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BURSA: DÜNYANIN ÜSTÜN EVRENSEL DEĞERİ



Değerli dostlar,

Medeniyetimizin başkenti Bursa için 
tarihi bir eşiği daha aştık. Tarihimiz, 
dünyanın Bursa; Dünyanın Üstün 
Evrensel Değere Sahip Varlığı olarak 
kabul gördü ve kentimiz UNESCO Dünya 
Miras Listesi’ne alındı. Kuşkusuz Bursa 
için çok önemli. 2000 yılında başlatılan 
ancak ilerleme sağlanamayan bir süreci 
başarıyla sonlandırdık. Aynı zamanda, 
kentimizin tarihini ısrarla öne çıkarma 
çabalarımızın da bir karşılığı oldu. Emeği 
geçenlere, başta Alan Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’na teşekkür 
ederim. 

Bursa zaten bir dünya kentiydi, hatta, tüm 
zamanların en güzel kentiydi. Ama bunu 
tüm dünyanın kabul ettiği bir kurumun 
deklare etmesi çok önemli.
Dünya turizm hareketliliğinin belirleyici 
unsurlarından biri olan UNESCO Dünya 
Miras listesi. Dolayısıyla, Bursa’nın 
yakın gelecekteki turizm sayılarında 
önemli bir artış beklemekteyiz. Bu 
gelişmeler elbette, Dünya Listesi’ne 
giren Sultan Külliyeleri, Cumalıkızık, 
Çarşı ve Hanlar bölgemizin korunması ve 
yaşatılmasıyla ilgili çalışmaların daha da 
yoğunlaşması gerekiyor. Bu bölgelerde 

yaşayan veya çalışan hemşehrilerimiz 
artık dünyadaki bu ağın bir parçası. 
Gelecek planlarımızı bu doğrultuda 
yapmamız gerekiyor.

Dergimizin bu sayısında yoğun 
olarak UNESCO sürecini, bu sürecin 
Bursa vizyonuna neler katacağını 
işledik. Değerli akademisyenlerin 
değerlendirmelerini ve ünlü Fransız 
yazar Andre Cide’nin; UNESCO’nun 
bugünlerde Dünya Miras Listesi’ne 
aldığı Yeşil Cami ile ilgili yıllar önce 
yazdığı izlenimleri keyifle okuyacağınızı 
umuyorum. Uludağ biliyorsunuz Bursa 
için çok önemli bir değer. Bu sayımızda 
gerek flora fauna bakımından ve gerekse 
manevi bakımdan Uludağ’ı okuma-
inceleme imkanı bulacaksınız. Bursa’nın 
termal imkanlardan yararlanması 
için yapılması gerekenler ve İznik 
dosyalarımızın yanı sıra, kentin tarihine 
ve turizmine katkı koyacak pek çok konu 
bulacaksınız bu sayımızda.

Keyifle okumanız dileği ile…

Recep ALTEPE 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

* Yayımlanan yazı ve fotoğrafların tüm sorumluluğu eser sahiplerine aittir. İzin alınarak ya da kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. 
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Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU - Bursa Alan Başkanı

Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi 
ve Çevresi), Sultan Külliyeleri 
(Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, 
Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü 
tarihi alanlarını içerecek şekilde 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
koordinasyonunda hazırlanan “Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Doğuşu” isimli “Adaylık Dosyası”nın 
değerlendirilmesi sonucunda, Bursa, 
halen toplam 1007 dünya miras alanının 
yer aldığı UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne, 2014 yılında Türkiye’nin 
12., dünyanın da 998. Üstün Evrensel 
Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul 
edilmiştir. 

Bursa’nın ulaştığı bu önemli aşamayı 
açıklayabilmek için Dünya Miras 
Listesi’nin ortaya çıkışı ile ilgili kısa 
bir bilgilendirme yapılması uygun 
olacaktır. 1945 yılında kurulan 
UNESCO’nun 1972’de Paris’te yapılan 
toplantısında, dünya üzerinde yok olan 

kültürel değerleri kontrol altına almak 
ve uğrayacakları tahribatı engellemek 
amacıyla Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasını Koruma Konvansiyonu 
(Convention Concerning the Protection 
of the World Cultural and Natural 
Heritage) imzalanmıştır. Bu kapsamda, 
1976 yılında Dünya Miras Komitesi 
oluşturulmuştur. 1978 yılında da 
dünyada “Üstün Evrensel Değer”e sahip 
olan doğal ve kültürel varlıkları, bütün 
insanlığın ortak mirası kabul ederek 
tanıtmak, toplumlarda evrensel mirasa 
sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve 
bu değerlerin korunması için gerekli 
işbirliğini sağlamak amacı ile Dünya 
Miras Listesi (The World Heritage 
List) uygulaması başlatılmıştır. Söz 
konusu sözleşme (Dünya Kültürel ve 
Doğal Mirasını Koruma Konvansiyonu), 
kurulduğu tarihten itibaren UNESCO’ya 
üye olan Türkiye’de 1982 yılında 
onaylanmış ve 1983 yılında Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin 
UNESCO’ya başvurusuyla başlayan ve 
Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi 
(ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı 
ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği 
(IUCN) uzmanlarının başvuruları 
değerlendirmesi sonunda tamamlanan 
işlemler dizisinden sonra aday miras 
alanları, 21 üyesi bulunan Dünya Miras 
Komitesi’nin kararı doğrultusunda 
bu statüyü kazanmaktadır. Her ülke 
yılda sadece bir kültürel, bir de 
doğal miras alanı ile UNESCO’ya 
başvurabilmektedir.

Bu kapsamda, 15-25 Haziran 2014 
tarihleri arasında Katar’ın başkenti 
Doha´da gerçekleştirilen 38. Dünya 
Miras Komitesi’nde 21’i kültürel, 4’ü 
doğal, 1’i karma olmak üzere 26 yeni 
miras alanı Dünya Miras Listesi’ne 
kaydedilmiştir. Böylece, 161 ülkenin 
Dünya Miras Listesi’nde yer alan miras 
alanı sayısı 779’u kültürel, 31’i karma ve 

UNESCO YOLCULUĞUNDA BURSA’NIN BAŞARISI

BURSA UNESCO DÜNYA MİR AS LİSTESİ’NDE 
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197’si doğal olmak üzere toplam 1007’ye 
ulaşmıştır. Ayrıca, 4 miras alanının 
sınırlarının büyütülmesi de karara 
bağlanmıştır. Bu yılki toplantıda iki 
önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan 
birincisi Dünya Miras Listesi’nde 1000. 
miras alanının (Botswana’nın doğal 
miras alanı Okavango Deltası) listeye 
girmesi, ikincisi de Mynmar’ın ilk miras 
alanının listeye alınmasıdır. 

Yoğun bir gündemle toplanan 38. Dünya 
Miras Komitesi Toplantısı’nın 22 Haziran 
2014 tarihli oturumunda, Türkiye’nin iki 
dosyası görüşülmüş, bunlardan Bursa’nın 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri 
ve Cumalıkızık alanlarının kültürel 
miras alanı kategorisinde, İzmir’in 
Bergama alanının ise doğal miras alanı 
(kültürel peyzaj) kategorisinde, Komite 
üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüşü 
doğrultusunda listede yer almasına karar 
verilmiştir.

Böylece, 2013 yılı sonu itibariyle 
UNESCO Dünya Miras Listesi´nde 
Türkiye’nin 11 adet miras alanı 
bulunmaktayken, 2014 yılında bu sayı 
13’e çıkmıştır. Türkiye’nin yürüttüğü 
çalışmalar neticesinde, 2014 yılına 
kadar UNESCO Dünya Miras Listesi’ne; 
İstanbul´un Tarihi Alanları [1985], 
Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası (Sivas) 
[1985], Göreme Milli Parkı ve Kapadokya 
(Nevşehir) [1985], Hattuşaş (Boğazköy) 
- Hitit Başkenti (Çorum) [1986], Nemrut 
Dağı (Adıyaman - Kahta) [1987], 
Xanthos-Letoon (Antalya - Muğla) 
[1988], Pamukkale-Hierapolis (Denizli) 
[1988], Safranbolu şehri (Karabük) 

[1994], Truva Antik Kenti (Çanakkale) 
[1998], Edirne Selimiye Cami ve 
Külliyesi (Edirne) [2011] ve Çatalhöyük 
Neolitik Kenti (Konya) [2012] dahil 
edilmiştir. En son olarak, 2014 yılında 
Katar’ın Doha kentinde yapılan Dünya 
Miras Komitesi’nin kararı doğrultusunda, 
Bursa 12. ve Bergama da 13. bölge olarak 
listeye eklenmiştir. 

BURSA’NIN UNESCO DÜNYA 
MİRAS LİSTESİ’NE GİRME 
SÜRECİ
Bursa, 2000 yılında “Bursa ve 
Cumalıkızık Köyü Erken Osmanlı 
Dönemi Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri’’ 
adı ile yapılmış olan başvuru ile Dünya 
Mirası Geçici Listesi’ne alınmıştır. 2009 
yılından itibaren ivme kazanan süreçte, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Etüd ve 
Projeler Daire Başkanlığı bünyesinde, 
Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı “Bursa Alan Başkanlığı”, Aralık 
2011’de kurulmuştur. Bursa Alan 
Başkanlığı, mevzuat gereğince Alan 
Başkanı, koordinatör ile uzmanlardan 
oluşan çalışma ekibi ve ilgili kurullardan 
oluşturulmuştur. Bunlar, Danışma Kurulu 
ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu’dur. 

Bursa Alan Başkanlığı, UNESCO 
Dünya Miras Listesi çalışmaları 
kapsamında sınırları belirlenmiş 
ve Bakanlık tarafından onaylanmış 
yönetim alanları için Adaylık Dosyası 
ve uluslararası normlarda Yönetim Planı 
hazırlamak, bu alanlar ile ilgili tüm 
paydaşlar arasında iletişimi sağlayacak 
bir eşgüdüm platformu oluşturmak ve 

kendisine verilen koordinasyon görevini 
yürüterek söz konusu yönetim alanlarının 
hazırlanan Yönetim Planı çerçevesinde 
korunabilmesini sağlamak amacıyla 
çalışmalar yapmaktadır.
Adaylık Dosyası’nın hazırlık sürecinde 
Bursa Alan Başkanlığı tarafından 
ilgili kurum ve paydaşların katılımıyla 
birçok koordinasyon ve bilgilendirme 
toplantısı, atölye çalışmaları, UNESCO 
Paneli, UNESCO Türkiye Milli Komitesi 
Çalıştayı, toplam 220 kişi katılımlı 
arama toplantıları, Danışma Kurulu 
ile Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 
toplantıları, Avrupa Miras Günleri 
etkinlikleri, yüklenicilerle toplantılar ve 
onlarca Alan Başkanlığı ekip toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu süreçte, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 
koordinasyonunda ve Alan Başkanlığı’nın 
yürütücülüğünde Bursa Hanlar Bölgesi 
(Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan 
Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, 
Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü 
tarihi alanlarını içerecek şekilde 
dosya yeniden ele alınmış, dosyanın 
ismi “Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu” olarak 
değiştirilmiş ve bu doğrultuda “Adaylık 
Dosyası” ve taslak “Yönetim Planı” 
hazırlanmıştır. Adaylık Dosyası ve 
Yönetim Planı 1 Şubat 2013 tarihi itibari 
ile UNESCO Dünya Miras Merkezi’ne 
iletilmiş, UNESCO Dünya Miras 
Merkezi’nce de, tüm teknik gereklilikleri 
sağladığı belirtilen başvuru, 1 Mart 2013 
tarihi itibari ile ICOMOS (Uluslararası 
Anıtlar ve Sitler Konseyi) uzmanlarına 
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değerlendirilmek üzere aktarılmıştır. Bu 
bağlamda Bursa, 2014 yılı için UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne Türkiye’nin 2 
adayından biri olmuştur.

Bu aşamada, dosya ICOMOS tarafından 
hem masa başında, hem de yerinde tespit 
yapacak olan uzmanlara gönderilmiştir.  
Aday gösterilen alanlarda yerinde 
tespitler yapacak olan uzmanlar 8 Ekim-
12 Ekim 2013 tarihleri arasında Bursa’ya 
gelmiş, aday alanlarda yaptıkları 
detaylı incelemelerden sonra raporlarını 
ICOMOS Genel Merkezi’ne sunmuşlardır. 
Görevlendirilen uzmanların çekirdek 
alan ve tampon alan sınırlarını 
incelediği, alanın korunması, yönetimi ve 
yönetim planının uygulanması ile ilgili 
çalışmalar hakkında değerlendirmeler 
yaptığı söz konusu ziyaret Bursa Alan 
Başkanlığı ekibi, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yetkilileri ile ICOMOS 
Türkiye’den uzmanların da katılımlarıyla 
gerçekleşmiştir. 

Bursa Adaylık Dosyası, kapsamlı bir 
şekilde masa başı uzmanlar tarafından 
da incelenmiş ve 25 Nisan 2014 tarihinde 
ICOMOS’un ön raporu Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’na iletilmiştir. Bursa Alan 
Başkanlığı ekibi, rapordaki eleştiriler 
hakkında savunma ve yanıtlarını 
hazırlayarak 02 Haziran 2014 tarihinde 
ICOMOS’a yeniden gönderdikten sonra 
15-25 Haziran 2014 tarihlerinde Katar’ın 

Doha kentinde gerçekleştirilen 38. Dünya 
Miras Komitesi toplantısına katılmıştır. 
Söz konusu toplantıda Bursa Alan 
Başkanlığı ekibinden Alan Başkanı Prof. 
Dr. Neslihan Dostoğlu, Koordinatör Y. 
Restoratör Mimar Birben Durmaçalış, 
Y. Mimar Ayten Başdemir ve Adaylık 
Başvuru dosyasının hazırlanmasına 
katkıda bulunan Uludağ Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü ekibinden Doç. Dr. 
Tülin Vural Arslan aktif görev almıştır. 
Ayrıca, Türkiye’nin UNESCO Daimi 
Temsilciliği’nden Büyükelçi Hüseyin 
Avni Botsalı, Müsteşar Fulya Yücekök, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve diğer 
yetkililer, Dünya Miras Komitesi’ne 
seçilen Türk üyeler, Dışişleri Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı yetkilileri, Bergama 
Belediyesi temsilcileri ile danışmanları 
da toplantıda hazır bulunmuşlardır. 
Bursa’dan katılan heyet, Türkiye 
delegasyonunun da desteğiyle Dünya 
Miras Komitesi’nin 21 üyesine Bursa 
dosyasını tek tek anlatmış, hazırlanan 
broşürleri ve CD’leri aktarmış, soruları 
yanıtlamış, “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
başlıklı dosyada listeye alınması önerilen 
altı alan olduğu için (Hanlar Bolgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık) 
bu alanların arasındaki ilişkileri 
izah etmiştir. Ayrıca ICOMOS’tan 
randevu talep edilerek, teknik heyete 

dosyanın içeriği üzerinde açıklamalar 
yapılmıştır. 36 dosyanın değerlendirildiği 
Dünya Miras Komitesi toplantısında 
ICOMOS’un sunumu ve Türkiye 
heyetinin savunmasının ardından Komite 
üyelerinin görüşlerine geçilmiş ve büyük 
bir çoğunluğun olumlu görüş bildirmesi 
üzerine Bursa’nın listeye girmesi 22 
Haziran 2014 Pazar günü saat 17:00 
civarında yaklaşık olarak 1400 kişinin 
bulunduğu salonda alkışlarla kabul 
edilmiştir. 

Böylece, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
2000 yılında yapılan ilk başvurudan 
14 yıl sonra hedeflenen başarıya 
ulaşılmıştır. Bundan sonraki aşamada, 
bu önemli başarının gelecek nesillere 
aktarılması ve Bursa’nın üstün evrensel 
değerlerinin sürdürülebilmesi için onaylı 
yönetim planının dikkatli bir biçimde 
uygulanması gerekmektedir.

BURSA VE CUMALIKIZIK 
YÖNETİM PLANININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ
2000 yılından sonra UNESCO’nun, 
korunması gereken varlıkların ve 
alanların Dünya Miras Listesi’ne 
alınabilmesi için “Yönetim Planları”nın 
hazırlanması ve uygulanmasını bir 
ön şart olarak aramaya başlaması 
nedeniyle “Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasını Koruma Konvansiyonu”na 
taraf devlet olan Türkiye’de de çeşitli 
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yasal düzenlemeler yapılmış, yalnız 
dünya kültürel miras alanları için değil, 
sit alanları ve ören yerleri için de alan 
yönetim planlarının hazırlanması zorunlu 
hale getirilmiştir.

Yönetim Planı, yönetim alanının 
korunmasını, yaşatılmasını, 
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, 
işletme projesini, kazı planını, çevre 
düzenleme projesini veya koruma amaçlı 
imar planını dikkate alarak oluşturulan, 
koruma ve gelişim projesinin yıllık 
ve beş yıllık uygulama etaplarını ve 
bütçesini de gösteren, her beş yılda 
bir gözden geçirilen, paydaş eksenli 
stratejik bir plandır. Yönetim Planı’nın 
içinde geleceğe ilişkin vizyon, alanın 
korunmasına ve planlı gelişimine ilişkin 
ana hedefler, temel stratejiler, eylem 
ve projeler ile uygulama araçları yer 
alır. Alanın yönetim hedeflerini ortaya 
koyar, sorumluları ve sorumlulukları 
tanımlar ve kaynakları dağıtır. Bir başka 
deyişle, korunacak alanların, hangi 
kurum ve kuruluşlar tarafından ve nasıl 
korunması gerektiğini tanımlar. Bu süreç 
sürekli olarak izlenir, geri beslemelerle 
desteklenir ve güncellenir. Bu özellikleri 
ile Yönetim Planı stratejik bir plan 
olma niteliği taşır ve geleneksel imar ve 
koruma planlarından ayrılır. 

“Bursa (Hanlar Bölgesi-Sultan 
Külliyeleri) ve Cumalıkızık” Yönetim 
Planı’nın konusu olan Bursa ve 
Cumalıkızık yönetim alanı, kendinden 
sonraki Osmanlı-Türk kentlerine model 
olan Bursa’nın yüzyıllar boyunca süren 
ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel 

gelişimini simgeleyen kentsel ve kırsal 
yerleşimlerini kapsamaktadır. Bursa 
Alan Başkanlığı’nca, Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık 
Köyü’nün uluslararası normlara uygun 
bir şekilde korunmasını sağlamak üzere, 
tüm tarafların katkıları doğrultusunda 
Yönetim Planı hazırlanmıştır. 

Bursa ve Cumalıkızık “Yönetim Planı” 
ilgili mevzuat gereği 6 Haziran 2013 
tarihinde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş 
olup, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Meclisi’nce de 18 Temmuz 2013 tarih 
ve 866 sayılı karar ile onaylanmıştır. 
Yönetim Planı’nın uygulama, denetleme 
ve izleme süreçlerinde kurumlar arası 
koordinasyonun daha güçlü ve etkin 
sağlanabilmesi için Meclis tarafından da 
onaylanması büyük önem arz ettiğinden, 
ICOMOS uzmanları değerlendirme 
yapmak üzere Bursa’ya geldiğinde, söz 
konusu planın onaylanarak uygulanmaya 
başlanmış olması adaylık sürecimiz için 
olumlu bir katkı olmuştur.

UNESCO DÜNYA MİRAS 
LİSTESİ’NE GİRMENİN 
AVANTAJLARI
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmenin Bursa için en büyük avantajı, 
üstün evrensel değeri tescil edilen 
alanların tüm dünya tarafından tanınacak 
ve ortak dünya mirası kabul edilecek 
olmasıdır. Dünya Miras Listesi’ne girmiş 
olan varlıklar, tüm dünyanın ortak 
mirası olurlar ve UNESCO Dünya Mirası 
amblemini taşımaya hak kazanırlar ve 

UNESCO Genel Direktörü Irina 
Bokova ve Bursa delegasyonu
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bunun ayrıcalıklarından yararlanırlar.

Bu varlıkların korunma sorumlulukları 
ait oldukları ülkeye aittir. İzlenmeleri 
ve gözlemleri ise bütün dünyaya açıktır. 
Koruma sorumlulukları, yönetim 
planında belirlenir. Üstün evrensel değeri 
tescillenen alanların korunmasının 
sürdürülebilirliği, onaylanmış olan 
Yönetim Planı’yla sağlanır, kurumlar 
arası eşgüdümlü bir şekilde proje 
faaliyetleri devam eder. Ayrıca, 
UNESCO’nun da periyodik kontrolleri 
devam ettiği için bu alanlarda izinsiz ve 
korumaya aykırı herhangi bir yapılaşma 
ya da uygulamanın yapılması mümkün 
değildir.

Dünya Miras Listesi’ne giren varlıklar 
için, UNESCO’dan teknik desteğin 
yanısıra Dünya Mirası Fonu’ndan da 
yararlanmak olasıdır. Uluslararası destek 
taleplerinde, “Tehlike Altındaki Dünya 
Miras Listesi”nde bulunan alanlar ile 
yine acil koruma eylemi gerektiren 
alanlar öncelikli alan olarak kabul edilse 
de, gerekli durumlarda uluslararası 

koruma kampanyalarından destek 
alınabilmektedir. 

Ayrıca, Dünya Miras Alanı’nın dünyaca 
tanınırlığının, bir başka deyişle “Dünya 
Markası” niteliğini taşımasının sunduğu 
avantajla beraber bölgenin ve kentin 
gelişen “kültür turizmi” potansiyeli de 
ekonomiye katkı sağlayacak, istihdam 
olanaklarını ve yatırımları arttıracaktır. 

GELECEKTEN BEKLENTİLER
2014 yılında “Kültürel Miras” alanında 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarıyla 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren 
Bursa’da bu süreçten sonra Bursa Alan 
Başkanlığı’nın çalışmalarının yanı sıra 
alanlarda yaşayanlar ve çalışanların da 
yapması gerekenler bulunmaktadır. 

Alan Başkanlığı, söz konusu yönetim 
alanlarının hazırlanan Yönetim 
Planı çerçevesinde korunabilmesini 
sağlamak üzere çalışmalar 
üzerinde yoğunlaşacaktır. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk başkentinde, 

kuruluş izlerini taşıyan Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık 
Köyü’nün somut ve somut olmayan tüm 
değerleri ile korunması, yaşatılması 
ve dünyaya miras bırakılması 
hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Yönetim 
Planı’nın amacı, Bursa (Hanlar Bölgesi 
– Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık 
Yönetim Planı alanı içerisinde bulunan 
somut ve somut olmayan tarihi, kültürel 
ve doğal mirasın planlanması, korunması, 
kullanılması, geliştirilmesi, planlama 
ve uygulamada tüm paydaşların etkin 
katılımının sağlanması, stratejik 
öncelikleri de dikkate alarak kaynak 
tahsis süreçlerinin yönetilmesi, 
uygulamaların koordine edilmesi, 
denetlenmesi ve değerlendirilmesi, 
alanlarda yaşayan paydaşların ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmesinin 
yönlendirilmesi, alan için dengeli ve 
sürdürülebilir bir koruma sisteminin 
kurulmasıdır.

Ayrıca, Bursa’nın Alan Başkanlığı 
tarafından yapılan tanıtım ve 
bilinçlendirme çalışmaları devam 



7

edecektir. İlk olarak, başta Bursa Kent 
Müzesi olmak üzere Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ne ait kültürel ve sosyal 
tesislerde “Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu” 
isimli UNESCO tanıtım filminin 
gösterimiyle ziyaretçiler bu konudan 
haberdar edilecektir. Ayrıca, bir yandan 
çeşitli mekanlarda dağıtımı yapılan 
broşürlerle görsel açıdan tarihi alanlar 
tanıtılırken, diğer yandan Adaylık 
Dosyası’nın ekinde yer alan Yönetim 
Planı’nın içeriğinin açıklanabilmesi için 
de ayrı bir broşür daha hazırlanmıştır. Bu 
broşürün içeriğinde Yönetim Planı’nın 
tanımı, “Bursa (Hanlar Bölgesi-Sultan 
Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim 
Planı”nın hedefleri ve eylemleri açık 
ve net olarak açıklanarak Bursalıların 
bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. 
Ayrıca, ilgili yerlerde Bursa’nın 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
girmesiyle ulaşılan aşamayı açıklayan 
sunumlar hazırlanıp süreç hakkında bilgi 
verilmeye devam edilecektir. 

Bu süreçte alanlarda yaşayan ve çalışan 
kişilerin de hazırlıklı olması gereken 
bazı konular vardır. Bunlardan en 
önemlisi, insanların yaşadıkları çevrede 
bulunan tarihi eserlerin farkında 
olmaları, tarihi özelliklerini bilmeleri, 
bunların yüzyıllardan beri miras şeklinde 
nesilden nesile ulaştığının bilincinde 
olmalarıdır. Alanlarda yer alan somut 
ve somut olmayan değerleri korumak, 
sürdürülebilir bir şekilde yaşatmak, 
çevreye karşı duyarlı olmak herkesin 
görevi sayılmalıdır.

Artık dünyaca kabul edilen görüşe göre 
sadece anıtsal eseri korumak yeterli 
değildir. Tarihi eserin çevresinde 
yer alan peyzajı ve dokuyu bütüncül 
olarak korumak da önemlidir. Ayrıca 
alandaki sosyokültürel çevre de önem 
taşımaktadır. Tarihi doku orada yaşayan 
insanların yaşam biçimiyle değer kazanır. 
Bu noktada somut olmayan kültürel 
mirasın da önemi büyüktür. Alanlarda 
yaşayan kişilerin, esnaf ve sanatkarların 
birbirleriyle ilişkileri, ahilik kültürü, 

külliye çevresindeki mahallelerin eskiden 
beri kendi isimleriyle var olması ve 
komşuluk ilişkilerinin hala buralarda 
sürmesi Hanlar Bölgesi ve Sultan 
Külliyeleri açısından önem taşımaktadır. 
Cumalıkızık’ta ise köy halkının oradaki 
yaşam tarzını yüzyıllardan beri aynı 
şekilde sürdürmesi somut olmayan 
kültürel miras bağlamında dikkat 
çekicidir. 

Bursa için son derece önemli olan 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne kabul 
edilme sürecinde Danışma Kurulu ile 
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu üyeleri ve 
diğer paydaşların katkılarıyla yoğun bir 
çalışma süreci yaşanarak başarılı sonuca 
ulaşılmıştır.  Bundan sonraki aşamalarda 
ise bu önemli başarının gelecek nesillere 
aktarılması ve Bursa’nın üstün evrensel 
değerlerinin sürdürülebilmesi için 
uluslararası öneme sahip alanlarımızın 
yönetim planı üzerine yapılacak 
çalışmalarda tüm paydaşlarımızın ilgi ve 
desteğinin sürmesi dileğimizdir. 
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Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı

Türkiye’nin 2013 yılı Kasım ayında 
Paris’te gerçekleştirilen 19. Taraf 
Devletler Genel Kurulu’nda, sözleşme 
tarihinin en yüksek oyunu alarak 21 
üyesinden biri olarak seçildiği UNESCO 
Dünya Miras Komitesi’nin 38. toplantısı 
15-25 Haziran 2014 tarihleri arasında 
Katar’ın başkenti Doha’daki Katar Millî 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. 
Toplantıya 21 Dünya Miras Komitesi 
Üyesi ülkenin yanında Komite’nin 
danışsal örgütleri olan ICCROM, 
ICOMOS ve IUCN üyeleri, 96 Taraf 
Devlet ve ilgili STK temsilcileri 
katılmıştır.

UNESCO 38. Dünya Miras Komite 
Toplantısına Türkiye’den Bursa ve 
Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Doğuşu ve Bergama Çok Katmanlı 
Kültürel Peyzaj Alanı dosyaları da 
ICOMOS tarafından hazırlanan rapor 
kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. 

Türkiye’nin etkin ve yerinde katkı ve 
çabaları sonucu Dünya Miras Komitesi 
Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşunu Dünya 
Miras Listesi’ne 998. ve Bergama Çok 
Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanını ise 999. 
Miras olarak kaydetme kararı almıştır. 
Bu kararın ardından Türkiye’nin Dünya 
Miras Listesi’ndeki kültürel ve karma 
miras alanı sayısı 13’e yükselmiştir. 
Türkiye, 1972 Dünya Kültürel ve Doğal 
Miras Sözleşmesi’ne taraf olduktan 
sonra 1988 yılından bu güne geçen 26 
yıllık süre içinde aynı komite toplantısı 
sırasında ilk kez 2 miras alanını birden 
Dünya Miras Listesi’ne kaydettirmiş 
oldu. 

LİSTEYE 
KAYDEDİLME SÜRECİ 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil 
olabilmenin ilk şartı, miras alanları 
ile ilgili olarak ulusal bir envanter 
oluşturulmasıdır. Dünya Miras Merkezi 
tarafından incelenen ve Dünya Miras 
Komitesi tarafından kabul edilen 
bu envanter, Dünya Mirası Geçici 
Listesi adını almaktadır. UNESCO’ya 
sunulacak mirasların Geçici Listede 
olması ön şartlardan biridir. Sözleşmeye 
taraf devletlerin yetkili birimleri 
tarafından hazırlanan adaylık dosyaları 
UNESCO Dünya Miras Merkezine 
iletilir. UNESCO Dünya Miras Merkezi 
ise bu dosyaları değerlendirmek 
üzere UNESCO’nun süreçteki 
danışsal organları olan uluslararası 
kuruluşlar olarak kültürel alanlarda 
ICOMOS ve doğal alanlarda IUCN’e 
ileterek anılan dosyaların bilimsel 
inceleme ve değerlendirilmelerinin 
yapılmasını sağlar. Danışsal organların 
değerlendirmeleri ışığında dört yılda bir 
seçimle göreve gelen ve 21 üye devletten 
oluşan Dünya Miras Komitesi’nin yaptığı 
değerlendirmeler sonucunda bir miras 
alanının Dünya Mirası Listesine alınması 
süreci değerlendirilerek karara bağlanır. 
Dünya Miras Listesi’ne kaydolmanın 
kazandırdığı prestij ve uluslararası 
görünürlüğün yanı sıra, uluslararası 
alanda üye devletlere alanın korunması ve 
gelecek nesillere aktarılması konusunda 
büyük sorumluluklar getirmektedir. 
Çatışmalar, doğal afetler, çarpık 
kentleşme, alan yönetimindeki eksiklikler 
ile tahribat, kaçakçılık, yağma gibi 
yasa dışı faaliyetler nedeniyle yeterince 
korunamayan miras alanları yine aynı 
süreçlerde komite üyeleri ve Danışsal 

Organlar tarafından değerlendirilmekte 
olup acil koruma gerektiren miraslar 
UNESCO’nun Tehlike Altındaki Miraslar 
Listesine kaydedilmektedir. Alınacak 
önlemlerin yetersizliği veya tahribatların 
sürmesi sonucunda alanın Üstün Evrensel 
Değerinin kaybolması durumunda alan 
Dünya Miras Listesi’nden tamamen 
çıkarılabilir. Bu durumun aksine alanda 
Üstün Evrensel Değerin korunması 
ve sürdürülen muhafaza ve koruma 
politikalarında ilerleme kaydedilmesi 
durumunda ise alan tekrar Dünya Miras 
Listesi’ne alınır.

LİSTENİN OLUŞUM SÜRECİ
Dünyada bulunan miras alanlarının 
korunması amacıyla uluslararası bir 
hareket yaratma fikri ilk olarak I. Dünya 
Savaşı’ndan sonra ortaya atılmış ve 
1972 yılına kadar birçok deneyim ve 
uygulama ile gerekliliği uluslararası 
toplum tarafından benimsenmiştir. 
Kültürel mirasın korunmasına dair ilk 
uluslararası farkındalık, 1959 senesinde 
Mısır ve Sudan hükümetlerinin su altında 
kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 
Abu Simbel Tapınakları’nın korunması 
için yaptığı başvuru sonrasında UNESCO 
tarafından başlatılan kampanya ile 
kurtarılmıştır. Su altına kalması 
muhtemel alanlardaki arkeolojik kazı 
çalışmalarına hız verilmiş ve söz 
konusu tapınaklar aşamalarla kuru bir 
alana taşınmıştır. Toplam 50 ülkenin 
yardımda bulunduğu bu kampanya, üstün 
evrensel değer taşıyan miras alanlarının 
korunmasındaki uluslararası duyarlılığa 
önemli bir örnek teşkil etmiştir. Bunun 
arkasından UNESCO yeni girişimlerde 
bulunmaya başlamış ve bu konu üzerinde 
gerçekleştirilecek çalışmalara yardımcı 

UNESCO DÜNYA MİR AS LİSTESİ VE 
2014 YILINDA TÜRKİYE İLE İLGİLİ GELİŞMELER
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kuruluşların kurulmasını teşvik etmiştir. 
Venedik, 1965 yılında maruz kaldığı 
ve şehrin tarihî dokusuna büyük 
ölçüde zarar veren sel felaketinin 
etkilerini, UNESCO tarafından 1966 
yılında başlatılan uluslararası koruma 
kampanyası sayesinde bir araya 
getirmeyi başardığı teknik ve finansman 
desteğiyle ortadan kaldırmıştır. Venedik 
örneği, Sözleşme’nin hedeflerinin 
belirlenmesinde önemli bir ilham kaynağı 
olmuştur.

Kültürel ve doğal miras alanlarının 
bir araya getirilme fikri ilk olarak 
1965 yılında ABD’de düzenlenen bir 
konferansta dile getirilmiş, “dünyanın 
olağanüstü doğal ve tarihî alanlarının 
günümüz ve geleceğin dünya sakinleri 
için korunmasına yönelik” bir işbirliğine 
geçilmesi önerilmiştir. Bütün bu süreç 
ve çalışmaların sonunda 1972 yılına 
gelinmiş ve “Dünya Kültürel ve Doğal 
Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” 
UNESCO Genel Konferansı’nda kabul 
edilmiştir. 

