir.

Rahvan biniciliğinin özellikleri şu 
şekilde sıralanmıştır:

1. Rahvan biniciliğin rahat olması, 
sarsmaması

2. Daha fazla yükü daha uzun mesafelere 
daha kısa zamanda taşıyabilmeleri  
3. Her türlü arazi yapısında daha kolay ve 
başarılı olarak yürüyebilme.
4. Yere sağlam bastığından dengeli bir 
yürüyüş yapabilme bu nedenle binicisini 
düşürme ihtimalinin en aza indirgemesi.
5. Cüssesinin küçük olmasından ötürü 
kolayca her yerde barındırılabilmesi.
6. Hastalıklara daha dayanıklı olması.
7. Çok asil bir at olduğundan insana 
çok yakındır. Isırma, tepme gibi kötü 
huyları yoktur.  Ailenin bir parçası olarak 
görülür. 

Rahvan yürüyüş atın sarsıntı yapmadan 
en az enerji ile hem kendisinin hem 
de binicisinin uzun süre yorulmadan 
aynı taraftaki yarısal ayaklarını aynı 
anda adımlayarak yaptığı yürüyüştür. 
Türklerin atlarla olan hareketli olan 
hayatını yaklaşık bin yıl önce Cahiz 
adlı müellif tarafından yazılan Fazilü’l 
Etrak adlı eserde “Türk’ün savleti 
şiddetli, azmi ve karlıdır. Atı hiç 
tetiğini bozmayarak düşman üzerine 
alabildiğine gider. Düşman korkusu nedir 
bilmeyen ve sırası gelince hayatını feda 
etmekten kaçınmayan Türk, atın, böyle 
alıştırmıştır. Atını bir defa çevirse bile 
al dönmez, bilakis doludizgin gider. 
Meğerki birkaç defa zorlasın. Türk 
ordusuyla mukayese edebilecek diğer 
bir ordu yoktur. Engebeli yerlerde Türk, 
atın, düz yerden daha süratli sürer. 
Hayvanlardan birini dinlendirmek isterse 
yere basmadan diğerine geçer.”

X. Yüzyılda Oğuz Türklerini ziyaret eden 
bir elçi ise “onların varlıklı olduklarını, 
aralarında on bin at ve yüz bin koyuna 
sahip olanların bulunduğunu” ifade 
etmiştir. XIII. Yüzyılda Orta Asya’yı 
gezen gezgin bir rahip ise: “Burada o 
kadar çok at var ki dünyanın geri kalan 
kısmında bu kadar at bulunduğunu 
sanmıyorum” diyerek atların ne kadar 
çok olduğunu vurgulamıştır. Yakın 
zamanda kaybettiğimiz değerli tarihçi 
merhum Yılmaz Öztuna Türkler ve 
atların arasındaki sıkı ilişkiyi “Türkler 
tariklerinin fecrine atlı kavim olarak 
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çıkmışlardı. Adeta mevcudiyetlerini ata 
borçlu idiler. Dünya’nın üstün atlı kavmi 
idiler Türkler atlanmamış olsalardı, 
akrabaları Finler gibi ancak XX. asırda 
istiklale kavuşabilmiş mütevazı bir 
ırk halinde katırlar, tarihçilerin değil, 
etnografların tetkik mevzuu olurlardı. 
Cihan devleti, büyük devlet, hatta devlet 
kurabilmeleri imkânsız hale gelirdi. 
At olmaksızın Pasifik’te Orta Avrupa 
arasında daha milattan önceki asırlarda 
dünyanın en geniş imparatorluklarına 
sahip olmaları mümkün müydü? 
Dünyanın en mükemmel piyadeleri 
olan Roma, Bizans, İran, Çin ordularını 
alt edebilmeleri kabil miydi?” olarak 
özetler.

Atlı sporlar başta cirit, çöğen, top 
olmak üzere eskiden beri şölenlerde 
bayramlarda ve kutlamalarda yapılagelen 
etkinliklerdendir. Orhan Gazi döneminde 
Bursa’da at yarışları yapıldığı yönünde 
bilgiler vardır. Bu yarışlar bir eğlence 
niteliğinde günümüze değin gelmiştir. 
Rahvan at yarışları eskiden bu yana 
yapılagelen atlı eğlencelerden birisi 
olarak farklı bölgelerde yapıla gelmiştir. 
Bursa da bu işe sevdalı kişiler sayesinde 
rahvan at yetiştiriciliği kadar rahvan at 
yarışları da her yıl artan bir heyecanla 
takip edilir olmuştur. Öz ve öz Türk atı 
olan bu değerli dostlarımızın Osman 
Gaziyi anma ve Fetih şenliklerinin 
ilkinin yapıldığı 2005 yılında Bursa 
caddelerinde süvari birliğini andırır 
şekilde Mehteran eşliğinde boy 
göstermesi hepimizde ayrı bir heyecan 
uyandırmıştı. Daha önceleri belki 
de yalnızca adını duyduğumuz bu 
atları asillikleri hepimizde hayranlık 
uyandırmıştı. Her yıl birçok bölgede 
yarışlar yapılıyor olsa da ilk defa şehir 
sokaklarında böylesine bir organizasyon 
rahvan atlarıyla yeniden tanışmamıza 
vesile olmuştu.

Bursa’da Rahvan atçılığına gönül veren 
birçok değerli insan var. Bunların 
birçoğu farklı köylerde yaşayan gönül 
insanlarıdır. Fakat rahvan at yetiştirme 
ve biniciliğinin yaşatılmasında İhsan 

Gür ağabeyimizden mutlak surette 
bahsetmemiz gerek diye düşünüyorum. 
Rahvan atçıların her derdiyle dertlenen 
adeta onlara kol kanat geren değerli 
büyüğümüz her yıl geleneksel olarak 
yapılagelen Rahvan at yarışlarında 
gösterdiği olağan üstü gayretle rahvan at 
severlerin motivasyonlarının artmasına 
da yardımcı olmaktadır. 2004 yılından 
bu yana rahvan atçılığı ve rahvan 
atçılığına verdiği tam destek ile tarihi 
bir misyonu da yerine getiren değerli 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep 
ALTEPE rahvan atçılığını gelişmesi 
için geliştirilen bir projenin kısa sürede 

hayata geçirilmesiyle hem yarışların 
yapılabileceği hem de Bursalılarla 
Rahvan atların, at severlerin buluşacağı 
oldukça geniş bir arazide kompleksi 
Bursa’ya kazandırma çalışması içinde. 

Yüzyıllarca belki de bin yıllarca 
kültürleri, acı ve tatlı hatıralara, hüzün 
ve sevinçlere, zafer ve hezimetlere, 
ayrılık ve kavuşmalara ayrılmaz bir 
bütün olduğu binicileriyle şahit olmuş bu 
asil atların yaşatılması bir kültür değeri 
olarak gelecek kuşaklara aktarılması 
bizce önemsenmesi gereken bir olgudur.
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Uludağ’ın 12 ay boyunca kullanılan 
ve kent ekonomisine katkı sağlayan 
bir merkez olması amacıyla hayata 
geçirilen çalışmalar kapsamında yıllardır 
kullanılan teleferik modernize edilerek 
yeniden kentin hizmetine sunuluyor. 

Büyükşehir Belediyesi olarak erişilebilir 
ve ulaşılabilir Bursa yolundaki 
faaliyetlere denizde, karada ve havada 
devam ettiklerini belirten Başkan Altepe, 
bunlardan birinin de teleferik projesi 
olduğunu kaydetti. Uludağ’ı kış olduğu 
kadar yaz turizmine de hazırlamayı 
hedeflediklerini, kış ve yaz Uludağ’a olan 
erişimi kısaltmak ve dünyanın gözbebeği 
olan turizm merkezini lastik tekerlekli 

araçlardan bağımsız hale getirmek 
istediklerini ifade eden Başkan Altepe, 
bu amaçla mevcut teleferiği yenileme 
yönünde 2013 yılında başlattıkları 
çalışmalarda sona geldiklerini hatırlattı. 
Şu anda Uludağ’ın Sarıalan bölgesinde 
kabinlerin konulacağı istasyon binasının 
tamamlanmak üzere olduğunu, binanın 
son eksikliklerinin giderildiğini 
kaydeden Başkan Altepe, “Montaj 
işlemleri de bitmek üzere. Zemin 
düzenlemeleriyle birlikte Mayıs ayı 
içinde buradaki sistem kullanıma hazır 
hale gelecek. Yaklaşık 100 adet vagon, 
Bursalılar için dönmeye başlayacak” 
dedi.

Karayoluyla yaklaşık 35 km olan 
mesafenin yeni teleferikle 12 dakikaya 
indiğini kaydeden Başkan Altepe, “Yeni 
teleferikle 20 saniyede bir teleferik 
kabini beklemeden hareket edecek. Daha 
önce saatte 4 sefer yapan teleferiğin 
kapasitesi yeni sistemle 12 katına çıkmış 
olacak. Bursa, modern sistemle güzel 
bir ulaşıma daha kavuşuyor” şeklinde 
konuştu.

Seferlerin başlamasıyla birlikte 
Bursalıların Uludağ’a daha fazla ilgi 
göstereceğini ve bunun da kent turizmini 
olumlu etkileneceğini belirten Başkan 
Altepe, “Artık teleferik için eskisinde 
olduğu gibi saatlerce sıra beklenmeyecek. 

Sefer GÖLTEKİN

YENİ TELEFERİKLE ULUDAĞ ARTIK ÇOK YAKIN
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Dost ve misafirlerimiz, dakikalar 
içerisinde Uludağ’a ulaşma imkanı elde 
edecekler. Lastik tekerlekli araçlar 
olmayacağı için çevre ve gürültü kirliliği 
de yaşanmayacak. Turizm canlanacak” 
dedi.

Yeni teleferiğin Bursa ekonomisine de 
katkı sağlayacağını vurgulayan Başkan 
Altepe, “Hem kışın hem de yazın 
kentimize gelen turistler 22 dakikada 
Oteller Bölgesi’ne ulaşabilecek. Kent 
merkezindeki otellerde kalanlar dahi 
22 dakikada Uludağ’a ulaşabilecek ve 
kayak yapabilecek. Yazın da Bursa’daki 
otellerde yer bulamayan turistler de 
Uludağ’daki otellerden yararlanabilecek. 
Teleferik, Bursa için büyük bir kazanç. 
Bursa’ya verdiğimiz sözü tutuyoruz” 
dedi.

Başkan Altepe, 2013 yılında teleferiğin 
yenilenmesi yönünde başlatılan 
çalışmalar çerçevesinde, Teferrüç 
İstasyonu’yla Sarıalan arasındaki hattın 
tamamıyla modernize edildiğini ifade 
etti. Tüm istasyonların yıkıldığını 
ve direkleriyle birlikte sıfırdan 
yenilendiğini vurgulayan Başkan Altepe, 
kış şartlarına rağmen çalışmaların 
aksatılmadan sürdürüldüğünü hatırlattı. 

Büyükşehir Belediyesi’nin Uludağ’ı 
yeniden bir cazibe merkezi haline 
getirecek çalışmaları arasında yer 
alan yeni teleferik projesinde inşaat 
çalışmaları da devam ediyor. Uludağ’ın 
12 ay boyunca kullanılan ve kent 
ekonomisine katkı sağlayan bir merkez 
olması amacıyla hayata geçirilen 
çalışmalar kapsamında mevcut teleferik 
hattı tamamen söküldü. Toplamda 4 bin 
500 metre olan hat, Oteller Bölgesi’ne 
kadar uzatılarak 8,84 kilometre ile 
dünyanın en uzun hatlı teleferiklerinden 
biri Bursa’ya kazandırılmış olacak. 
Teferrüç ile Oteller Bölgesi arasını 22 
dakikaya indirecek olan yeni teleferik 
8’er kişilik 175 gondol tipi kabinle hızı 
saatte 70 kilometreye oluşan lodoslu 
havalarda bile çalışabilecek, eski 
teleferiğimiz rüzgar hızı 50 kilometre 
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ulaşınca çalışamıyordu. Diğer taraftan 
da sıra bekleme derdi tamamen ortadan 
kalkacak. Mayıs ayı içinde yolculu 
seferlere başlayacak olan Teleferik hattı 
çalışmaları kapsamında, Kadıyayla’ya 
kadar toplam 11 direk, Kadıyayla 
Sarıalan arasında da toplam 14 direk 
yerleştirildi. Yine çalışmalar kapsamında 
Teferrüç’te 1500 metrekarelik bina, 
Kadıyayla’da 1700 metrekarelik bina ve 
Sarıalan’da da 4500 metrekarelik bina; 
Sarıalan’da toplam 90 kabinlik park alanı 

yapılırken, yeni teleferik hattı bünyesinde 
toplam 180 kabin bulunacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
50 yıl sonra yenilenen teleferik 
hattında, ağırlığı 4,5 tonu bulan direk 
ve malzemeler helikopterle taşınarak 
havadan monte edildi. İsveçlilerin 
takım liderliğindeki İtalya, Bulgaristan, 
Almanya ve Avusturyalı uzmanların 
da aralarında yer aldığı 30 kişilik ekip, 
8 bin 874 metre ile dünyanın en uzun 

aktarmasız teleferik hattını inşa etti.

Diğer yandan, önümüzdeki yıllarda 
teleferik merkez istasyonu kent 
merkezine de indirilecek. Gökdere 
üzerine kurulacak yeni istasyon sayesinde 
hem kent merkezinden kolayca teleferiğe 
ulaşım sağlanacak hem de Bursalılar 
kentin doğusundan ve batısından motorlu 
taşıt kullanmadan istasyona erişme 
imkanına kavuşacak.
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Bildiğiniz üzere mayıs ayı itibari ile 
yenileme çalışmalarının sonucu olarak, 
emektar teleferiğimiz artık anılarımızda, 
eski Bursa fotoğraflarında ve Bursa’yı 
anlatan resim çizen öğrencilerimizin 
resim defterlerinde yaşıyor olacak. 
Şehrimizin simgesi, teleferiği çok seven 
Bursalılar olarak bizler için bu üzücü 
bir durum olsa da, 50 yaşına gelmiş 
eski teleferiğimizi teknolojinin artık 
çok gerisinde kalması, can güvenliğini 
daha fazla sağlayamayacak olması ve 
teknolojik yetersizliklerden ötürü, yılın 
çoğu zamanında çalışamıyor olması gibi 
sebeplerle yenilenmesinin gerekliliği 
artık su götürmez bir gerçekti. Fakat 

yenileme sırasında, Bursa’mızın simgesi 
kırmızı teleferiğimizi yok etmemek 
adına,  belediyemizle birlikte Teferrüç 
istasyonunda bir Teleferik Müzesi 
oluşturuyoruz ve anılarımızı burada 
toplayacağız. Sizler de müzemize katkıda 
bulunmak, hatıralarda yer almak ve 
bizlerle anılarınızı paylaşmak isterseniz, 
teleferiğe ait fotoğraflarınızı müzemizde 
sergilenmek üzere, bize veya Büyükşehir 
Belediyemizin Kent Müzesi’ne 
gönderebilirsiniz.

Peki eski teleferik ve yeni teleferik 
arasında ne gibi farklılıklar olacak? 
Eski teleferik var-gel tipi sistem 

ile çalışıyordu. Hat üzerinde biri 
gelirken biri giden 2 adet 30’ar kişilik 
kabin bulunmaktaydı. Bir kabinin 
gidişi sırasında istasyona gelen 
ziyaretçilerimiz, diğer kabinin gelişine 
kadar ve hatta eğer istasyonda oluşmuş 
bir sıra varsa sıra kendilerine gelene 
kadar beklemek zorunda kalıyorlardı. 
Son teknoloji kullanılarak yapılan yeni 
teleferiğimizde, hat üzerinde 8’er kişilik 
156 adet kabin olacak ve 20 saniyede 
bir istasyona gelen kabinler sayesinde, 
ziyaretçilerimiz sıra bekleme eziyetinden 
kurtulmuş olacaklar. Sıra beklemekten 
kurtulmanın yanı sıra, özel araç hissi 
yaratan 8 kişilik kabinlerde herkes 

İlker CUMBUL - Bursa Teleferik AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı

YENİ TELEFERİK NELER GETİRECEK?
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ailesiyle seyahat edebilecek ve hiç 
kimse ayakta yolculuk etmek zorunda 
kalmayacak. Eski teleferiğe oranla, 
yeni teleferik sisteminin direkleri daha 
kısa olduğu için, yüksekten korkan 
ziyaretçilerimizin artık çekinmesine 
gerek kalmayacak! Ayrıca son teknoloji 
makara sistemi sayesinde, eski teleferikte 
seyahat sırasında en çok korkutan an 
olan direk geçişleri artık daha hafif ve 
sarsıntısız olacak. Direklerimizin daha 
kısa olmasının bir başka sonucu olarak, 
rüzgarlı günlerde teleferiğin çalışmaması 
gibi bir sorun yaşanmayacak. 