UNESCO’NUN 
DÜNYA MİRASI MİSYONU:
• Doğal ve kültürel mirasların koruma 
altına alınmasını sağlamak ve ülkelerin 
Dünya Miras Sözleşmesi’ne taraf 
olmalarını teşvik etmek;
• Sözleşmeye Taraf Ülkeleri, kendi 
toprakları üzerinde yer alan alanları, 

Dünya Miras Listesi’ne kaydedilmek 
üzere aday göstermeleri yönünde teşvik 
etmek;
• Sözleşmeye Taraf Ülkeleri, kendi 
toprakları üzerinde yer alan Dünya 
Mirası alanları için yönetim planları ve 
muhafaza durumlarını değerlendirmek 
üzere raporlama sistemleri geliştirmeleri 
yönünde teşvik etmek;
• Taraf Devletlerin Dünya Miras 
Alanları’nın korunmasına, teknik yardım 
ve profesyonel eğitim sağlayarak katkıda 
bulunmak;
• Tehlike altındaki Dünya Miras Alanları 
için acil yardım sağlamak;
• Taraf Devletleri, Dünya Miras 
Alanları’nın muhafaza edilmesinin 
gerekliliği hususunda toplumda 
farkındalık yaratmaları konusunda 
desteklemek;
• Kültürel ve doğal miraslarının 
muhafaza edilmesinde, yerel halkların da 
katılımının sağlanmasını teşvik etmek;
• Dünya kültürel ve doğal mirasının 
korunması hedefi doğrultusunda, 
uluslararası işbirliğini teşvik etmek.
• Dünya Mirası Sözleşmesi’ni tasdik 
etmenin en önemli faydalarından 
biri, tüm dünya için üstün evrensel 
değer taşıyan, kültürel farklılık ve 
doğal zenginliğin eşsiz örnekleri olan 
varlıkların oluşturduğu bir dünya için 
sorumluluk ve takdir duygusuyla hareket 
eden uluslararası bir topluluğun parçası 
olmaktır.

• Sözleşme’nin Taraf Devletleri, bir 
araya gelerek, dünyanın doğal ve kültürel 
miraslarını korumayı hedeflemekte, 
gelecek nesillere bırakacağımız 
mirasımızın korunması gerekliliğine dair 
kararlılıklarını ifade etmektedir.

MUHAFAZA VE KORUMA 
ÖRNEKLERİ
Sözleşmeye Taraf Devlet olmak ve Dünya 
Miras Listesi’nde kayıtlı varlıklara 
sahip olmak, çoğu zaman söz konusu 
miras alanlarının korunması için gerekli 
olan farkındalık yaratma eylemine 
katkıda bulunmaktadır. Dünya Miras 
Listesi’ne kayıt edilen bir doğal veya 
kültürel alanı, yeryüzündeki diğer 
alanlardan ayıran özellikleri, taşımakta 
oldukları üstün evrensel değer olarak 
nitelendirilmektedir. 

2014 yılı itibariyle 191 devletin 
taraf olduğu, 161 devletin ise listede 
mirasının yer aldığı 1972 Sözleşmesi, 38. 
Dünya Miras Komitesi sonunda 779’u 
kültürel, 197’si doğal ve 31’i karma 
olmak üzere toplam sayısı 1007’ye 
ulaşan Dünya Miras Listesi’ne kayıt 
edilen alanların muhafaza edilmesini 
garanti altına almak için gerekli 
finansal ve entelektüel kaynakları 
teşvik etmeyi hedeflemektedir. Dünya 
Miras Listesi’ne giren miras alanları, 
uluslararası platformda tanınmakta, bu 
sayede yaratılan farkındalıkla miras 
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alanlarının etkin bir şekilde muhafaza 
edilmesini sağlanmaktadır. Sözleşmeye 
taraf devletlerin faydalanabildikleri 
bir diğer önemli kaynak Dünya Miras 
Fonu’dur. 1972 yılında oluşturulan Dünya 
Miras Fonu’nun amacı Dünya Miras 
Alanları’nın belirlenmesi, tanınması 
ve korunmasına kaynak sağlamayı 
hedeflemektedir. Fon, Taraf Devletler 
tarafından yapılan zorunlu ve gönüllü 
katkılarla oluşmakta olup, her yıl 
yaklaşık 4 milyon ABD doları civarında 
bir kaynak yaratmaktadır. Fon sayesinde, 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak 
üzere, Dünya Miras Alanlarını korumak 
ve tanıtmak isteyen kalkınma yolundaki 
Taraf Devletler finansman yardımı 
alabilmektedirler.
 
Günümüzde uluslararası toplumda 
oldukça ses getiren bir kavram olan 
Dünya Mirası sayesinde, uluslararası 
işbirlikleri ve miras muhafaza ve 
tanıtımı için geliştirilen projelere farklı 
finansman kaynakları oluşabilmektedir.

Dünya Miras Listesi’ne alınan alanlar 
detaylı alan yönetim planlarının 

oluşturulması ve uygulanması imkânına 
kavuşmakta, bu doğrultuda ihtiyaç 
duyulması hâlinde yerel alan yönetimi 
uzmanlarına ek teknik ve uzman desteği 
sağlanabilmektedir.

Son olarak Dünya Miras Listesi’ne 
giren alanlar, taşımakta oldukları üstün 
evrensel değerin tanınırlığının artmasıyla 
turizm açısından ilgi çekici mekânlar 
hâline gelerek, gerek yerel, gerekse 
uluslararası seviyede turist ağırlayarak, 
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadırlar.

Dünya Miras Listesi’ne kayıt 
olarak başarılı bir şekilde restore 
edilen ve uluslararası platformda 
yaratılan farkındalık sayesinde 
muhafaza edilen birçok alan örneği 
bulunmaktadır. Bunlardan biri, 1987 
yılında Yunanistan’da bulunan Delfi 
Arkeolojik Alanıdır. Alanı tehdit 
edecek bir alüminyum fabrika inşaatı, 
bölgenin taşıdığı üstün evrensel değer 
göz önünde bulundurularak yaratılan 
uluslararası farkındalık sayesinde farklı 
bir bölgeye taşınmış ve bölge böylelikle 
üstün evrensel değeri zarar görmeden 

günümüze ulaşmıştır. Bir başka örnek, 
1995 yılında Mısır’da yer alan Giza 
Piramitlerini tehdit eden bir otoyol 
inşaatının, yaratılan farkındalık ve 
Mısır hükümetiyle varılan mutabakat 
sonucunda farklı bir yere kaydırılması ve 
bu yolla Piramitlerin muhafaza edilmesi 
şeklinde verilebilir. 

Adriyatik’in incisi Eski Dubrovnik Kenti 
yerleşkesi, yaşanan savaş sonrasında 
çok tahribat görmüş ve 1991 yılında 
Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’ne 
alınmıştır. Bunun hemen ardından, 
UNESCO tarafından sağlanan teknik ve 
finansal destek sayesinde, Hırvatistan 
hükümeti bölgede zarar gören birçok 
binayı restore ederek yeniden hayata 
kazandırmış, bunun sonucunda alan 1998 
yılında Tehlike Altındaki Dünya Miras 
Listesi’nden çıkartılarak, Dünya Miras 
Listesi’ne kaydedilmiştir.
Son yıllarda miras alanlarında ortaya 
çıkan yıkıcı tahribatı önlemeye yönelik 
olarak Mali’de yürütülen çalışmalar, 
Sözleşmenin önemini ve gerekliliğini 
daha açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Fotoğraflar: Saffet YILMAZ
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UNESCO DÜNYA MİRAS 
LİSTESİ’NİN TURİZME ETKİSİ
Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne 
kayıt olmasıyla yaratılan farkındalığın 
doğurduğu sonuçlardan biri de kültür 
turizminin canlanmasıdır. Dünyada 
birçok kişi ve turizmle ilgili kurum 
veya kuruluş, Dünya Miras Alanlarını 
gezmeye görmeye yönelik kültür turları 
düzenlemektedir. Bu uluslararası ilgi 
miras alanının turizm gelirlerinin 
artmasına yol açarken beraberinde ön 
görülen ve görülmeyen alan ve oranlarda 
yerel iş imkânları yaratmaktadır. Fakat 
turizme açılan bir alanda sürdürülebilir 
bir turizm politikası uygulanması, 
alanın muhafaza edilmesi amacı 
kapsamında büyük önem arz etmektedir. 
UNESCO’nun 2001 yılında kurduğu 
Dünya Mirası Sürdürülebilir Turizm 
Programı, sürdürülebilir turizm ve 
muhafaza arasında bir denge oluşturmaya 
yönelik politikalar geliştirilmesini teşvik 
etmeyi amaçlamaktadır. Program, Dünya 
Miras Alanları’nın sürdürülebilir turizm 

aracılığıyla tanıtılması hedefi için yedi 
eylem alanı belirlemiştir:

1. Sürdürülebilir turizm yönetim 
planlarının geliştirilmesi sayesinde 
alan yönetimlerinin kapasitesinde artışa 
gidilmesi,
2. Turizmle ilişkili alanlarda çalışmakta 
olan yerel halkın eğitilerek, sektörde 
farkındalığı yüksek bir hizmet seviyesi 
sağlanması,
3. Alana ilişkin üretimi, yerel, ulusal 
ve uluslararası seviyede tanıtarak 
farkındalığın artırılması,
4. Koruma kampanyaları düzenlenerek, 
bölge halkı ve kamuda alana karşı bir 
sorumluluk duygusu ve farkındalık 
hissiyatı geliştirilmesi,
5. Turizmden elde edilen gelirin alanın 
muhafaza edilmesi ve korunması 
amaçları için harcanmasının teşvik 
edilmesi,
6. Miras alanları arasında iletişim 
sağlanması yoluyla, tecrübe paylaşımına 
gidilmesi,
7. Dünya Miras Alanları’nın korunmasına 

yönelik bir anlayış inşa ederek, 
bu anlayış doğrultusunda ulusal 
turizm politikası ve endüstrilerinin 
düzenlenmesi.

Dünya Miras Merkezi, bu Program 
kapsamında Dünya Miras Alanlarında 
yapılmakta olan turizm kalkınma 
projelerini incelemek üzere uzman 
misyonları oluşturmakta, alan 
yönetimleri için farklı seminer ve 
çalıştaylar düzenlemekte, bu yolla da 
farklı alan yönetimleri arasında tecrübe 
paylaşımını teşvik ederek daha etkin 
bir sürdürülebilir turizm politikasına 
ulaşılmasını hedeflemektedir. 
Bursa ve Cumalıkızık’ta insanlığın 
UNESCO çatısı altında edinmiş 
olduğu deneyimlerden azami ölçüde 
yararlanılarak sürdürülebilir kalkınma 
ve miras koruma arasında Bursa’daki 
yerel yönetim, sivil toplum ve uzman 
duyarlılığı ile ahenk sağlanacağına ve 
sürekli ve sürdürülebilir bir korumanın 
güçlendirileceğine yürekten inanıyorum.

Adriyatik’in incisi 
Dubrovnik, savaş 
nedeniyle tahribat 
görmüş ve 1991 
yılında Tehlike 
Altındaki Dünya Miras 
Listesi’ne alınmıştı. 
UNESCO’nun sağladığı 
teknik ve finansal 
destek sayesinde, 
Hırvatistan hükümeti 
bölgede zarar gören 
binaları restore etmiş, 
bunun sonucunda kent 
1998 yılında Tehlike 
Altındaki Dünya 
Miras Listesi’nden 
çıkartılarak, Dünya 
Miras Listesi’ne 
kaydedilmiştir.
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UNESCO tarafından Dünyanın Üstün Evrensel Değere Sahip Miras Alanı olarak kabul edilen Yeşil Cami, 

bakın ünlü Fransız Yazar Andre Gide’ye neler düşündürmüş…

“Dinlenme, aydınlığa dalma, denge yeri, 
kutsal gökmavisi, kırışıksız gökmavisi, 
zihnin yetkin sağlığına kavuştuğu yer...
Enfes bir tanrı yerleşmiş senin içine ey 
cami. Sivri kemerin silmesinin ortasında 
ve onu kırarak, bu çakışma ve sevgi 
yerinde rahatlayan, çatışmaya ara verip 

dinlenmeye maruz kalan iki eğrinin 
tam kesişmeleri gereken bu gizli, etkin 
yerde insanlara öğüt veren bu yassı taşın 
manevi asılışını sağlayan o tanrıdır. Ey 
ince gülümseyiş! Parçaları ince ayarlı 
kemer! Karşılarında ne kadar da rahatça 
kuruluyorsun zihnimin narinliği! 

Uzun süre bu kutsal mekanda derin 
derin düşündüm ve sonunda anladım 
ki ibadetimizi bekleyen kusur bulma 
tanrısı buradadır ve bizi arınmaya 
çağırmaktadır.”
(Fransızca aslından çeviren 
Ali AKTOGU)

ANDRE GIDE’NİN GÖZÜNDEN YEŞİL CAMİ
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Fotoğraflar: Hakan AYDIN
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Esat KAPLAN

BURSA, “DÜNYANIN ÜSTÜN 
EVRENSEL DEĞERLERİ” AR ASINDA

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun 38. Dünya Miras Komitesi Toplantısı 16-

25 Haziran tarihleri arasında Katar’ın başkenti Doha’da yapıldı. Dünya Miras Listesi’ne girebilmek için 5 

yıldır kapsamlı bir çalışma yürüten Bursa, pek çok kentin yapamadığını başardı. “Bursa ve Cumalıkızık: 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu...” projesi, henüz ilk başvuruda büyük bir kabul gördü ve 21 

komite üyesinin oybirliğiyle dünya mirasları arasına girdi. Dünya miras listesi sürecini ve bundan sonra 

yapılacakları, Bursa’yı nelerin beklediğini Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ile konuştuk.
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Üniversite öğrencisi olarak yolum 
Bursa’ya düştüğünde takvimler 1990 
yılını gösteriyordu. Zonguldak’ta 
doğmuş, ailemle birlikte Anadolu’nun 
farklı kentlerini dolaşmış ve 18’inde bir 
büyük şehirde tek başıma kalakalmıştım. 
Önce benimle aynı yazgıyı paylaşan 
arkadaşlar edindim, sonra da o 
arkadaşlarla bir kenti içime çektim. 
Bazen derslerden fırsat buldukça 
geziyor, tanımaya çalışıyorduk kenti, 
bazen de okulu kırarak... Kültürpark 
keyiflerine Altıparmak-Heykel-Setbaşı 
turları ekleniyor, Tophane’deki türbe 
ziyaretlerine Saltanat Kapı’dan kalan sur 
kalıntıları eşlik ediyordu. Zamanla daha 
yakından tanıdık kenti ve Cumalıkızık’ın 
varlığını öğrendik. Arkadaşlarla 
yaptığımız ilk gezide büyülemişti beni 
Cumalızık... 

Tek bilgimiz eski bir Osmanlı köyü 
oluşuydu. Sanıyorduk ki onun gibi 

yüzlercesi var! Bu sanıya rağmen ilk 
görüşte büyülemişti beni Cumalızık... 
“Geçmiş zamanın sihrini yaşayan” bu 
köyün benzerleri olsa da başka bir aslı 
olamayacağını sonradan öğrendim elbet... 
Bursa’yı sevmiştim. Güzel, yaşanılası, 
insanı içine çeken bir havası vardı bu 
kentin. Tarihi bir kentti. Osmanlı’yı 
Osmanlı yapan kentti. Asırlarca yaşayan 
bir medeniyetin ilk başkentiydi. Ama 
o kadar değildi Bursa... Başka bir yanı 
vardı bu kentin, başka bir büyüsü vardı. 
Neydi o?

Bir gün üniversitedeki sınıfın kapısı 
açıldı, içeriye genç, güzel bir kadın girdi. 
Kentbilim ve Kent Sosyolojisi derslerinde 
bize kenti/Bursa’yı anlatmaya başladı 
o kadın. Antikiteden moderniteye, 
Avrupa şehirlerinden İslam ve Osmanlı 
şehirlerine... 

Prusa nasıl Bursa olmuştu? Antik 
çağlardan Roma’ya ve Bizans’a, 
Bizans’tan Osmanlı’ya dönüşüm 
nasıl gerçekleşmişti? Yıllarca sur 
eteklerinde bekleyen Osmanlı askerleri 
şehri düşürdükten sonra Bursa nasıl 
kentleşmişti? Kapılar nasıl açılmış, 
külliyeler neden şehrin en yüksek tepeleri 
arasında kurulmuştu? Yıldırım’dan 
Muradiye’ye külliyeler nasıl çekim 
merkezi haline getirilmiş, iki külliye 
arasında yerleşim nasıl kurulmuştu? 
Ekonomik hayat nasıl canlandırılmıştı? 
Batıdaki meydanın yerine çarşı nasıl 
ikame edilmiş, bedesten hangi işlevlere 
sahip olmuştu? Velhasıl bir kent nasıl 
kurulmuş, nasıl başkent olmuştu? Genç 
yaşta yitirdiğimiz değerli hocam Prof. 
Dr. Rana Arslanoğlu, bütün bu sorulara 
tek tek yanıt vererek, öyle bir kent 
kuruyordu ki kafamda, o kentin büyük 
bir medeniyetin başkenti olması tesadüf 
olamazdı.
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Bursa çok, ama çok değerliydi. Bir 
o kadar da kırılgandı. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın deyişiyle, “billur bir 
avize”ydi. O günlerde içime çektiğim 
bu kentin geleceğe aktarılacak bir 
değer olması, dünya mirası sayılması 
elbette çok heyecanlandırdı beni. Bu 
heyecanı kuşkusuz en başından yaşayan 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe ile artık bir dünya mirası 
olan Muradiye Külliyesi’nde buluştuk. 
Restorasyon çalışmalarının sürdüğü 
Sultan Türbeleri’nde bir ıhlamur ağacının 
altında oturduk ve Bursa’yı konuştuk. 

Aslına bakarsanız Bursa’yı konuşmadık, 
Bursa’yı içtik, Bursa’yı sardık, Bursa’yı 
içimize aldık. 
Başkan Altepe konuşurken, aklıma 
hep değerli hocam Rana Hanım geldi, 
yüreğimle yad ettim. Söyleşiyi genç 
yaşta vedası akademi dünyası ve Bursa 
için büyük bir kayıp olan Prof. Dr. 
Rana Arslanoğlu’nun sevgili anısına 
okumanıza sunuyorum.

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne girmesi için çalışmalar 
aslında 2000 yılında başlatılmış, 
ancak sonuç alınamamıştı. Sizin 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
seçildiğiniz 2009 yılında, bir 
anlamda yeniden başlattığınız bir 
süreçle sonuca gidildi. Öncelikle bu 
süreci özetler misiniz?
UNESCO çalışmaları daha önceki 
yıllarda başladı, fakat daha çok Kültür 
Bakanlığı’nın yürüttüğü bir çalışma 
olarak kaldığı için biraz kenarda 
bekleyen bir çalışma haline dönüşmüştü. 
Biz bunu Büyükşehir Belediye Başkanı 
olduktan sonra tekrar harekete geçirdik 
ve ciddi bir çalışma başlattık. Bu konuyu 
hedefliyorsak adımların da en iyi şekilde 
atılması gerekiyordu. Bunu araştırdık ve 
bir yol haritası çizdik. 

Neydi o yol haritası?
Öncelikle bir alan yönetimi oluşturduk. 
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu hocamız, 
ki Mimarlık Fakültemizin bölüm 
başkanlığını ve aynı zamanda Bursa 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu başkanlığını da yapmış olan 
değerli bir hocamızdır – bu işleri iyi 
bilen biri olarak koordinasyon görevini 
üstlendi. Onunla birlikte 26 kişilik bir 
danışma kurulu oluşturuldu. Bursa’nın 
tüm kurum ve kuruluşları, sivil toplum 
örgütleri, konunun paydaşları, hepsi bu 
işin içine girmiş oldu. Güzel bir çalışma 
başlatıldı ve bu çalışma 2 yıl içinde bir 
proje dosyasına dönüştü. 2012 yılında 
da ilk olarak Kültür Bakanlığı’nın onayı 
alındı. Burada hedef tabii projenin 
bir an önce geçmesi, tescillenmesi, 
geç kalmış olan bu işlemin bir an 
önce tamamlanmasıydı. Tabii birçok 
kademeden, prosedürden geçiyor. 
Yaptığımız çalışma hızlı bir şekilde 
tüm kademelerden geçti. Bize söylenen 
UNESCO’nun 2014’deki toplantısına 
ancak yetiştirilebileceğiydi. En erken 
tarihin bu yılın haziran ayı olabileceği 
söyleniyordu.

“OSMANLI KENTİ ÖRNEĞİ 
BURSA’DA DOĞDU”
Bursa dosyasının ana başlığı 
‘Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu...’ 
Cumalızık, Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, Sultan Külliyeleri içinde 
6 farklı alan var dosyada. Fiziksel 
olarak farklı bölgelerde yer alan 
bu alanlar nasıl bir senaryoyla 
bütünleştirildi, tema nasıl 
belirlendi?
Bizim projemiz ‘Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu’ projesiydi. 
Cumalıkızık’a geliş, ilk yerleşim 
Cumalıkızık, kızık köylerinin kurulması, 
Bursa kırsalına yerleşim... Yaklaşık 
23 yıl Bursa dış yerleşimlerle birlikte 
çevresi kuşatılarak muhasara altına 
alınıyor ve şehir daha sonra düşüyor. 
Bursa fethedildikten, yani 1326 
yılından sonra yeni bir dönem başlıyor. 
Sultanların kurduğu semtlerle Bursa 
artık sur dışındaki yaşama geçiyor. Daha 
önce yaşam sur içinde... Genelde bizim 
ecdadımız, Osmanlı, gittiği her yerde 
sur kapılarını açıyor ve sur dışındaki 
semtleri kurmaya başlıyor. Bugün Bursa 
neyse, başta Balkanlar olmak üzere 
Bursa’dan sonra Osmanlı şehri olan tüm 
kentlerde aynı uygulamalar var. Onun 
için Bursa önemli bir örnek aslında.

Osmanlı kenti örneği...
Evet, Osmanlı kenti örneği. Her şey 
burada başladı. İlk hanlar, ilk hamamlar, 
medreseler, imaretler, tekkeler, camiler, 
mescitler, şifahaneler, köprüler, sivil 
mimari örneği yapılar... Hepsinin ilk 
örnekleri burada verildi. İlk çarşı 
burada kuruldu. İlk esnaf teşkilatının 
oluşması burada, ilk paranın basılması, 
ilk sözleşmelerin yapılması... Bunlar 
hep Bursa’da gerçekleşti ve Osmanlı 
medeniyetinin ilk dönem eserleri hep 
Bursa’da verildi. Buradan da diğer 
merkezlere ihraç edildi. Osmanlı 
izlerinin bulunduğu her yerde buna 
benzer bir yapı görüyorsunuz. Bursa bu 
örneğin doğduğu şehir...
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Aslında tarih, ‘Bursa ve Cumalıkızık: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu...’ 
başlıklı proje dosyasının senaryosunu 
bizatihi kendisi yazmış... Bu sayede 
de Bursa sadece bir parçasıyla değil, 
bütünüyle UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne giriyor.
Turizm destinasyonları içine, kültür 
turizmi listesine Türkiye’deki 11 
merkezden sonra 12. merkez olarak 
Bursa girdi ve güçlü bir şekilde girdi. 
Şehrin merkezi, tüm hanlar, külliyeler, 
sultan türbeleri ile bir bütün olarak... Bir 
ucunda Yıldırım Külliyesi, bir ucunda 
Çekirge’deki Murad Hüdavendigar 
Külliyesi ile kent merkezi, çarşı, 
Orhangazi Külliyesi, Yeşil Külliyesi, 
Muradiye Külliyesi ve yine Osman 
Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin de 
bulunduğu Hisar bölgesi ve bunun yanı 
sıra bir de kırsal yerleşim: Cumalıkızık... 
Yani neredeyse Bursa’nın tamamı var. 
Bu sınırlar Bursa’nın yaklaşık 30 yıl 
önceki yerleşim sınırları. O yıllarda 
zaten Yıldırım ve Çekirge arasında 
Bursa. Buradaki tüm tarihi bölgeler artık 
dünya mirası. Demek ki eski Bursa’nın 
tamamına yakını artık dünya mirası 
listesine girdi. Girdik ve bu şekilde de 
güçlü bir giriş oldu. 

“BURSA PROJESİ 
OYBİRLİĞİYLE GEÇTİ”
Tekrar 2009 ile 2014 arasındaki 
sürece dönersek... Neler yaşandı o 
süreçte?
Heyetler geldi Bursa’ya. UNESCO’nun 
bilim heyeti var. Heyet dosyamızdaki 
alanları tek tek yerinde gördü, inceledi. 
Bunların gerçekten kayda değer 
olduğunu gördüler. Özellikle son 10 
yılda yapılan ve hala devam eden 
çalışmalara büyük bir takdir gösterdiler. 
Hatta ‘Bu kadar eser bu kadar zamanda 
nasıl yapılabiliyor’ diye şaşkınlıklarını 
ifade ettiler. Restorasyonların ne 
kadar özgün olduğunu, eserlerin 
büyük bir itinayla orijinal haline 
dönüştürüldüğünü, her şeyin uzmanları 
tarafından bilimsel olarak yapıldığını 
yerinde gördüler. Raporları da tabii ki 
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o şekilde düzenlenmiş oldu. Gerçekten 
de biz Büyükşehir Belediyesi olarak 
bu konudaki tüm yetkileri istemiştik, 
Kültür Bakanlığı’ndan ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nden. 3 yıl önce 
bunlar tamamen bize verildi. Tüm tarihi 
bölgeler, başta külliyelerimiz olmak 
üzere sultan türbeleri, hatta büyük 
camiler dahil. “Bunların bakımını, 
onarımını, temizliğini, güvenliğini 
bize bırakın’ demiştik, ‘Büyükşehir 
Belediyesi’ne verin.” Sonunda, üçüncü 
yazışmamızda aldık bunları ve 3 yıl 
içinde tamamı elden geçti. Onlar da 
gezdikleri zaman bunları gördüler. 
Bakın, Yıldırım Külliyesi, 160 yıla 
yaklaştı, 1855 depreminde yıkılan 
minareleri 160 yıl sonra tekrar orijinal 
haliyle tekrar yapıldı. Çevresi tekrar 

düzenlendi. Aynı şekilde Yeşil. Bütünüyle 
restore edildi, çevresi düzenlendi. Çarşı, 
Hanlar Bölgesi baştan başa restore edildi. 
Çekirge Murad Hüdavendigar Külliyesi 
aynı şekilde ve içinde bulunduğumuz 
Muradiye... Muradiye’de son bir yılda çok 
büyük bir değişim oldu, bu külliyedeki 
eserler elden geçti. Hatta özel mülkiyette 
olan bazı eserler, Muradiye Hamamı satın 
alındı, restore edildi. Bunlar kültürümüze 
kazandırılmış oldu.

Yol haritası 
adım adım ilerledi yani...
İlerledi ve bunlarla birlikte bizim 
dosyamız hiç beklemedi, devamlı 
yukarı çekilerek en üste kondu. Bundan 
dolayı zaman kaybetmedik. Çünkü 
UNESCO’nun önünde bekleyen yüzlerce 

proje var. Sonunda Katar’daki toplantıda 
bu dosyalar gündeme geldiğinde 
Bursa projesi oybirliğiyle geçen proje 
oldu. Oysa kimileri geçemeyeceği 
görüşündeydi.

Siz Katar’daki toplantıya 
katılamadınız. Haberi ilk kimden 
aldınız, neler hissettiniz? 
Alan yönetiminin başında olan 
Neslihan Hocamız bizi aradılar, tabii 
ki mutlu olduk. Onlar da çok büyük 
heyecan içindeydiler. Çünkü ‘Bunu 
almanıza imkan yok, yüzlerce başvuru 
var, sizin dosyanıza belli bir hedef 
koyup erteleyecekler’ diye düşünceler 
vardı. İlk defada çıkması pek imkan 
dahilinde gözükmüyordu. Gelen bazı 
bilgiler de bu yöndeydi. Benim gitmem 
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gerektiği de söylendi, bakanlıktan, 3 
gün kala. Fakat gidemedik, arkadaşlar 
oradaydı. İyi bir heyet gönderildi. 
Kültür Bakanlığı’nın yöneticileri, daire 
başkanlarımız, büyükelçilerimiz oradaydı. 
Bizden de bir heyet oradaydı. Oradaki 
çalışmayı yürüttüler, tek tek oradaki 
insanlara projeyi anlattılar. Ve sonunda 
da dediğimiz gibi güzel bir şekilde 
oybirliğiyle geçti. 

Peki Bursa’nın dünya mirası olması 
ne anlama geliyor; kente, kentliye 
katkısı ne olacak?
Bursa için büyük bir onur. UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne girebilmek bizim 
için büyük bir özlemdi. Şehrimizin 
birikimi belli. Bursa çok yönlü bir 
şehir, zengin bir şehir, yeryüzünün 

cennet köşesi... Verimli topraklarıyla bir 
tarım şehri. İpek Yolu ve Baharat Yolu 
üzerindeki önemli bir ticaret merkezi. 
Şu anda da bir sanayi şehri. 25’in 
üzerindeki sanayi bölgesiyle ve 4 binin 
üzerindeki büyük fabrikasıyla, 4 binin 
üzerindeki ihracatçısıyla Türkiye’de 
üretimde, ekonomide ikinci büyük 
merkez... Hedefimiz artık burada turizmi 
geliştirmek. Bir tarih başkenti olan, birçok 
medeniyete ev sahipliği yapan Bursa’mız, 
gerçek anlamda bir dünya mirası. Son 
dönemlerde yapılan çalışmalarla da Bursa 
her yönüyle bunu çoktan hak etmişti. En 
büyük ihtiyacımız ve talebimiz kendimizi 
dünyaya duyurabilmek, dünyanın 
gündemine girebilmek ve dünyanın 
ilgisini Bursa’ya çekebilmek. Bursa tüm 
değerleriyle, güzellikleriyle birlikte 

tanıtılmayı bekliyor. Bu açıdan UNESCO 
çok güzel bir fırsat oldu, yeni imkanlar 
doğurmuş oldu. Bursa’nın tanıtımına çok 
büyük bir katkı sağlamış oldu. 

Bursa artık Dünya Miras 
Listesi’nde. Peki bunun başkan 
olarak size, belediyeye ve diğer 
yerel yönetim birimlerine getirdiği 
yükümlülükler neler?
Bu karar alınırken, bu belge verilirken 
UNESCO’nun bize tavsiyeleri de olacak. 
Bu bölgelerde yapılması gereken işler, 
eksiklikler, izlenmesi gereken yol haritası 
gibi. UNESCO belgesiyle birlikte bunları 
da değerlendireceğiz. Ama zaten bizim 
çalışmalarımızın hepsi bir plan dahilinde 
yapılan çalışmalar. 
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Tescilli, tarihi bölgelerde yapılan 
faaliyetlerin hepsi üniversitelerimizin 
hazırladığı raporlarla, onların yaptığı 
planlar doğrultusunda bugüne kadar 
getirildi. Uzman heyetler tarafından bu 
işler planlandı ve sürdürüldü. Sonuçta şu 
anda bizim güzel bir yürüyüşümüz var. 
Üstelik sadece Türkiye’ye değil, dünyaya 
örnek bir çalışma sürüyor Bursa’da. 
Dünya çapındaki tüm toplantılara biz 
davet ediliyoruz Bursa olarak. Dünya 
Tarihi Kentler Birliği, Avrupa Tarihi 
Kentler Birliği toplantılarına sunum 
için hep Bursa davet ediliyor. Çünkü 
tüm konular bizde var. Surlarla ilgili 
eski dönem olsun, tüm çarşılarımızla 
ilgili, mahallelerimizle ilgili... Kırsal 
kesimi ilk defa gündeme biz getirdik, 
tarihi köylerimizi, öz kültürümüzü 
yaşayan Cumalıkızık gibi köylerimizi, 
dünya gündemine biz getirmiştik. 
Bursa zaten bu konuda çok önemli bir 
yerde. Dünya Tarihi Kentler Birliği’ne 
üye olmak o kadar kolay değil. Biz ilk 
başvurduğumuzda hemen aldılar ve ben 
Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan 
sonra da direkt oraya Büyükşehir olarak 
da bizi kabul ettiler tekrar. Dünyanın 
takip ettiği bu çalışmaları en güzel 
şekilde yapan bir şehir olarak her yerden 
görülüyor bu. Bunu şimdi UNESCO da 
geldi, gördü, onayladı. Artık onların da 

tavsiyeleri doğrultusunda bizim de yol 
haritamız şekillenecek. Tabii UNESCO 
aynı zamanda bize yeni hedefler de 
koymuş oluyor. Muradiye bugünkü 
haline geldiyse; Yıldırım, Çekirge, 
Yeşil bugünkü hallerine geldiyse, 
Çarşı bölgemiz öyle... Artık daha ileri 
adımların, daha mükemmel, daha iyi 
dizayn edilmiş bölgeler, her köşesi nakış 
gibi işlenmiş ve insanların gezmekten 
büyük haz duyacağı, bölgeye yakışmayan 
tüm fazlalıkların kaldırılması, eksiklerin 
tamamlanması hızla devam edecek.

“BURSA ŞİMDİ DE 
ANADOLU’NUN BAŞKENTİ”
Herhalde Bursa’nın üye olduğu 
uluslararası örgütlere bir yenisi 
daha eklenecek. Dünya Miras 
Şehirleri Birliği’ne Bursa da 
girecek mi?
Tabii. Haliyle... Biz tüm bu başvuruları 
yaptık. Sırayla bunları gerçekleştiriyoruz. 
Bizim bu konuda birikimimiz oldukça 
güçlü. Türkiye’de zaten tarihi birikim 
dendiği zaman İstanbul’dan sonra ikinci 
il Bursa. Medeniyetlerin buluştuğu 
en önemli merkez. Bir tarih başkenti 
burası. Osman Gazi burada. Artık şu 
anda dünyanın gündeminde Osmanlı 
var, özellikle son dizilerle birlikte... 
47 ülkede bunlar izleniyor. Her ne 

kadar dizilerde tartışılan kısımlar olsa 
da sonuçta bir gündem oluşturuyor. 
Türkiye’yi, Osmanlı’yı gündeme 
getiriyor. Osmanlı denince de Bursa 
akla geliyor. Çünkü Osman Gazi burada, 
Orhan Gazi burada, Murad Hüdavendigar, 
Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. 
Murad, hepsi burada... Cem Sultan da 
burada. Nerede vefat ederlerse etsinler 
hepsi Bursa’ya getirilmiş. Buluşma yeri 
burası. Daha önce Osmanlı’nın başkenti 
olan Bursa şu anda Anadolu’nun başkenti 
olarak hala başkentliğini sürdürmüş 
oluyor. Bunları yapılan çalışmalarla 
birlikte dünya gündemine getirmek, 
turizm destinasyonları arasına girerek 
buradan payımızı almak tabii ki en büyük 
hedefimiz.