Ziyaretçilerimiz, kabinlerin tabana 
kadar uzanan bütün camlı dizaynı 
sayesinde, kuş sesleri içerisinde ve 
ağaçların arasından, doğa ile baş başa, 
sincapları ve hatta yabani hayvanları 
seyrederek gitmek istedikleri yere 
ulaşacaklar. Karlanma, buzlanma 
ve trafik derdi olmadan, direk 
üstlerinde ve istasyonlarda yer alan 
halat sensörleri sebebiyle tamamen 
güvenli bir ulaşım şekliyle 12 dakikada 
Kadıyayla’ya, 14 dakikada Sarıalan’a 
ve 24 dakikada Oteller Bölgesi’ne 
kabin değiştirmeden varılabilecek. 
Kadıyayla’da oluşturulacak piknik alanı 
ve doğa sporları merkezi ile gençlerimiz 
ve kendini genç hisseden misafirlerimiz, 
doğanın nimetlerinden faydalanıyor 
olacaklar. İlk etapta Sarıalan’a kadar 
açacağımız Uludağ teleferiğini, eğer 
yeni hukuki sorunlarla karşılaşmazsak, 
kış sezonuna kadar Oteller Bölgesi’ne 
uzatmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle 
Uludağ’daki ve özellikle Oteller 
Bölgesi’ndeki otopark ihtiyacı minimuma 
indirilecek, kış sezonunda Uludağ’da 
çalışan emekçilerimize verilecek olan 
abonman biletler ile akşam evlerine 
dönme imkanı sağlanacak ve Uludağ’ın 
egzoz dumanından arındırılmasına 
destek verilmiş olacak. Ayrıca 
2015’te Gürsu’dan Görükle’ye bütün 
hemşerilerimiz, lastik tekerlekli hiçbir 
motorlu taşıt aracına binmeden Uludağ’ın 
zirvesine ulaşma şansına kavuşacaklar.
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TÜRK 
DÜNYASINDAN 
BURSA’DA 
ZAMAN’A 
BASIN ONUR 
ÖDÜLÜ

Türk Dünyası Kültür Teşkilatı 
(TÜRKSOY)’nın, Türk kültürüne ve 
bu kültürün tanıtılmasına, kültür sanat 
alanındaki birikimin paylaşılmasına 
katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara 
verdiği Basın Onur Ödülü Bursa’nın 
oldu. Bursa Büyükşehri Belediyesi’nin 
kültür yayını olan Bursa’da Zaman 
Dergisi’ne verilen Basın Onur Ödülü, 
derginin Genel Yayın Yönetmeni 
ve Büyükşehir Belediyesi Basın ve 
Halkla İlişkiler Müdürü Saffet Yılmaz 
tarafından alındı. Törene Milli Eğitim 
Bakanı Nabi Avcı da katıldı.

TÜRKSOY’un bu yıl beşincisini 
gerçekleştirdiği Basın Onur Ödülleri, 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen 
Eskişehir’de düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Milli Eğitim Bakanı 
Nabi Avcı, TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov, Eskişehir Valisi Güngör 
Aziz Tuna, Eskişehir Milletvekili Salih 
Koca, Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı 
Fırat Purtaş ve basın meslek örgütleri 
temsilcilerinin hazır bulunduğu törene, 
başta Türk dünyası olmak üzere 30 
ülkeden 120 yabancı gazeteci ve yurt 
içinde 250 gazeteci katıldı.

Törende bir konuşma yapan Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Türk Dünyası 
Basın Şurası kapsamında Orta Asya 
ve Avrupa’dan gelen gazetecilerin hem 
Türk soyundan gelen ülkeler arasındaki 
kültürel iletişimi güçlendireceğini 

hem de karşılıklı mesleki birikimlerin 
paylaşılması noktasında yararlı olacağını 
savunan Bakan Avcı, Şuranın da yararlı 
geçmesi temennisinde bulundu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen 
Kaseinov ise, iletişimin önemine değindi 
ve Türk kültürünün tanıtımında en 
önemli görevin basın mensuplarına 
düştüğünü söyledi. Kaseinov, Bursa’nın 
Türksoy ile birlikte gerçekleştirdiği 
kültürel etkinliklere de değindi ve bu 
işbirliklerin devamını diledi. 

Törende Bursa’da Zaman’a verilen ödülü 
değerlendiren Genel Yayın 
Yönetmeni Saffet Yılmaz 
ise Bursa’nın göçlerle 
oluşmuş bir şehir olduğuna 
dikkat çekti ve Bursa’nın 
bugünkü yöneticilerinin, 
kentin göç aldığı ve verdiği 
tüm coğrafyalarla kültürel 
işbirliği yaptığını söyledi. 
Bursa’da Zaman dergisinin, 

ortak kültür değerlerimizin ayağa 
kaldırılması ve tanıtılması çabasının bir 
ürünü ifade eden Yılmaz, bu çabanın asıl 
sahibinin Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından ödüller 
sahiplerine dağıtıldı. Bursa’da Zaman’ın 
ödülünü Eskişehir Milletvekili Salih 
Tuna verdi. Törende Türkiye’nin 
yanı sıra; Azarbeycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tataristan, Başkurdistan, 
Hakas, Tıva, Gagavuz, Saha, Yakut ve 
Özbekistan’dan basın kuruluşları ödüle 
değer bulundu. 
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ALTIPARMAK ESKİ CANLILIĞINA K AVUŞUYOR

Bursa’nın eski caddelerinden biri 
olan Altıparmak Caddesi kentlinin 
her türlü coşkusu ve hüznüne ev 
sahipliği yapmıştır. Büyükşehir 
Belediyesi, bu coşkulu günleri gelecek 
nesillere aktarmak ve kentimize gelen 
ziyaretçilerimizi keşmekeşten uzak, sade 
ve estetik bir giriş aksıyla karşılamak 
için proje çalışmalarına başlamıştı. 
Batıda Stadyum Kavşağı’ndan başlayıp 
doğuda Cemal Nadir rölyefine kadar 
uzanan sağlıklaştırma projesi, yaklaşık 
bir kilometreyi aşkın bir alanı kapsıyor. 
Halihazırda 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 
çift yönlü yoğun trafik akış olan caddede 
hem konut hem ticari mekanların 
bulunuyor olması sebebiyle yaya 
sirkülasyonu son derece yoğundur.

Cadde üzerinde 49 adedi kentsel sit sınırı 
içerisinde, 17 adedi ise tescilli olmak 
üzere toplam 116 adet yapı bulunuyor. 
Bu yapılarda; mağazalar, restoran 
ve büfeler, sinema, pasajlar, kamu 
binaları ve konutlar olarak kullanılan 
toplam 1008 adet bağımsız bölüm 
bulunmaktadır. Altıparmak Caddesi 
Cephe Sağlıklaştırma Projesi’ne 2012 
yılının ağustos ayında başlanıldığında 
1008 adet bağımsız bölümden 136 adedi 
kullanılmamakta, boş bir vaziyette 
beklemekteydi.

Cephe düzenleme çalışması kapsamında; 
tüm cephelerin boyanıp, farklı kaplama 
ve eklentilerinden arındırılması, 
doğramaların bina üzerinde tek tek 

değerlendirilip çoğunlukta uygulanmış 
malzeme kullanılarak tek tip olarak diğer 
doğramaların değiştirilmesi, 6.50 kotuna 
kadar (Zemin+1. Kat) ticari kat kabul 
edilip, belirtilen tip doğramaların prekast 
kaplamasının uygulanması, diğer katlarda 
yer alan vitrinlerin ve tabelaların 
sökülerek cephenin düzenlenmesi, 
ticari katlardaki tabelaların tip, ebat 
ve malzeme bakımından bir standarda 
getirilmesi sağlandı. Klima dış üniteleri 
ise kafesler içerisine alındı. Bunların 
yanında T1 tramvay hattının da 
geçmesiyle asfalt ve yol düzenlemelerinin 
değiştirildiği caddede, görme engelliler 
için eklenen yön taşları, kaldırım taşları 
ve yol babaları ile kaldırımlar yenilendi.
Altıparmak Caddesi’ni güzelleştirmek 
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ve daha aktif bir ticaret ve yaşam aksı 
haline getirmek amacıyla başlanan proje, 
kaldırım ve yollardaki düzenlemelerle 
birlikte yüzde 80 oranında tamamlandı. 
Tamamlanan kısımda cadde silueti 
düzenlenirken öncelikli olarak tüm 
yapıların tabela ve klima dış ünitelerin 
oluşturduğu görüntü kirliliğinden 
arındırılması sağlandı. Ticari katlar olan 
(zemin ve 1. katlar) hariç tüm katların 
tabelaları kaldırılarak apartman giriş 

koridorlarının sağ ve sol duvarlarına 
belirli düzende yerleştirildi. Klima 
dış üniteleri projelerde belirtilen 
yerlere detaylanan kafesler içerisine 
yerleştirilerek bu modüllerin de düzensiz 
görüntüsü önlendi.

Son yapılan değerlendirme ile birlikte, 
şu anda Altıparmak Caddesi’nde 
bir kısmı tadilatta olmak üzere 
toplamda 50 civarında dükkan ve 

konut kullanılmamaktadır. Projeye 
başlandığında 136 adet olan boş 
dükkan ve konut sayısı, bugünlerde 
50’ye inmiş ve azalmaya da devam 
etmektedir. Bu durum, caddenin yeni 
yüzüyle sosyal ve ekonomik olarak daha 
aktif bir rol üstleneceğinin işaretlerini 
vermektedir. İstatistiki veriler de 
Altıparmak Caddesi’nin daha canlı bir 
ticaret ve yaşam aksı haline geleceğini 
müjdelemektedir.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

FAYTON İLE GEÇMİŞTİM SALTANAT K APISINDAN

Şehirlerin kartal yuvası gibi yüksek 
tepelere kurulduğu yıllar geride kaldı. 
Artık etrafı kalın surlarla çevrili 
şehirlerimiz yok. Olanları ise açık hava 
müzesi gibi görme eğilimindeyiz. Kadim 
kalın surların izleği üzerinde muhtelif 

kale burçları bulunurdu. Hatta dış surlar 
yetersiz kaldığında kimi şehirlerde 
ayrıca daha zor zamanlarda sığınmak 
amacıyla iç kaleler inşa edilmişti. 
Şimdiki zamanlarda artık kozmik 
odaları, kriptolu telefonları bile düşman 

nazarlarından sakınamayan insanlar, 
kendilerini çok daha şeffaf bir hayata 
hazırlama telaşındalar.

George Orwel’in ünlü Bin Dokuz Yüz 
Seksen Dört adlı romanında işlediği, 
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bu tarihten en az yarım yüzyıl evvelki 
kehaneti nasıl da gerçek olmuştu. Big 
Brother (Büyük Birader) şehrin bütün 
kritik noktaları ile beraber, halkının 
yatak odaları dâhil her yere TeleScreen 
denen gözetleme aracını yerleştirip, 
her yurttaşın hemen her anını izleyerek 
kontrol altında tutmaktaydı. Bugünkü 
hayatımızda artık neredeyse hiçbir 
mahrem yanımız kalmamıştır. Dün 
bütün bir toplumunu kalın kale duvarları 
arkasına, olmadı iç kale surları içerisine 
saklayabilen yönetimler, bugün bizzat 
kendilerini bile düşmanları tarafından 
gözetlenmekten koruyamaz hale geldiler. 

Bireysel ve toplumsal hayatımızın 
yüzyıllar içerisinde ne dehşetli biçimde 
bir değişime uğradığını gözlemlemek 
bakımından, tek başına tarihten 
günümüze kadar yaşamış bir sur 
kentine yahut bir Saltanat Kapısına 
bakmak yeterlidir. Nerelerden nerelere 
vardığımızı en iyi şimdi ve burada 
durduğumuzu asla unutmadan tarihte 
bir seyahate çıkmakla kavrayabiliriz. 
Tarih bilincini, insanlığın toplumsal 
hafızasını, geçmişin birikimini unutan, 
ihmal eden ve görmezden gelenler ciddi 
bir akıl tutulması yaşarlar. Yalnızca 
kendi toplumumuzun değil bütün dünya 

toplumlarının yaşama deneyimleri 
bugünkü hayatımızda bize son derece 
benzersiz yol göstericilikleri yapacaktır.

Bursa’da Tophane sırtlarındaki eski 
şehrin surlarına ana giriş güzergâhı olan 
Saltanat Kapı onarılmadan önce o bölge 
adeta şehrin kördüğümü gibiydi. Aynı 
noktayı gizemli, karanlık ve korkunç 
olmaktan kurtaran onarım sonunda 
hatıraların da giriş kapısı önündeki toz 
ve toprak temizlendi sanki. 

Benim Bursa’ya yerleşme sebeplerimin 
başında, bu şehri, şimdi harabeler 
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altında yatan doğduğum şehre fazlasıyla 
benzetmiş olmam yatmaktadır. Bir gün 
bir Şehremini tarafından Harput’un da 
aslına uygun biçimde ayağa kaldırıldığını 
görmeyi ne çok istiyorum. 

Harput, ben çocukken Belediye Başkanı 
da olan bir belde idi. Hala içinde 
insanların yaşadığı konaklar vardı. 
Annem Süt Kalesi içerisinde on üç odalı 
bir evde doğduğunu anlatır dururdu. 
Daha sonraları Kayabaşı Mahallesinde 
İspirliler Konağı denilen büyük evde bir 
müddet kiracı oturmuşlar. Ben çocukken 
Süt Kalesi tamamen harap vaziyette 
idi. Kale dibindeki Kilise maalesef 
çöplüğe çevrilmiş, gayrı Müslimlere ait 
kabristanlar ise yer ile yeksan edilmişti. 
Bu ve benzeri tahribatlar her zaman 
benim yüreğimi incitmiştir.

Harput’ta bugün Belediye tarafından 
satın alınarak onarılan şehrin 
girişindeki ilk konak, önceleri 
Müftügil ardından da Küçükefendigil 
namlı ailelere aitti. Benim iki teyzem 
de bu konağa gelin gitmişti. Ailem 
babamın memuriyeti sebebiyle Maden, 
Diyarbakır ve Malatya’da idi. Bizim 
Harput ile irtibatımız ancak yaz tatilleri 
münasebetiyle sürmekteydi. Büyük 
teyzeminkini hatırlayacak yaşta değilim 
ama küçük teyzemin düğününü iyi 
hatırlıyorum. Konakta Küçükefendigil 
ailesinin büyüğü Lütfü Efendi 
(teyzelerimin kayın pederi) muhteşem bir 
düğün ziyafeti vermişti. İşte o düğünden 
zihnimde kalan bir Saltanat Kapı 
izlenimi vardır. 

Bahsini ettiğim konak Harput’un kartal 
yuvası gibi olan yerleşim bölgesinin 
neredeyse en sivri köşesindeydi. Geniş 
avluları, sofaları, sayısız odalarıyla 
benim o yaşımda başımı döndüren bir 
büyüklükteydi.

Anlatıldığı kadarıyla konağın altından 
belki iki-üç kilometre uzunluğunda 
bir dehliz ile konak sakinleri tehlikeli 
zamanlarda Süt Kalesine çıkarlarmış. Biz 

çocuklar bu dehlizin başını hatırlıyoruz. 
Ne var ki uzun karanlık koridorlarına 
girmeye hiçbir zaman cesaret 
edememişizdir. 

Saltanat Kapısına gelince…
Konağın çocuk gözlemlerime göre bana 
muazzam görünen bir cümle kapısı 
mevcuttu. Alt katta at, büyük baş ve 
küçükbaş hayvanlardan mürekkep az 
sayıda bir sürünün barındığı ağıllar 
vardı. Hayvanlar her sabah açılan bu 
cümle kapısından çıkar, çobanları 
tarafından dağlara otlamaya götürülürdü. 
Koca bir sürünün geçmesi için de cümle 
kapısı ardına kadar açıldığında neredeyse 
koca bir nehir yatağını andırırdı. 

Konağa o dönemin yegâne toplu taşıma 
aracı olan faytonlarla gelindiğinde de 
konağın cümle kapısı ardına kadar açılır 
ve faytonlarla avluya girilirdi. Bahsini 
ettiğim teyzemin düğünü esnasında, 
bugün sayısını unuttuğum o kadar çok 
fayton girip çıktı ki o kapıdan. Baş 
döndürücü bir trafik vardı o gün konakta. 
Çünkü biz de ilk kez o gün konağa bütün 
aile bir faytona binerek gelmiştik. O 
günü asla unutamam. Saltanat acaba 
böyle bir şey miydi? Ancak sultanların 
girip çıktığı bu kapıdan şimdi biz mi 
giriyorduk? Aslında hiç de öyle değildi. 
Ortalama ahalinin kullandığından pek de 
farklı ve gösterişli olmayan sıradan bir 
konaktı burası. 