Peki Bursalılara, kentlilere ne gibi 
sorumluluklar düşüyor?
Bugüne kadar yaptıklarımız boşuna 
değilmiş, bu görüldü. Sizin de 
belirttiğiniz gibi şimdiden sonra insan 
faktörü daha çok öne çıkıyor. Bu bölgeler 
fiziki anlamda ayağa kalktı, bunun 
şimdi insanla desteklenmesi gerekiyor. 
Bir turizm şehri olacaksak, bunun 
altyapısı da önemli. Fiziki mekanlar bir 
yandan da insanımızla bütünleşmeli. 
Turizme yönelik biz de kendimizi biraz 
geliştirmeliyiz, başta esnafımız olmak 
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üzere. Konaklama sektörü, otellerimiz, 
pansiyonlarımız, butik otellerimiz... 
Bunların gelişmesi gerek, turizme 
yönelik kendilerini geliştirmeliler. Artık 
her alanda daha kaliteli olan aranıyor. 
İnsanların birbirine tavsiye edeceği, 
“Mutlaka gidip gör” diyeceği özellikleri 
olan bir şehir burası. Bunları daha da 
öne çıkarmamız, daha iyi pazarlamamız 
gerekiyor. Bizim en büyük sıkıntımız 
kendimizi pazarlayamamamız. Şimdi 
bu konuda UNESCO bize büyük bir 
imkan sunmuş oldu. Artık Bursa dünya 
gündemine geldi. Kültür turizmi her 
geçen gün öne çıkıyor. İnsanlar artık 
deniz kum güneşten daha değişik şeyler 
arıyor. Kültürel konular, özellikle 
medeniyetlerle ilgili konular günden 
güne kuvvetlenmeye başladı. Dünyanın 
her yerinde bir hareketlenme var. Çin’den 
Kore’sine, Japonya’ya kadar gittiğimiz 
tüm tarihi bölgelerde çok büyük bir 
yoğunluk var. Bizim de bunlardan 
payımızı almamız gerekiyor. Bursa’ya 
gelen misafirlerimizin mutlu olması ve 
bir diğerine tavsiye etmesi, her gidenin 
yeni insanlar göndermesi ve Bursa’nın 
da turizmden bu payı alması en büyük 
temennimiz.

“SIRADA İZNİK 
VE ULUDAĞ VAR”
Bursa’nın listeye girmesinden 
sonra “Sırada İznik var” 

demiştiniz. İznik’i nasıl bir süreç 
bekliyor?
İznik, tabi ki büyük bir değer bizim 
için. Çünkü İznik bir dünya başkenti. 
Bursa’dan da önce var olan bir başkent. 
Dünyanın gündeminde olan, Hristiyan 
aleminin ders kitaplarında okutulan, 
yabancı kültürlerin de iyi tanıdığı bir 
merkez. İlk konsül burada toplanıyor, 
İncil’in dörde indirilmesi gibi çok 
önemli kararlar burada alınıyor. İznik’in 
bu birikiminin değerlendirilmesi ve 
ilçenin tamamının dünya mirası listesine 
alınması için çalışmaları, geçtiğimiz 
günlerde yapılan çalıştayla başlattık. 
Artık İznik’in merkezi ile birlikte 
çevresindeki tüm tarihi bölgenin tekrar 
ayağa kaldırılması, tüm medeniyetlerin 
izlerinin ortaya çıkarılması ve bir dünya 
mirası olarak onanması gündemimizde... 
Büyükşehir sınırlarına alınması da 
önemli bir imkan doğurdu İznik’e. 
Bugüne kadar çalışmalar istenen şekilde 
yapılamadı. Ama artık Büyükşehir ile 
birlikte bunları gerçekleştireceğiz. Keşke 
İznik 10 yıl önce Büyükşehir sınırlarına 
girseydi de bunlar yapılabilseydi. Ama 
artık bizler çalışmalarımızı başlattık. 
Kısa zamanda İznik de bunun semeresini 
görmüş olacak. İznik’te tarihiyle gölüyle 
çok güzel projeleri gerçekleştirmiş 
olacağız.

Doğal ve tarihi değeri itibariyle 
Uludağ için de bir hazırlık 
yapılabilir mi?
Uludağ da ayrı bir değer. Uludağ 
dünyanın en güzel, en özellikli dağı, 
sıradan bir dağ değil. Adı Keşiş Dağı 
zaten. 100’ün üzerinde manastırı var. 
Bursa önemli, ruhaniyetli bir şehir, 
dağı da aynı şekilde ruhaniyetli... Her 
köşesinde ayrı bir özelliği olması, 
krater göllerinden doğal güzelliklerine 
kadar bu da Dünya Miras Listesi’nde 
olması gereken önemli merkezlerden 
biri. Yani böyle bir dağ, böyle birikimli 
bir dağ yok pek. Rahatlıkla bu listeye 
girebilir, girmesi de lazım. Bu konuda 
da hazırlıklar yapıyoruz. Bugüne 
kadar el atılmayan, oradaki noktaların 
ortaya çıkarılması, düzenlenmesi... Bu 
konudaki çalışmalar tüm yoğunluğuyla 
sürüyor. İnşallah sırasıyla bunları da 
değerlendireceğiz. Bursa gerçekten bir 
hazine, büyük bir hazinenin üzerinde 
oturuyoruz. Bursa her sokağına kitap 
değil, ansiklopedi yazılabilecek bir kent. 
Bursa’nın sokaklarına girdiğinizde bir 
ucu Batum’a çıkıyor, bir ucu Üsküp’e 
çıkıyor, diğer ucu Priştine’ye, Bosna’ya 
çıkıyor, Kırcaali’ye çıkıyor. Her bölgeye 
uzanan ve dalları olan önemli bir merkez 
burası. Bursa’nın bu güzellikleriyle, bu 
birikimiyle ortaya çıkarılması tabii ki 
şehrin yöneticisi olarak bizlere, buna 
sahip çıkmak da değerli hemşerilerimize 
düşüyor.
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Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

Katar’ın başkenti Doha’da yapılan 38. 
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda 
Türkiye’den İzmir Bergama ve Bursa’nın 
Cumalıkızık, Hanlar bölgesi ve Sultan 
Külliyeleri ile listede yer almasına 
karar verildi. UNESCO’nun 1972 
yılında kabul ettiği ve 186 ülkenin taraf 
olduğu “Doğal ve Kültürel Mirasın 
Korunması Sözleşmesi”nce Türkiye’den 
Dünya Mirası Listesi’ne bugüne kadar 
İstanbul’un tarihi alanları, Divriği Ulu 
Cami ve Darüşşifası, Hattuşaş, Nemrut 
Dağı, Xanthos-Letoon, Safranbolu şehri, 
Truva Antik Kenti, Edirne Selimiye 
Cami ve Külliyesi, Göreme Milli Parkı 
ve Kapadokya, Pamukkale Hierapolis 
ve Çatalhöyük Neolitik Kenti girmişti. 
Türkiye’den 11 bölgenin yer aldığı 
listeye, bu tarihi kararla Bursa ve 
Bergama da eklenmiş oldu.

Ne demek “dünya mirası”? Mısır’daki 
piramitler, Çin Seddi, Galapagos 
adaları, Serengeti Milli Parkı doğal 
veya insan yapımı yerler UNESCO 
Dünya Mirası listesinde bulunuyor. 
Kısaca güzelliği ile neredeyse tüm 
insanların ilgisini çeken, insanlığın 
en önemli başarıları arasında bulunan 
yerler buraları. Bu listede yer almak 
için evrensel değerlere sahip olmak ve 
UNESCO’nun 10 kriterine uygun olmak 
gerekiyor. Nedir 10 kriter? Birincisi, 
listeye girmesi önerilen yer bir başyapıt 

olmalı, ikincisi belirli bir zamanda 
veya mekanda insan değerlerindeki 
önemli değişimi göstermeli, üçüncüsü 
yaşayan veya silinmiş bir uygarlığa özgü 
biricik bir örnek olmalı, önerilen neyse 
insanlığın tarihinde önemli bir aşamaya 
karşı gelmesi, insan-çevre etkileşimi 
ile kırılgan bir halde olması, doğrudan 
yaşayan gelenek, düşünce ve inançlarla 
ilişkili olması, doğal yerlerin olağanüstü 
bir doğal güzelliğe sahip olması vb. 
UNESCO’nun kendi web sitesinde 
görülen harita, ülke olarak Avrupa’ya 
göre bu konuda daha almamız gereken ne 
kadar çok yol olduğunu bize gösteriyor.

Son duruma göre, toplam 1064 yerin 
olduğu bu listede şimdi ülkemizden 13 
yer var. 165 ülkeden 19 tanesinin (% 
11,5) Unesco Dünya Mirası’nda bulunan 
yer sayısı, ülkemizin yer sayısı olan 
13’den daha büyük. 51 yer ile İtalya 
listede en çok yere sahip olan ülke, onu 
Çin, İspanya ve Almanya ile Fransa 
izliyor.

Ülkelerin dünya mirası listesindeki yer 
sayıları ile turizm gelirleri arasında 
sanıldığı kadar kuvvetli bir ilişki yok. 
İki değişken arasındaki korelasyon 
katsayısı % 61. Bu katsayı iki değişken 
arasındaki ilişkinin derecesini gösterir. 
Ülkenin yer sayısı arttıkça turizm 
geliri de artıyor. Yer sayısı, turizm 

gelirindeki değişkenliğin sadece yaklaşık 
% 37’sini açıklıyor. Turizm gelirindeki 
% 63’lük bölüm, listedeki yer sayısı 
dışındaki başka değişkenler tarafından 
açıklanabilir.

Dünya Mirası listesindeki ülkelerin sahip 
oldukları yer sayılarının dağılımı bize 
ülkelerin listede 1,2,3,4 gibi az sayıda 
yere sahip olmasının sık gözlendiğini; 
buna karşılık, listede çok sayıda yere 
sahip olan ülke sayısının az olduğunu 
anlatıyor. Bu sayıların medyan değeri 
3. Diğer bir deyişle, ülkelerin yarısı (% 
50’si) listede 3 yerden fazlasına sahip. 
Ülkelerin dörtte biri 2’den az yere sahip 
ve ülkelerin dörtte biri 7’den fazla yere 
sahip.

Bursa’nın dünya mirası listesinde 
yer alması önemli bir başarıdır. 
Ancak, daha da önemlisi bu başarının 
tarihi ve kültürel turizmde başarıya 
dönüştürülmesidir. Önce bu başarıyı 
ve bu başarıda katkısı olan herkesi 
kutlayalım. Şimdi işimiz bu başarının 
ilgili alanlarda meyvelerinin nasıl 
alınabileceği sorusunu cevaplamak. 
Unutmayalım ki, turizm konusunda daha 
almamız gereken çok yol var.

Kaynak: http://whc.unesco.org/en/list/

DÜNYA MİR ASI BURSA

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki yerler
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Afganistan (2)   116
Arnavutluk (2)              1623
Cezayir (7)  295
Andora (1)   
Arjantin (29)              5655
Ermenistan (3)  487
Avusturalya (19)           34130
Avusturya (9)            21446
Azerbaycan (2)              2634
Bahreyn (2)              1742
Bangladeş (3)   110
Barbados (1) 
Belarus (4)  986
Belçika (11)            12659
Belize (1)   299
Benin  (1)   192
Bolivya (7)  581
Bosna Hersek (2)               665
Botsvana (2)   30
Brezilya (19)             6890
Bulgaristan (9)            4202
Burkina Faso (1) 
Cabo Verde (1)               471
Kamboçya (2)             2000
Kameron (2)   377
Kanada (17)            20696
Afrika Cumhuriyeti (2)  
Çat (1)
Şili (6)               3180
Çin (47)             54937
Kolombiya  (8)              3257
Kongo (1) 
Kosta Rika (4)             2544
Fildişi Sahili (4) 
Hırvatistan (7)             8865
Küba (9)               2614
Kıbrıs (3)             2709
Çek Cumhuriyeti (12)      7758
Kore Demokratik Halk 
Cumhuriyeti (2) 
Kongo Demokratik 
Cumhuriyeti (5) 
Danimarka (6)              6135

Dominika (1)   110
Dominik Cumhuriyeti (1)4736
Ekvador (5)              1039
Mısır (7)            10823
El Salvador (1)              894
Estonya (1)             1588
Etopya (9)              1980
Fiji (1)    987
Finlandiya (7)              5415
Fransa (39)            63530
Gabon (2) 
Gambiya 4   99
Gürcistan (3)              1565
Almanya (39)            51581
Gana (2)              1154
Yunanistan (17)            13313
Guatemala (3)             1419
Gine (1)      2
Haiti (1)   170
Vatikan (2) 
Honduras (2)               666
Macaristan (8)             5923
İzlanda  (2)   865
Hindistan (32)            18340
Endonezya (8)              9463
İran İslam 
Cumhuriyeti(17) 
Irak (4)               1640
İrlanda (2)            9064
İsrail (8)              6225
İtalya (51)                      43036
Japonya (18)            16197
Jerusalem (1) 
Ürdün (4)              4485
Kazakistan (4)                 1572
Kenya (6)             2004
Kiribati (1) 
Kırgızistan (2)   750
Laos Demokratik Halk 
Cumhuriyeti (2) 
Latviya (2)             1068
Lübnan (5)             6298
Lesoto (1)    46

Libya (5) 
Litvanya (4)              1430
Lüksemburg (1)              4613
Madagaskar (3) 
Malavi (2)   38
Malezya (4)            20251
Mali (4) 
Malta (3)              1451
Marşal Adaları (1) 
Moritanya (2) 
Moritanya (2) 
Mauritius (2)              1778
Meksika (32)            13320
Moldavya Cumhuriyeti (1) 294
Moğolistan (3)              480
Karadağ (2) 
Fas (9) 
Mozambik (1)   289
Myanmar (1) 
Namibia (2) 
Nepal  (4)   379
Hollanda (10)            20527
Yeni Zelanda (3)             5467
Nikaragua (2)   422
Nijer (3) 
Nijerya (2)  641
Norveç (7)             5353
Umman (5)              1779
Pakistan (6)              1014
Palau (1)   164
Filistin (2) 
Panama (5)             3784
Papua Yeni Gine (1) 
Paraguay (1)   265
Peru (12)              3288
Filipinler (6)             4900
Polonya (14)            11835
Portekiz (15)            14559
Katar (1)              7220
Kore Cumhuriyeti (11)   19653
Romanya (7)              1919
Rusya Federasyonu (26) 17876
Saint Kitts and Nevis (1)     84

Saint Lucia (1)   335
San Marino (1) 
Suudi Arabistan (3)         8400
Senegal (7) 
Sırbistan (4)              1066
Şeyşel Adaları (2)   26
Slovakya (7)              2365
Slovenya (3)              2841
Salamon Adaları (1)   67
Güney Afrika (8)            11201
İspanya (44)            63198
Sri Lanka (8)              1756
Sudan (2)
Surinam (2) 
İsveç (15)            12415
İsviçre (11)           19439
Suriye Arap 
Cumhuriyeti (6) 
Tacikistan (2)   60
Tanzanya (7)              1605
Tayland (5)            37740
Makedonya (1)
Togo (1) 
Tunus (8)              2931
Türkiye (13)            32249
Türkmenistan (3)
Uganda (3)              1105
Ukrayna (7)              8988
Birleşik Arap 
Emirlikleri (1) 
İngiltere ve 
Kuzey İrlanda (28)         45966
ABD (22)          200092
Uruguay (1)              2222
Özbekistan (4)  
Vanuatu (1)   288
Venezuela (3)               904
Vietnam (8)              6820
Yemen (4)              1057
Zambiya (1)   155
Zimbabve (5)   749

Dünya Mirası listesindeki ülkelerin (yer sayıları) ve milyon dolar olarak turizm gelirleri



26

bursa’da zaman

BURSA’NIN YENİ SİMGESİ

Saffet YILMAZ

1950’liler… Teller üzerinden giden 
sisteme “havai hat” denilen, “milli park” 
kavramının pek bilinmediği yıllar. 
1950’de Türk siyasetine hızlı bir giriş 
yapan Demokrat Parti’nin gösterişli 

yatırımlara imza attığı bir dönem. Bursa, 
yanı başındaki Uludağ’ı daha etkin 
kullanabilmek, kent halkını kolayca 
Uludağ’a çıkarabilmek için arayışta. 
Göreve gelen Bursa Belediye Başkanı 

Reşat Oyal’in iki önemli vaadinden 
biri Bursa’ya kalıcı eserler bırakmak. 
Arayışların sonucu Reşat Oyal’in 1957 
yılında gazetelere verdiği beyanatla 
netleşiyor; “30 kişilik kabinlerle 

Fotoğraflar: Hakan AYDIN
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Uludağ’a teleferik yapacağız.”

Çok büyük yokluk yılları. Bursa 
Belediyesi’nin yıllık yatırım rakamı 
1 milyon- 1 milyon 100 bin lira 
civarında. Oysa teleferik için yapılan 
keşif, başlamak için en az 3 milyon lira 
gerektiğini, bu bedelin yakın zamanda 
5 milyona, iş bittiğinde ise çok daha 
büyük rakamlara ulaşacağını gösteriyor. 
Belediye Başkanı Reşat Oyal ve Vali 
İhsan Sabri Çağlayangil’in teleferiğe 
kaynak bulma çabaları bugün Bursa 
teleferiği tarihinin önemli aşamaları 
olarak kabul ediliyor. Belediye 
bünyesinde Uludağ Teleferik İşletmeleri 
kuruluyor ve 1958 yılında Von Roll 
firması işe başlıyor. 

Yapım sürecinde bir darbe gören Bursa 
teleferiği, öngörülen tarihte açılamıyor 
ancak 1963 yılının Cumhuriyet 
Bayramı’na yetiştiriliyor. O tarih için 
Türkiye’nin ilk ve en uzun hattı Bursa 
teleferiği. O günün gazetelerinin verdiği 
bilgiye göre toplam 17 milyon lira 
harcandı teleferik inşaatı için ve ilk 
günde 3 bin 820 kişi taşındı Teferrüç-
Sarıalan arasında. Gidiş dönüş 9 liradan 
başlanan seferler kapsamında ilk gün 7 
bin lira hasılat yapıldı. 

O günden bu yana nice öykülerimiz 
oldu “Bir gün teleferikte” diye 
başlayan. Hemen başımızın üzerindeki 
demir tekerlerin gıcırtısı, aralardaki 
direkleri atlarken titreşim ve sarsıntılar 
eşliğinde 50 yıl süren yolculuğun nice 
kahramanları oldu. Hubert Sondermann 
örneğin. İri yapılı, kırmızı yanaklı, 
bembeyaz saçlı bir yabancı! Teleferik 
inşaatı için Bursa’ya gelen ve bizden biri 
olan, ezan sesini daha iyi duyabilmek 
için Namazgah’a taşınan ve sonunda 
Bursa’da son nefesini veren bir yabancı!

Zaman içinde teleferikle ilgili konular da 
Bursalıların gündeminden hiç çıkmadı. 
Teleferiğin oteller bölgesine kadar 
çıkması, Uludağ’ın yedi kocalı Hürmüz 
durumundan çıkarılması gibi meseleler, 
gazeteci büyüklerimiz rahmetli Necati 
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Akgün ve Niyazi Menteş’ten günümüze 
kadar konuşuldu, yazıldı. Ne yazık ki 
sayılı günler çabuk geçti, Türkiye’nin ilk 
ve en uzun teleferiği yaşlanmaya başladı. 
Ekonomik ömrünü tamamlayan teleferik, 
son yıllarda hem arızalar vermeye 
başladı hem de güvenlik bakımından 
ciddi sıkıntılar yaşatmaya başladı. 
Artık vedalaşma zamanı gelmişti. 

Hacı Tonak’ın ifadesiyle, “sevdiğimiz 
bir yakınımızı, bir dostumuzu, yahut 
Bursa’ya büyük emekler vermiş, büyük 
yararlık göstermiş bir hemşehrimizi, 
bir Bursa gönüllüsünü son yolculuğuna 
uğurluyormuş gibi hüzünlendik 
arkasından.” 
Yeni teleferiğin inşaatı da ilki gibi 
hengameli oldu. İhaleyi alan firma uzun 

süre kaynak aradı. Sonra başka üstlenici 
girdi devreye, o da bir süre kaynak aradı. 
En sonunda doğru yüklenici bulundu ve 
işe başlandı. Kasım 2012’de başlayan 
inşaatın, açılışta olduğu gibi 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’na yetiştirilmesi 
planlanıyordu ama olmadı. Araya 
hem kötü hava koşulları hem de hat 
üzerindeki ağaçların kesilecek olması 
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nedeniyle yürütmeyi durdurma yönünde 
mahkeme kararları girdi. Bursalılar, yeni 
ve modern teleferiğe Haziran başından 
itibaren binebildiler. İlgi o denli yoğundu 
ki ilk gün çok ciddi yoğunluk yaşandı. 
Yeni teleferiğin açılış törenine Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valisi 
Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa Teleferik 
Aş. yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı. Açıldıktan 
sonraki ilk 20 günde yaklaşık 70 bin kişi 
bindi teleferiğe.  

İlki gibi Türkiye’nin en uzun ve 
Bursa’nın sembolü olan yeni teleferik 
yaklaşık 15 milyon avroya mal oldu. 
Sarıalan-Oteller bölgesi etabı da 
tamamlandığında bütün sistemin 
yaklaşık 25 milyon avroya mal olması 
bekleniyor. Teferrüç-Kadıyayla-Sarıalan 
arasını yaklaşık 12 dakikada kateden 
yeni teleferiğin, bir yıl içinde oteller 
bölgesine ulaşması hedefleniyor. 
Sarıalan-Oteller bölgesi ise 10 dakika 
olacak. Proje kapsamında Teferrüç, 
Kadıyayla ve Sarıalan istasyonlarına 
yeni makine daireleri inşa edildi. 
Hatlarla birlikte mevcut istasyonlar da 
tamamen yenilendi. Oteller Bölgesi hattı 
da tamamlandığında, toplam 8,84 km 
ile Dünyanın en uzun teleferik hattına 
sahip olacak Bursa. 8’er kişi kapasiteli 
90 kabinle başlayan teleferikle Uludağ 
yolculukları, hat oteller bölgesine kadar 
uzadığında 190 kabinle devam edecek. 
Önemli bir rekreasyon alanına dönüşecek 
Kadıyayla İstasyonu’nunda tur rehberi 
birimleri, kafeterya ve restoran gibi 
birimler yer alacak. Kampçıların yoğun 
olarak kullandığı Sarıalan Bölgesi’ndeki 
istasyonda da yine tur rehber birimleri 
ile kafeterya bulunacak. Oteller 
Bölgesi’ne inşa edilecek istasyona ise 
kayak eğitim birimleri, otel, kafeterya, 
kapalı spor ve sağlık birimlerinin inşa 
edilmesi planlanıyor. Yap-işlet-devret 
modeliyle yapılan Yeni teleferik hattı 
Bursa Teleferik AŞ. Tarafından 30 
yıllığına işletilecek. 
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KUŞATMA ALTINDAKİ ULUDAĞ’A 
TELEFERİK ÇIK ARMASI!

Yüksel BAYSAL 

Bursa, Haziran ayında yeni teleferik 
sistemini devreye sokmakla çok önemli 
bir sorununu daha çözmüş oldu. Artık 
Bursalılar yeni ve modern bir ulaşım 
aracıyla Uludağ’a çok kolay bir şekilde 
çıkabiliyor. Artık kartpostallardaki 
nostaljik yerini almış olan ve de 60 yıl 
öncesinin teknolojisi ile yapılan teleferik, 
hem zarar ediyordu hem de Bursalıları 
Uludağ’la buluşturamıyordu. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, bir 
önceki dönem göreve gelirken verdiği 
sözün ancak bir kısmını tutabildi. Çünkü 
halen Teleferik, Sarıalan’dan öteye geçip, 

oteller bölgesine gidemedi. Nedenlerini 
az sonra belirteceğim, ancak önce biraz 
geçmişe doğru gidebilir miyiz?

Teleferik, daha kuruluş aşamasında yani 
1956-57 yıllarında bile sorunlara yol açtı. 
Demokrat Parti döneminde İhsan Sabri 
Çağlayangil, Sivas’tan Bursa’ya atanıyor. 
Celal Bayar’ın, Çağlayangil’den üç isteği 
oluyor. Birincisi, Bursa – Yalova yolunun 
bitirilmesi, (1990’lı yıllarında sonunda 
bitti ancak!). İkincisi, Keles’in yollarının 
yapılması (ki, hala çalışılıyor).
Üçüncüsü, Uludağ yolunun bitirilmesi (O 

da yapılmadı!). Çağlayangil anılarında 
Uludağ’a “jeeple iki buçuk saatte zar 
zor” çıkıldığını belirttikten sonra 
kardan dolayı yolların yılda üç ay kapalı 
kaldığını aktarıyor. Bir de yol yapımı 
sırasında sık yağmur yağdığını, selin 
yapılan yolu alıp götürdüğünü, zaman 
zaman karşılarına granit kayaların 
çıktığının söylüyor Çağlayangil… “Hatta 
bir keresinde kurt sürüleri sardı bizi, 
jeepe atlayıp zor kaçtık!” dedi. Onun için 
teleferik hattı zorunlu olarak gündeme 
geldi, Uludağ ulaşımı için…

Fotoğraflar: Saffet YILMAZ
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Çağlayangil Bursa ile ilgili anılarına 
“Teleferikten çok çektim!” diye başlıyor. 
Sonra şöyle devam ediyor: “Teleferik 
çok hassas bir iş… Direklerin dikilmesi 
bir yıl ister. Jeolojik inceleme gerekli. 
Direkler betona gömülür ama arazi 
kaymamalıdır. Ayrıca elektriğin hiç 
kesilmemesi gerekir. Elektrik kesilirse 
veya bozulursa teleferik içinde insanlar 
donar!” Çağlayangil, Cumhurbaşkanı 
Celal Bayar’ın teleferiği dönemin zengin 

işadamlarından Habib Edip Törehan’ın 
hediye edeceğini söylemesinden cesaret 
alarak Törehan’ı aramış… İstanbul’da 
birlikte yemek yemişler, Törehan, Vali 
Çağlayangil’e, “Teleferik bugünün parası 
ile 900 bin lira ile 1 milyon arasında 
çıkacak. Yalnız bu Timurlenk’in fili gibi 
bir şey olacak. Belediye teleferiğin geliri 
ile teleferiği ayakta tutamayacak. Sürekli 
para ekleyecek. “Vazgeçtim” deyince, 
konu Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a 

kadar gidiyor. Ama sonuç alınamıyor, 
verilen söz havada kalıyor! Buna 
rağmen Bayar, Çağlayangil’e “teleferiği 
yap” talimatı veriyor. Çağlayangil 
hükümete başvuruyor, DP Hükümeti de, 
“Bütçeye koyarız ancak biz ilaç alacak 
para bulamıyoruz, senin teleferiğin 
geri dursun!” diye yanıt veriyor Bursa 
Valisi’ne…
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Çağlayangil’in anılarının bir yerinde 
daha Bursa teleferiğinin adı geçer! 
Polikar diye bir adamdan söz eder, 
Türkiye tarihi açısından çok önemli bir 
isim olmadığı açık… Ancak, çeşitli diller 
konuşan bu Polikar, Bursa teleferiğini 
yapan Von Roll firmasının Türkiye 
temsilcisiymiş… Çağlayangil de o 
vesileyle tanıyor kitapta şu cümleler yer 
alıyor:  “Bursa teleferiğini İsviçre’nin 
ünlü Von Roll müessesi yapmıştır. Bu 
kuruluş teleferik yapanların eskilerinden 
biridir.” 

Neyse, tarihe daha fazla dalmayayım 
ama sonraki süreçte de teleferiğin 
işletmesi daima sorun oldu. Uludağ’a 
çıkmanın en kestirme yolu olan teleferik 
ne yazık ki verimli işletilemedi. 
Belediye yönetimleri teleferiği bir 
türlü modernleştirilemedi. Her dönem 
konuşuldu, Hikmet Şahin’in başkanlığı 
zamanında temel bile atıldı ancak bir 
arpa boyu yol gidemedi! İşte Haziran 
2014 tarihi itibariyle, Bursa’nın teleferik 
hayalinin bir kısmı nihayet gerçekleşti. 
Ancak, öyle görünüyor ki, teleferiğin 
oteller bölgesine ulaşması bir başka 
bahara kalacak gibi… Şimdi başlanmış 
olsa bile bu dönemin sonunda ancak 
tamamlanabilecek!
O da olursa!

Öyle anlaşılıyor ki, teleferiğin oteller 
bölgesine ulaşmasına engel olan bir 
lobi var! 1963 yılında açılan teleferiğin 
o günden bu yana oteller bölgesine 
ulaşması hep hayal edildi. Ancak, 
anlaşılan o ki, zengin otelciler, fakir 
halkın o bölgeye ulaşmasını istemediler!
Bugüne dek Uludağ’ın oteller 
bölgesinden daha çok İstanbul zenginleri 
yararlandı. Doğruyu söylemek gerekirse, 
Uludağ, adeta bir avuç zenginin 
kuşatması altındaydı. Kadıyayla’ya 
gidilebilir, Kirazlıyayla’ya çıkılabilir, 
hatta Sarıalan’a da varılabilir ancak 
Oteller Bölgesi’ne geçemezsiniz! 
Bakalım Başkan Recep Altepe bu lobiyi 
etkisiz hale getirip, teleferiği oteller 
bölgesine götürebilecek mi?
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ULUDAĞ’A GEZİ: K AÇAKÇI YOLU’NDA 
BİR GECE, BİR GÜNDÜZ

Hacı TONAK

Kadim dostum, arkadaşım Tayfur 
Cinemre ne zamandır Uludağ’ı, zaten 
iyi bildiği oteller bölgesinin ötesinde, 
onun söyleyişi ile “şöyle biraz daha 
yakınından, biraz daha içinden” görmek 
arzusundaydı. Belirtmeliyim ki Tayfur 
için görmek, sözcüğün içkin olduğu 
tüm anlamları birden, ama en ziyade 
makinasının objektifinden bakmayı 

ve gördüklerini geleceğe sunmak 
üzere raptetmeyi ifade eder. O bu 
yolda “dağların ağababaları Anadolu 
dağları”nın çoğunu elinde makinası, 
sırtında iyiden iyiye basitleştirip 
hafif lettiği konaklama malzemesi ile 
dolu çantası olduğu halde adım, adım 
dolaşmıştır. Benden istediği, yıllar önce 
Hamamlıkızık’tan Oktay arkadaşımızın 

rehberliğinde gerçekleştirdiğimiz 
Hamamlıkızık’tan başlayıp Küçük 
Sivri adıyla bilinen tepedeki manastır 
örenine ulaşan yolculuğu yinelemekti. 
Katılmasam bile güzergah konusunda 
yeterince ayrıntı verebilir veya Oktay 
dostumuzun rehberlik yapmasını 
sağlayabilir miydim?

Niyetimiz, Alaçam üzerinden Göller Bölgesi’ne çıkıp orada gecelemekti. Keles Yaylası’na ulaştığımızda 

doğal engeller nedeniyle araçlarımız yolda kaldı. Oraya bakalım buraya bakalım, şu çiçeğin bu çiçeğin, 

şu kuşun bu kuşun fotoğrafını çekelim derken yorulduk. Göller bir yere gitmiyor ya, kalalım burada 

dedik. Yaktık ateşimizi ısındık. Ayın on dördü bir ayın altında Uludağ’ın efsanelerini, mesellerini, gizlerini 

konuştuk.

Fotoğraflar: Saffet YILMAZ



35

Öyküsü Bursa Defteri’nde 
yayımlandıktan sonra o yolculuğu 
yinelemeyi,  Bursa’dan arkadaşlarla 
birçok kez düşündük, dahası kavilleştik, 
şu gün şu saat söz mü, söz bile dedik 
ama olmadı. Çünkü hem zamanın doğru 
seçilmesini, hem bir takım ön hazırlıkları 
gerektiriyordu. Bu ikisinin iyi ve 
isabetli bir bileşimini bugüne kadar 
başaramadık…

Tayfur’a bunları anlattım. Köpeği 
Layka’yı da birlikte getirmeyi 
düşünüyormuş ki bu hiç olmazdı. Çünkü 
dağın hayvanlarının yavruladıkları ve 
inlerine, barınaklarına yaklaşılması 
konusunda duyarlı oldukları bir dönem 

söz konusuydu. Layka, provokasyon 
nedeni olabilirdi bu durumda…

Hak verdi arkadaşım ve göller bölgesine 
gitme fikri böyle doğdu. Uludağ’ın 
tanıdığım en sessiz sevdalısı, en sessiz 
korucusu Serdar Kuşku’dan Alaçam 
üzerinden bölgeye ulaşan yol konusunda 
bilgi istedim. Eksik olmasın, ikiletmeden 
bildiklerini paylaştı. Tayfur, Kamil 
Hilmi, Tuncer Sümer 14 Haziran sabahı 
İstanbul’dan böyle bir yolculuğa “uygun” 
kabul ettiğimiz iki karavanla yola 
çıktılar. Olay Gazetesi’nin önündeki 
benzinlikte buluştuk. Bundan sonrasını 
amatör Uludağ’cı bendenizin -hiç de 
gerekmiyormuş aslında- rehberliğinde 

gidecektik. Tayfur’un cipten bozma 
özel tasarım karavanıyla ikimiz önden 
çıktık yola, Kamil Hilmi ile Tuncer 
Sümer ikinci karavanla bizi takip ettiler. 
Kestel kavşağında sağdaki yan yola 
girerek kentin trafiğine karışmadan 
çimento fabrikasına ulaştık. Fabrikadan 
sonra eski Bursa-İnegöl yolundan 
ayrılmadan devam ettik. Sağımızda bütün 
görkemiyle Uludağ uzanıyordu. Granit 
külahı sisin içinden bir görünüp bir 
kaybolsa da gözleri hep üzerimizdeydi. 
Hatta muziplik olsun diye belki, her 
tareddütümüzde üzerimize doğru eğilip 
“devam edin, devam edin, durmayın” da 
diyordu sanki.

Bir sis ki “kurşun geçirmez” türünden inip yaprak hışırtısını andırır bir hışırtıyla sarıp sarmalıyor çevreyi. 

Göz gözü görmez oluyor. Bir yarım saat geçmiyor toprağa, taşlara, ardıç çalılarına nemini bırakarak 

yeniden yükseliveriyor zirveye doğru. Ardından yağmur, ardından güneş, ardından yeniden sis, yeniden 

yağmur, yeniden güneş ve arada bir dolu… Uludağ’ın, gözden uzak ulu başı günü ve geceyi böyle 

yaşıyor.
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Derekızık, Orhaniye, Gözede yol 
ayırımlarını geçtikten sonra Alaçam 
tabelasını gördüğümüzde durup bekledik 
Hilmi ile Tuncer’i. Onlar gelince de 
meyve, sebze bahçeleri ile ekili dikili 
tarlalar arasından kimi zaman dümdüz 
kimi zaman kıvrımlı bir eğimle yükselen 
Alaçam yoluna düştük. Köyün meydanına 
bakan kahvesinde mola verdik. 
Kahveye bitişik bakkaldan alışveriş 
yapıp kumanyayı düzdük. Kolay, dedi 
Alaçamlılar: Hiç sapmayın. Bu yol, sizi 
dosdoğru göllere götürür! Yedi kilometre 
var yok! 

Köyden çıktıktan sonra ünlü Nazo 
Abla’nın Yeri’ne doğru devam ettik. 
Solda, Milli Park yönüne ayrılan yolu 
fark etmeden geçmişiz. Nazo Abla’nın 
Yeri’nin girişine varmadan bilet kesen 
bir görevli var. Biletlerimizi alıp geçtik. 
Görevliye doğru yolda olup olmadığımızı 
soramazdık,  çünkü dilsizdi. Etrafta bunu 
soracak çok insan bulunduğuna göre 
doğrusu bir sakıncası da yoktu görevlinin 
konuşma engelli olmasının. Hatta iyi 
düşünmüşler, dedik. Bu işi ona vermekle 
en doğrusunu yapmışlar da dedik…

Yanlışlığımız ünlü mekana varınca 
anlaşıldı. Güler yüzlü bir hanımefendi, 
belki oraya adını veren Nazo Abla, 
bizimle hemen ilgilendi, yolu tarif etti. 
Çaresiz döndük. Yüz, yüz elli metre 
sonra sağ tarafa ayrılan yola girdik. 
Yolun başındaki bir tabelada, Milli 
Park sınırında yolun demir bir kapı ile 
kapatılmış olabileceği hatırlatılıyordu. 
Eğer öyle ise kapıyı nasıl geçecektik? 
Anahtar var mıydı üzerinde? Yoksa 
araçları orada bırakıp yolun geri kalanını 
yürüyecek miydik? Hepsi mümkündü, 
bahtımıza deyip devam edecektik.
Öyle yaptık. Baharla coşmuş, yeşillenip 
çiçeklenmiş otların, meyveye durmuş 
ağaçların ve olağanüstü güzellikteki 
ormanın içinden eğile büküle tırmanan 
yola atıldık. Milli Park sınırını sorunsuz 
geçtik. Hakikaten bir kapı vardı orada, 
ama bekleneceği gibi iki kanadı da ardına 
kadar açıktı. Yolun keskin bir virajla 
sağa kıvrıldığı yerde solumuzda Dügedağ 

mağarasını gördük. Dimdik inen bir 
uçurumun ortasında bir yerde kocaman 
bir mağara! Karşısından bakıldığında 
sağına doğru iki küçük mağara veya 
oyuk daha var, ama Dügedağ Mağarası 
dedikleri kuşkusuz bu büyüğüdür. 
Önünden, köknar ormanının içinden 
yoldan görünmeyen bir dere akıyor. 
Sesini işitiyoruz. Karşılardan gelen 
başka küçük dereler aşağıda bu dereyle 
birleşiyor. Aksu’nun veya Deliçay’ın 
esaslı bir kolu olmalı diye düşünüyoruz, 
ama bundan emin değiliz. Yörenin 
topoğrafyasına ilişkin bilgimiz isabetli 
kestirimler için yeterli değil.

Orman çizgisine doğru bir menekşe 
görüyorum ki hepimiz vuruluyoruz. 
Bir kırkayak gibi toprağa kırk yerden 
tutunarak uzayıp gitmiş. Öyle canlı, 
öyle bezekli, öyle kendinden emin ki 
anlatılır gibi değil. Onlardan daha 
çok göreceğimizi düşünüyorsak da 
öyle olmuyor. Daha yukarda daha çok 
menekşe var gerçekten, ama bu soydan 
olanına bir daha rastlayamadık. Demek 
ki Orman çizgisi onun için uygun 
veya en uygun yer. Başka öbekleri de 
mutlaka vardır orada, ama orman çizgisi 
üzerindeki bölgede hiç yok…

NEYE NİYET NEYE KISMET
Ormandan çıktıktan sonra bir saat 
daha yol alıyoruz ki karşımıza çıkan 
bir dere “buraya kadar arhadeş” diyor. 
Yolu kesip atmış, kimi yerlere taşlar 
yığmış. Tayfur’un karavanı zorlansa 
geçebilir gibi. Hilmi’nin karavanı ise 
dünyada geçemez.  Bir de devrilir dereye 
düşerse! Karavanları bırakıp iki saat, 
üç saat yürüyoruz. Göller önümüzdeki 
tepenin ardında, ama o tepeyi tırmanmak 
birkaç saatlik iş. Buna dönüş için gerekli 
zamanı da ekleyecek olursak şüpheli 
görünüyor bunu gün ışığında başarmak… 
Bu arada karavanları bıraktığımız yere 
yaklaşan bir araç görüyoruz. Neredeyse 
hiç duraksamadan geçiyor bizim takılıp 
kaldığımız engeli ve bozuk yolda sarsıla 
sarsıla da olsa yoluna devam ediyor. 
Ormanın son bireylerinin tutunmaya 
çalıştığı, olasılıkla Gözede yakınlarına 

kadar uzanan bir dere yatağının 
nasıl olup da farklı bir iklimi buraya 
kadar taşıdığını anlama ve keşfetme 
uğraşındayız. Dışardan bakıldığında bir 
hedefi olmayanlara veya amatörlere özgü 
karakteristik acemiliklerden sayılabilir 
bu. Usta gezgin dediğiniz, göllere 
gidecekse dosdoğru oraya gider. Önüne 
çıkan ayrıntılarla fazla ilgilenmez veya 
ayrıntılara boğulmaz. İlgilenecekse de 
asıl hedefi unutmadan ilgilenir, değil mi? 
Oysa dışarda tutulursam arkadaşlarım, 
“usta” desem itirazları olacağından 
diyemiyorum, çok deneyimli gezginler. 
Tuncer, eski bir dağcı, iyi biliyorum: 
Nurhaklar’da, Bolkar’da, Amanoslar’da 
ve Binboğalar’da dolaşmış, Uludağ’da 
daha ilk gençliğinde kamp kurmuş 
bir oymak başkanı. Hilmi ve Tayfur 
ise Kaçkarları, Aladağları, Süphan’ı, 
Nemrut’u, Elfruz’u, Alpleri, Pireneleri, 
Himalayları cip veya motorsiklet 
üzerinde gezip fotoğraflamış insanlar… 
Belki de yeni bir eğilimi temsil ediyor 
bizim gurup: Doğaya, ama özellikle 
dağlara, özellikle dağların “it ürümez 
kervan yürümez” zirvelerine, o zirvelerin 
el değmemiş çiçeğine, böceğine, gün 
doğumuna, günbatımına ve daha nice 
niteliğine sevdalı ve bu sevdasını 
acelesiz, telaşsız yaşamaktan yana bir 
eğilim…

Vazgeçip yola dönüyoruz. Zamane 
küheylanını ve binicisini merak ediyoruz 
doğal olarak. Bize yaklaşan araç duruyor. 
Dergimizin yayın müdürü Saffet Yılmaz 
ve iki arkadaşı iniyorlar araçtan. Tam 
bir sürpriz! Merhabalaşıyor, tanışıyor, 
tokalaşıyoruz… Onlar, Orhaniye 
yolundan dönmeyi düşünüyor.  Peşlerine 
takılıp göllere kısa yoldan ulaşma 
konusundaki son ümidimiz de bitiyor. 
Sormadan edemiyoruz, “nasıl geçtiniz 
orayı arkadaş?” diye. Aracı kullanan 
dostun yanıtı şöyle oluyor: “Bu araç 
hiçbir koşulda yolda kalmamak üzere 
tasarlanmış! Her engeli aşsın diye 
yapmışlar bunu. Dört tekerleği ayrı 
konumlarda olabiliyor da bana mısın 
demiyor! Siz hiç üzülmeyin. Oradan 
ancak bunun gibi araçlar geçebilir!”
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Geldiğimiz yoldan değil de tepenin 
sırt çizgisine kadar çıkıp dönüyoruz 
karavanları bıraktığımız yere. Oraya 
bakalım, buraya bakalım, şu kuşun 
fotoğrafını çekelim, olmadı bunu da; 
aman şu çiçek öbeğini fotoğrafını 
almadan geçmeyelim derken ayrımında 
olmadan sıfırı tüketmişiz! Kısacası 
göllere demiştik, ama oraya çok yakın 
bu yaylada konaklamak zorundayız. 
Hilmi, kömürlü küçük bir ocakta 
kahve hazırlıyor. Odunlarımız var. 
Tutuşturmak için kuru yapraklardan, 
köklerden topluyoruz biraz. Tuncer ocağı 
kuruyor, yaklaşık 50 yıl öncesinin izcilik 
deneyimine dayanarak. Orayı beğenmeyip 
karşısında ikinci bir ocak kuruyorum. 
“Olmaz” diyor Tuncer; “Rüzgara karşı 
değil, rüzgarın estiği yönde kurmalısın. 
Aksi halde ocağın tüm dumanı ile 
ateşin alevi üzerine gelir. Dediği doğru 
olmasın? Akla yatkın çünkü. 

“İnternet devrindeyiz, oradan böyle 
öğrendim” diyorum Tuncer’e, güya 

işi gülmeceye vurarak. Sonuçta nasıl 
olduysa, belki rüzgarın yönü değişti, işe 
yaradı bu ocak. Tuncer’in getirdiği kuru 
otları tutuşturup güzel bir ateş yaktım. 
Bir süre düzgün yanmasına göz kulak 
oldum. Sonra her şey yoluna girdi. Tuncer 
dereden su almaya gitti. Tayfur karavanın 
ocağında yumurtalı sucuk hazırlıyor. 
Layka etrafı kolaçan ediyor. Ateş iyiden 
iyiye parlarken soframızı kuruyoruz.

O da ne? Güneşin son ışıklarının 
kızarttığı yamaçların altından bir koyun 
sürüsü çıkagelmiyor mu? Sürünün çobanı 
Himmet Bey, doğrudan bize yöneliyor. 
Yanında da iki köpeği var. Biraz aşağıda 
gördüğümüz çoban kulübesi onun 
barınağıymış. Sürüyü son otlama turu 
için bu yana sürmüş. Çok güzel, çok 
besili hayvanları var. Layka ile çoban 
köpekleri arasında bir gerginlik olmuyor 
değil, ama kısa sürede ne yapıyorlarsa 
tatlıya bağlıyorlar meselelerini. Layka 
iki yaşında bir kurt; türünün en güzel, 
en gösterişli bireylerinden. Telaşsız, 

endişesiz bir merakla sürüyü gözlüyor. 
Öyle yiyecek gibi, saldıracak gibi 
bir hali katiyen yok. Yalnızca merak 
var bakışlarında. Tayfur, “Bu, kendi 
türü dışındaki hayvanlarla ikinci 
karşılaşması” diyor. İki hafta önce atlarla 
tanışmış.

Bu arada Himmet Bey’i soru yağmuruna 
tutuyoruz. Yol, bir hafta öncesine değin 
geçilir durumdaymış. Öyle şiddetli bir 
yağmur, ardından öyle şiddetli bir dolu 
yağmış ki ne yol kalmış ne iz! “Yirmi 
yıldır bu dağlardayım, böylesini hiç 
görmedim. Bu derelerin her biri o gün 
geçilmez bir ırmağa dönüştü” diyor. 
Himmet bey hoşsohbet insan, her 
sorumuza yanıt veriyor. Dağa ilişkin, 
yaylaya ve yaylalara ilişkin birçok 
ayrıntıyı öğreniyoruz ondan. Bunların 
içinde en ilginci, en şaşkınlık vereni 
yaylaların ve yaylacılığın işlevinin 
temelden bir dönüşüme uğradığını 
öğrenmek oluyor desem, yeri. Şöyle 
açıklayayım: Yayladaki koyun sürülerinin 
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sütüyle hiç kimse ilgilenmiyor artık. 
Himmet Bey’in sürüsünde üç yüzden 
fazla koyun var, sütleri sağılmıyor! 
“Peynir de mi yapılmıyor?” diyoruz; 
“Hayır, yapılmıyor!” diyor…

AYIN ALTINDA, 
ATEŞİN BAŞINDA
Üzerinde konakladığımız bu yola, 
“Kaçakçı Yolu” denilirmiş. Yaylanın 
belirli bir adı mutlaka olmalı, ama 
Himmet Bey yalnızca “Keles Yaylası” 
diyor. Kamil Hilmi elindeki cihaz’a 
nerede olduğumuzu sorduğunda, anında 
yol çizgilerini ve nerede durduğumuzu 
işaretleyen uydu haritası geliveriyor 
ekrana. Ne var ki ekranda yaylanın da, 
geçemeyip üzerinde konakladığımız 

yolun da ismi yok. Hilmi: İşte, bu işler 
artık böyle. Yakın zamana kadar bu 
ekrandaki görüntü olsa, olsa askeri 
paftalarda olurdu, şimdi her yerde 
ve her isteyenin elinin altında. Bak:  
“Neredeyim” diyorsun, kefere anında 
nerede olduğunu bildiriyor! Kaybolmak 
istesen de kaybolamıyorsun, kısacası… 
Kaçakçı Yolu deyip geçmemeli. Altında 
siyasal, toplumsal tarih var. Her adımda 
dereler ve kar yığınları ve göçükleri 
ile kesilmiş, bozulmuş o yolda Reji 
yönetiminin el koyduğu emtia İnegöl’e, 
Kestel’e, Gürsu’ya ve köylerine katır 
sırtında ulaşırdı. Bu yol üzerindeki Keles 
ve Orhaneli de Bursa’yı, dolayısıyla 
İstanbul’u Anadolu’nun içlerine bağlayan 
güzergahta çok önemli duraklardı. 
Buradan taşınan emtia içinde tütünün 

özel bir yeri vardı doğal olarak. 
Çünkü onsuz yapamayan tiryakileri 
o zaman da günümüzdeki gibi çoktu. 
Kimileri için ekmekten, sudan bile 
önde gelen bu “ihtiyaç maddesi” Reji 
gelirlerinin önemli bir kalemiydi. Bu 
yüzden sıkı sıkıya denetim altında 
tutulmak isteniyordu.  “Ayıngacılar” 
diye adlandırılan tütün taşıyıcıların 
öyküleri, tıpkı öteki kaçakçı öyküleri gibi 
edebiyatımızda özel bir yer tutar...

Bir de kolcuları vardı Reji’nin. En gözü 
pek adamlardan seçilirdi bunlar. İyi 
binici ve iyi atıcıydılar. Atları en iyi 
haralarında özel olarak yetiştirilirdi. 
Daha taylıklarında kurşun vızıltısına, 
tüfek patlamasına alıştırırlardı. 
Ayıngacılarla çatışmalarda binicisinin 
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bir işaretiyle yere çöküp ona siper 
olduklarını dahi duymuşluğum vardır. 
İşte, bu yolun üzerinde ateşin karşısında 
küçük soframızın başındayız.  Gökyüzü 
yıldız kaynıyor. Ünlü yıldızları seçmeye 
çalışıyoruz. Pek azını adı, sanıyla 
çıkarabiliyoruz. Çünkü unutmuşuz 
gökyüzünü. Unutmasak bile günlük 
yaşamımızda yıldızların bir yeri yok. 
Olmayınca da hangisi Venüs, hangisi 
Merkür hatırlanmıyor. Oysa burada 
Samanyolu bile açık seçik…
Birden karşımızdaki yamaçlar ağarmaya 
başlıyor: Ay doğuyor. Ayın on dördü bir 
ay! Testekerlek, koskocaman, parlak bir 
sini! Hırsızın sinisi! 

Tayfur, ateşten uzaklaşıp kare kare 
çekmiş doğuşu. Gösteriyor. Çok 
güzel… Dağlar üzerine, Uludağ 
üzerine konuşuyoruz. Tayfur, hepsi de 
dağlar üzerine şiirler okuyor. Tuncer 
Dadaloğlu’ndan bir türkü söylüyor. 
Hilmi, “Otuz Üç Kurşunlu Yürek” 
şiirine konu olan olaylarla ilgili 
dedesinin tanıklığını aktarıyor. Dede, 
o tarihte Özalp karakolunda polis 
memuru. Uludağ’ı anlatmak da bana 
düşüyor.  İlk Çağ’daki tanrılarının evi 
Olympos’tan, Keşiş ve ardından Derviş 
Yurdu olmasından, söz ediyorum. 
İnsanın burada kendini Tanrı ile yüz 
yüze duyumsadığını söylüyorum. Buna 
ilişkin anlatılanları aktarıyorum. Sonra 
uyuyoruz.

Sabah yoğun bir sise açılıyor gözlerimiz. 
Bir sis ki “kurşun geçirmez” türünden. 
Sonraki saatlerde de gidip geliyor 
birkaç kez. İndiğinde göz gözü görmez 
oluyor. Bir yarım saat geçmiyor toprağa, 
taşlara, ardıç çalılarına nemini bırakarak 
yeniden yükseliveriyor zirveye doğru. 
Ardından yağmur, ardından güneş, 
ardından yeniden sis, yeniden yağmur, 
yeniden güneş ve arada bir dolu… 
Uludağ’ın, gözden uzak ulu başı günü 
ve geceyi böyle yaşıyor. Uludağ’a 
doyulmaz ya, toparlanma vakti geliyor. 
Ateşi akşamdan söndürmüştük, ocağı 
kapatıyoruz, atıkları topluyoruz ve 
çıktığımız yoldan dönüyoruz Bursa’ya.
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Aziz ELBAS - BBB Kültür ve Turizm Daire Başkanı

Uludağ ve eteklerindeki yaşamın izleri 
milattan öncelere dayanır. Bazı bulgulara 
göre ise çok daha eskilere. Uludağ’ın 
eski isminin Olimp olduğu, eski Roma 
ve Yunan kaynaklarında ifade edilir. 
Saturnino Xinimez adlı araştırmacıya 
göre Uludağ eteklerine yerleşen ilk 
kavim Bithinyalılar ve Misyalılar 
olarak gösterilir. Bu iki kavim Frigya 
grubuna dahil olmakla birlikte Etiler ile 
birlikte bu yörelere gelip yerleşmişlerdir. 
Dağ bu iki kavim arasında uzun 
süre paylaşılamamış her ikisi de 
buralara hakim olmak adına mücadele 
vermişlerdir. Ancak bu uzun soluklu 
mücadelede üstünlüğün sağlandığı pek 
söylenemez. Bunun neticesinde dağın 
Bursa’ya bakan tarafı Bithinya Olympi, 
Misiye bakan tarafı ise Mysia Olimpi 
olarak adlandırılmıştır.

Dağdaki bu amansız mücadele Doğu 
Romalıların gelmesi ve buralara hakim 
olmasına değin sürmüştür. Doğu 
Romalılar ile birlikte dağın adeta 
kimliği değişmiş adı keşişler, rahipler 
ve manastırlar ile birlikte anılmaya 
başlanmıştır. Dağın güney eteklerinde 
yapılan alan araştırmalarında bulunan 
bazı yazıtlardan dağın kutsallığı açıkça 
ifade edilmiştir. Doğu Roma döneminde 
birçok tapınağın dağın farklı bölgelerinde 
inşa edildiği yapılan araştırmalarda 
ortaya çıkarılmıştır. Hristiyanlığın 
yayılmaya başlamasıyla Uludağ 
Keşişlerin ve İsevilerin ibadetlerini 
rahatça yapabilecekleri mekanlar olarak 
görülmüş, bunun örnekleri ve izleri 

dağın güney etekleri başta olmak üzere 
birçok bölgede görülebilmektedir. 
Roma İmparatoru I. Constantinus’un 
M.S. 313’te Milan fermanını yayınlayıp 
Hristiyanlara din özgürlüğü vermesinden 
sonradır ki Olymp, keşişlerle anılır 
hale gelmiş, küçüklü büyüklü sayıları 
40’ı bulan (bazı kaynaklara göre 100) 
manastırın kurulduğunu ifade edilir. 
Buralarda yaşayan keşişlerin sayıları her 
bir manastırda bazen 100’ü geçmiştir.

Uludağ’a çıkan herkesin dikkatini çeken 
2 bin 487 rakımlı zirve tepede yer 
alan taş yapının, İmparator Konstantin 
Kopranim zamanında Rahib Nesefor 
tarafından kurulan Medis Manastırı’nın 
bir parçası olduğu Şarl Teksiye ve 
Hammer tarafından ifade edilmektedir. 
Bu dönemlerde Hristiyan dünyasının 
önemli rahiplerinden birçoğu dağın 
değişik yerlerine gelip yerleşerek 
münzevi hayat yaşamışlardır. Bir ara 
Hristiyanlığın önemli merkezlerinden 
birisi olarak dahi görülmeye 
başlanmıştır.7. ve 8. yüzyıllarda 
Bizans İmparatoru Leon’un kiliseler 
ve mabetlerde yer alan resim, tasvir 
ve heykellere karşı başlatmış olduğu 
mücadele kapsamında bütün kilise ve 
manastırlardaki resim, heykel ve benzeri 
tasvirler yakılıp yıkılmış, karşı gelen 
bir çok din adamı idam ettirilmiştir. 
116 yıl süren bu süreçte Uludağ’daki 
manastırların önemli roller üstlendikleri 
ifade edilir. Bir çoğu ayaklanmalara ya 
direkt olarak katılmış ya da bu olumsuz 
ortam nedeniyle başka yerlerden gelen 

ve Hristiyan aleminde önemli yerler 
edinmiş rahip ve papazlara sığınma 
alanları olmuşlardır. Bu aşamada 
Uludağ’daki birçok manastır İmparatorlar 
tarafında yakılıp yıkılmıştır. Yakalanan 
din adamları öldürülmüştür. Uludağ’ın 
muhtelif bölgelerinde yer aldığı 
kaynaklarca ifade edilen manastırlar 
konusunda kısaca şu bilgiler verilmekte; 
İnkaya Köyü civarında Uludağ yolunun 
batısında bir tepe üzerinde arazisi  
St.Tarais tarafından bağışlanarak kurulan 
ABRAMİTLER Manastırı bulunmakta 
idi. 
Uludağ yolunun 3. kilometresinde sağ 
tarafta olduğu belirtilen AGORLAR 
Manastırı 8. yüzyılda meydana gelen 
resimlerin kaldırılması olaylarından 
en çok etkilenen manastırlardandır. 
Döneminin gözde manastırları arasında 
yer alan manastıra yine dönemin 
önemli rahiplerinden St.Martyrs ve 
Damien burada görev almışlardır. Fazla 
ziyaretçilerinden ötürü çevresinde 
konaklama amacıyla başkaca yapılar 
da inşa edildiği, sonra bu yapıların 
manastırın şubelerine dönüştüğü ifade 
edilir. 
 
Uludağ eteklerinde Fidyekızık ve 
Cuamalıkızık arasındaki Balıklı deresine 
yakın bir yerde küçük bir zaviye olarak 
hizmet veren ARKUNON Manastırı 
görevden azledilen Pruyraz başrahibi 
St Pol tarafından sığınak olarak 
kullanılmıştır. Tasvirler konusunda çıkan 
anlaşmazlıklarda burada saklanmıştır. 
Cilimboz deresinin kaynağına yakın 

MÜNZEVİ HAYATIN VAZGEÇİLMEZ MEK ANI 

“KEŞİŞ DAĞI”
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Küçük Sivritepe manastırı kalıntıları 
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bir bölgede kurulan BALE Manastırı 
7. yüzyıl sonlarında inşa edilmiştir. 
Çevresinde birçok hücrelerden 
bahsedilmektedir. Hünkar Köşkünün üst 
taraflarındaki bölgede mağaralardan 
faydalanılarak kurulan DEL zaviyede 
(manastırında)  St.Pier uzun zaman 
inziva hayatı geçirdiği ifade edilir. 
DALMAT Manastırı Hamamlıkızık 
Köyü’nün üzerinde 900 rakımlı bir 
mevkide kurulmuştur. Cumalıkızık ve 
Hamamlıkızık arasından geçen Kilise 
Deresi boyunda 1450 rakımlı mevkide 
kurulan FOTİNADYOS Manastırı 
Uludağ eteklerindeki en yüksek rakımlı 
manastırıdır. Uludağ’ın doğu eteklerinde 
Aksu köyünün Kuzey-Doğusunda 700 
rakımlı bir mevkide kurulan FÜLÜBÜT 
Manastırı diğer manastırlara nazaran 
bitki örtüsü daha zayıf bir bölgededir. 
Manastırda St. Kostantin’in kaldığı ifade 
edilir.  

Cumalıkızık ve Hamamlıkızık arasından 
geçen Kilise Deresi boyunca 980 rakımlı 
tepe üzerinde GARADİNA adında 
mütevazi bir manastır kurulmuştur. 
Fidyekızık köyünden yukarıya Kaplıkaya 
deresi boyunca 1000 rakımlı eski adı 
ile halk arasında Gölcük yaylası olarak 
bilinen mevkide kurulan HADIMLAR 
(ENÜK) Manastırı’nın tarihi 7.yy 
sonlarına rastlamaktadır. Küçük St. 
Antuvan ve St. Jak gibi Hristiyan 
dünyasında dönemin birçok önemli 
rahibine ev sahipliği yapan manastır 
adı en çok duyulan manastırlardandır. 
İmparator tarafından dikkate alınan 
manastırlardandır. İnkaya Köyü 
yakınlarında 814 S.Pierre d’Atroa 
tarafından kadınlara mahsus olarak 
kurulan KADINLAR Manastırı 
mevcuttur. Kadıyayla’da ise KATARLAR 
Manastırı kurulmuştur. Ormanlık alanda 
kurulmasına karşın ağaçların yangınlar 
sonucu yok olmasıyla bu özelliğini 
yitirmiştir. 

Fidyekızık ve Cumalıkızık köyleri 
arasından geçen Balıklı deresinin 
dağa çıkarken sağında kurulan KRİL 
Manastırı yaklaşık 450 rakımlı kestanelik 

küçük bir yayla da inşa edilmiştir. 
Manastırı kuran ve burada hizmet veren 
Rahip Kril’in buradan Makedonya’ya 
geçtiği, Ohri de uzun süre kaldığı ifade 
edilir. Kiril alfabesinin Rahip Kril’in 
yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıktığı 
yönünde görüşler vardır. Manastırın 
enkazları arasında üzerinde SALİP resmi 
bulunan bir direk ve yuvarlak bir havuz 
bulunmakta imiş.

Kadıyaylası’ndan Bursa’ya doğru 575 
rakımlı bir konumda LİBYANA adında 
bir manastır yer kurulmuştur. Bölgeye 
Türklerin gelmesi ile terk edilen manastır 
Araplar Tekkesi hizmet vermiştir. 
Kadıyayla civarında 860 rakımlı mevkide 
kurulan MEZOLİMP Manastırı’nın uzun 
zaman enkazları arasında Fundalıklar 
arasında bulunmakta imiş. İkonalar 
tartışmaları ve savaşları sırasında 
St.Piere d’Aroa’nın rahipleri buraya 
topladığı ifade edilir. Cumalıkızık 
Köyü’nün güneyinde 600 rakımlı 
mevkide Kilise Deresi’ne yakın bir 
konumda MONOKOSTONON adında 
bir manastır kurulmuştur. Derekızık 
Köyü’ne yakın bir konumda kurulan 
OLİMPİAKUM adındaki manastır 
hakkında fazla bir bilgi yoktur.  
Çekirge’nin Güney-Doğusunda Papaz 
Montein tarafından kurulan PERLER 
Manastırı’ndan söz edilir. 

Cumalıkızık ve Hamamlıkızık arasından 
geçen Kilise Deresi boyunda kurulan  
PİSSİDANİ adındaki manastırda 
St.Euthyme ve Jeune adlı rahipler 
kalmışlardır. Yine Kadıyaylası’nda 1075 
rakımlı mevkide 781 yılında kurulan 
SAKUDYAN Manastırı Hristiyanlığın 
büyüklerinden sayılan  St.Teodor  Stidit 
ve St. Jozef Tessalonik gibi rahipler 
burada kalmışlardır. Manastırlar 
ve Zaviyeler civarında dişi hayvan 
beslemek yasaklanmasına karşın buranın 
etrafı bir çiftliği andıracak derecede 
hayvanlar ile dolu olduğu, manastırdaki 
rahip ve keşişlerin bunları besleyerek 
ticaret yaptıkları ifade edilir. Hayvan 
beslemenin yasak olduğu St. Teodor 
döneminde manastır bu fiilinden ötürü 

Hristiyan aleminde adından sıkça söz 
ettirmiştir. Burada kalan keşişlerin sayısı 
bir ara 100 aşmıştır hatta her bir yandan 
rahipler buraya gelmek için aralarında 
yarışır hale gelmişlerdir. 
İmparator VI. Kostantin Bursa’ya 
geldiğinde bu manastıra ayrı bir değer 
verdiği halde papazlarının kendisini 
karşılamaya gelmediklerini görünce 
Platon adlı bir papazı hapse attırıp 
diğerlerini de oldukça hırpalatmış 
ve bu manastıra sağladığı yardımları 
kesmiştir. Uludağ’ın en güzel manastır 
yapılarından birisi olan yapı, yaşadığı bu 
olumsuzluklara rağmen uzun süre ününü 
korumuştur. En dikkat çekici tarafının 
ise mozaik kaldırımları olduğu söylenir. 

Cumalıkızık ve Hamamlıkızık arasından 
geçen Kilise Deresi boyunda halk 
tarafından Düz Dağ mevkii olarak anılan 
ve kestane ağaçlarının bulunduğu bir 
tepe üzerinde yer alan SEMBOLLER 
Manastırı 7. yüzyılda meydana gelen 
isyanlar sırasında yapılmıştır. 
Çan icadından önce mensuplarını 
çağırmak amacı ile kullanılan zincirler 
ile asılı tahta levhaların en çok 
bulunduğu manastır olarak meşhur 
olmuştur. Manastırda ünlü rahiplerden 
Limnyot, Teosterikt ve Timote gibi din 
adamları da zaman içerisinde yaşamıştır. 
Küçük yaştan itibaren manastır hayatına 
atılarak tamamen münzevi bir hayat 
yaşayan Rahip Teosterikt ölünceye değin 
kadın yüzüne bakmadığı anlatılır. Rahip 
Limnyot ise kilise ikonlarına karşı 
savaş açan İmparator Leon’u dinsizlikle 
suçlamış, bu yüzden işkencelere tabi 
tutulmuş, İmparator Kostantin Kopranim 
tarafından ise burnu kesilerek başı 
yakılmıştır.

Hadımlar Manastırı’nın doğusunda bu 
manastıra yakın bir bölgede Balıklı 
deresinin civarında 870 metre rakımlı 
Yurt Yeri adı ile anılan bir mevkide 
SİNSEL adında bir manastırdan söz 
edilir. Cumalıkızık ve Hamamlıkızık 
arasından geçen Kilise Deresi boyunda 
1150 rakımlı tepede SMİLAKYON 
adında bir manastır kurulmuştur. Misi 
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Köyü’nün yakınlarında Nilüfer Çayı’nın 
kenarında kurulan ST.SACHARİA 
Manastırı’nın St. Pol tarafından 
yaptırıldığı ifade edilir. Rivayete göre 
Kudüs’e gitmek için yola çıkan St.Pol 
Kızılırmak yakınlarında kendisine 
gaipten gelen bir ses üzerine geri dönüp 
kendisine gösterilen yerde söz konusu 
manastırı inşa ettirir. ST. AGAPİUS 
Manastırı ise İnkaya Köyünün kuzeyinde 
kurulmuş küçük bir manastırdır. 
Fidyekızık köyü üzerinde Kaplıkaya 
deresi boyundan yukarıda 1000 metre 
rakımlı Kilise Tepe olarak anılan yerde 
ST.ANTUVAN LEJON Manastırı 
kurulmuştur. Fidyekızık ve Cumalıkızık 
köyleri arasından geçen Balıklı deresinin 
kıyısında Kril Manastırı’na yakın bir 
konumda ST. JORC adında bir manastır 
kurulmuştur. Cilimboz kaynağına yakın 
620 rakımlı bir mevkide ST.NİKOLA 
adında bir manastır kurulmuştur. 
Cumalıkızık Köyü’nün aşağısında Balıklı 
Deresi civarında ise hakkında fazla 
bilgi bulunmayan ST. VİERJ adındaki 
manastır kurulmuştur.
 