Saltanat Kapı dönemin ihtiyaçlarına 
göre bütün detaylar hesaplanarak ortaya 
konulmuş çok amaçlı bir yapıydı. Bugün 
kapladığı alanı benim tahminim mümkün 
değildir. Çocuk muhayyilemden kalan, 
anneannemin masallarında tasvire 
kalkıştığı, bir dudağı gökte bir dudağı 
yerde olan devler vardı; sanki onlara 
mesken olsun için inşa edilmişlerdi. Kapı 
içerisinde iki ayrı kapı daha vardı. Birisi 
normal bir konağın cümle kapısı gibi çift 
kanatlıydı. O çift kanadın içerisinde yine 
tek kanatlı ve ancak bir insanın biraz da 
başını eğerek geçebileceği üçüncü bir 
kapı daha bulunurdu. O üçüncü kapının 

Bir Harput konağı

Saltanat kapısı



97

üzerinde küçük bir kapı tokmağı vardı 
ki, anladığım kadarıyla evin hanım 
misafirlerinin boyuna ve nezaketine göre 
ayarlanmış, ince sesli bir tokmaktı. İkinci 
ve çift kanatlı kapının üzerinde de daha 
büyük, ötekine göre biraz daha kaba sesli 
bir erkek tokmağı mevcuttu. Bilmem 
anlatabildim mi çocuk muhayyilemin 
kapılar karşısındaki şaşkınlığını?

Saltanat kelimesine karşı kalbimin 
öteden beri geliştirdiği/ biriktirdiği tepki, 

sırf bir giriş kapısı üzerinde böylesine 
teferruatlı, böylesine ince anlayış ve 
özenle hesaplanmış detayları düşününce, 
hayranlığa dönüşüyor. Kapısına dahi 
bunca özen gösteren bir medeniyet, 
diyorum ki elbet kafasına ve kalbine 
de özen göstermiş olmalıdır. İnsanlar 
böyle bir kapıdan girdikleri mekânda 
eğer hala mutlu olamıyorsalar, suçu 
başkalarında aramamalıdırlar. Mutluluk 
biraz da insanın bizzat kendi kalbine 
kendi diliyle telkin ettiği bir ruh halidir 

diye düşünüyorum. Ne mutlu saltanatını 
başkası üzerinde sultaya dönüştürmek 
yerine kendi içerisine sevinç kıvılcımları 
halinde sıçratanlara. 

Bursa Saltanat Kapısı’ndan iç kaleye 
doğru seyahate çıkan dostlara tavsiyem 
odur ki bir de meseleye bu açıdan 
bakıversinler. O zaman bu ve benzeri 
kapıları ihya edenleri biraz daha 
seveceklerdir.
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Esat KAPLAN

IŞIK TANRISI’NIN ŞEHRİ: GÖLYAZI

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, “Şehirler 
ve Kentler” adlı yapıtına ilginç bir 
tesbitle başlar: “Bir ilk farklılaşma 
olarak, bazı kentler bana erkekmiş 
(onlara kent diyorum), diğerleri de 
dişiymiş gibi (onlara da şehir diyorum) 
gelmektedir. Uygarlığı da dişi bir 
olay olarak gördüğüm için ayırım 
kendiliğinden gelmektedir. Bana göre, 
şehirler uygarlık yanları ağır basan 
yerleşim yerleri, kentler ise daha çok 
insan ve bina yığılmaları olarak ortaya 
çıkmaktadır.”

Bu kavramlaştırmadan yola çıkan 
Kılıçbay, İstanbul’u “şehir” olarak 
niteler. Bütün “kentsel yozlaşma”ya 
karşın dişidir İstanbul, ona göre. 
Başka bir yerden de söz etmez.Peki 
biz Bursa’ya ne diyeceğiz? Şehir midir 
Bursa, kent mi yoksa? Dişi midir, 
erkek mi? Hiç kuşkusuz şehirdir Bursa, 
dişidir!.. Köyken kent olmamıştır, 
şehir olarak doğmuş, şehir olarak var 
olmuş ve uygarlıklar doğurmuştur. 
Hisariçi’ndeyseniz örneğin ya da 
Kozahan’da kahve içiyorsanız ıhlamurlar 
altında… Kentin karmaşasına sadece 

birkaç adım uzakta olmanıza karşın sanki 
yüzyıllar öncesinin havasını solursunuz. 
Gölyazı’da turlarken Uluabat’ın çevresini, 
her adımda karşınıza çıkan antik taşlar 
yüzyıllara dayanan uygarlıkların sırlarını 
fısıldar kulaklarınıza. Bursa’yı “şehir” 
yapan onlarca köşeden biridir Gölyazı ve 
tarihi, antik çağlara kadar uzanmaktadır.

Apollania-Apollonia ad Ryndacum-
Apolyont-Abulyond
Antik çağda, Anadolu’da Bithynia 
ile Mysia arasında sınır kabul edilen 
Ryndakos Çayı’nın  (Orhaneli Çayı) 
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oluşturduğu göl üzerinde bir kent vardır: 
Apollonia ad Ryndacum…
Kente Apollonia adının, Kraliçe 
Apollonis onuruna, Bergama Kralı 
II. Attalos tarafından verildiği 
söylenmekteyse de bu ad, Luwi 
dilindeki Apa (su), ull (çalılık) ve wana 
(tanrı) sözcüklerinin birleşmesinden 
gelmektedir. Aslında Apollonia, 
Apollon tapınaklarının bulunduğu 
yerlere verilen ortak bir ad… Antik 
çağda Anadolu’da Apollonia adlı 9 kent 
olduğu biliniyor. Gölyazı, Ryndakos 
Çayı kıyısında kurulduğu için “ad 
Ryndacum” tamlamasıyla diğerlerinden 
ayrılıyor. Antik çağdaki Apollonia ad 
Ryndacum adı, süreç içinde Apolyont 
ve Türkçe’de Abulyond’a dönüşüyor. 
Günümüzde Bursa’nın en eski ve en 
yoğun tarihsel kalıntılarla dolu yerleşim 
yerlerinden biri olan Apollonia ad 

Ryndacum’un İÖ IV. yüzyılda kurulduğu 
belirtilmekte, İÖ I. yüzyıldan itibaren 
de yazılı kaynaklarda adından söz 
edilmektedir. Apollonia ad Ryndacum, 
Roma döneminde bir süre Adramittion’a 
(Edremit) bağlı 11 kentten biri olarak 
görülürken, bir süre de Kyzikos’a 
(Edincik) bağlı olduğu bilinmektedir. 
İS. 117-138 yıllarında saltanat süren 
İmparator Hadrianus, Bithynia gezisi 
sırasında kente uğramış ve bu gezi 
anısına kenti çevreleyen kale bedeninin 
kapısına bir yazıtaşı konulmuştur. Roma 
döneminde de kent adına para basılmıştır. 
Bizans döneminde başlangıçta Bithynia 
Piskoposluğu’na bağlı kalan kent, daha 
sonra Nicomedia (İzmit) ve kısa bir 
süre de Kios (Gemlik) Piskoposluğu’na 
bağlanmıştır. Bu dönemde kent Theotokia 
olarak da anılmaktadır. Osmanlılar 
1302’de Bafeum Savaşı’nı kazanınca 

Lopadion’a (Uluabat) sığınan Kite 
Tekfuru’nu kovalayarak ilk kez Apollonia 
ad Ryndacum önlerine gelmişler; kaçak 
tekfurun teslim edilmesi konusunda 
anlaşmaya varılması üzerine geri 
çekilmişler, sadece gölde bulunan Alyos 
Adası’nı ele geçirmekle yetinmişlerdir. 
Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından 
Aygutalp’in oğlu, Osmanoğullarının ilk 
ünlü denizcisi Kara (Emir) Ali tarafından 
fethedilen adanın ele geçirilmesiyle 
Apollonia ad Ryndacum’un, göl 
ayağındaki Lopadion’la ve de dolayısıyla 
Bizans ile doğrudan bağlantısı kesilmiş 
oluyordu. Osmanlı döneminde Hristiyan 
nüfusun ağırlıkta olduğu, ancak Hristiyan 
ve Müslüman Osmanlı yurttaşlarının 
bir arada yaşadıkları Apollonia ad 
Ryndacum’un adı, halk arasındaki 
söylemle Apolyont’a dönüşmüştür. 
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Mitolojide Gölyazı
Gölyazı’nın kısa tarihçesi böyle, ama 
bu kadarla sınırlı değil. Zira onu Işık 
Tanrısı’nın şehri yapan bir de mitolojik 
öyküsü var: “Tanrı Zeus’un çocuğunu 
taşıyan Leto, doğum yapabilmek için 
küçük bir kara parçası bile bulamaz. 
Zeus’un karısı Tanrıça Hera, evliliğin 
koruyucusu olan ev ve ocak tanrıçasıdır. 
Hera, kendi evliliğini korumak için canlı 
cansız tüm varlıklara, Leto’ya çocuğunu 
doğurması için yer göstermemelerini 
emretmiştir. Leto, böylesi zor bir 
durumdayken sadece bir ada ona yardım 
etmeyi kabul eder. Ada sabit değildir. Su 
yüzeyinde gezebilmektedir. Bu yüzden 
diğer toprak parçaları gibi Hera’nın 
öfkesinden korkmaz. İris’in Hera’yı bir 
mücevherle kandırması sonucu, doğum 
yapanlara yardım eden Tanrıça Eileithyia 
da Leto’nun yanına gelebilmiştir. 
Leto önce bir kız çocuğu doğurur: 
Artemis… Peşinden de onun yardımıyla 
Apollon dünyaya gelir. Hep o cesur ada 
sayesinde… Apollon ışık ve aydınlık 
tanrısıdır, adım attığı her yer otlar 
ve çiçeklerle dolar ve ada bir cennete 
dönüşür. İşte Gölyazı, Anadolu’da Işık 
Tanrısı Apollon adına kurulmuş 8-9 antik 
yerleşimden tatlı su kenarında kurulmuş 
tek şehirdir.”

Söz sırası mitolojiye gelince öykülerin 
ardı arkası kesilmez tabii. İşte bir 
başkası ki Gölyazı sakinlerinin dilinden 
düşmeyen bir hikaye: “Çok önceleri, 
Marmara Denizi’nin güneyindeki 
Odrysses (Mustafakemalpaşa) Çayı, 
Bandırma’dan denize dökülürdü. 
Apolyont Gölü de ortalarda yoktu. 
Bugün gölün olduğu yerde Apollonia, 
Mustafakemalpaşa’nın bulunduğu 
yerde de Melde (Miletepolis) kenti 
bulunuyordu. Apollonia Kralı’nın, 
güzelliği dillere destan bir kızı vardı. 
Melde Kralı, bu güzeller güzeli prensesi 
oğluna istedi. Ancak genç prenses, gönlü 
olmadığı için varmadı prense. Baba Kral, 
bir tepe üzerinde saray yaptırarak sakladı 
kızını. Çok öfkelenen Melde Kralı ise 
bir felaket getirmek istedi baba kızın 
başına. Ve Odrysses’in sularını Apollonia 

topraklarına doğru çeviriverdi. Apollonia 
toprakları sular altında kaldı, ama kent 
ile prensesin sarayı, çevresi surlarla 
çevrili bir ada olarak kaldı. İşte Apolyont 
Gölü böyle oluştu.”
Apolyont, dünyada suyu içilebilen üç 
gölden biriydi. Göl kenarındaki evlerden 
sallanan bakraçlarla eve çekilirdi su. 
Öyle lezzetliydi ki Apolyont’un suyu, 
içen bir daha içmek isterdi. Yüzyıllar 
boyu Bursa’dan gelip geçen gezginlerin 
de ilgi odağı oldu Apolyont. 

“Solumuzda dağın etekleri, 
sağımızda geniş bir ova”
1835 yılında Mustafakemalpaşa’dan 
Orhaneli’ye uzanan geniş bir bölgede 
dolaşan İngiliz gezgin William J. 
Hamilton, 1845’te yayımlanan “Anadolu, 
Pontus ve Ermenistan’da Araştırma” adlı 
iki ciltlik günlüklerinde, Hasanağa’dan 
Mustafakemalpaşa’ya giderken gördüğü 
Apolyont’u da anlatmaktadır: “… 
Hasan Ağa Köyü’nden ayrıldık ve 
tepelere ulaştığımızda üzerinde adalar 
olan Apolyont Gölü’nün güzel bir 
manzarasıyla karşılaştık. Aşağı inerken 
solumuzda dağın etekleri, sağımızda 
ise geniş bir ova vardı. Burada çoklukla 
mısır, üzüm ve dut ekiliydi. Gölde su 
seviyesi çok yüksekti ve şu anda kıyıdan 
bayağı içeride olan, yazın ise kuru 
toprakta kalan ağaçların dallarına kadar 
ulaşıyordu.” 

Osmanlı döneminde Rumlarla Türkler 
birlikte yaşıyordu Apolyont’ta. Yaklaşık 
bin ev vardı köyde. 800-900 hane 
Rum, kalanı da bugün bile yerel ağızda 
Manav denilen Türklere aitti. Her iki 
grup, üretim ilişkilerinde kurdukları 
çıkar birlikteliğini sosyal yaşamda da 
sürdürmüşlerdi. Hamamda perşembe 
ve cumaları Müslümanlar, cumartesi 
ve pazarları Rumlar yıkanırdı. Pazar 
günleri Rum, cuma günleri Türk pazarı 
kurulurdu ve her iki grup birbirinden 
alışveriş yapardı. Ekonomisinde 
balıkçılık, ipekböcekçiliği ve ticaret 
önemli yer tutuyordu ve önemli bir 
pazar merkeziydi Apolyont. Balıkçılık 
faaliyetlerinin örgütlenmesinde her iki 

taraf eşit biçimde temsil ediliyordu. Rum 
balık satış katibi Lugor, Türk balık satış 
katibi de Sait Sincan’dı.

“Apolyont küçük yelkenli gemilerle 
doludur”
1890’larda İstanbul ve Bursa’da dolaşan 
Fransız gezgin Vital Cuinet de “Asya 
Türkiyesi” adlı yapıtında 19. yüzyılda 
Gölyazı’daki balıkçılık faaliyetlerine 
ilişkin ayrıntılı notlar aktarır: “… 
Kuzeybatıdan güneydoğuya uzunluğu 
24 kilometre, genişliği 13 kilometredir. 
Orhançay ve Simav nehri sayesinde 
büyük gemilere açık gölün Marmara 
denizine uzaklığı 28 kilometredir. Bu 
göl, ana uğraşları balıkçılık olan çok 
sayıda küçük yelkenli gemiler ve kürekli 
sandallarla doludur. Gölde bolca bulunan 
yumuşak etli, lezzetli balıklar Bursa, 
İstanbul ve Avrupa yakasındaki Türk 
kentlerinin pazarlarında çok aranır. Bu 
balıklar arasında turnabalığından başka, 
sazan, yanında yayın gibi çok tanınmış 
bir çeşit balık, ağzının tadını bilenler 
içindir.”

Kereste, mısır, buğday gibi ürünler 
yelkenlilerle Apolyont Gölü-Uluabat 
Suyu aracılığıyla Susurluk Çayı’na, 
oradan da Marmara Denizi’ne açılarak 
İstanbul’a ulaştırılıyordu. Kız Adası’nın 
taşları Dolmabahçe Sarayı’nın yapımında 
kullanılıyor, sallarla Karacabey 
Deresi’nden Mudanya’ya, oradan da 
İstanbul’da taşınıyordu. Haydarpaşa 
Limanı’nın yapımında da bu taşlar 
kullanılmıştı. 1907 (Hicri 1325) tarihli 
Hüdavendigar Vilayeti Salnamesi’ne 
göre 514 hane vardı Apolyont’ta. I. 
Dünya Savaşı yıllarında çıkan yangında 
400 ev küle dönüştü. Kurtuluş Savaşı 
sırasında ise ana yoldan içeride olması 
nedeniyle yakılıp yıkılmadı. Yine de 
Rumlar da Manavlar da köyü boşalttı, 
çevre köylere sığındı. Savaştan sonra 
Manavlar Apolyont’a dönerken, Rumlar 
Yunanistan’a kaçtı. Apolyontlu Rumlar, 
Castroia’ya yerleştirildi Yunanistan’da. 
Ama yapamadılar bu büyük kentte ve bir 
göl kenarında yeni Apolyont’u kurdular. 
Apolyont’ta boşalan evlere de Selanik’ten 
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gelen Türkler yerleştirildi. 