Abdal Murad Türbesi’nin bulunduğu 
alanda TRİKALİS adındaki bir 
manastırda Hristiyan dünyasında tanınan 
St. Yuvanis adındaki rahip uzun yıllar 
burada münzevi bir hayat yaşamıştır.  
İmparator Teofil Kilise ikonaları için 
kendisinin görüşlerini burada aldırmıştır. 
Resimleri hakkında görüşmek istediği 
Yuvanis’i burada buldurmuştur. Manastır 
Bursa’nın kuşatılmasıyla birlikte 
dervişlerce zaviye olarak kullanılmıştır. 
Uludağ manastırları konusunda yapılan 
en önemli çalışma Bursa Fransız Kilisesi 
rahibi Pierre Bernardin Menthon’un 
1935 yılında Paris’te yazdığı ‘Olympe de 
Bithynie’ adlı kitaptır. 

Bu kitaba göre;

Kaplıkaya – Deliçay Arası: 
1) Kril Manastırı, (Monastere des Crile)
2) Hadımlar Manastırı, (Monastere des 
Ennugues) 

3) Sinsel Manastırı, (Monastere des 
Syncelle)
4) Semboller Manastırı, (Monastere des 
Symboles)
5) Gradina Manastırı, (Monastere des 
Gradines)
6) Similaykyon Manastırı, (Monastere 
des Symlakion)
7) Pissadini Manastırı, (Monastere des 
Pissadyn) 
8) Fotinodyos Manastırı, (Monastere des 
Photinodios) 
9) Delmat Manastırı, (Monastere des 
Dhelmat) 
10) Monokastonon Manastırı, (Monastere 
des Monacastonon)
11) Aziz Antuan Lö Jön Zaviyesi, 
(Ermitage des St. Antoine le jeune)
12) Aziz Jorj Zaviyesi, (Monastere des 
Saint George) 

Nilüfer – Gökdere Arası:
1) Perler Manastırı, (Monastere des 
peres)
2) Agorlar Manastırı, (Monastere Les 
Agaures)
3) Aziz Agapios Manastırı, (Monastere 
Saint Agapios)
4) Lökadlar Manastırı, (Monastere 
Leucades)
5) Abramitler Manastırı, (Monastere 
Abramites)
6) Bale Manastırı, (Monastere Balee)
7) Aziz Zekeriya Manastırı, (Monastere 
Saint Zacharie)
8) Trikalis Zaviyesi, (Ermitage 
Trichalice)
9) Aziz Nikola Zaviyesi, (Ermitage Saint 
Nicolas)
10) Aziz Konstantin Zaviyesi, (Ermitage 
Saint Constantin)
11) Kadınlar Manastırı, (Monastere de 
Femmes)
 
Gökdere – Kaplıkaya 
(Sobran) Arası:
1) Sakküdyon Manastırı, (Monastere 
Saccudion)
2) Katarlar Manastırı, (Monastere des 
Cathares)

3) Libyana Manastırı, (Monastere des 
Libiana)
4) Mezolimp Zaviyesi, (Ermitage des 
Mesolympe)
5) Del Zaviyesi, (Ermitage des Dele)

Değerli hocamız Prof. Dr. Mefail Hızlı, 
yaptığı bir söyleşide kesin olmamakla 
birlikte, Hazreti Peygamberin yakın 
çevresi ve Ashab ı Kiram’dan olan 
Selman-ı Farısi’nin İslamiyet’i seçmeden 
evvel Uludağ’a gelerek buradaki 
manastırlardan birinde kaldığı ve 
rahiplerle görüştüğü yönünde bilgi ve 
bulgulara rastlandığını ifade etmiş idi.  
Dağın farklı bölgelerinde çok sayıda 
kurulan manastırlarda münzevi hayat 
yaşayan Ortodoks Hristiyan keşişler. 
Bursa’nın kuşatılması ve bu bölgelere 
Müslüman Türklerin gelmesiyle birlikte 
buralardan göç ederek Yunanistan’daki 
Aynaroz bölgesine göç ederler. 
Uludağ diğer adıyla Olympos, diğer bir 
adıyla da Keşiş Dağı tarih boyunca hep 
kutsal bir bölge olarak görülmüş birçok 
din adamı, devlet adamı ve komutan 
dağın yamaçlarına gömülmek için 
vasiyetlerde bulunmuşlardır. Münzevi 
adresin en gözde adreslerinden birisi 
olarak tarih boyunca keşişlerin ve 
dervişlerin mekanı olmuştur. Anlatıla 
gelen hikayeler, elde edilen bilgiler, 
araştırmalarda ortaya çıkan bulgular hep 
bu durumu destekler niteliktedir.

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
kurulan Mağara ve Uludağ Manastırları 
Araştırma ekibiyle başlatılan 
araştırmalar kapsamında hep bu izlerin 
peşine düşülmüş, bitki örtüsünün 
yoğunluğu nedeniyle binbir zorlukla 
ulaşılabilen bölgelerde alan araştırmaları 
neticesinde önemli sayılabilecek 
tespitler yapılmıştır. Çalışmalara hız 
kesmeden devam etmektedir. Amaç 
önemli bir zenginliğimiz olan Uludağ 
manastırlarının turizm konseptinde 
değerlendirilmesi. Bu yolda ise emin 
adımlarla ilerleniyor. 
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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, 
İznik Kaymakamlığı, İznik Belediyesi 
ve Uludağ Üniversitesi işbirliğinde 
düzenlendiği “İznik Çalıştayı”nda; 
Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı 
medeniyetlerinin arkeolojik ve etnografik 
kalıntılarıyla bütünleşerek adeta bir açık 
hava müzesi olan İznik’in tüm değerleri 
masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi’nin 
1963 yılından beri İznik’le ilgilendiğini 
ve bölgede çok sayda araştırma yaptığını 
belirten Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Ara 
Altun, Koruma Amaçlı Plan ve Ruhsata 
aykırı yapılaşmanın maddi kültür 
mirasının giderek ihmaline ve İznik 
kentinin kimliğinin değişmesine yol 
açacağını söyledi.

Makedonya Kralı Büyük İskender’in 
kumandanlarından Antigonius 
Monophthalmos tarafından M.Ö. 
316’da kurulan ve bilinen 2500 yıllık 
tarihinde Roma, Bizans, Selçuklu ve 
Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği 
yapan Bursa’nın İznik İlçesi’nin 
arkeolojiden, tarihi yapılara, tarımdan 
göle kadar tüm değerleri bilimsel olarak 
ele alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin 
İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı 
ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle 
düzenlendiği “İznik Çatıştayı” DSİ 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. 
İznik Kaymakamı Hüseyin Karameşe, 
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın 
ile çok sayıda akademisyenin katıldığı 

çalıştayın açılışında konuşan Belediye 
Başkanı Osman Sargın, bir açık hava 
müzesi olan ilçenin kültür mirası olarak 
gelecek kuşaklarına taşınmasına katkı 
sağlayacak çalıştaya destek veren 
herkese teşekkür etti. İznik Kaymakamı 
Hüseyin Karameşe de 2500 yıllık 
tarihi bir geçmişe rağmen ilçenin 
tarihi varlıklarına ilişkin derli toplu bir 
envanterinin bulunmadığını belirtip, 
envanter çalışması başlattıklarını söyledi. 
İznik surlarını çevreleyen 276 parselin 
zaman içinde işgal edilmiş olduğunu 
kaydeden Karameşe, sur içindeki işgal 
alanlarının kamulaştırmasına yönelik 
çalışmalara da hız verdiklerini vurguladı.

ÇARPIK YAPILAŞMA 
“MÜZE KENTİ” TEHDİT EDİYOR
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İLK TÜRK BAŞKENTİ
Açılış konuşmalarının ardından ‘Antik 
dönem’ başlıklı ilk oturumunda konuşan 
Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Ara Altun 
“İznik’te Kültür Mirasının Durumu” 
konulu bir sunum yaptı. Prof. Dr. 
Altun, İznik’in kültür mirası açısından 
Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde, tüm 
dönemlerden izler taşıyan bir Arkeoloji 
– Sanat Tarihi laboratuvarı niteliğiyle 
üzerinde ne kadar durulur ve irdelenirse 
buna değer artılara sahip bir kent 
olduğunu söyledi. Tarihsel süreç içinde 
İznik’in her dönem önemli bir kent 
olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Altun, 
“Roma kentinin mirasçısı olan Doğu 
Roma – Bizans egemenliğinde Konsil 
kenti İznik, Hristiyanlık yapılarına 
kavuşmuş, Ayasofya, Koimesis gibi sur 
içi ve sur dışı manastırları ve bunlara ait 
kilise yapılarının yapımına girişilmiştir. 
1071 Malazgirt Zaferi Anadolu’yu 
Türklere açtığında, kısa sürede batıya 
ilerleyen kuvvetler ve beraberinde gelen 
boylar için İznik, Anadolu’da ilk Türk 

Başkenti olma onurunu kazanmıştır” 
dedi.

ÇARPIK YAPILAŞMA TEHDİDİ
İznik’in tarihçiler açısından her dönem 
bir çekim merkezi olduğunu ve çok 
sayıda araştırmaya ev sahipliği yaptığına 
dikkat çeken Prof. Dr. Altun, “İstanbul 
Üniversitesi’nin 1963 yılından beri ilgi 
alanında olan ve önemli birikim sağlayan 
araştırmaları koruma çalışmalarına 
paralel yürütülmüştür. O yıllarda hemen 
bütün yapıları kiremit örtülü çatılara 
sahip olan İznik’te, Koruma Amaçlı İmar 
Planı ve Sit kararına rağmen günümüzde 
çatılı yapı sayısı giderek azalmakta, 
2 binlerden 30 binleri aşan nüfus 
yoğunluğu sur içi yapı yoğunluğunu 
dikine artırmaktadır. İleride önemli 
veraset sorunlarına yol açacak olan 
Koruma Amaçlı Plan ve Ruhsata aykırı 
yapılaşmanın maddi kültür mirasının 
giderek ihmaline ve İznik kentinin 
kimliğinin değişmesine yol açacağı 
endişesi doğmaktadır” diye konuştu.

HATALI AĞAÇLANDIRMA 
UYARISI
Anıtsal eserlerin etrafında çevre 
düzenlemesi adı altında yapılan yanlış 
ağaçlandırma çalışmalarına dikkat 
çeken Prof. Dr. Altun, doğru ağaç seçimi 
yapılmadığı için zamanla büyüyen 
ağaçların eserlerin algılanmasını 
zorlaştırdığını vurguladı. İznik’teki Yeşil 
Cami’den örnek veren ve yıllar önce 
çektiği fotoğrafı gösteren Prof. Dr. Altun, 
“Ağaçlar küçükken, tarihi yapı tüm 
heybetiyle görülebiliyor. Ancak ağaçlar 
büyüyünce Yeşil Cami’ni algılanması 
iyice zorlaştı. Bu ağaçları kesmek de 
mümkün olmuyor. Bu nedenle özellikle 
dikilecek ağaçların yapıları gölgede 
bırakmayacak şekilde seçilmesine dikkat 
edilmeli” dedi. Çalıştay kapsamında 
Yrd. Doç. Dr. Bedri Yalman “Tiyatro’nun 
tarihi ve kazıları”, Arş. Gör. Hazal 
Çıtakoğlu da “Arkeolojik Müze 
Araştırmaları” konulu bir sunum yaptı.
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İZNİK ÇALIŞTAYI NOTLARI

Doç. Dr. Doğan YAVAŞ

Bursa’nın şirin ilçesi İznik’in tarihini, 
tarihi coğrafyasını, doğal zenginliklerini 
ve sahip olduğu kültürel mirasını 
bütün yönleriyle konuşmak ama bu 
konuşulanları da hayata geçirmek 
amacıyla düzenlenen İznik Çalıştayı 13-
14 Haziran Cuma ve Cumartesi günleri 
İznik D.S.İ. Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Aziz Elbas 
başkanlığında, Uludağ Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Doğan 

Yavaş’ın akademik koordinatörlüğünde 
ve Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü 
Vekili Nur Çakır’ın sekreteryasında, 
İznik Kaymakamı Hüseyin Karameşe 
ve Belediye Başkanı Osman Sargın’ın 
destekleriyle gerçekleştirilen bu 
çalıştayda İznik’in bütün yönleriyle ele 
alınması, belirlenen konu başlıklarında 
kimlerin çalışmaları olduğunun ve 
kimlerin araştırma yaptıklarının 
belirlenmesinin yanında İznik ile ilgili 
araştırmaları olanların da tanışmalarını 
sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalıştayın 
hedefi ise önümüzdeki yıl yapılması 

planlanan uluslar arası sempozyuma bir 
altlık oluşturmaktır. Bithinya, Roma, 
Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirleri 
vasıtasıyla tarihte önemli bir yere sahip 
olan İznik hakkında bugüne kadar 
yapılan araştırma ve incelemeleri bir 
araya toplamak, bu çalışmaları daha 
ileri safhaya taşıyarak geliştirmek 
ve uluslararası düzeyde tanınması 
için çalışmalar yapmak da çalıştayın 
kapsamındadır.

Yaklaşık 3.000 yıllık tarihi geçmişi olan 
İznik, stratejik konumu itibariyle sürekli 
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olarak onu sahiplenmek isteyen güçlerin 
çatışmalarına sahne olmuştur. Bu yüzden 
sık sık el değiştiren ve bunun sonucunda 
sıkıntılı günler yaşayan tarihi bölge, bu 
sayede birçok kültürün mirasına da ev 
sahipliği yapmış ve bu birikiminin büyük 
bir kısmını günümüze taşıyabilmiştir. 
İznik’in tarihi ve coğrafî zenginliğinin 
bize sunduğu tarihi ve kültürel mirasın 
yanında doğal güzelliklerinin de hem 
inanç hem de kültür turizmine elverişli 
olması bu bölgenin üzerinde yoğun 
programlar yapılması gereğini ortaya 
koymaktadır. Yapılan çalıştayın amacı 

da bu bölgede hangi konu başlıkları 
altında araştırmalar yapılabileceğinin 
görüşülmesidir. 

İlk olarak İznik’te tarih ve kültür 
varlıklarına genel bir bakış ile 
günümüzdeki durumları Antikçağ’da 
sikkeler ve yazıtlar ışığında İznik, İznik 
surları ve kapıları, Roma Tiyatrosu, 
İznik Ayasofyası (Orhan Camii), 
İznik’te toplanan konsiller, Koimesis 
Kilisesi, Senato Sarayı’nın lokasyonu 
ve göldeki bazilika hakkındaki görüşler 
paylaşılmıştır. Daha sonra da Osmanlı 

devri eserleri olarak Süleyman Paşa 
Medresesi, Hacı Özbek Camii, İznik 
Yeşil Cami, Nilüfer Hatun İmareti, 
Yakup Çelebi Zaviyesi, Şeyh Kutbeddin 
Zaviyesi ve Eşrefoğlu Camii gibi yapılar 
ve üzerinde konuşulmuş ve Erken 
Osmanlı dönemine ait olan mimarinin 
özelliklerine vurgu yapılmıştır. 

Davud-ı Kayserî, Taceddin-i Kürdî, 
Eşrefoğlu Rumî ve Şeyh Kutbeddin gibi, 
İznik dolayısıyla Osmanlı’nın ilk devir 
bilim adamlarından, mutasavvıflarından 
ve düşünürlerinden bahis açılarak 
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Türk-İslam kültürü açısından tasavvufi 
değerler ve unsurlar konuşulmuştur.

Antik Çağ’da İznik ve çevresinden 
geçen hac yolu, kervan yolu ve askeri 
yollar gibi ulaşım hatları, bugün mevcut 
olan bazı yol izleri ile birlikte Evliya 
Çelebi’nin seyahati esnasında izlediği 
ve Evliya Çelebi Yolu olarak tanımlanan 
güzergâh da tanıtılmıştır. Zaman 
içinde bakımsız kalmış ya da doğal afet 
sonucunda yok olma tehlikesi gösteren 
bazı binalar; Öncelikle İznik surları ve 
kapıları, Orhan Gazi’nin 1345 yılında 
İznik surları dışında inşa ettirdiği 
caminin rekonstrüksiyon ve hamamın da 
restorasyonu, Süleyman Paşa Medresesi, 
Çandarlı Türbesi ve hamamı gibi 
eserlerin restorasyon yoluyla acilen 
ayağa kaldırılarak bu yadigâr yapıların 
yaşatılması tavsiye edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin başlangıcından 17. 
yüzyıl sonlarına kadar çini ve keramik 
imalatının merkezi İznik idi. İznik 
çiniciliğinin dünü bugünü, çiniciliğin 
canlandırılmasında izlenmesi gereken 
strateji tartışılmış, yerel ustalar 
tarafından kişisel atölyelerde yapılan 
deneylere dayanılarak kaliteli üretim 
için gerekli olan çözümler anlatılmıştır. 
İznik çiniciliğinin, Bizans devrinden 
başlayarak tarihsel gelişimi üzerinde 
durulmuş, özellikle de 1963 yılından beri 
sürdürülmekte olan İznik Çini Fırınları 
Kazıları’ndan elde edilen veriler ışığında 
daha önce Milet, Haliç, Rodos ve Şam 
grubu olarak bilinen çini ve keramik 
tekniklerinin aslında İznik’te üretilmiş 
oldukları ve buradan devletin her 
köşesine hatta Avrupa’ya ihraç edildiği 
anlaşıldığı, bu eserlerin yerli imalat 
olduğu vurgulanmıştır. 

Son olarak; İznik gölünün canlı 
yaşam alanları yani fauna ve f lorası 
masaya yatırılmış, bu yöredeki 
endemik bitkiler, göldeki balık 
popülasyonu ve gölde dip taraması 
üzerine yapılan bazı araştırmaların 
özetleri katılımcılarla paylaşılmıştır. 
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Gölün kirlilikten kurtarılması için 
çeşitli kurumlarla işbirliği yapılması 
gerektiği ve zorunluluğu anlatılmıştır. 
Başbakanlık Devlet Arşivleri’nden elde 
edilen belgelerle, Osmanlı devrinde 
de zaman zaman gölün temizlenmesi, 
Gemlik körfezine bakan ayağın açılarak 
suyun sirkülasyonunun sağlanması, 
İznik gölünde Boyalıca, Çakırca ve 
Müşküle iskeleleri arasında yolcu 
ve eşya taşımacılığı, göl suyundan 
elektrik elde edilebilmesi için bazı 
çalışmaların yapıldığı ve göldeki balık 

avlama müzayedesi, sazcılık ve bunların 
mültezime verilmesi gibi konular 
işlenmiştir. Geçen yüzyıllarda düşünülen 
bu projelerden bazılarının günümüzde 
hayata geçirilebileceği düşünülmüş 
ve uygulanabilirliği konusunda ilgili 
kurumlar ve uzmanlarla bilim kurulu 
oluşturulması kararlaştırılmıştır.  
Uluslar arası sempozyum söz konusu 
olduğunda bu başlıkların daha da 
artacağı örneğin; Tarihi su yolları, su 
yapıları ve kemerleri (aquaduct), Doğa 
turizminde İznik (Mağaralar – Şelaleler- 

Kanyonlar - Yürüyüş yolları), İznik’te 
tarımsal değerler (Müşküle Üzümü 
- İnikli Eriği – İznik Zeytini), İznik 
mutfağı ve yemekleri, İnanç turizminde 
İznik gibi maddelerin de yer alabileceği 
kuşkusuzdur. 

Zengin kültür ve tarih potansiyeline 
sahip olan İznik’in bugüne kadar bir 
kültür envanterinin yapılmamış olması 
da büyük eksikliktir. Ayrıca demografik 
ve etnografik açıdan çok zengin bilgiler 
içeren İznik Kadı Sicilleri’nin taranması, 

yörenin mali ve iktisadi durumu hakkında değerli kayıtların yer aldığı temettuat defterlerinin okunarak değerlendirilmesi, 
bölgedeki yapıların vakfiyelerinin ve tahrir defterlerinin taranması da amaçlanan çalışmalardır. Bu çalışmaların hepsinin arka 
arkaya hayata geçirilmesi ve sonunda İznik kültür envanterinin hazırlanması planlanmaktadır.  

İznik hazire ve mezarlıklarındaki mezar taşlarının da okunarak yayınlanması ve zaten sürmekte olan Bursa Hazireleri projesinin 
bir ayağını da bu ilçedeki suskun kitabelerin oluşturması söz konusu olmuştur. Bunlardan başka İnikli, Ömerli, Elbeyli gibi 
köylerde yer alan sivil mimarlık örneği yapılar üzerinde de etütler yapılarak yöresel konut mimarisinin irdelenmesi ve plan 
şemalarının ve tiplemelerinin oluşturularak İznik’teki konut mimarisinde bundan sonra kullanılabilecek, bölgeye özgü plan 
tiplerinin oluşturulması için de girişimler başlamıştır. Bu köylerden İnikli’de Mimarlık, Sanat Tarihi ve İznik Meslek Yüksekokulu 
öğrencileri için rölöve ve restorasyon alanında yaz okulu açılması yönünde Uludağ Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı arasında bir protokol imzalanmak üzeredir.
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SIR VE SABIR

Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL

SABIR KIRMIZISI
Siz hiç mercan kırmızısının sesini 
duydunuz mu? Makamı nedir bu şarkının, 
ağır aksak mıdır düzeni, sazlıklardan 
kesilen bir neyde mi duyulur melodisi… 
Ya kobalt mavisinin, çiçekli desenlerin, 
turkuazın, servi ağaçlarının, narların, 
incirin? Toprağı yoğurup onu ışıltılı 
çiniye dönüştürenlerin alnından düşen 
terin? 

Siz hiç Osmanlı döneminde çiniler 
sandıklara yüklenirken çıkan sessizliği 
duydunuz mu? Çini üretmenin bazen 
nasıl bir tutkuya dönüştüğünü, sonsuz 
bir karışımlar dünyasının dehlizlerine 
dalan bu insanların nasıl aklın kıyısında 
gezindiklerini düşündünüz mü? İznik’teki 

Çiniciler loncasında, Çin’den bolca ithal 
edilen porselenler ortalığa yayıldığında, 
yapılan hararetli konuşmaları hiç 
duydunuz mu? 

Eskiden bizim de aklımızın köşesinden 
geçmezdi bu sorular. Oysa şimdi İznik’e 
yaklaşırken, beynimizdeki sorular 
azalmıyor artıyor. Yağmurla yıkanan 
yeşil, yekpare bir kütle gözümüzün 
önünden kayıp göle doğru akıyor. Zeytin 
ve incir ağaçları, sazlıklar, bulutlar ve 
kuşlar göle usul usul sokuluyor. İznik 
Gölü’nün dibinde bir albino yayın balığı 
av peşinde.  Bir düş gölünün içine mi 
düştük, yoksa bunlar aklımızın bize 
danışmadan yaptığı oyunlar mı, artık ona 
da siz karar verin. 

ALBİNO YAYINLARININ GÖLÜ
Aslında bizim düş olduğunu sandığımız 
şey; Antik Çağdan Roma dönemine, 
Bizans’tan Selçuklulara ve Osmanlı 
dönemine bu gölün kıyısına ve çevresine 
yığılan tarih. Bunlar düş değil gerçeğin 
ta kendisi. İznik gölüne özgü Albino 
yayın balıkları, ateş, su, toprak. En 
önemlisi ise kardıkları çamurla dost 
olmuş insanların, estetiği, güzelliği 
üretirken işlerine her anlamda sır 
katmaları ve bu yaptıkları işte çok 
alçakgönüllü, toprak kadar sevecen 
olmaları. 

Şimdi gölün kıyısına yakın Adil Can 
Güven’in çini atölyesindeyiz. Oysa bir 
yarım saat önce, Osmanlı ordusunun 
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seferden önce toplandığı Yenişehir 
ovasından hızla geçmiştik. Yenişehir’i 
yeni bir güne uyandırmış, uykulu yüzlerle 
okula giden öğrenciler, simitçiler, 
eşini kapıda işe gönderen kadınlar hep 
arkamızda kalmıştı. Evleri, meslek 
yüksekokulu gibi binaları ardımızda 
bırakıp kentin dışına, İznik yoluna 
çıkmıştık sabahın erken saatlerinde. 

Önce tepeler ve bir süre sonra da aşağıda 
İznik Gölü görünmüştü. Nedense 
göller bana hep içine kapalı insanları 
hatırlatır. Dertlerini ve sevinçlerini 
paylaşmayan ama gözlerinden çok şey 
bildiklerini hemen anladığınız insanlar 
gibidir göller. Günün parlayan ışıkları 
içinde, virajlarda kıvrıla kıvrıla aşağıya 
doğru inip, zamanının “bilginler kenti 
İznik”e Yenişehir tarafından girmiştik. 
Bilginler kenti İznik çünkü Osmanlı ilk 
medresesini 1331 yılında burada kurmuş.

İZNİK’İN KADERİNİ 
MALTEPE BELİRLEMİŞ
İlk Çağ’ın ünlü coğrafyacısı Strabon’a 
göre, günümüzdeki adıyla İznik, 
İÖ 316 yılında İskender’in mirasını 
paylaşmak üzere birbiriyle kapışan iki 
komutandan Antigonos Monophthalmos 

(tek gözlü) tarafından kuruldu. Kentin 
adı “Antigonia” oldu. Onbeş yıl kadar 
sonra Antigonos Monophthalmos’un 
açgözlülüğüne karşı savaşan Lysimakhos 
İÖ 311’de Hypsos Savaşı’nı kazanarak 
kente eşinin adını “Nikaia”yı koydu.

Gölün öbür yakasındaki tepelerin 
ardı deniz, denizi geçerseniz İstanbul 
yakınlarındaki Maltepe’ye fazla bir 
yol kalmaz. Şimdi biz kalkıp, İznik’in 
kaderini Maltepe belirlemiştir dersek de 
yalan olmaz. Bir gün süren ve sonunda 
Bizans’ın yenilgisiyle sonuçlanan önemli 
bir savaş Maltepe’de gerçekleşmiştir.

Maltepe’den de biraz öteye, Bizans 
dönemi İstanbul’una bir bakalım. 
Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos 
telaş içinde bağırıp çağırıyor. Nasıl 
telaşlı olmasın ki, Bursa’nın alınması 
yetmiyormuş gibi Orhan Gazi İznik’i de 
kuşatmış, gelen haberler hiç de iyi değil.  
Bizans İmparatoru ordusunu toplayıp 
Anadolu yakasına geçiyor. Orhan Gazi 
İznik kuşatmasına bir miktar asker 
bırakarak, Anadolu yakasında İstanbul’a 
doğru yürüyor. Pelekanon’da (Maltepe) 
iki ordu karşılaşıyor. Bir günlük 
muharebenin ardından Bizans İmparatoru 

yaralanarak İstanbul’a zor kaçıyor. Bu 
muharebeden sonra, artık bugünkü adıyla 
İznik için yardım alma ümitleri de son 
bulmuş oluyor. Kente Osmanlı ordusu 
giriyor. 

MATRAKÇI NASUH 
NEREDE DURDU?
1534 ve 1548’de Kanuni Sultan Süleyman 
Irak seferine çıktığında, İstanbul’dan 
İznik’e gelmiş ve oradan Yenişehir’e 
geçerek konaklamıştı. Kanuni’nin 
yanında minyatür sanatçısı, yazar 
Matrakçı Nasuh da vardır. Matrakçı 
Nasuh Beyan-ı Menazil-i Sefer-i 
Irakeyn adlı kitabında bu konaklamaları 
anlatır ve çizer. 1534’deki ilk seferdeki 
Yenişehir konaklaması Kurban 
Bayramına denk gelmişti. Matrakçı’nın 
Babasultan tepesine çıkarak çizdiği 
minyatürde Osman Gazi’nin sarayı, 
yanında saray hamamı, Ulucamii ve 
Kurşunlu Han görülmektedir. Ankara 
Savaşı sırasında Yenişehir’de bulunan 
Yıldırım Beyazıt’ın eşi ve çocukları da 
muhtemelen bu sarayda konaklamıştır. 

Matrakçı’nın İznik’ten İzmit’e giden yolu 
gösteren minyatüründe ise, bugün de 
gidip İznik’in 5 km. kuzeyinde Elbeyli 
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yakınlarında görebileceğimiz beştaş 
ortada göze çarpmakta. Anıtın Grekçe 
kitabesinden Nikaia Kapı’larını yaptıran 
Cassius Chrestus’un kardeşi veya yeğeni 
olan C.Cassius Philiscus’a ait olduğu 
anlaşılıyor. Yol kıvrıla kıvrıla yukarılara 
yönelmiş. Matrakçı Nasuh’a göre, İznik 
evlerinin damları kırmızı kiremitlerle 
kaplı. 1500’lü yılların ortasında Matrakçı 
Nasuh’un durduğu noktada durup, 
bugün oraların nasıl göründüğüne 
bakabilirsiniz.

“ÇİNİ” KELİMESİ 
NEREDEN GELİYOR?
“Çini” kelimesi ilk olarak Yavuz Sultan 
Selim’in (I. Selim) İran’dan dönerken, 
yanında Çin seramikleri getirmesiyle 
kullanıldı. Çin malı seramiklerin ünü ve 
Çin seramiğinin İznik seramiği üzerine 
olan etkileri yüzünden, İznik seramiğine 
“Çin’den gelen” anlamına gelen çini ismi 
verildi.

16. Yüzyılda önceleri Çin etkisinde 
çiniler bezeniyor. Asma dallarındaki 
üzümler süslüyor meyve tabaklarını. 
Servi ağacına bir asma dolanıyor. 
Devrin saray nakkaşı Kara Memi çiçek 
tasvirleriyle çinileri etkiliyor, bahar 
dalları açıyor çinilerde. 16. yüzyılın 
ortalarında Osmanlı pazarlarını ithal 
edilen Çin porselenleri dolduruyor 
ve İznik’te işler kötüye gitmeye 
başlıyor. Çiniler Avrupa’ya, Kahire’ye 
gönderiliyor. 

İşin içinde Roma 
var, Bizans var ama 
Osmanlı’dan önce 
bir dönem İznik’i 
alan Selçuklular 
da var. Malazgirt 
seferinden (1071)  dört 
yıl sonra, Kutalmış 
Beyin oğlu Süleyman 
Şah, İznik’i alarak 
Selçuklu devletini 
kurmuştu.  Selçuklu 
devletinin başkenti 
olan kent, Batı 
Anadolu’da Selçuklu 
siyasi yapılanmasında 

çok önemli bir yer aldı. İznik, haçlılar 
tarafından alınışına (1097) kadar geçen 
sürede Batı Anadolu’da, Türkleri ve 
Müslümanları temsil etti. O nedenle 
İznik çinileri arasında Selçuklu tarzı da 
önemli bir yer tutar.

BAHTİYAR USTA RAHMAN 
USTA VE DİĞERLERİ
Çok sayıdaki ustanın başında, padişah 
fermanıyla atanan ve görevinden 
alınabilen, çiniciler loncasını yöneten bir 
“Kaşicibaşı” olurdu o günlerde. Desenin 
ürüne çizilmesine “tahrir” denilirdi. 
Kırmızı demir oksitten, mavi kobalt 
oksitten, turkuaz bakırdan elde ediliyor. 
Her atölyenin kendine göre reçeteleri var. 
Boyaların gövdeye iyi tutunmasını ve 
cam gibi görünmesini sağlamak için sır 
katıyorlar. Bahtiyar adlı bir çini ustasının 
çok yaşlı olduğu bir dönemde bile nasıl 
hâlâ ölümüne çalıştığını, Adil Can 
Güven’in yazdıklarından okuyoruz:
“Bir ara Kaşicibaşı avluya girdi. Bütün 
herkes ayağa kalkarak buyur ettiler. 
‘Bahtiyar Usta nerede?’ diye sordu 
Kaşicibaşı. Odasını işaret ettiler. 
Çinicilerin başı olan bu insan hiç o 
soruyu sormamış gibi bir masanın 
kenarına çekilip tahrircilerin kaç parça 
bezediklerini liste halinde çıkardı.
Ayranlar geldi, masalar kuruldu, 
yemekler yendi. İki Milet çanak, 
kemiklerle beraber küçük fırının en 
dibine atıldı. Bereketi kaçmasın diye.

Bezemeler yapıldı bütün boyalar sürüldü. 
Aniden kapı açıldı. Bizim Bahtiyar 
Usta, yüzünde zafer kazanmış komutan 
edasıyla bahçeye çıktı. Önce gözlerini 
ışığa alıştırdı, sonra Kaşicibaşıya selam 
verdi ve elindeki boya kabını tahrirciye 
uzattı. ‘Çiçekleri boya çocuk, boyaya 
acıma, çok kalın sür meret alazada 
uçuyor’ dedi.
Kaşicibaşı hafif toparlandı. Bahtiyar 
Usta’yı yanına çağırdı. Yüzüne baktı 
O’na çok solgun olduğunu, zayıfladığını, 
kendine bakması gerektiğini söyledi. 
Ama çok iyi biliyordu ki o Bahtiyar 
hiçbir zaman yılmamış, ölümü bile göze 
alacak kadar mücadele etmişti.”
(Güven Can Adil, İznik Hikayeleri. http://
iznikgazetesi.com/yazar.asp?yaziID=611)

Çini işi sabır işi. Hele Çinide mercan 
kırmızısı, domates kırmızısı ancak 
sabırla olacak bir iş. Sabırlı olmayan, aklı 
varsa çini işine yaklaşmasın. Bahtiyar 
usta ömrünün sonuna kadar kalitenin, 
en güzel renklerin peşine düşmüş, adeta 
üretimin içinde kaybolmuştu:
“Bütün renkler oluyor da neden kırmızı 
olmuyor diyordu. Her şeyi deniyor, 
başaramıyordu. Kırmızılar yüksek ateşte 
uçuyor, kayboluyor, yanıyordu. Bahtiyar 
Usta’nın kandil ışığına yakınması da 
onun içindi.

Durgunlaştı usta heyecanı bundan sonra 
başlıyordu. Sırçalar taş değirmende 
öğütülmüş, incecik tülbentlerden elenmiş, 
arap zamkı ve pekmezle karıştırılıp 
sulandırılmıştı. Kalfa ile beraber komşu 
atölyenin iki ustası da sırlamada yardım 
ettiler. Sırların akan kısmının rötuşları 
yapıldı. Sonra akşam ezanına kadar 
sessiz bir bekleyiş başladı. Geceleri 
hava daha temizdi, oksijen daha boldu. 
Onun için fırın gece yakılacaktı. Fırının 
ateşlik kısmına altı basamakla iniliyordu. 
Bu arada çömlekçi çamuru ile fırının 
çatlamış duvarları sıvandı. Bir kısım 
çamur yoğruldu hazırlandı. Kâse ve 
tabaklar fırına dizildiler. Fırının kapısı 
çömlekçi çamuru ile örüldü. Sıvandı. 
Kapının ortasında bir gözetleme deliği 

Matrakçı Nasuh’a göre Maltepe civarı
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vardı. Bahtiyar Usta bu deliğin tam 
karşısına, fırının içerisine çeşnisini 
koymuştu. Zamanı gelince delikten bir tel 
sokup onu oradan alacaktı. Ceviz kadar 
bir çamur altlığın üzerine saplanmış, bir 
deliği olan çini parçasıydı bu. Üzerine 
boyalar sürülmüş sırlanmıştı. Tabii 
kırmızı da vardı.
O zamanın derece aracı bu çeşni idi. 
Delikten bakarlar, bir telle dışarı alırlar, 
eğer çeşni üzerindeki sırça oluşmuş ise, 
ateşi çekerlerdi. Odunlar Karamürsel 
çamlarıydı. Sarayın özel fermanları ile 
getiriliyordu. Her şey iyi hoştu, çiniye 
verilen özen güzeldi de Bahtiyar Usta 
hastaydı. Yanan ateşin karşısındaki 
peykede, altında pöstekisi, seyrek sakallı, 
çekik gözleri, soylu burnu ile farklı bir 
çehre idi. Büyük dedesi Semerkant’tan 
gelmişti” ( Güven Can Adil, a.g.k.).

Bakın işin hammaddesi, nerelerden nasıl 
geliyor. Toprağa sevdalı, sabır yolcusu bir 
usta toprağı nasıl kokluyor, nasıl tadıyor:
“İznikli Rahman Usta ocaklardan gelen 
toprağı avuçladı, sıktı bıraktı. Tekrar 
avuçladı, kokladı, sonra bir çimcik toprak 
aldı, başparmağı ile işaret parmağının 
arasında öğüttü, toprak su oldu aktı, toz 
oldu uçtu. Parmaklarına bulaşmış toprağı 
diliyle yalayıp yuttu Çini Ustası Rahman 
Usta.
-Işte bu, dedi, çininin anası bu toprak…
ben bu toprağa sevdalıyım, bu toprağın 
çinisine sevdalıyım…hey mevlam sen 
nelere kadirsin.. deyip sakalını sıvazladı. 
Kağnı arabaları, kenarları tahta ile 
yükseltilip, toprakla doldurulmuş, peş 
peşe dizilmiş, kopmuş geliyorlardı. 
Çıkardıkları gacur gıcır sesler 
boşluğu dolduran doğal nameler gibi 
inliyordu. Atlar, katırlar eşek ve 
develerin de semerlerine ikişer küfe 
yerleştirilmiş, bölük bölük toprak katarı 
oluşturmuşlardı… Dere yataklarını, 
dağ eteklerini elek elek eliyerek, kuartz 
madeni ve mis kokulu çini toprağı 
taşıyorlardı.” (Gülden Nurettin, “Rahman 
Usta”, 1 Aralık 2009,  http://nygulden.
blogspot.com.tr/2010/01/12rahman-usta.
html)

Üretim sürecine yakından bakınca, 
çinide geleneksel üretimin son derece 
zor olduğunu, hızlı sonuç almak, 
kolay para kazanmak isteyenlerin bu 
işe yanaşmamaları gerektiğini hemen 
anlıyoruz. Geleneksel çini üretiminin 
yüzde 40’ı ıskarta olduğuna göre, 
herhalde bu sayı, bu tür üretimin ne 
kadar riskli ve zor olduğunu açık bir 
şekilde gösterir:
“Çini toprağına, ayrıca kırklar toprağı, 
kırmızı çömlek kili, çamaşır kili, çakmak 
taşı, kuvars, tebeşir ve maya ilave 
edilir, harman yapılır, iyice karıştırılıp 
öğütülür, havuzlarda iki gün bekletilirdi. 
Sonra, bez elekten geçirilip, yirmi-
yirmibeş gün dinlendirilir, teknelerde 
hamur yoğurur gibi çamur karılırdı.
Rahman Usta her teknenin başında 
duruyor, çamura selam verip, iki elini 
koynuna sokar gibi çamura gömüyor, 
üstüne abanıp, kulağını veriyor, 
onu dinliyor, konuşuyor, dertleşip, 
halleşiyordu iki dost gibi… Suyuna 
bakıyor, kıvamına, tadına bakıyor:
-Yaratılışımızın mayası bu, diyor 
Tevfik Kalfa’ya… Çamurdan yaratıldık, 
dönüşümüz de gene toprağadır… 
Onun için toprağa, ‘toprak’ deyip 
geçmeyeceksin. Toprağı seveceksin, 
ona sevdalanacaksın, ona gözün gibin 
bakacaksın ki o da sana baksın, koynuna 
alıp koruyup saklasın seni… ‘Çamura 
ruh üflendi adem oldu’ bunu da aklından 
çıkarma… heç çıkarma…” (Gülden 
Nurettin, a.g.k.)

Çamurla, çamur tekneleriyle ustaların 
konuşmasına, iletişimine söylenecek söz 
yok, “konuşup, dertleşip, halleşiyor”lar 
çamurla, toprakla. Sanki dünyada 
topraktan başka bir şey yok ustalar 
için. “Allah’ım bu nasıl bir tutku!” diye 
bağırmak gelmiyor mu içinizden… 
O çamur teknelerinde böyle pırıltılı 
bir güzelliği üretmeye uğraşmak, sır 
ve sabır olmadan olacak bir iş değil 
Yoksa güzellik de neredeyse bu akıl 
dışı dostluktan, anlaşmadan, inançtan, 
toprağa, çamura insan gibi davranmaktan 
oluşmasın…

İznik Anadolu’nun  Kuzey Batısında küçük 
bir göl kasabasıdır. 316 yılında kurulan bu 
kasaba Iznik adını aldı. Hristiyan dininin 
temellerinin oluşturulduğu İznik, Roma 
döneminde daha da zenginleşmiştir. 13. 
Yüzyılda konstantinopolis’in Haçlı işgalleri 
esnasında Nicaea başkent oldu ve Osmanlı 
Hükümdarı Orhangazi burayı fethetti, adını 
da İznik olarak değiştirdi. 

1512 ve 1520 yılları arasında Sultan (Zalim) 
Selim saraylar ve camilerin inşaasında  
kullanmak üzere İznik çinilerinin yapılmasını 
emretti. Ve bu amaçla İran ve Tebriz’den bu 
işin ustalarını getirtti. İznik’te yoğun olaran 
devam eden çinicilik bu sayede başlamış oldu. 
18. yy’dan bu yana çini işleri İznik‘in 70 mil 
güneyinde bulunan Kütahya’ya doğru kaydı 
ve burada daha da gelişti. İznik’teki ürünlerin 
daha iyi bir teknoloji ile ve daha estetik 
üretilmesi için üç aşamadan geçer. Burada 
sergilenen örneklerin çoğu 1550 – 1700 yılları 
arasında üç aşamadan geçerek  üretilmiştir. 
En önemli aşamasında yaklaşık 300 çini 
ustası bu çini ve kapların yapımında çalıştı.
(Burell Koleksiyonu’ndan-İskoçya Glasgow)
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MUR ADİYE’DE SONA YAKLAŞILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
yaklaşık 1,5 yıl önce restorasyonuna 
başlanan tarihi Muradiye Külliyelerinde 
sona yaklaşıldı. Kısa bir süre önce 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girerek 
Üstün Evrensel Değere Sahip Miras 
Alanı kimliği kazanan tarihi bölge, hem 
Bursa’nın hem de Türkiye’nin çok önemli 
bir turizm değeri olacak.
Muradiye Külliyesi’nde yer alan 12 
adet türbenin ve çevre düzenlemesini 
kapsayan çalışmalarda, 15 günde 
bir toplanan Bilimsel Kurul’un 
yönlendirmesi ve Bursa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 
kararları doğrultusunda restorasyon 
uygulamaları Saraylılar, Gülbahar 
Hatun, Gülruh Hatun ve Şirin Hatun 
Türbeleri’nde tamamlandı. Sultan II. 
Murat, Şehzade Mahmut, Şehzade 
Mustafa ve Mükrime Hatun Türbeleri’nde 

ise tamamlanma aşamasına gelindi. 
Cem Sultan, Gülşah Hatun, Şehzade 
Ahmet ve Hüma Hatun Türbeleri’nde 
kubbe kurşunlarının yenilenmesi, 
beden duvarlarının restorasyonu, 
pencere ve kapı onarımları gibi dış 
mekana ait kısımlarındaki uygulamaları 
tamamlanmış olup; sadece kalem 
işleri ve çini restorasyonu gibi iç 
mekana ait uygulamaları ile Vakıflar 
Bölge Müdürlüğü’ne ait Muradiye 
Medresesi’nin restorasyonu; “Muradiye 
Türbeleri Restorasyonu ve Çevre 
Düzenleme Uygulama İnşaatı İşi İkmali” 
kapsamında bitirilecek.

SULTAN 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 alınarak, 
iç 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 ile Geç 
Dönem Barok ve Lale Devri’ne ait 
motif lerin tespiti de yapılmıştır. 
Koruma Kurulu kararı gereğince yapılan 
raspa çalışmaları sonrasında ortaya 
çıkarılan Lale Devri’ne ait motif lerin 
restorasyonuna devam edilmektedir. 
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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 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 
restorasyonu tamamlanmıştır. 

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 kalemişlerinin ihyası 
tamamlanmıştır. 

ŞİRİN HATUN TÜRBESİ
Yapının dış cepheleri temizlendi, 
çimento derzlerden arındırıldı, özgün 

Fotoğraflar: Hakan AYDIN
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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. 
Ahşap kündekari pencere kanatları 
ve giriş kapısı onarıldı. Mermer 
söveler temizlendi. Demir korkuluklar 
temizlenerek belirlenen renge uygun 
olarak yeniden boyandı. 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 
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 kalemişlerinin 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 
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kalemişlerinin ihyası tamamlandı. Ahşap
kündekari pencere kanatları ve giriş 
kapısı onarıldı. Mermer söveler 
temizlendi. Demir korkuluklar 
temizlenerek belirlenen renge uygun 
olarak yeniden boyandı.

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 tamamlanmıştır.

HÜMA HATUN
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla yapının temel
duvarlarında drenajı yapıldı. Dış 
cephelerde çimento esaslı muhdes derzler 
açılıp, horasan uygulama ile yeniden 
derzleme yapıldı.Yapı girişinde yer alan 
mukarnas kavsarası tamamlandı. 

ŞEHZADE AHMET TÜRBESİ
Dış hava koşullarından etkilenmesini 
önlemek amacıyla yapının temel
duvarlarında drenajı yapıldı. Dış 
cephelerde çimento esaslı muhdes derzler 
açılıp, horasan 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 raspa çalışmaları sonrasında 
özgün sıvaların mikroenjeksiyon 
yöntemiyle sağlamlaştırılması işlemi 
tamamlanmıştır. Raspa sonrası
ortaya çıkarılan özgün kalemişi 
motif lerin ihyasına devam edilmektedir.
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DEĞİRMENDEN SOSYAL TESİSE

BEYAZ DEĞİRMEN

Lozan Antlaşması ile birlikte 1923 
yılından 1927 yılına kadar, nüfus 
mübadelesinden önce (1800-1850 dönemi) 
evde yaşayan Rumlar, Beyaz Değirmen’in 
ilk sahipleri olarak bilinmektedirler. 
Mübadelenin ardından değirmene ilk 
yerleşen Kadir Ergün ve ailesi olmuştur. 

Kadir Ergün hayatta iken değirmen de 
herhangi bir değişiklik yapılmamış ve 
özgün halini korumuştur.

Kadir Ergün ün vefatından sonra, 
yaklaşık 1942-1944 yılları arasında 
eşi Hafize Melek Ergün ve ailesi yapı 

içinde yaşamaya devam etmiştir. 1945-
1950 yılları arasında Beyaz Değirmen’in 
makine düzeneği oluşturulmaya 
başlanmış ve 1955 yılında değirmen 
beyaz un üreten tesis haline gelmiştir. 
Buğdaydan beyaz un elde ettiği için 
halk bu değirmene Beyaz Değirmen 

Funda ATİLLA / Mimar
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Mübadeleden sonraki ilk sahibi Kadir Ergün hayatta iken Beyaz Değirmen
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adını vermiştir. O dönemde Beyaz 
Değirmen, Bursa Ovası’nda beyaz un 
üreten ilk değirmen olmuştur. Bu yöre 
yakınlarında bulunan bir değirmen 
daha vardı. Bu değirmende ise Beyaz 
Değirmenden farklı olarak esmer un 
üretimi yapılmaktaydı. Bu sebeple 
bu değirmene de Kırmızı Değirmen 
denilmekteydi. Aynı dönemlerde Beyaz 
Değirmen’de suyun azalması sebebiyle, 
dizel motorun alınması ve değirmene tahıl 
ambarı bölümünün eklenmesiyle yapıda 
birtakım değişiklikler olmuştur.

1952 yılında Mustafa Ergün’ün evlenmesiyle 
evin nüfusu 5 kişiye çıkmıştır. Mustafa 
Ergün ve eşinin yaşaması için ön cephesinin 
karşısına tek katlı 2 odadan oluşan kerpiç bir 
ev inşa edilmiştir. Tahıl ambarına ek olarak 
arka cepheye bir geçiş bölümü eklenmiştir. 
Evin nüfusunda bir artış söz konusu olmuş 
bunun sonucu olarak da tahıl ambarının 

üzerine 6 oda 1 banyo ve mutfaktan oluşan 
bölümler eklenmiştir. (1968-1969). Salim 
Ergün, Hüsnü Ergün, Mustafa Ergün 
aileleriyle birlikte odaları ikişerli paylaşarak 
burada yaşamaya başlamışlardır. Bu yıllarda 
ahşap olan su yolu metale dönüştürülmüş 
ve sol cephenin bulunduğu yola asfalt 
dökülmüştür. Bu arada aileye yeni katılan 
bireylerle birlikte evin nüfusu 20 kişiye 
çıkmıştır.

1970 yılında Beyaz Değirmen’e gelen su 
tamamen kesilmiştir. Bunun üzerine Beyaz 
Değirmen’e elektrik bağlanmıştır. O dönemde 
Gürsu İlçesi’nde elektriği ilk olan yer Beyaz 
Değirmen’dir. Elektriğin bağlanmasıyla 
birlikte Beyaz Değirmen’e elektrikli motor 
alınmıştır. 1974-1975 yıllarında devletin 
su yolunun geçtiği bölgeyi otoban yapma 
kararı üzerine de suyolu yıkılmıştır. 1980-
1985 yılları arasında Beyaz Değirmen mal 
sahipleri tarafından işletmesi durdurularak, 

kapatılmıştır.1998 yılında aile değirmeni 
tamamen terk etmişlerdir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
kamulaştırılarak restorasyon çalışmalarına 
başlanana kadar terk edilmiş olan Beyaz 
Değirmen, bakımsızlık, hazine avcılarının 
kazıları, evsiz kişilerin binayı bilinçsiz bir 
şekilde kullanmaları, zorlu iklim koşulları 
nedeniyle harabe ve çöplük görünümüne 
sahip olmuştur.

5 Ağustos 2010 tarih ve 684 nolu Bursa 
Büyükşehir Belediye Meclis kararı 
ile değirmenin restorasyonu Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım 
planına alınmıştır. Bu süreç içerisinde 
proje hizmeti Gürsu Belediyesi’nden 
alınan değirmeni ait tüm projeler kurul 
onayına Büyükşehir Belediyesince 
sunulmuştur. Mail-i inhidam durumda 
olduğuna karar verilen yapının yıkılarak 
yeniden yapılması şeklinde hazırlanan 
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rekonstrüksiyon projesi kurulca 
onaylanmıştır.

Bu doğrultuda kamulaştırma ve 
proje çalışmaları tamamlanana kadar 
yapı ve çevresinde gerekli güvenlik 
önlemleri Büyükşehir Belediyesi 
tarafından alınmıştır. 2012 yılında 
kamulaştırma çalışması tamamlanarak 
Büyükşehir Belediyesi mülkü olan 
yapının, yıkılmadan önce, içerisinde 
bulunan değirmene ait parçalar 
rekonstrüksiyon uygulamasında 
sergilenmek ve kullanılmak üzere 
Büyükşehir Belediyesi’nce kayıt altına 
alınmıştır. Tarihi yapıda 2013 yılı ilk 
aylarında başlatılan restorasyon ve 
rekontrüksiyon çalışması, aynı yılın 
sonunda tamamlandı. Yapının sosyal tesis 
olarak açılışı ise 2014 yılının başında 
gerçekleştirildi.

Rekonstrüksiyon uygulamasından sonra 
bölge için Sosyal ve Kültürel Tesis 
olarak kullanılmaya başlanan tarihi 
yapıda; değirmen bölümü sergi salonu, 
tahıl ambarı ise yemek salonu olarak 
değerlendiriliyor. Değirmen Sergi 
Salonunda; tek silindirli dizel motor, 
buğday çepel ayırma makinesi, buğday 
yıkama makinesi, buğday kurutma 
makinesi, değirmen taşları (iki adet), 
buğday aktarma boruları ve değirmen 
çarkının dönmesini sağlayan aparatlar 
sergileniyor. Yapının geçiş bölümü 
olan kısmı rekonstrüksiyon projesinde 
servis mekanı olarak mutfak ve engelli 
wc olarak değerlendirildi. Yemek 
salonu girişine camdan bir rüzgarlıkla 
geçiş sağlanmıştır. Tarihi yapının 
birinci katı ise sergi ve yemek, toplantı 
amaçlı salonlar ile ıslak hacimler, 
servis mutfağı ve personel odası olarak 
projelendirilmiştir. Özgün yapısında 

bulunan merdivenler aracılığıyla bu kata 
geçiş sağlanmıştır.

Tüm bu işlevlerin yanı sıra yapının özgün 
işlevinin dışarıdan da algılanmasını 
sağlamak amacıyla, değirmen çarkının 
devir daim sistemi ile canlandırılması 
hedeflenmiş ve yapının özünde bir 
değirmen olduğu yansıtılmıştır. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce 
kamulaştırılarak Bursa’mıza kazandırılan 
Beyaz Değirmen, üstlendiği sosyal 
amaçlı yeni işlevle bulunduğu ilçe için 
önemli bir nokta oldu. Tarihi değirmen, 
içinde sergilenen değirmen parçaları ve 
çarkından çıkan su sesi ile geçmişini 
gelecek nesillere aktarıyor.
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BURSA’NIN YENİ KENT PARKI: MİHR APLI 

Ovaları, ormanları, parkları, bağları 
ve bahçeleri ile yüzyıllardır “yeşil” 
olarak anılan Bursa, son yıllarda 
şehirleşmenin baskısı ile bu niteliklerini 
kaybetse de hala bir yeşil şehir. 1960 
sonrasında yaşanan hızlı sanayileşme 
ve istihdamın artması, kent nüfusunu o 
güne kadar görülmemiş oranda artırdı. 
Elbette bunun etkilerini hem sosyal 
alanlarda hem de yerleşim merkezlerinde 
gördük. İstihdamın artması nedeniyle 
yaşanan nüfus artışına bir de Doğu’dan 

ve Batı’dan zorunlu göçler eklenince 
Bursa’nın o yeşil bağı-bahçesi bir anda 
inşaat yığınlarına teslim oldu. Kökünden 
kaçak cadde, sokak, hatta mahalleler 
oluştu. Yüzyıllarca yeşil kimliği ile 
anılmış, çoğu gezgin ve şairin “cennetten 
bir köşe” olarak andığı Bursa artan nüfus 
ve plansız şehirleşmenin etkisi ile ‘kaçak 
alanlar’ aramaya başladı. Kentin yerel 
yönetimleri, merkezde bu tür alanlar 
oluşturmak için kolları sıvadı.  Atıcılar 
gibi, Havuzlupark gibi,  Pınarbaşı gibi, 

Temenyeri gibi, Hamitler gibi irili ufaklı 
pek çok park ve dinlenme alanlarının 
yanı sıra, kente soluk aldıran büyük park 
ve eğlence merkezleri hayata geçirdi. 
Bunlardan biri, Kültür Park, Reşat Oyal 
Kültürparkı. 1950 yılında başlanıp 
1955 yılında dönemin Belediye Başkanı 
Reşat Oyal tarafından hizmete açılan, 
393 bin metrekarelik alanıyla kentin ilk 
büyük yeşil alanlarından biri. Bir diğeri 
Soğanla Botanik Parkı. Yaklaşık 400 
bin metrekare alan üzerine kurulan ve 

Fotoğraflar: Hakan AYDIN
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Japon Bahçesi, Fransız Bahçesi, İngiliz 
Bahçesi, gül bahçesi, kaya bahçesi, 
kokulu bitkiler bahçesi, şekilli bitkiler 
bahçesi gibi bölümlerin yer aldığı park, 
kurulduğu 1998 yılından bu yana birinci 
derece SİT alanı konumunda. 17-19 
yüzyıl Bursa konaklarının modellendiği 
bir bölümün yer aldığı park; koşu ve 
yürüyüş yolları, spor alanları, bisiklet 
parkurları, çocuk oyun, otomobil pisti, 
spor aletleri gibi etkinlik alanlarıyla 
kente soluk aldırıyor. 
Aynı şekilde, Botanik Park ile bitişik 
durumdaki Hayvanat Bahçesi de, kurulu 
bulunduğu yaklaşık 350 bin metrekare 
alan üzerindeki sosyal ve kültürel 
aktivite alanlarıyla Bursalılara hizmet 
ediyor. 

Bursa’nın en büyük parklarından biri 
de Merinos Parkı. Cumhuriyet tarihinin 
ilk fabrikalarından biri olan Merinos 
Yünlü Sanayi Dokuma Fabrikası’nın 
kurulu bulunduğu alanın park ve 
dinlenme alanına dönüştürülmesiyle 
kent merkezi önemli bir rekreasyon 
alanına kavuştu. İçinde kongre merkezi 
ve sosyal ünitelerin de yer aldığı 
Merinos Parkı, büyük organizasyonlara 
ev sahipliği yapabilmesi bakımından 
kentin vazgeçilemez mekanlarından biri 
oldu. Yakın zamanda kentin dinlence ve 
eğlence mekanları arasına katılan bir 
diğer park da SUKAYPARK. Osmangazi 
Belediyesi tarafından 2008 yılında 
yaklaşık 120 bin metrekare alan üzerine 
kurulan park ve su kayağı tesisleri, 
kısa zamanda kentin önemli uğrak 
noktalarından biri oldu.

YENİ VE MODERN BİR 
PARK DAHA GELİYOR
Bursa bugünlerde yeni ve çok daha 
büyük bir park ve dinlenme alanına 
daha kavuşuyor. Stadyumun da inşa 
edildiği Mihraplı bölgesinde yaklaşık 
500 bin metrekare alan üzerinde 
oluşturulan Mihraplı Parkı tamamlanma 
aşamasında. 5 bine yakın nitelikli ağaç, 
150 bine yakın mevsimlik ve çok yıllık 
bitki, 250 bini aşkın soğanlı bitkinin 
dikildiği parkın sadece çim alanı 150 bin 
metrekare civarında. Bursalıların hem 
serinlemek ve dinlenmek hem de spor 
yapmak için akın ettiği parkta, basketbol, 
voleybol, tenis gibi sportif aktivitelerin 
yapılabileceği tesisler de mevcut. Parkı 
ikiye bölen Nilüfer Deresi zemininde 
yapılan düzenleme ile de, buranın 
çeşitli su sporlarında kullanılması 
amaçlanıyor. Önümüzdeki aylarda 
tamamlanması öngörülen Mihraplı 
Parkı, Stadyum ve çevresindeki yeşil 
alanlarla da birleştirilerek yaklaşık bir 
milyon metrekarelik, Bursa’nın en büyük 
rekreasyon alanı oluşturulacak. 

Bünyesindeki tenis kortları, basketbol, 
voleybol, futbol sahaları, yüzme havuzu 
ve yürüyüş yolları ile tam bir sportif 
aktivite merkezi haline gelen Mihraplı 
Parkı su sporlarının da merkezi olacak. 
Parkın ortasından geçen Nilüfer Deresi’ni 
ıslah ederek dere genişliğini 50 metreye 
çıkaran Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 
bir kilometre uzunluğundaki bu alanda 
kano yarışları başta olmak üzere her 
türlü su sporunun yapılmasını hedefliyor.
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BURSA’NIN İKİ YAK ASI BİRLEŞTİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
kesintisiz ve konforlu ulaşımı kentin 
doğusu ile buluşturmak amacıyla 
programda olmamasına rağmen hayata 
geçirdiği Bursaray Kestel hattının son 
üç istasyonu da törenle yolculu seferlere 
başladı. Kesintisiz ve konforlu ulaşım 
ağına kentin doğu yakasındaki Mimar 
Sinan- Orhangazi Üniversitesi, Hacıvat, 
Şirinevler ve Otosansit istasyonlarının 

ardından Cumalıkızık, Değirmenönü ve 
Kestel istasyonları da eklendi. Böylece 
kentin en doğusundaki Kestel ile en 
batısındaki Görükle ve Mudanya yolu 
üzerindeki Emek birleşmiş oldu. 

Bursa’nın demir ağlarla örülmesi 
hedefiyle 9 kilometrelik Bursaray 
Görükle ve Emek hatlarının ardından 
konforlu ulaşımın kentin doğu yakası ile 

buluşturulması amacıyla hayata geçirilen 
7 duraklı 8 kilometrelik Kestel hattının 
son 3 istasyonunda yolculu seferler 
başladı. Arabayatağı istasyonundan 
itibaren 8 bin100 metrelik geliş gidiş 
hattın ilk 4 istasyonunu olan Mimar 
Sinan- Orhangazi Üniversitesi, Hacivat, 
Şirinevler ve Otosansit istasyonları, 
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın 
da katıldığı törenle Mart ayının başında 
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hizmete açılmıştı. Bölgeyi bir an önce 
çağdaş ulaşımla buluşturmak amacıyla 
tamamlanan istasyonları hemen devreye 
alan Büyükşehir Belediyesi hattın 
son üç istasyonu olan Cumalıkızık, 
Değirmenönü ve Kestel istasyonları 
da törenle yolculu ulaşıma açtı. Kestel 
İstasyonu’nda düzenlenen törene 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra Kestel Kaymakamı 
Cemil Aksak, Yıldırım Belediye Başkanı 

İsmail Hakkı Edebali, Kestel Belediye 
Başkanı Yener Acar, Gürsu Belediye 
Başkanı Cüneyt Yıldız, İznik Belediye 
Başkanı Osman Sargın, AK Parti İl 
başkanı Cemalettin Torun ile çok sayıda 
davetli katıldı.

ANKARA YOLU’NUN 
ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Bursaray Kestel hattının, bir raylı 
sistem imalatının ötesinde yeni kavşak 

ve köprü imalatları, oto korkuluklar 
ve aydınlatmaları ile Ankara yolunun 
çehresini tamamen değiştiren özel 
bir proje olduğunu hatırlatan Başkan 
Altepe, “Bu projeye başlarken, ‘kentin 
batısında ne varsa doğusunda da 
olacak’ demiştik. Birçok kişi inanmadı. 
Ancak gerek istasyon imalatları, 
yürüyen merdivenleri, asansörleri ile 
istasyonlarımız son derece modern bir 
şekilde inşa edildi. Buradaki imalatların 
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batıdaki istasyonlardan aşağı hiçbir 
tarafı yok hatta fazlası var. Bu proje ile 
kentin doğusuna kalite geldi. Göreve 
geldiğimizde raylı sistemin günlük yolcu 
sayısı 110 bin civarındaydı. Yeni hat 
ve vagonlarımızla bu sayıyı 270 bine 
çıkardık. Bugün açılışını yaptığımız 
istasyonlarla birlikte sefer sayılarını da 
artırdığımızda bu sayı 350 bine çıkacak. 
Yeni alacağımız vagonlarla birlikte 
yakında bu sayı 1 milyon 350 binleri bile 
bulacak.

TÜRKİYE’NİN EN UZUN HATTI
Programda olmamasına rağmen 
projelendirdikleri Kestel hattının 
tamamlanmasının ardından Türkiye’nin 
en uzun kesintisiz hattını da Bursa’ya 
kazandırdıklarını dile getiren Başkan 
Altepe, Kestel ile Görükle arasındaki 

toplam 31 kilometre uzunluğundaki hat 
ile doğudaki Bursa Teknik Üniversitesi 
ile batıdaki Uludağ Üniversitesi’nin 
de birbirine bağlandığını kaydetti. 
Sadece Kestel hattındaki raylı sistem 
yatırımının 120 milyon TL’yi bulduğunu 
hatırlatan Başkan Altepe, kavşak ve yol 
düzenleme, tretuvar, aydınlatma ve çevre 
düzenlemeleriyle birlikte kentin Ankara 
girişinin de modern bir görünüme 
kavuştuğunu vurguladı.

NÜFUSUN YARISINA 
YÜRÜME MESAFEDE
Kestel Belediye Başkanı Yener Acar 
da konforlu ulaşımın Kestel ilçesi ile 
buluşturulması amacıyla gerçekleştirilen 
yatırım nedeniyle Başkan Altepe’ye 
teşekkür etti. Kestel istasyonunun Kestel 

Belediye Binası’na uzaklığının 550 metre, 
Bursa Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve 
kuzeyde Kale Mahallesi’ne uzaklığının 
da 700 metre mesafede olduğunu 
belirten Acar, “Özellikle istasyonun 
yanında bisiklet parklanması için bir 
yer oluşturduğumuzda neredeyse ilçe 
nüfusumuzun yarısı yürüme mesafede hiç 
araç kullanmadan istasyona gelecek ve 
buradan hem üniversiteye hem Bursa’nın 
merkezine tek araçla ulaşabilecek” dedi. 
Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız da 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerini 
her zaman yanlarında gördüklerini 
belirterek, Başkan Altepe’ye teşekkür 
etti. Konuşmaların ardından kurdele 
keserek, hattı yolculu seferlere açan 
Başkan Altepe ve beraberindekiler, 
hattan hareket eden vagonla seyahat eden 
ilk yolcular oldu.
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TERMALDE ÖNCE BURSA VARDI…

Saffet YILMAZ

Bursa’nın turizm kimliğini besleyen 
onlarca değer var; tarih gibi, termal 
gibi, doğal güzellikler gibi, adrenalin 
sporlarına uygun mekanlar gibi. Bu 
imkanların hepsi kentin turizm kenti 
kimliğine hizmet ediyor. Ne var ki, 
bu imkanlardan potansiyeli en yüksek 
olanı, yararlanma bakımından maalesef 
son sıralarda. Termalden söz ediyoruz; 
bu kentin sakinlerinin binlerce yıldır 
üzerinde oturduğu şifalı sıcak sulardan. 

Bursalılar tarih boyunca bu imkanlardan 
yararlanmışlar; Roma ve Bizans’ın ünlü 
komutanları Bursa’nın şifalı sularını 
tercih edip kilometrelerce uzaklardan 
Bursa’ya gelmişler, askerlerini Bursa’da 

konaklatmışlar, termal sularından 
yararlansınlar diye. Osmanlı, kendin 
öncekilerden kat kat fazla değer vermiş 
termal sulara ve mimari şaheserler inşa 
etmiş. Bugün bile kentin her tarafında 
Osmanlı’dan kalma hamamları kullanıyor 
Bursalılar. Bir kısmı harabelikten 
kurtarılıp kültür merkezlerine dönüşse 
de, kent merkezinde onlarca hamam 
sayılabilir gerçek işleviyle kullanılan.

Günümüzde Bursa termal imkanlarından 
yeterince yararlanabiliyor mu diye 
sorsak, herhalde çok azımız “evet” 
diyebilir. Peki neden? Çünkü günümüzde 
termal imkanların kullanımı geçmişte 
olduğu gibi hamam yaparak, açık havuz 

yaparak olmuyor. Günümüzde termal 
demek endüstri demek, sektör demek. 
Yakın dönemde Bursa’ya önemli bir 
termal tesis yapıldığını hatırlayan var 
mı? İstisnalar “evet” dememize yetmiyor. 
Bursa yıllardır termal suların üzerinde 
deyim yerindeyse boş boş oturuyor. 
Yabancıların “su akar, Türk bakar” 
tarifini haklı çıkarmak istercesine.