“Gözyaşlarının arasından 
gülümseyen köy”
Tanınmış İngiliz yazar ve heykeltıraş 
Clare Sheridan’ın Bursa gezisi de 
mübadele dönemine rastladı. 1924-1925 
yıllarını Türkiye’de geçiren Sheridan’ın 
izlenimleri yaşanan acıyı bir çırpıda 
özetler nitelikte: “ … Nilüfer deresi 
üzerindeki 14. yüzyıldan kalma taş 
bir köprüden geçtikten sonra çok uzun 
süredir yollarda olduğu belli olan 
bir kafileyi solladık. Yorgun düşüp 
iki büklüm olmuş erkekler, peçeli ve 
üst başları kir pas içindeki kadınlar, 
artık ölmek üzere olan eşeklerin yanı 
sıra ilerliyorlardı. Sandıklar, ağlayan 
bebekler ve üstleri kapalı kağnılara 
sığmayan ne kaldıysa eşeklerin sırtına 
yüklenmişti. Bunlar kimbilir nereden 
gelmekte olan mübadele insanlarıydı. 
Söylediklerine göre, 800 Rum (bana 
bu rakam gerçekte çok daha fazlaymış 
gibi geldi) Yunanistan’a yollanmış, 
geride sadece 60 Türk kalmıştı. Giden 
Rumların yerine Selanik’ten 200 Türk 
gönderilmişti. Bizi karşılayanlar da bu 
insanlardı; bize gezdirdikleri yöreye 
aslında kendileri de yabancıydılar. 
Yeni gelenler, bize köyü terk edenlerin 
atalarının mezarlarını gösteriyorlardı. 
Tepeden bakılınca, yanında nöbet 
tutan iki koca selvi ağacının ortasında 
parıldayan gölüyle, bu küçük köy 
gözyaşlarının arasından gülümsüyormuş 
gibi gözüküyordu.”

Zamanla kaynaştılar Muhacirlerle 
Manavlar. Apolyontlu Rumlar da hiç 
unutmadı doğdukları toprakları. Balık 
satış katibi Lugor, birkaç kez geldi büyük 
göçten sonra. 1935’te geldiğinde sur 
duvarları üzerinde bulunan rölyefteki 
Yunanca yazıları okudu ve 2 bin 600 
yıllık olduğunu söyledi. Bugün bile 
zaman zaman konukları olur Gölyazı’nın 
Yeni Apolyont’tan. Yunanistan’dan 
otobüslerle gelirler, atalarının köylerini 
gezer, mezarlarında ağıt yakar, köy 
meydanında çiftetelli oynarlar; hüzünle 
mutluluğu bir arada yaşarlar…
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Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 

İZNİK KOİMESİS KİLİSESİ VE BÖCEK AYAZMA ÜZERİNE

Bursa’nın ilçelerinden birisi olan 
İznik, M.Ö. 4. yüzyıl sonlarına doğru 
Antigonos Monophtalmos tarafından 
eski bir yerleşimin üzerine “Antigoneia” 
adıyla yeninden kurulmuştur. Daha sonra 
Lysimakhos kentin adını karısına izafeten 
Nikaia olarak yeniden adlandırmıştır. 
Kent, Bithynia Krallığı döneminde 
(M.Ö. 297/96 – 74) heterojen bir halk 
yapısının baskın olduğu bir teritoryumda 
küçük yerleşmelerden birisidir. Roma 
İmparatorluk döneminde ise tüm 
Akdeniz’e yayılmış olan Imperium 
Romanum’un Nikomedia ile birlikte 
Bithynia et Pontus Eyaleti’nin merkezi 

ve muhtemelen de eyalet valisinin 
yaşadığı kentlerden birisi olarak önem 
kazanmıştır. Bunu izleyen Geç Antik 
çağda İmparatorluğun bölünmesiyle 
ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu 
döneminde ise Nikaia, başkent 
Konstantinopolis ve Nikomedia’nın 
hinterlandıdır. Doğu Roma imparatoru 
Theodore Lasgaris, İstanbul Latinler 
tarafından 1204 yılında istila edilmesi 
üzerine mahiyeti ile birlikte İznik’e 
kaçmış ve burada İznik Bizans 
imparatorluğunu (1204/1265) kurmuştur. 
Kentin kuruluş evresinde bir süre 
Selçuklu Devletine başkentlik yaptığı 

bilinmektedir. Kuruluş aşamasında bir 
süre Osmanlı Devletine de başkentlik 
yaptığını öne sürenler bulunmaktadır.  

Bu yazının konusunu medeniyetlere 
ev sahipliği yapmış olan İznik/Nikaia 
kentinin önemli yapıları arasında 
yer alan ancak, bugüne kadar önemi 
anlaşılamamış Böcek Ayazması ve 
Koimesis Kilisesini tanıtmaktır., 
Ayazma, “Hagia” (Türkçe okunuşu ile 
“aya”, yani “kutsal”) ve “ma” (yani su) 
kelimelerinin bileşiminden türetilmiş 
bir terimdir. “Kutsal su” anlamı taşıyan 
Ayazmalar, şifalı olduğuna inanılan tatlı 
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su kaynaklarıdır. Özellikle Hıristiyanlar 
için ruhani açıdan çok büyük anlam 
taşıyan bu kutsal su kaynaklarından 
birisi de “Böcak Ayazma” ismi ile 
İznik’te yer almaktadır. 

Yakup Çelebi Sokağı üzerinde, Koimesis 
Kilisesi’nin yaklaşık 50 metre doğusunda 
yer alan Böcek Ayazma, sokağa göre 
birkaç metre çukurda kalmaktadır. Etrafı 
yine bir duvar ve demir parmaklıklar 
ile çevrilidir. Yapının kubbesinin 
üstü günümüzde beton ile kaplanmış, 
etrafında mıcır atılı vaziyettedir. Kubbe 
ile örtülü daire planlı yapının içine batı 
yönden L şeklinde 11 basamaklı bir 
merdivenle inilmektedir. Giriş kısmı 2,55 
metre yüksekliğinde olup, bir aşritrav 
ile üstten sınırlanmıştır. Bunun üzerine 
tuğladan örülmüş bir kemerin sınırladığı 
alınlık yer almaktadır. Buradan 4,5 m. 
çapında ve 3,8 m. yüksekliğinde, kubbesi 
tuğla ile örülmüş bir odaya girilmektedir. 
Zeminin taş levhalarla döşeli olduğu, 
duvarların moloz taş, tuğla ve kireç 
kum harcı ile almaşık olarak örüldüğü 
görülmektedir. Mekanın ortasında kare 
planlı ve yaklaşık 1 metre derinliğinde 
bir su kuyusu bulunmaktadır. Oda 
duvarlarında nişler yer almaktadır. 
Doğudaki nişin her iki yanında kabartma 
olarak işlenmiş haç ve geometrik 
motif lerin işlendiği mermer levhaların 
bulunduğu rivayet edilmektedir. Su 
kuyusunun kenarındaki kitabeli mermer 
blok üzerinde; “Hıristiyan İmparator 
yüce kral Michael Kulesi” ve Tevrat’tan 
alınmış “Her bedene iyi olanı verir. 
Çünkü, onun lütfu ebedidir” yazılı 

ibareler yer almaktadır. Tam olarak 
yapım tarihi bilinmese de, İ.S. 6. 
yüzyılda inşa edildiğine inanılmaktadır. 
Su kuyusunun başlangıçta babtisterium 
yani vaftizhane olarak kullanıldığı, 
20. yüzyılın başlarında ayazmaya 
dönüştürüldüğü bilinmektedir. İznik’in 
Bizans İmparatorluğu’na başkentlik 
yaptığı dönemlerde, Böcek Ayazması’nın 
çok önemli kutsamalara ve vaftizlere 
ev sahipliği yaptığı şüphe götürmez bir 
gerçektir.

Böcek Ayazma olarak bilinen bu su 
kuyusunun ilk olarak tanrı Asklepios için 
inşa edilen bir asklepionunun bölümü 
olduğunu (sağlık tanrısının tapınağı, 
bir nevi hastane) öne sürenler bulunsa 
da, bilimsel arkeolojik kazı yapılmadan 
mevcut kalıntılarla bu hipotezin doğru 
veya yanlış olduğunu söylemek mümkün 
değildir. 

Böcek Ayazma’nın 50 m. kadar 
batısında, yol seviyesinden yaklaşık 2 
m aşağıda ise bir kilisenin kalıntıları 
bulunmaktadır. Bu kilisenin tam adı 
“Koimesis tes Theotokos” kilisedir. Bu 

isim, “Hazreti Meryem’in Ölümü veye 
Göğe Yükselmesi” anlamına gelmektedir. 
Yapı, İznik’teki diğer kiliselerin bazilikal 
planından farklı olarak “Kapalı Yunan 
Haçı” tasarımında inşa edilmiştir. Kubbe, 
fil ayağı denen dört paye üzerinde 
yükselmektedir. Kilisenin ilk olarak ne 
zaman inşa edildiği hakkında kesin bir 
bilgi bulunmamaktadır. Antik kaynaklar, 
manastırın Patrik Hyakinthos tarafından 
750 yılına doğru kurulduğundan 
bahsetmektedir. Ancak daha erken 
döneme tarihleyen bilim insanları da 
bulunmaktadır. Bunun en güzel kanıtı 
yine yazılı kaynaklardır. Rivayete göre, 
kilisede bulunan figürlü mozaikler 
ikonoklasma döneminde tahribe 
uğramış ve 843 yılında Naukratios 
tarafından yenilenmiştir. Bilindiği 
gibi, ilk ikonoklasma hareketi Bizans 
İmparatoru III. Leo döneminde 726- 
730 yılları arasında yaşanmıştır.  Eğer 
kilise Hyakinthos döneminde yapılmış 
olsa, zaten figürlü mozaik olmayacaktı. 
Bu durum kilisenin daha önceleri inşa 
edilmiş olduğunu açık bir şekilde 
göstermektedir. Kesin ne zaman yapılmış 
olduğu, kilise kalıntılarında yapılacak 
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arkeolojik kazı ve araştırmalar ile daha 
açık bir şekilde ortaya konabilir. 