Termal imkanların bu kenti ‘uçuracağını’ 
düşünen Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkana Recep Altepe ve konunun 
uzmanı bazı işadamı ve bürokratlarla 
birlikte “yabancılar bu işi nasıl 
yapıyor”u incelemek üzere Almanya 
ve Avusturya’ya gittik. İncelemenin 
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sonuçları, Bursa’nın bu imkandan 
yararlanamadığını bir kez daha ortaya 
koydu. Heyetin ilk durağı Almanya’nın 
Bad Füssing bölgesi oldu. Bad Füssing 
aslında bir köy. Termal imkanları 
olan, nüfusu 4-5 bin civarında bir 
köy. Ancak termal tesislerinin yatak 
kapasitesi 24 bin olan bir köy. Tedavi 
için veya turistik amaçlı günübirlik 
gelen ziyaretçileri nedeniyle hayli büyük 
bir yerleşim merkezi haline gelen Bad 
Füssing’in sokaklarında yaş ortalaması 
70 civarında. Nedeni basit; birincisi 
yaşlılıklarını sağlıklı bir şekilde 
geçirmek isteyen Avrupalılar termalin 
kıymetini iyi biliyorlar, bilinçliler. 
İkincisi ise, başta Almanya olmak üzere 
pek çok Avrupa ülkesi termal tedavi 
merkezlerini sağlık sistemi içinde 
değerlendiriyor. Yani, termal tedavinin 
faturasını devlet karşılıyor. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Seyfettin Avşar, Genel Sekreter 
Yardımcısı Bayram Vardar, Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Metin 
Yurdakoş, Mimar Hasan Sözüneri, 
işadamı Veysel Bakgör ve bendenizin 
katıldığı inceleme gezisinde öğreniyoruz 
ki, bizim de kaldığımız, Bad Füssing’in 
önemli tesislerinden biri olan 500 
yataklı Johannesbad tesisi bu yıl 50. 
yaşını kutluyor. Bu şu demek; Almanlar 
bu sistemi 50 yıl önce kurmuş ve 50 
yıldır şifa dağıtıp para kazanıyorlar. 
Yaklaşık 24 bin yatak kapasiteli termal 
merkezin(Bad Füssing) yıllık ziyaretçi 
sayısı 6 milyon. Bursa’yı Almanya’nın 
bir köyü ile karşılaştırmak istemem ama 
gerçeklerimizle yüzleşme vaktidir. Çok 
daha nitelikli ve bol termal kaynaklara 
sahip olan Bursa yılda 600 bin civarında 
turist alıyor. Termal kaynakları sınırlı(2 
bin 500 metreden sondajla çıkarıyorlar), 
pek çok noktada ısıtma yöntemiyle 
sisteme sıcak su veren Bad Füssing ise 
yılda 6 milyon turist alıyor. Yapılan 
hesaplamalara göre Bursa’nın sadece 
termal sularının yıllık 4 milyon turiste 
yetecek miktarda olduğu, sisteme ısıtma 
yöntemiyle katılacak sularla birlikte bu 
sayının çok daha yükseklere çıkacağı 
düşünülüyor. Bad Füssing, Almanya’nın 
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termal ve kür merkezlerinden sadece 
bir tanesi. Bu tesislerin ülkeye ne kadar 
turist ve döviz getirdiğini yazmak 
istemiyoruz.

Peki, bu tesislerde ne yapılıyor da bu 
kadar ziyaretçi geliyor? Söyleyelim; 
tüm tesisler kendilerini tümüyle 
tedaviye göre konumlandırmışlar. Tesise 
girdiğiniz anda doktorun karşısında 
buluyorsunuz kendinizi. Tansiyonunuzu 
ölçüyor, kanınızı alıyor, bir düzine 
test yapıyor ve sonunda size, günlük 
aktivite programınızı, tesisteki hangi 
havuzda günde kaç saat kalabileceğinizi, 
spor aletlerinden hangisinde ne tür 
hareketler yapabileceğinizi belirtiyor. 
Durumunuz tıbbi olarak biraz ciddi 
ise tüm aktiviteler doktor nezaretinde 
gerçekleşiyor. Tedavi amaçlı gelen hiç 
kimse asla rastgele yararlanamıyor. 
Tüm tesislerde suyun ısısı, niteliği 
ve hareketi bakımından farklılık 
gösteren sayısız havuz var. Yani, tedavi 
programını tamamlayan herkes, termalin 
faydalarından yararlanmış olarak evine 
dönüyor.

Peki, biz Bursa olarak neden bu 
imkanlardan yararlanamıyoruz? 
Bu konuda hiçbir çalışma yok mu 
sorularının yanıtını, heyette bulunan 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı 
Dr. Metin Yurdakoş’tan öğreniyoruz. Dr. 
Yurdakoş, Bu pastadan Türkiye’nin daha 
fazla pay alabilmesi için 10. Kalkınma 
Planı’nda bunun, “yerinden hizmet 
ihracıyla döviz kazandırıcı hizmetler” 
olarak desteklenme kararı alındığını 
hatırlatıyor. Yine Dr. Yurdakoş’dan 
öğreniyoruz ki, bu sistemin önemli 
ayaklarından biri de, termal tesislerin 
olduğu bölgede, ihtiyaç halinde 
kullanılmak üzere çok gelişmiş tıbbi 
tesisler bulunması gerekiyor. Bursa’da 
son dönemlerde yapılan modern 
hastaneleri düşündüğünüzde, sadece 
yeraltı kaynaklarının değil, yerüstünde 
yapılan tesislerin de bu sisteme önemli 
bir destek sağlayacağı aşikar.
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Altepe başkanlığındaki Bursa heyeti 
Almanya ve Avusturya’nın pek çok 
tesisinde inceleme yaptı. Bunlardan 
biri de Avusturya’nın Therme Geinberg 
tesisleriydi. Burada da, Bursa’ya göre 
daha az olan yeraltı kaynaklarıyla 
ne kadar büyük tesisler inşa edildiği 
ve bu tesislerde gecelik konaklama 
bedellerinin Bursa’daki 5 yıldızlı bir 
tesisin geceleme fiyatının en az 5 katı 
olduğunu gördük. Bursa’da en son 
termal tesisin 1500’lü yıllarda yapılan 
Yeni Kaplıca olduğunu da hatırlayınca 
Almanya ve Avusturya’da gördüklerimiz 
bize şunları düşündürdü;

1. Bursa’nın yeraltı termal kaynakları 
hem bol hem daha nitelikli ve ısısı 
yüksek.
2. Bursa’da çok gelişmiş tıbbi tesisler 
mevcut. Bursa’daki hastane kapasitesi 
ve hastane modernitesi, çağdaş 
hastaneciliğin gerektirdiği bütün 
imkanlara sahip
3. Bursa’nın doğal değerleri, Almanya 
ve Avusturya’da gördüklerimize göre kat 
kat üstün. Hiçbirinde yanı başında ne dağ 
var ne de deniz.
4. Termal tesislerin dolması demek, 
Bursa’da çarşıların, restoranların vb. 
dükkanların da dolması demek!
5. Yeraltı kaynakları ve doğal değerlerin 
yanı sıra Bursa bir tarih kenti. Termal 
tesis tercihi yapacak olan bir yabancı 
turist için çok önemli ve hatta belirleyici 
derecede bir imkan bu.

Dünyanın en önemli termal bölgelerinde 
yapılan bu incelemenin ardından Başkan 
Altepe’nin tespiti, en kısa zamanda 
nitelikli termal tesislerin Bursa’ya 
da yapılması yönünde oldu. Başkan 
Altepe’ye göre yıllarca hayvan derilerini 
temizlemek amacıyla kullandığımız 
termal sularımız artık insan sağlığı 
için seferber edilmeli. Geçmişten güç 
alarak, günümüzün modern imkanlarını 
kullanarak Bursa’yı termal bir şehir 
haline getirmek! Çok zor bir hedef 
olmasa gerek, zaten termalde önce Bursa 
vardı, şimdi yine Bursa’nın olmaması 
için bir neden yok…
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TEKSTİL SANAYİ MÜZESİ 
AVRUPA’NIN EN İYİLERİ AR ASINDA

Tarihi Merinos fabrikasının kültür 
merkezine dönüştürülmesinin ardından 
Büyükşehir Belediyesi’nce sanayi 
mirasının geleceğe taşınması amacıyla 
kurulan ve Türkiye’nin ilk ‘tekstil 
sanayi’ müzesi olan Bursa Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi, Avrupa’nın en 
iyi müzeleri arasına girdi. Yılda 60 bini 
aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Tekstil 
Sanayi Müzesi, Dünyanın, müzecilik 
alanındaki en prestijli ödüllerinden biri 
olan Micheletti yarışmasında Avrupa’nın 
en iyi 9 müzesi arasında gösterildi.

Avrupa Müze Akademisi(EMA) 
tarafından her yıl gerçekleştirilen ve 
müzecilik alanında dünyanın en prestijli 
ödüllerinden biri olan Micheletti ödül 
töreni ve sempozyumu, İskoçya’nın tarihi 
kenti Glasgov’da gerçekleştirildi. Törene 
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına, 
Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz 
Elbas ve Başkan Kültür Sanat Danışmanı 
ve EMA Türkiye Temsilcisi Ahmet 
Erdönmez katıldı. Törenin açılışında 
konuşan EMA Başkanı Massimo Negri, 
Micheletti ödül töreninin 2013 yılında 
Bursa’da gerçekleştirildiğini hatırlattı 

ve “Hem organizasyon kabiliyeti hem de 
misafirperverlik bakımından Avrupalı 
temsilciler adına Bursa’ya özel olarak 
teşekkür ediyorum. Beklediğimizin 
ötesinde güzel bir organizasyon 
gerçekleştirdik. Başka kentlere de örnek 
olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra, dünyada müzeciliğin geldiği 
aşamalar ve yapılacaklar konuşuldu. 
“20 Yüzyılın Mirasını 21. Yüzyıl 
Müze Ziyaretçisine Aktarma” teması 
üzerine gerçekleştirilen sempozyuma 
katılan Avrupa müzecilik uzmanları, 
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21. Yüzyılda müzecilik nasıl olmalı, 
müzecilikte yeni gelişmeler, ekonomik 
kriz ve müzeler, dijital sistemlerin 
müzecilikte kullanımı, müzelerin 
iyi işletilmesi ve yerel yönetimlerin 
müzeciliğe bakışı konularında sunumlar 
yaptılar. Sempozyumun ardından 
Avrupa Müze Akademisi’nin (EMA) 
yönetim kurulu toplantısı da yapıldı. 
Toplantıya, EMA Türkiye Temsilcisi 
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür 
Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmez de 
katıldı. EMA yönetimi, 2015 yılındaki 
sempozyum ve ödül töreninin; İtalya, 
Makedonya veya Yunanistan’da 
yapılmasını kararlaştırdı. Ardından 
yarışma değerlendirmesine geçildi. 
Avrupa genelinden yarışmaya katılan 
30’u aşkın müzeyi ilişkin veriler son 
kez ele alındı. Yarışma Seçici Kurulu, 
katılan müzeler arasından Avrupa’nın 
en iyi 9 müzesini belirledi. Ardından 
da, dünyanın en prestijli ödüllerinden 
olan Micheletti ve DASA ödüllerini 
belirlemek üzere bu müzelere ilişkin 

sunumlar katılımcılara sunuldu.

Avrupa’nın en iyi 9 müzesi arasına 
seçilen Bursa Tekstil Sanayi Müzesi’ne 
ilişkin sunumu, Başkan Kültür Sanat 
Danışmanı ve Avrupa Müze Akademisi 
Türkiye Temsilcisi Ahmet Erdönmez 
yaptı. Atatürk’ün talimatıyla kurulan 
ve açılışı da bizzat Atatürk tarafından 
yapılan tarihi Merinos Fabrikasının 
sosyal ve ekonomik yönlerini anlatan 
Erdönmez, kent ve ülke için bu denli 
önemli bir yapının endüstri mirası olarak 
yeniden dizayn edildiğini ve müze 
olarak yaşatıldığını söyledi. Erdönmez 
ayrıca, Bursa Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi’nin sadece Bursa ve Türkiye’nin 
değil, Avrupa’da endüstriyel mirasın 
korunmasına önemli bir katkı olduğunu 
söyledi.

Avrupa’nın en iyi 9 müzesi olarak 
gösterilen; Hollanda’dan Museum 
Boerhaave ve Museum Voor Jutters, 
Romanya’dan National Museum of 

Naturaly History, İtalya’dan Museo 
Delle Scienze, Almanya’dan Haus Der 
Berge, Zieleipark Mildenburg, FC Bayern 
Erlebniswelt ve Museum Bayerisches 
Vogtland, Çek Cumhuriyeti’nden 
National Techinal, Türkiye’den Bursa 
Tekstil Sanayi Müzesi, Norveç’ten 
National Petroleum, İspanya’dan Cal 
Trepat Museu, Belçika’dan Kazerne 
Dossin, Lüksemburg’dan The Bitter Years 
ve The Family of Man adına yapılan 
sunumların tamamlanmasının ardından 
jüri kararını açıkladı. Buna göre, 
Micheletti ödülü İtalya Bilim Müzesi’nin 
olurken, DASA ödülü ise Norveç’ten 
Ulusal Petrol Müzesi’ne gitti.

Bursa heyeti törenin ardından, 2013 
yılında Avrupa’nın en iyi müzesi seçilen 
Riverside Müzesi Müdürü Lawrence 
Fitzgerald’a hediye takdim etti. Törene 
katılan Lüksemburg Prensesi Sibilla da 
geçen yıl gerçekleşen Bursa ziyaretini 
hatırlattı ve tekrar gelmek istediğini 
belirtti.
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İSKOÇYA’NIN “CESUR” MÜZELERİ

Dilek Yıldız KARAKAŞ  / Bursa Kent Müzesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi müzecilik 
alanında yaptığı öncü çalışmalarına her 
geçen yıl yenilerini eklerken, Avrupa 
standartlarında müze vizyonlarını 
takip etmeye çalışmaktadır. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa müze 
komiteleri arasında ilk ilişki 2006 
yılında Avrupa Müze Forumu tarafından 
düzenlenen yılın müzesi yarışmasına 
katılıp Lizbon’da ödülünü alan Bursa 

Kent Müzesi aracılığıyla sağlandı. Bu 
sırada müze teşkilatları ile kurulan sıcak 
ilişkiler Avrupa Müze Forumu 2009 yılı 
toplantısının Bursa’da gerçekleşmesine 
önayak oldu. Aynı yıl Avrupa Müze 
Forumu’ndan ayrılan bir grup müze 
profesyoneli Kenneth Hudson’ın 
müzecilik anlayışının yeni nesil 
profesyoneller arasında yaygınlaşmasını 
sağlamak amacı ile Avrupa Müze 

Akademisi’ni hayata geçirdi. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin de kurucu üye 
olarak çalışmalarına katıldığı Akademi; 
Avrupa Konseyi’nin himayesinde 
ve Belçika Kraliçesi Fabiola’nın 
patronluğunda, özellikle endüstriyel 
arkeoloji ve sanayi miraslarının 
korunması alanlarında çalışmalara 
başladı. Akademi her ülke için saygın 
müzecilerden oluşan ülke temsilcilikleri 

Fotoğraflar: Saffet YILMAZ
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kurmaya başladığında Türkiye temsilcisi 
olarak 2010 yılında Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Sn. 
Ahmet Erdönmez’i seçti. Bu tarihten 
itibaren akademinin yaptığı tüm 
çalışmalar daha yakından takip edilmeye 
başlandı ve akademide etkin olarak söz 
sahibi oldu.

Akademi 21. yüzyıl müzeciliğinin 
sorunları gözönünde  bulundurarak 
her yıl seçtiği bir tema ile uluslararası 
toplantılar düzenlenmektedir. Aynı 
zamanda bu yıllık toplantılar sırasında 
modern müzeciğe yenilikçi yaklaşımları, 
teşvik etmek amaçlı çeşitli alanlarda 
ödüller verilmektedir. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi temsilcilerinin takip ettiği bu 
toplantı ve seminerlerdeki kazanımlar 
Bursa Büyükşehir Belediyesinin 
hali hazırda işlettiği müzeler ile 
hazırlanmakta olan müzelerde 
uygulama fırsatları yaratılmış, yapılan 
çalışmalar ile özellikle Türkiye’de 
yeni yeni anlaşılmaya başlanan modern 
müzecilik anlayışının öncü uygulamaları 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2013 
yılında Bursa’da gerçekleştirilen 
toplantıdaki yarışmada Bursa Merinos 
Enerji Müzesi henüz 6 ay önce açılmış 
olmasına rağmen finalistler arasında yer 
almıştır.  

Bu yıl İskoçya’nın Glasgow şehrinde 
gerçekleştirilen Akademinin yıllık 
toplantısının seminer konusu “20. yüzyıl 
mirası ve 21. yüzyıl  seyircisi” olarak 
belirlenmiştir. Avrupa’dan müzeoloji 
alanında çalışan bilim adamları, müze 
profesyonelleri, katıldığı toplantıda Bursa 
Büyükşehir Belediyesi temsilcileri de 
hazır bulunmuşlardır. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi müzelerinde de konu olan 
19. ve 20. yüzyıl yakın tarihin günümüz 
ziyaretçileri ile buluşturulmasında 
kullanılacak yöntemler, katılımcı 
çağdaş müze ziyaretçilerinin müzeden 
beklentileri, yakın tarihin anlatımında 
müzenin tarafsızlık politikaları 
konularındaki görüşler Avrupa 
Müze Akademisi direktörlerinden 
Dr. Massimo Negri ve Dr. Wim Van 
der Weiden tarafından bildirilerek 
tartışmaya sunulmuştur. Ayrıca 
aynı konularda örnek uygulamalar, 
uluslaraarası projeler katılımcılara 
sunulmuştur. Micheletti Vakfı Temsilcisi 
René Cavopin; müzelerin insanların 
hafızalarını depolama yeri olduğunu 
belirterek “müzecilik aslında tarihe yazı 
yazmaktır, neler yazılacağını çok iyi 
belirlemek gerekir” diyerek yakın tarih 
müzeciliğinin önemini vurgulamıştır. 
Yazılacak olan tarihin halka ait olduğunu 
unutmayarak, halkla iç içe, onların 

hikayesini tarafsızca yansıtmanın 
yapılabilecek olan en doğru şey 
olduğunun üzerinde durmuştur. Ayrıca 
21.yüzyılın müze trendi olan dijital 
uygulama alanlarının avantajlarının yanı 
sıra dezavantajları da konu edilmiş bu tür 
uygulamaların doğru kullanımına yönelik 
tartışmalar koleksiyon bütünlüğünü 
bozmadan koleksiyonu ve müzenin 
anlatım dilini destekleyici şekilde 
kullanıldığı takdirde verimli olacağı 
yönünde destek bulmuştur. 
“Endüstriyel Miras” Müzeleri arasından 
belirlenen 2014 Michelleti ödülü için 
Merinos Tekstil ve Sanayi Müzesi, sadece 
Türkiye’nin değil, Avrupa’nın da sanayi 
mirasına katkıda bulunduğu ve Türkiye 
için öncü bir uygulama olması nedeniyle 
15 aday arasına girmeyi başarmıştır. 
Aday müzelerin sunumlarının da 
yapıldığı toplantıda Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Müzeler Koordinatörü Sn. 
Ahmet Erdönmez tarafından tanıtılmıştır. 

2012 yılında Michelleti Ödülü’nü 
alan Glasgow Riverside Museum’da 
düzenlenen gala gecesinde iş dünyasını 
konu alan DASA ödülü Norveç’in 
Stavanger şehrinde bulunan Ulusal 
Petrol Müzesi’nin olmuştur. Müze 
petrol ve gaz üretim süreçlerini 

Glasgow belediye binası
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ekonomik önemini aktarırken  bu enerji 
kaynağının iklim ve çevre üzerindeki 
etkisi üzerinde hasassiyetle durmuştur. 
Ziyaretçiler için hazırladığı interaktif 
mekanlar, bu sektörde çalışanların iş 
sağlığı, çalışma koşullarını iyileştirme 
konusunda sendikalar ile yürüttüğü 
projeler nedeniyle müze DASA ödülünü 
almaya hak kazanmıştır.  Merakla 
beklenen Michelleti Ödülü ise İtalya’nın 
Trento şehrinde bulunan Bilim Müzesi 
almıştır. Ekoloji ve doğa tarihi konularını 
merkezine alan müze; çevre konusunda 
yarattığı farkındalık, bilim, araştırma 
ve danışma kombinasyonunu doğru 
şekilde kurması, müzenin planlamasında 
yerel, bölgesel ve ulusal nüfustan her 
kesime hitap edebilmek için geliştirdiği 
müze dili, ziyaretçi ile iletişimde 
çağdaş fikirleri ve yenilikçi potansiyeli 
nedeniyle jüri tarafından büyük ödüle 
layık görülmüştür. 

Toplantıların yapıldığı İskoçya’nın en 
büyük şehri olan Glasgow çevresinde 
Orta Çağ kaleleri gotik üslupta inşa 
edilmiş şatolarıyla; şehir merkezinde 
19. yüzyıl Viktorya dönemi anıtsal  
mimarisinin en güzel örnekleriyle 
süslenmiş ve aynı zamanda İskoçya’nın 
sanayi ve özellikle deniz ticareti merkezi 
haline gelmiş önemli şehirlerinden 
biridir. Kral III. George tarafından 
yaptırılmış Sn. George Meydanı (George 
Square) ki Robert Burns, James Watt, 
Sir Robert Peel ve Sir Walter Scott 
adanmış heykellerle dekore edilmiş 
bu meydanın etrafındaki yapılar aynı 
zamanda 19. yüzyılda şehrin zenginliğini 
görkemli yapılarla en güzel şeklide  ifade 
etmektedir. Aynı meydanda bulunan ve 
hali hazırda Belediye binası olarak da 
kullanılan yapıda Akademinin bu yılki 
toplantısının Lüksemburg Prensesi Sibilla 
de Luxembourg’un bizzat katılımlarıyla 
gerçekleşen  hoşgeldin kokteylinin de 
düzenlendiği bu anıtsal yapı 1880’li 

yıllarda inşa edilmiş olup victorya sivil 
mimari tarzının seçkin örnekleri arasında 
yerini almıştır. Muhteşem mermer ve 
granit koridorları, vitray kubbeleri, iç 
mekan tezyinatı ile Rönesans dönemi 
yapılarını anımsatan yapı orjinalliği hiç 
bozulmadan 14 bin metrekare alanda 
belediye binası işlevini sürdürmeye 
devam etmektedir. 

BURREL KOLEKSİYONU 
MÜZESİ
Toplantılar sırasında bahsi geçen 
ve Glasgow Belediyesi tarafından 
işletilen dokuz müze bugün Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından da 
yürütülmekte olan yönetim anlayışıyla 
tek merkezden yönetilmektedir.  Hepsi 
ücretsiz olan bu müzeler mekanlarıyla 
şehrin  mimari mirasını, zengin 
koleksiyonlarıyla kültürel ve sanatsal 
mirasını korumaktadırlar. Avrupa Müze 
Akademisi 2014 yılı toplantılarının 
yapıldığı Burrel Kolleksiyonu Müzesi 
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(Burrel Collection Museum) de bu 
dokuz müze içinde yer alır.  Pollock 
şehir parkı içinde eserlerin sağlığı 
açısından hava kirliliğinden uzak bir 
alana konumlandırılan müze binası 
1971 yılında inşa edilmiştir. Glasgow’lu 
armatör ve koleksiyoner Sir Villiam 
Burrel (1861-1958) tarafından gittiği 
ülkelerden satın aldığı ya da kendisine 
hediye edilen sanat eserlerinden oluşan 
koleksiyon hem çeşitlilik açısından 
dünyanın pekçok noktasından toplanmış 
olmasıyla hem içerik olarak dünya sanat 
tarihi literatürlerine geçen çok sayıda 
ünik eserin yer aldığı bir koleksiyon 
olması açısından önemlidir. Farklı 
konularda yaklaşık 8000 parça eser Sir 
William Burrel’in vefatının ardından 
Glasgow Belediyesine kazandırılmıştır. 
Koleksiyonda Antik çağ eserleri, ortaçağ 
sanatının özgün örnekleri, Çin ve İslam 
sanatı, Bellini, Rodin, Degas ve Cezanne 
gibi büyük sanatçıların çalışmalarının 
yanısıra devasa boyutta mimari parçalara 

da yer verilmiştir. Dünyanın her 
tarafından edinililen bu koleksiyonda 
Elbette Osmanlı’dan ya da Türk 
uygarlıklarından de parçalara rastlamak 
mümkündür. İznik çinisinin 15. ve 16. 
yüzyıl örneklerinden bazıları bu müzede 
sergilenmektedir.  

KELVİNGROVE SANAT 
GALERİSİ VE MÜZESİ 
1901 yılında açılmış olan Müze 
Avrupa’nın en büyük sivil sanat 
koleksiyonlarından birine ev sahipliği 
yapmaktadır. Barok tarzda inşa edilmiş 
yapı 1800lü yıllara tarihlenmektedir. 
Yıllık bir milyonun üstünde ziyaretçi 
sayısıyla Londra dışında Birleşik 
Krallıkta  en çok ziyaret edilen müze 
olmuştur. Müzenin koleksiyonları 
çok fazla çeşitlilik göstermektedir. 
Savaş aletlerinden, doğa tarihine ünlü 
ressamların baş yapıtlarından Glasgow’lu 
İskoç ressamlara kadar pek çok eser 
müzede ziyaret edilebilmektedir. Oldukça 

büyük bir alana sahip olan müzede ne 
yazık ki koleksiyonlar girift şekilde 
sergilenmiştir. Bu nedenle doğa tarihi 
ile ilgili bir konuya odaklanmışken 
karşınıza bir anda Rembrant’ın ünlü 
bir tablosu çıkabilir ya da sürrealist 
bir heykelle karşılaşabilirsiniz. 
Koleksiyonun en önemli eserlerinden 
biri Salvador Dali’nin Aziz John’un 
çizdiği bir eskizden ilham alarak 
oluşturduğu sanat çevrelerince eleştiri 
alan haçta İsa resmidir. Bu resim için 
ayrı bir karanlık oda oluşturulmuş resmin 
ziyaretçi üzerindeki etkisi arttırılmaya 
çalışılmıştır. 

STİRLİNG KALESİ
İskoçya’nın en büyük ve en önemli 
kalelerinden biridir. Stirling şehrine 
birkaç kilometre uzaklıkta kayalık bir 
tepenin üzerine kurulu olan kalenin tarihi 
çevresinde yapılan arkeolojik kazılara 
göre Roma dönemine uzanmaktadır. Kale 
tarih boyunca pek çok savaş yıkımlar 



83

görmüş yeni ilavelerle şekillendirilmiş 
olup 1540 yılında kraliyet ailesi için 
içine bir saray inşaa edilmiştir. 15. 
yüzyıldan 18. yüzyıl sonuna kadar 
hem saray hem de askeri üs olarak 
görev yapmıştır. Tarihi boyunca  ilginç 
öykülerin, entrikaların yaşandığı kale 
bugün içindeki saray yapısı, hapishanesi, 
mutfağı, depoları, askeri binaları ile 
yılda yaklaşık 300.000 müze ziyaretçisini 
ağırlamaktadır. Kapıdan girdiğinizden 
itibaren Ortaçağ’ın etkileyici bazen 
ürkütücü mimarisi anlatılan yaşanmış 
hikayelerle anlam bulmakta, sergilenen 
eserler, canlandırmalar ile durdurulmuş 
bir zamanın içine sizi çekmektedir. 
Sarayın ve İskoçya tarihinin savaşlarla 
dolu yıllarının anlatımının  yanısıra 
özellikle çocuklar için saray soytarıları, 
milli marşlar, saray müzisyenlerinin 
kullandığı enstrümanların tanıtılması, 
saray mutfağı gibi konularda interaktif 
alanlar oluşturulmuş, çeşitli dokunmatik 
ekranlar, çizgi filmler, kuklalar ve 

onların giyebileceği ölçüde kostümler 
aracılığı ile müze çocuk ziyaretçiler için 
eğlenceli hale getirilmiştir. 
Kalenin içinde yer alan hediyelik eşya 
dükkanı ve kafe müzenin konseptine 
uygun dekore edilmiş özellikle hediyelik 
eşyalar, kitaplar, çocuklar için özel 
hazırlanmış bulmacalı şovalyelerin, 
kraliyet ailesinin öykülerinin anlatıldığı 
çizgi romanlar satışa sunulmuştur.  
Kalenin bazı bölümleri tiyatro, 
konser, düğün, toplantı, yemek gibi 
organizasyonlara kiraya verilmekte 
ancak organizasyon konsepti 
müze çalışanlarının kontrolünde 
gerçekleştirilmektedir.  

WİLLAM WALLACE ANITI
Sir William Wallace (1272 -1305), 
Kral I. Edward döneminde İskoçya’nın 
İngiltere’ye karşı gerçekleştirdiği 
özgürlük savaşında İskoç halkına 
önderlik etmiştir. Ülkenin en önemli 
ulusal kahramanı kabul edilen 

W. Wallace’ın öyküsü ve yürekli 
mücadeleleri Cesur Yürek (Braveheart, 
1995) filmine de konu olmuştur. 1869 
yılında milli duygular ile yürütülen 
bir bağış kampanyası neticesinde 
William Wallace anısına yaptırılan anıt, 
İskoçya’nın Stirling şehrine tamamen 
hakim bir tepede bulunmaktadır. 
Victorya tarzı Gotik mimari üslupta inşa 
edilen anıt 67 metre yüksekliktedir ve 
kulenin en uç noktasına 246 basamaklı 
döner bir merdiven ile çıkılmaktadır. 
Kulenin içinde bulunan 4 galeride W. 
Wallace’ın meşhur Stirling Köprüsü 
Savaşı’nın cesaret ve kahramanlık 
öyküleri, diğer İskoç milli kahramanların 
büstleri ve ziyaretçiler tarafından 
çok ilgi gören W. Wallace’ın kılıcı 
sergilenmektedir. Kulenin en üstünde 
bulunan panoramik manzaraya sahip 
kemerli teras ziyaretçilerin bu anı 
ölümsüzleştirecekleri mükemmel bir alan 
yaratmaktadır. 
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ALMANYA’DA K AR AGÖZ FIRTINASI

Almanya’nın tarihi kentlerinden biri 
olan Oldenburg’da düzenlenen 2014 
Türk Kültür Yılı Buluşmaları’nın açılış 
törenine Bursa damga vurdu. Bursa’nın 
birbirinden güzel görüntülerinden 
oluşan tanıtım filmiyle başlayan açılışta, 
Altın Karagöz’ün hazırladığı 12 farklı 
yöreye ait gösteri, başta Almanlar olmak 
üzere açılışa katılan herkesi büyüledi. 

Karagöz Halk Dansları’nın muhteşem 
gösterisiyle açılan Türk Kültür Yılı 
Buluşmaları kapsamında bir yıl boyunca 
çeşitli kültürel ve sanatsal etkinlikler 
gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
Oldenburg Belediyesi ve Bursagaz 
işbirliği ile gerçekleştirilen Türk 

Kültür Yılı Buluşmaları’nın açılış 
töreni Oldenburg’un en büyük tiyatro 
salonunda gerçekleştirildi. Törene, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe’nin yanı sıra, Türkiye’nin Berlin 
Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, 
Oldenburg Belediye Başkanı Gerd 
Schwandner, Bursagaz’ın büyük ortağı 
Alman EWE firması Yönetim Kurulu 
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Başkanı Dr. Werner Brinker, Büyükşehir 
Belediyesi Genel Sekreteri Seyfettin 
Avşar, Genel Sekreter Yardımcısı Bayram 
Vardır, Kültür Sanat Danışmanı Ahmet 
Erdönmez, BURSAGAZ Genel Müdür 
Yardımcısı Meksen Şükrü Özden, 
EWE firmasının üst düzey yöneticileri 
ve Oldenburg’da yaşayan çok sayıda 
Türk ve Alman vatandaşı katıldı. Bir 
yıl süreyle Türk kültürüne özgü çeşitli 
etkinliklerin yapılacağı Türk Kültür Yılı 
Buluşmalarının açılışında konuşan Bursa 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, Türkiye ve Almanya arasındaki 
tarihsel dostluğa dikkat çekti. Hem 
geçmişte hem de günümüzde çok sayıda 
ortak yönümüz olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, ‘Bursa bir kültür kenti. 
Hem tarım kenti, hem sanayi kenti. Aynı 
zamanda bir kış turizmi kenti. Ekonomik 
olarak Türkiye’nin en dinamik kenti. 
Aynı şekilde Almanya’nın Oldenburg 
kenti de kültürel olarak çok zengin bir 
kent. Bu iki kültür kenti arasındaki 

köprülerin kurulması noktasında önemli 
bir etkinliğe imza atıyoruz. Almanya’nın 
bir kentinde, Oldenburg’da Türk Yılı ilan 
edilmesi gerçekten önemli. Oldenburg 
Belediye Başkanı Sayın Schwander’i 
kutluyorum. Bir yıl boyunca bu şehirde 
Türk kültürüne özgü çeşitli etkinliklerine 
yapılacak olması çok anlamlı. Biz şimdi 
Uluslararası altın Karagöz Halk Dansları 
ekibimizle açılışı gerçekleştiriyoruz 
ancak yıl boyunca da çeşitli kültürel 
etkinliklerle burada olacağız’ dedi.
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Oldenburg ve Bursa arasındaki ortak 
yönleri de anlatan Başkan Altepe, iki 
kentin de mevcut stadını yenileme 
çabası içinde olduğunu hatırlattı. Bursa 
stadyumunun Alman mühendislik ve 
teknolojisi ile hayata geçirildiğini 
anlatan Altepe, “İnşallah Türkiye’nin 
en modern, en güzel stadyumu olacak” 
dedi. Oldenburg Belediye Başkanı 
Gerd Schwandner ise öğrendiği Türkçe 
kelimelerle açılışa renk kattı.

Konuşmaların ardından gösterilere 
geçildi. Altın Karagöz Halk Dansları 
ekiplerinin 12 ayrı yörenin oyunundan 

oluşan bir gösteri sundu. Görsel ve işitsel 
şölene dönüşen gösteriyle birlikte salonda 
bulunanlar sahneye fırlayarak oyunculara 
eşlik etti.

Türk Kültür Yılı Buluşmaları’nın 
açılışında, Türk kültürüne ait birbirinden 
güzel etkinlikler gerçekleştirildi. 
Sanatçı Defne Sahin Türkçe caz 
müzik seslendirirken, Ziya Azizi de 
modern derviş dansları ile izleyicilere 
keyifli anlat yaşattı. “Bir sufinin kendi 
ateşinde yanması” konsepti üzerine 
gerçekleştirilen gösteri büyük ilgi aldı. 
Türk Halk Müziği özgün eserlerinin de 

seslendirildiği gece, katılanlara tam bir 
Türk kültüründen esintiler sundu.
Türk Kültürü Buluşmaları kapsamında 
bir yıl boyunca Oldenburg’da Türk 
sanatçılarla çeşitli söyleşiler, resim ve 
fotoğraf sergileri, okullarda gösteriler, 
film gösterimleri, şiir ve edebiyat 
günleri, konserler, geziler, yemek kültürü 
incelemeleri ve Türk kültürüne has 
geleneksel sanatlar üzerine etkinlikler 
gerçekleştirilecek. Açılış gecesine Altın 
Karagöz Halk Dansları ekibiyle katılan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yıl içindeki 
diğer kültürel etkinliklere de destek 
verecek.
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BURSA’NIN 
GÖRSEL İZLERİ

Bu yıl ilki düzenlenen Bursa 

Fotoğraf Yarışması’na toplamda 

1482 fotoğraf ile 444 fotoğrafçı 

katıldı. Yarışmacıların 316’sı 

Bursa’dan, 66’sı İstanbul’dan 

geri kalanı ise Türkiye’nin 

çeşitli illerindendi. 400’ü aşkın 

kişinin katıldığı ödül töreni 

Bursa fotoğraf dünyasını 

bir araya getirdi. Bursa 

Büyükşehir Belediyesi’nin de 

destekçilerinden olduğu bu 

organizasyonun, teması ise 

“Bursa değerlerinden izler”di. 