1065 depreminde yıkılan kilise X. 
Konstantin tarafından tekrar onarılmış 
ve Aziz Nikephoros’a tahsis edilmiştir. 
Kilisenin narteksinde yer alan mozaik 
yazıtında; “Ulu ve güçlü hükümdar 
Konstantinos özen gösterdiği şu 
manastıra onur verdi ve yetkiyi ünlü 
patrik Nikephoros’a kesin bir kararla 
bağışladı”, ifadesine yer verilmiştir. 
Katholikon’un giriş kapısı üzerinde 
yarım çember şeklinde mozaik yazıtta 
ise; “Ey Efendi, kulun başmabeyinci 
ve başkumandan Patrik Nikephoros’a 
yardım et”, ifadesi bulunmaktadır. Güney 
nefe açılan kapı alınlığında altın yaldızlı 
zeminde bel hizasına kadar Hazreti 
Meryem, kucağında Hazreti İsa ve her iki 
yanında X. Konstantinos ve Nikephoros 
ile birlikte betimlenmiştir. 

İstanbul 1204 yılında Latin istilasına 
uğraması üzerine İznik/Nikaia’e 
kaçan Doğu Roma İmparatoru 
Theodore Lasgaris, burada İznik 
Bizans imparatorluğunu kurduktan 
sonra, bu kiliseyi, İznik Doğu Roma 
İmparatorluğunun merkez kilisesi 
(metropolitlik) olarak ilan etmiştir. 
Böylece kilise Hristiyanlar arasında 
büyük bir önem kazanmış, hatta I. 
Theodoros Laskaris öldükten sonra 
buraya defnedilmiştir. 
 
Geçtiğimiz yüzyılın başlarına kadar 
ayakta olan yapı 1922 yılında İstiklal 
Savaşı esnasında tahrip olmuştur. 1950’li 
yıllarda İznik Müzesi tarafından yapılan 
kazılar ile sağlam kalan kalıntıların bir 
bölümü ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde 
ise tamamen kaderine terk edilmiş, atıl 
bir şekildedir. Halihazırda yüzeyde 
bazı temel kalıntıları, ayak, sütun ve 
sütun başlığı gözükmektedir. Narteks 
duvarları yer yer 1 metre yüksekliğe 
kadar korunmuştur. Batıdaki üç 
kapının eşikleri yerinde durmaktadır. 
Eşkilerde yer alan profiler, mekanların 
perdeler ile birbirinden ayrıldığına 
işaret etmektedir. Kalıntıların etrafı 

günümüzde taş bir duvar ve demir 
korkuluklarla çevrilmiştir. Koimesis 
Kilisesi ilk kez 1898 yılında araştırılmış; 
ancak esaslı çalışma daha sonra Th. 
Schmit tarafından “Die Koimesis Kirche 
von Nikaia. Das Bauwerk und die 
Mosaiken” isimli kitapla 1927 yılında 
gerçekleştirilebilmiştir. 

Buraya kadar, günümüzde birbirinden 
bağımsız olan ve birbirleriyle ilişkisiz 
gibi duran iki yapıyı kısaca tanıtmaya 
çalıştık. Bunlar mimari olarak farklı 
ancak, aynı kutsal amaca hitap eden 
binalardır. Bu bağlamda cevap bekleyen 
en önemli soru; 20. yüzyılın başlarına 
kadar vaftizhane olarak kullanıldığını 
bildiğimiz Böcek Ayazma hangi kiliseye 
aittir? Çünkü, vaftizhaneler Hıristiyanlık 
inancında günahlardan arınmak için 
yıkanılan kutsal su kaynaklarıdır ve 
mutlaka bir kilise ile bağlantılı olmalıdır. 
Bu durumda Böcek Ayazma olarak 
bilinen vaftizhanenin ilintili olduğu 
kilise nerededir? Günümüzde sokak ve 
birkaç ev nedeniyle birbirinden ayrı 
gibi dursa da, rivayete göre, Böcek 
Ayazma bir zamanlar Hyakintos adlı 
kişi veya sülale tarafından inşa edilen 
manastırın yani Koimesis Kilisesi’nin 
bahçesinde yer almaktadır. Ayazmalar 
Hıristiyanlık dininde çok önemli bir yere 
sahiptir ve doğrudan Hazreti Meryem 
ile ilişkilendirirler. Bu nedenle hemen 
yakında bulunan ve “Hazreti Meryem’in 
Ölümü veya Göğe Yükselmesi” anlamına 
gelen Koimesis tes Theotokos Kilisesi’nin 
varoluş sebebi de Böcek Ayazma 
olmalıdır. 

Komiesis Kilisesi ve Böcek Ayazma 
birlikte düşünüldüğünde bir Martyrium’a 
da (yani şehitlik) işaret etmektedir. 
Hıristiyanlar için önemli hac 
merkezlerinden sayılan martyriumlar, 
Büyük Konstantin’in Hıristiyanlığı 
devletin resmi dini olarak kabul etmesi 
ve İzik’te 1. Konsili toplamasından sonra 
ortaya çıkmıştır. Martyriumlar, Hazreti 
İsa’nın hayatından bir olaya, Hazreti 
İsa’nın çarmıha gerildiğinde çektiği acıya 
veya din uğrunda ölen bir azize işaret 

etmektedirler. Bu nedenle de şehitlikler 
Hıristiyan inancında çok önemli bir yere 
sahiptir. Bunlar başlangıçta bağımsız 
binalar şeklinde inşa edilirken, zaman 
içerisinde kiliselere veya onların 
eklerine dönüşmeye başlamışlardır. Bu 
dönüşümden sonra bu tür kiliselerde 
azizlere ait emanetler de saklanmaya 
başlamıştır. Günümüzde bilinen önemli 
martyriumlar arasında 4. yüzyılda inşa 
edilen Köln St. Gereon’s Basilikası, 
Milano San Lorenzo Basilikası, Roma 
Callixtus Catacombu, 5. yüzyılda inşa 
edilen Roma Santo Stefano Rotondo, 
Kudüs Kutsal Sepulchre Kilisesi ve 
Suriye Aziz Simeon Stylites Kilisesi 
sayılabilir.

Sonuç olarak, ayazmalar Hıristiyanlık 
dininde hiçbir zaman tek başlarına 
inşa edilmemiş olup vaftizhane olarak 
kullanılan örnekler de bilinmektedir. 
Böcek Ayazma’nın hem kutsal su, 
hem de vaftizhane olması, yapının 
yaklaşık 40 metre mesafede yer alan 
Koimesis Kilisesi ile ilişkili olduğunu 
akla getirmektedir. Kaynaklara göre, 
Bizans İmparatorluğu’nun önemli 
şahsiyetlerinden birisi olan I. Theodoros 
Laskaris’in mezarı da bu kilisede 
bulunmaktadır. Dolayısı ile Koimesis 
Kilisesi de bir martyrium / şehitlik 
olarak kabul edilebilir. 
Bu durumda, Böcek Ayazma ve Koimesis 
Kilisesi mutlaka birlikte ele alınmalı 
ve heriki yapının arasında yer alan geç 
dönem yapılarından arındırılmalıdır.  
Nikaia/İznik’in Hıristiyanlar açısından 
ne kadar önemli olduğu bilinen bir 
gerçektir: önemli iki Konsilin toplandığı 
merkezdir, teslis inancının temeli burada 
atılmıştır, 4 İncil burada kabul edilmiştir, 
paskalya burada ilan edilmiştir vb. Eğer 
bütün bunlara ek olarak her iki yapı tam 
anlamıyla ortaya çıkarabilir ve aradaki 
bağlantı tekrar kurulabilirse, bu durum 
turizm gelirlerinin artması açısından da 
İznik’in kaderini değiştirecek çok önemli 
bir fırsat yaratacaktır.





Acemler / BURSA 

T. (0224) 444 16 00

F. (0224) 225 02 02

w w w . b u r s a . b e l . t r