Yarışma ile kazanan hem Bursa 

hem de fotoğraf sanatı oldu. 

Engin ÇAKIR

Fotoğraf: Emre KOŞAK
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Bursa Fotoğraf Yarışması daha proje 
aşamasındayken üzerine hummalı 
bir çalışma yapıldı. Yarışmanın 
şartnamesinden, teknik altyapısına 
kadar pek çok husus daha aylar 
öncesinden tartışılmaya başlanmıştı. 
Çok hassas olduğunu bildiğimiz 
fotoğraf sanatçılarını incitecek, 
aralarında haksızlık doğuracak hiçbir 
husus olmamalıydı. Öyle de oldu. 
Adil, profesyonel ve çağın şartlarını 
üzerinde barındıran bir yarışma 
olmalıydı. Proje için gerekli ön 
hazırlıkları gerçekleştirmemiz 6 ay 
kadar sürdü. Bursa ile kucaklaşması 
gereken bir proje hazırlamalıydık. 
Fotoğraf sanatçılarının fotoğraflarını 
rahatça ve güvenlik açıkları taşımadan 
yükleyebilecekleri bir web sitesini 
hazırlamak, adil ve etkin yarışma 
şartnamesini tamamlamak, yarışmanın 
herkese ulaşmasını sağlayacak medya ve 
tanıtım kampanyasını hazırlamak, projeyi 
destekleyecek kurumların tespiti ve ikna 
edilmelerini sağlamak, çizgisi dikkat 
çekici ve derdini iyi anlatan bir kurumsal 
kimlik yaratmak; özenli, zahmetli ve 
özverili bir süreci de beraberinde getirdi. 
Üzerine uzun toplantılar yaptığımız bir 
yarışmaydı bu. 

Fotoğrafların değerlendirme süreci, 
vurgu yapılması gereken ikinci bir 
husus... Çünkü değerlendirme şeklinin 
fotoğrafçılar için çok önemli olduğunu 
biliyorduk. Bu tıpkı onlar gibi bizim 
için de kutsaldı. Ve tüm süreci bunun 
düzgün ve adaletli yürümesi üzerine 
kurguladık. Web sitemize gönderilen 
fotoğraflar ve fotoğraf altı bilgileri 
sistemimize ID atanmış bir klasör olarak 
düşüyordu. Ayrıca bir pdf dokümanında 
ise fotoğrafçının iletişim bilgileri 
toplanıyordu. Böylelikle fotoğraflar, 
fotoğrafçılarından bağımsız bir şekilde 
değerlendirildi. Diğer bir deyişle 
fotoğrafların kime ait olduğunu bilmeden 
değerlendiren jüri üyeleri sadece 
fotoğrafları değerlendirdi. Bununla 

birlikte TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı 
Federasyonu) Temsilcisi Selma Çubukçu 
tüm süreçleri gözlemledi. Kural dışı 
hiçbir hareket söz konusu olmadı. 

Şartnameye uymayan 330 eser 
değerlendirmeye alınmadı. İlk elemede 
yarışma kriterlerine yeterince uygun 
görülmeyen 843 adet fotoğraf elendi. 
Geriye kalan 309 adet fotoğraf ise 
değerlendirmeye alındı. Jüri toplantısında 
“İki kalsın” oyu alan fotoğraflardan 
153 adet fotoğraf ikinci tura geçti. 
“İki kalsın” oyu alan fotoğraflardan 
80 adet fotoğraf finale kaldı. Tüm jüri 
üyelerinin katılımıyla fotoğraflar her bir 
jüri tarafından puanlandırıldı. Böylece 
sıralama oluştu. İlk 35 sırayı alan 
fotoğraflar sergilemeye hak kazandı. İlk 
üç sırayı alan fotoğraflar ise dereceye ve 
ödüllere layık görüldü.  

Bu yıl ilki gerçekleştirilmesine rağmen; 
Bursa Fotoğraf Yarışması ile Bursa 
fotoğraf camiası, kamu kuruluşları ve 
Bursa’nın önde gelen markaları bir araya 
geldi. “Bursa değerlerinden izler” konulu 
Bursa Fotoğraf Yarışması’nın sonuçları 
8 Mayıs 2014 Perşembe günü Sheraton 
Bursa Hotel Rodos Balo Salonu’nda 
yapılan ödül töreninde açıklandı. 

Yalnızca Bursa’dan değil, Türkiye’nin 
her yerinden amatör ya da profesyonel 
fotoğraf sevdalıların katılabildiği 
yarışmada Bursa değerlerinden izler 
taşıyan “Bursalı” fotoğraflar yarıştı. 
Bursa’dan Emre Koşak, objektifine 
yansıyan Bursaspor aşkıyla ikincilik 
ödülüne layık görüldü. Yarışmaya 
Kocaeli’den katılan Ahmet Akbaş ise 
Bursa kuşu ve sudan ibaret olarak anılan, 
çeşmeleriyle meşhur şehir Bursa’nın bu 
özelliğini ön plâna çıkardığı fotoğrafıyla 
üçüncülük ödülüne hak kazandı. 
Gecede jüri üyelerinin de katıldığı 
söyleşinin ardından Erdal Kınacı’nın 
yaptığı fotoğraf gösterisini ödül töreni 
izledi. “Bursa değerlerinden izler” 

taşıyan Bursalı fotoğrafların ödüllerine 
kavuştuğu törende, 2. ye Alaçatı’da 3 gün 
çift kişilik oda kahvaltı tatil, 3.ye Foça’da 
3 gün çift kişilik oda kahvaltı tatil 
hediyeleri takdim edildi. Birinci seçilen 
İsa Cıda ise katılım koşullarını ihlal 
ederek daha önce başka bir yarışmada 
ödül alan fotoğrafıyla yarışmaya katıldığı 
için (ödül töreninden iki gün önce gelen 
ihbar neticesinde tespit edilip, TFSF 
ve Jüri Kurulu onayıyla)  ödül hakkını 
kaybetti. Bu ödül son dönemde tüm 
ülkemizi üzüntüye boğan Soma için 
oluşturulan hesaplara aktarıldı. 

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu 
(TFSF) tarafından TFSF 2014/026 
numarası ile onaylanan yarışmanın 
sonuçlarının açıklandığı ve dereceye 
giren 35 adet fotoğrafın sergilendiği 
“Bursa değerlerinden izler” ödül 
töreninin ardından, sergileme hakkı 
süren (diskalifiye edilen 2 fotoğraf 
hariç) 33 fotoğraf 12 Mayıs – 9 Haziran 
2014 tarihleri arasında; Korupark, 
Carrefour ve Zafer Plaza sergilendi. 
Photo Graphica’nın düzenlediği ve 
ana sponsorluğunu Sheraton Bursa 
Hotel’in üstlendiği yarışmanın ulaşım 
sponsoru Bayraktar Otomotiv, basın 
sponsoru Dergi Bursa, baskı sponsoru 
ise Furkan Ofset’ti. Organizasyonun 
geniş kitlelere yayılmasında ve başarı 
ile sonuçlanmasındaki destekler ise 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne aitti. 
Bu vesile ile organizasyonumuza 
katılım gösterdikleri veya sürecin 
herhangi bir noktasında “çorbaya tuz 
attıkları” için en samimi duygularımızla 
teşekkür ediyoruz. Bursa’nın tarihi ve 
turistik değerlerine katkıda bulunacak 
yarışmanın seçici kurulu ise fotoğraf 
sanatçıları Erdal Kınacı, Özgür Çakır, 
Aykut Güngör, Demet Argun ve Engin 
Çakır’dan oluşuyordu. Değerlendirme 
sürecinde jüriye TFSF Temsilcisi Selma 
Çubukçu eşlik etti. 
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“Bursa değerlerinden izler” 
isimli yarışmanın konusu ise şu 
şekildeydi: “Çoğu insan şehirde 
yaşar ve ömrünü tüketir. Şehre 
ne bir iz bırakabilir, ne de bir 
ışıltı... Şehrin ruhuna yakın 
duramaz. Çünkü o sırlarını 
ve görkemini herkese açmaz. 
Onun gizlerine ulaşabilmek, 
fısıltılarını duymak ancak ruh 
derinliği ile olabilir. Şehrin 
gerçek sakinleri iz bırakır 
yaşadıkları yere. Nasıl ki 
anlatımlarıyla Victor Hugo 
Paris’e, Charles Dickens 
Londra’ya iz bıraktıysa; her 
şehrin iz bırakanları vardır. 
Şehri yaşamış ve onu anlamış 
olanlar bunu başarabilir. 
Fotoğrafçılar, ressamlar, şairler, 
yazarlar veya müzisyenler... 
Hepsi aynı sevdayla yaşarlar 
“tanıdıkları” şehirlerinde. 
Nasıl ki Ahmet Hamdi 
Tanpınar “Bursa’da Zaman” 
şiiri ile Bursa’yı anlattıysa; 
“Huzur” isimli romanında 
İstanbul’u, başka bir şehri, 
yaşatmıştır belleğimizde. Ya 
da “Beş Şehir”de beş ayrı 
şehri; Erzurum, Konya, Bursa, 
Ankara ve yine İstanbul’u... 
Çağımız şehirleri birbirinden 
ayıran ve farklılık yaratan 
güzellikleri bir bir yok etse 
de her şehir başka yaşar anını. 
Dostoyevski St.Petersburg’u 
yaşamıştır, Kafka Prag’ı... 
Şehirleri sevebilirsiniz, 
nefret de edebilirsiniz ya da 
özleyebilir... Bunun sebebi 
yine şehrin ruhudur. Caddeleri, 
binaları, ibadet yerleri, doğal 
güzellikleri, kısaca her şeyi 
bize şehrin ruhunu verir. Sizin 
yaşadığınız Bursa ne ise, Bursa 
odur. Kenti “şehir” yapan 
ruhudur. Sizin Bursa’nızın 
değerleri neler, hangi izi 
bıraktınız geriye?”

Fotoğraf: Ahmet AKBAŞ
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Fotoğraf: İzver DÖNDER

Fotoğraf: Güven ORMAN
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Fotoğraf: Ahmet ÇETİN

Fotoğraf: Fahrettin BECEREN
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K AF DAĞI’NIN ARDINDAKİ SAKLI ÜLKE

Aile soyağacımın köklerini besleyen 
iki ana can suyundan birinin Abhaz 
örf, adet, gelenek ve kültür pınarından 
geliyor oluşu, çocukluğumdan bu 
yana, Karadeniz sahil kıyısında yer 
alan Abhazya’yı görme arzusuyla 
yanıp tutuşturmuştur beni. Abhazya’yı 
anlatan yazılı kaynaklardan okuduğum 
yazı ve makaleler, yine internet 

ortamından bu ülkenin sosyal, kültürel 
yaşamı ile doğasına ilişkin video ve 
fotoğraflarından edindiğim izlenimler, 
bu ülkeyi görme isteğimi sürekli diri 
tutmuştur.

Bu nedenledir ki zihnimde 
canlandırdığım Abhazya hayali ile 
gerçeği arasındaki benzerliği ya da 

Mustafa TÜRE
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farklılığı hep merak edip durmuşumdur. 
Merak hissimin verdiği sabırsızlığın son 
bulacağı günün, bir gün gerçekleşeceği 
umudunu ise hiçbir zaman yitirmedim. 
Bir gün mutlaka, Kaf Dağı’nın ardındaki 
o saklı ülkeye gidecektim. Sonunda, 
hiçbir zaman yitirmediğim umudumun 
gerçeğe dönüşeceği haberiyle, dünyalar 
benim olmuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye 
Gazeteciler Federasyonu, Türkiye 
Abhaz Kültür Dernekleri Federasyonu 
ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa 
Şubesi’nin ortak organizasyonuyla 8-13 
Mayıs tarihleri arasında, Abhazya’ya 
düzenlenecek kültür gezisinde ben de 

vardım. Gezi programında, Büyükşehir 
Belediyesi adına görevlendirildiğime 
dair aldığım haber, yıllardır hayalimde 
resmettiğim Abhazya’yı görecek olmanın 
müjdesini veriyordu. Görevlendirme 
yazısını alır almaz, hemen hazırlıklara 
başladım. Kitaplarım, kıyafetlerim, 
fotoğraf makinem, diş fırçam, tıraş 
takımım hepsi ama hepsi, bavulumda 
hazır ve nazır, Abhazya gezisinin 
başlayacağı günü bekler vaziyette günler 
öncesinden çoktan yerlerini almışlardı. 
Sonunda beklenen gün gelip çattığında, 
içimi tatlı bir heyecan sardı. Yaklaşık 
20 kişilik gazeteci grubundan oluşan 
Bursa heyeti olarak, 8 Mayıs Perşembe 
akşamüstü Bursa’dan Sabiha Gökçen 

Havaalanı’na doğru İstanbul’a yola 
çıktık. Sabiha Gökçen Havaalanı’nda, 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 
gazeteciler cemiyetlerini temsilen bir 
araya gelen gazeteci grubuyla buluştuk. 
Gazeteci ordusunun birlikteliğiyle, bir 
Abhaz efsanesine konu olan söylencedeki 
gibi “cennet parçası gibi bir ülke”ye 
gerçekleştirilecek gezinin işaret fişeği 
de atılmış oluyordu. Abhazya sınırındaki 
Rusya’nın Soçi şehrine Trabzon 
aktarmalı uçuşumuz, Kaf Dağı’nın 
ardındaki saklı ülkenin o güzel yüzünü 
görmeye artık sayılı saatlerin kaldığını 
haber veriyordu.

Ritsa Gölü, dünyalı her faninin ahir ömründe 
mutlak surette görmesi gereken, yeryüzünün 
nadide köşeleri arasında bulunuyor. Başı 
dumanlı Kafkas Dağları’nın çevrelediği 
Ritsa Gölü, Abhazya’nın en derin göllerinden. 
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VER ELİNİ ABHAZYA
Soçi Havaalanı’ndaki kimlik, pasaport 
kontrolleri ve bagaj teslim işlemlerinin 
sonrasında gezi heyetini Abhazya’ya 
ulaştıracak otobüslere doluştuğumuz an, 
dilimde belli belirsiz bir ifadeyle “Ver 
elini Abhazya” dediğimi hatırlıyorum. 
Öyle ya, bir yerde ata toprağı 
sayılabilecek ülkenin topraklarına ayak 
basacaktım. Ayak bastığım ülkenin, eş 
dost akraba toplantılarında dile getirilen 
efsanevi güzelliklerine, bütün benliğimle 
tanıklık edecektim. Yani, Abhazya 
zihin dünyamda yaşattığım hayal ülke 
olmaktan çıkacak, dünya gözüyle görme 
bahtiyarlığına ulaştığım bir gerçeklik 
olacaktı.

Abhazya sınır kapısını geçmemizle söz 
konusu gerçekliğin ilk dakikalarını 
da solumaya başladım. Saatler süren 
yol yorgunluğunun, göz kapaklarımın 
üzerinde asılı bıraktığı tonlarca ağırlığa 
direnerek, otobüsün penceresinden 
günün ilk ışıklarının aydınlattığı 
dışarısının manzarasını seyre daldım. 
Bir an, meşhur Abhaz efsanesinde dile 
getirilen “cennet parçası gibi bir ülke” 
betimlemesinin yol göstericiliğinde, yeşil 
denizinin derinliklerinde kaybolduğumu 
hisseder gibi oldum. Gördüğüm manzara 
gerçekten muhteşemdi. Engin yeşilliğin 
ucu bucağı yoktu sanki…

ABHAZYA’NIN KALBİ SOHUM
Fotoğraf makinemi kaptığım gibi başkent 
Sohum’un gizemlerini keşfe çıktım. 
Geniş caddeleri, yeşil alanları, ılıman 
iklimi, sakin denizi, devlet büyüklerinin 
anıtları ve Abhaz özgürlük mücadelesini 
simgeleyen heykelleriyle büyük bir 
turizm potansiyeline sahip bulunan 
Sohum, 300 bine yakın ülke nüfusunun 
yaklaşık 130 binine ev sahipliğinde 
bulunuyor. Sohum, Karadeniz sahil 
şeridinde yer almasına rağmen, Akdeniz 
ikliminin tipik özelliklerini yansıtıyor. 
Sohum’daki iklim koşullarının birebir 
aynısı Abhazya için de geçerli. Palmiye 
ağaçlarının gölgesindeki ülkede, ılıman 
yarı tropik iklim yaşanıyor. Muz, 
mandalina, kivi ve zeytin yetiştiriciliği 
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yaygın olarak yapılıyor. Yaklaşık 300 
bin kişinin yaşadığı Abhazya’da, nüfusun 
yüzde 50’si şehirlerde yaşam sürüyor.
Sohum, Gagra, Gudauta, Gulripş, 
Oçamçira, Tkuarçal ve Gal, Abhazya’yı 
meydana getiren yedi şehir.  Ülkedeki 
nüfusun yüzde 52’sini Abhazlar, yüzde 
18’ini Gürcüler, yüzde 17’sini Ermeniler 
ve yüzde 9’unu ise Ruslar oluşturuyor. 
Sohum’u gezdikçe, ayakta güçlükle duran 
bakımsız binalar dikkatimi çekiyor. 
Zira, 1990’ların başında Gürcüler ve 
Abhazlar arasındaki savaşa sahne olan 
şehir, büyük oranda yıkıma uğramış. 
Gürcistan’dan savaş tazminatı talebine 
kanıt oluşturması ve savaşın hatırasını 
her daim canlı tutması amacıyla, 
binaların onarımlarını zamana bırakan 
Abhaz hükümeti, ülkenin uluslararası 
arenadaki tanınırlığını artırabilmenin 
siyasi stratejisi üzerine girişimler 
gerçekleştiriyor.

Sohum caddelerinde gezerken, sahil 
kenarında oluşturulan masalarda 
satranç ve dama oynayan ihtiyarlar 
dikkatimi çekiyor. Bizdeki kahvehane 
alışkanlığının yerini burada satranç 
ve dama kültürü almış. Özellikle 
belirli yaşın üzerindeki Abhazlar, 
boş zamanlarını, satranç ve dama 
seanslarıyla değerlendiriyor.

NİHAİ HEDEF BM ÜYELİĞİ
Rusya, Güney Osetya, Transdnistria, 
Nikaragua, Venezuela, Nauru, Vanuatu 
ve Tuvalu ile diplomatik ilişkileri 
bulunan Abhazya’nın nihai hedefinde, 
Birleşmiş Milletler (BM) üyesi 
kimliğiyle bütün dünyanın tanıdığı 
ülke statüsüne kavuşabilmek bulunuyor. 
Abhazya’nın varlık nedeni olarak 
gördüğü bu nihai hedefi, Abhazya 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vyaçeslav 
Çirikba’nın, Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu Yönetimi ile Dışişleri 
Bakanlığı’nda düzenlediği basın 
toplantısında, satır arasına yansıyan 
sözlerinde hissedebiliyoruz. 500 bine 
yakın Abhaz nüfusun yaşadığı Türkiye, 
Abhaz diasporasının en fazla olduğu ülke 
konumunda.

1874 yılında Yunanistan’dan 
Abhazya’ya gelen bir grup rahibin 
öncülüğünde başlatılan ve 1879 yılında 
tamamlanabilen Novy Afon Manastırı, 
görkemli mimarisiyle dikkat çekiyor. 
Manastır, her yıl, yüz binlerce kişi 
tarafından ziyaret ediliyor. 
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Abhazya bu nedenle Türkiye’yi, 
uluslararası arenada tanınmasının en 
büyük güvencesi ve sigortası olarak 
görüyor. Gezi heyeti onuruna verdiği 
akşam yemeğinde bu durumu bütün 
açıklığıyla dile getiren Abhazya 
Cumhuriyeti Başbakanı L.İ. Lakerbaya, 
Türkiye’de Abhaz nüfusun yoğun 
yaşadığı bölgelerde Abhaz dili eğitimini 
öngören kanunun Türk Parlamentosu 
tarafından kabul edilmesinin, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin geleceği açısından 
önemine işaret ediyor. Lakerbaya yine 
Türkiye’deki Abhaz diasporasının 
varlığından hareketle, iki ülke arasındaki 
tarihi ve kültürel bağların, Abhazya’nın 
uluslararası arenadaki etkinliğine ivme 
kazandıracağına inanıyor.

Abhazya Dışişleri Bakanlığı Türkiye 
ve Ortadoğu Masası ve Abhazya Geri 
Dönüş Devlet Komitesi personelinin 
mihmandarlığında sürdürdüğümüz gezi 
programının ikinci gününde, Abhazya 
Kurtuluş Savaşı’nın tartışmasız lideri 
ve bağımsız Abhazya’nın kurucu Devlet 
Başkanı Vladislav Ardzınba’nın anıt 

mezarını ziyaret ediyoruz. 14 Mayıs 1945 
tarihinde Abhazya’nın başkenti Sohum 
yakınlarındaki Eşira köyünde dünyaya 
gelen ve 4 Mart 2010’da tedavi gördüğü 
Moskova’da hayata gözlerini yuman 
Ardzınba,  65 yıllık ömrünü Abhazya’nın 
bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine 
adamış bir lider.

Bu nedenledir ki 7’den 70’e bütün 
Abhazların gönlünde çok özel bir konuma 
sahip. 1992-1993 yıllarında Gürcü 
işgaline karşı yürütülen bağımsızlık 
savaşında Abhaz kuvvetlerinin 
komutanlığını üstlenen Ardzınba, bir 
milletin bağımsızlık mücadelesinde 
lider figürünün ne denli belirleyici bir 
unsur olduğunu örneklemesi açısından 
önemli bir tarihi şahsiyet. Resmi kabuller 
ve anıt mezar ziyaretlerinin ardından 
gezi programımızın üçüncü gününde, 
mihmandarlarımızın yol göstericiliğinde, 
Abhazya’nın büyülü güzelliklerini 
keşfe çıkıyoruz. Keşiften önce gezi 
programının resmi ayağını oluşturan 
bir etkinliğe daha tanıklık etmek üzere, 
yine Abhaz Dışişleri Bakanlığı Toplantı 

Salonu’ndayız. Türkiye Gazeteciler 
Federasyonu, Abhazya Gazeteciler Birliği 
ve Türkiye Abhaz Kültür Dernekleri 
Federasyonu Başkanlarının konuşmacı 
olarak katıldığı toplantıda,  Abhazya 
ile Türkiye’deki gazeteci örgütleri 
arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi 
anlaşmasının imzalanmasına alkışlarla 
destek veriyoruz. Bu arada yeri 
gelmişken, Abhazya’ya düzenlenen 
kültür gezisinin gerçekleştirilmesi ile 
iki ülke gazetecilerinin aynı platformda 
buluşmasında büyük gayretleri bulunan 
gazeteci dostum, hemşehrim,  Türkiye 
Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel 
Başkan Yardımcısı Aşba Atilla Sağım’a 
teşekkür ediyorum. Türkiye ile Abhazya 
arasında var olan dostluk köprüsünün 
geliştirilmesinde, Sağım’ın çabası, her 
türlü takdirin üzerinde.

ABHAZ MİSAFİRPERVERLİĞİ
Üçüncü günün akşamında, Kutol 
Köyü’nde onurumuza düzenlenen akşam 
yemeğine katılıyoruz. Ama ne yemek… 
Bir tek kuş sütünün eksik olduğu rüya 
gibi bir sofra. Abısta, Abaza Peyniri, 

Gezi programı kapsamında, Kutol Köyü’nde 
onurumuza düzenlenen akşam yemeğine katılıyoruz. 
Burada bize gösterilen misafirperverlik, geleneksel 
Abhaz misafirperverliğinin somut göstergesi olarak 
hafızalarımızda yer etti. Yemek kapsamında sergilenen 
muhteşem güzellikteki Abhaz folklöründen çeşitlemeler 
ile mest olduk.
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açamukua (aylac), nar ekşisi ve türlü 
kokulu otlarla lezzetlendirilmiş füme 
et, tütsülenmiş peynir, taze çörek, türlü 
baharatlar, taze meyveler, pastalar, 
şekerlemeler, çikolatalar, üzüm suyu ve 
testiler dolusu ev şarabı… Bunlar, benim 
isimlerini teşhis edebildiklerim. Adını, 
sanını bilemediğim daha onlarca çeşitten 
oluşan lezzet kasırgasının çevrelediği 
sofrada, türlü espriler ve hoş sohbetlerle 
yemeğin keyfini yaşıyoruz. Köy evinin 
geniş avlusunda, at binicilerinin nefes 
kesen gösterileri, Abhaz folklorünün 
dinamik ve ritmik figürleriyle bezeli 
halk oyunları gösterisi ve yöresel 
kıyafetler içerisindeki büyüklerin 
oluşturduğu koronun nefis konseri, geceyi 
renklendiren ve unutulmaz kılan fotoğraf 
kareleriydi. Burada bize gösterilen 
misafirperverlik, geleneksel Abhaz 
misafirperverliğinin sahip olduğu ünün 
somut göstergesi olarak hafızalarımızda 
yer etti.

GEZDİKÇE HAYRANLIĞIM 
DAHA DA ARTIYOR
Abhazya, 8 bin 700 kilometrekarelik 
yüzölçümüyle küçük bir ülke. Ancak 
yüzölçümünün küçüklüğüyle hiç de 

orantılı olmayacak biçimde, çok sayıda 
gezilip, görülmesi gereken yere sahip. 
Dağları, vadileri, ormanları, şehir ve 
köyleriyle Abhazya, konuklarına hoş ve 
unutulmaz sürprizler sunuyor. Dünyanın 
en geniş ve derin mağaralarından sayılan 
Novy Afon Mağarası, Abhazya’nın en ilgi 
çeken köşelerinden birini oluşturuyor. 
Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki 
gezi parkuru ile Novy Afon Mağarası, 
birbirinden muhteşem sarkıt ve dikitlerin 
oluşturduğu 6 adet dev salondan 
meydana geliyor. Ziyaretçilerin raylı 
sistemle gezdirildiği mağara, ürpertici 
olduğu kadar gizem dolu bir dünyanın 
da kapılarını aralıyor. Yine her yıl yüz 
binlerce kişi tarafından ziyaret edilen 
Novy Afon Manastırı da Abhazya’nın 
ilgi çeken köşelerinden. 1874 yılında 
Yunanistan’daki St. Panteleimon Eski 
Athos Manastırı’ndan bir grup rahip, 
Psyrtsha köyüne gelerek, manastırın 
inşasına başlar. 1877-78 Osmanlı Rus 
Savaşı sırasında yarım kalan manastır 
inşaatı, 1879 yılında tamamlanabilir. 
İlerleyen yıllarda manastıra gelir 
getirmesi için zeytinlik ve şaraphane 
de kurulur. Günümüzde daha çok Novy 
Afon manastırı olarak bilinen görkemli 

yapıt, her yıl yüz binlerce kişi tarafından 
ziyaret ediliyor.

HER FANİNİN 
GÖRMESİ GEREKEN YER
Hele bir Ritsa Gölü var ki... Olmaz 
böyle bir şey!  Bana göre Ritsa Gölü, 
dünyalı her faninin ahir ömründe mutlak 
surette görmesi gereken, yeryüzünün 
nadide köşeleri arasında bulunuyor. 
Büyüleyici, baştan çıkarıcı, kışkırtıcı 
güzelliğiyle Ritsa, resmen aklımı 
başımdan aldı. Başı dumanlı Kafkas 
Dağları’nın çevrelediği Ritsa Gölü, 
Abhazya’nın en derin göllerinden biri. 
Sovyetler Birliği döneminde oldukça 
rağbet gören bir turizm merkezi olmasına 
karşın bugün gölün çevresindeki tüm 
oteller kapalı. Gölün çevresinde bulunan, 
yükseklikleri 3 bin 500 metreyi bulan 
dağlar, adeta yeşil deniziyle kaplı. 
Dört günlük gezimizin son gününde, 
yüreğimi Abhazya’da bırakıp Türkiye’ye 
dönüyorum. Umarım Abhazya, yakın 
gelecekte, Birleşmiş Milletler (BM) 
üyeliğine kabul edilir. Kaf Dağı’nın 
ardındaki bu saklı cennet, dünya 
ülkelerince tanınır. Uluslararası arenada 
hak ettiği yere kavuşur.
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Abhazya’nın kurucu Devlet Başkanı Vladislav Ardzınba’nın anıt mezarı, ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de resmi program kapsamında, 
Ardzınba’nın anıtına çiçek bırakıyoruz.

Günümüzden 150 yıl 
önce Çarlık Rusyası’nın 
bir buçuk milyon 
civarındaki Kafkas 
halkını yurtlarından 
kopararak, Osmanlı 
topraklarına sürmesiyle 
büyük trajediler yaşandı. 
Zorunlu göçe tabi tutulan 
yüzbinler, yollarda 
ve yerleştirildikleri 
bölgelerde hastalık ve 
kötü yaşam  koşulları 
nedeniyle hayatlarını 
kaybetti. Sohum’daki 
‘özgürlük anıtı’, insanlık 
dramında hayatını 
kaybedenlerin hatırasını 
yaşatıyor.

Abhazya Karadeniz 
bölgesinde olmasına 
rağmen, Akdeniz 
ikliminin tipik 
özelliklerine sahip 
bulunuyor. Kuzey ve 
kuzeybatıdaki yüksek 
dağ silsilelerinin 
Abhazya’yı soğuk 
hava hareketlerinden 
koruması sayesinde 
ülkede muz, mandalina, 
kivi yetiştirilebiliyor. 
Zeytincilik 
yapılabiliyor. Ülke, 
palmiye ağaçlarının 
gölgesinde, ılıman 
Akdeniz iklimini 
yaşıyor. 
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COĞRAFYA
Abhazya, Kafkasya’nın kuzeybatısında 
Karadeniz sahil kıyısında yer alıyor. 
Abhazya, Kuzeybatı Kafkasya'da 
Karadeniz’in kuzey kıyılarında 8.600 
kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.  
Abhazya’nın doğusunda Gürcistan 
yer alıyor. Güney ve güneybatısı ise 
Karadeniz’le çevrelenmiş durumda. 
Abhazya’nın büyük bölümü (yaklaşık 
yüzde 75) dağlardan oluşuyor. Nüfusun 
büyük bölümü kıyı kesimlerinde, düz 
alanlarda ve alçak kesimlerde yerleşmiş 
durumda.  Büyük Kafkas Dağları 
bölgeyi kuzeyden tamamen kuşatıyor.  
Dağların yüksekliği pek çok yerde 4 bin 
metre civarında. 220 kilometrelik sahil 
şeridine sahip bulunan Abhazya’nın kara 
sınırlarının uzunluğu ise 418 kilometre.

GÜRCÜLERLE SAVAŞ
1917’de Rusya’da gerçekleşen Sovyet 
İhtilali, Kafkasya’yı da etkisi altına 
alarak, 1921’de Abhazya Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nin kurulması sürecini de 
beraberinde getirdi. 1922’de ise Abhazya 
ile Gürcistan, iki ayrı egemen devlet 
olarak “Anlaşmalı Sosyalist Federal 
Cumhuriyeti”ni oluşturdu.

1931’de Sovyetler Birliği’nin başına 
Gürcü asıllı Stalin’in geçmesi ile 
Abhazya’nın 10 yıllık “cumhuriyet” 
statüsü, “özerk cumhuriyet” statüsüne 
dönüştürülerek Gürcistan’a bağlandı.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra 1991’de Gürcistan yönetimi 
bağımsızlığını ilan etti. Sovyet 
yasalarının yürürlükten kalkmasıyla 
Abhazya’nın yasal statüsü de belirsiz bir 
sürece doğru yol aldı.

Abhazya Parlamentosu yasal ve self-
determinasyon temelinde meşru siyasi 
haklarını kullanarak 23 Temmuz 1992’de 
egemenliğini ilan etti. Gürcistan yönetimi 
bu gelişme karşısında saldırıya geçerek, 
Abhazya’nın büyük bölümünü işgal etti.

Gürcü saldırısı karşısında direnişe 
geçen Abhaz milisleri, Kuzey Kafkasya 
cumhuriyetleri ve başta Türkiye olmak 
üzere Kafkas diasporası olan pek çok 
ülkeden gönüllülerin desteğiyle karşı 
saldırıya geçti. 30 Eylül 1993’te Abhazya 
tarafı Gürcistan birliklerini yenilgiye 
uğratarak, işgal kuvvetlerini sınır dışına 
sürdü. Abhazya’nın bağımsızlığını bugün 

Rusya başta olmak üzere Nikaragua, 
Venezuela, Nauru, Vanuautu ve Tuvalu 
tanıyor.

ABHAZYA’DA DİN
Abhaz nüfusun yüzde 60’ı Ortodoks 
Hıristiyan, yüzde 16’sı Müslüman, 
yüzde 3’ü Abaza dini mensupları, yüzde 
5’i Pagan inancına sahip. Nüfusun 
yüzde 16’sının ise herhangi bir dini 
aidiyeti bulunmuyor. Dini fanatizmin 
bulunmadığı Abhazya’da, dini ritüellere 
katılım da yoğun değil.

ABHAZYA’DA EKONOMİ
Abhazya’nın ana geçim kaynağını 
turizm gelirleri oluşturuyor. Yatırım için 
cazip olanakların söz konusu olduğu 
Abhazya’da “yabancı sermaye destek” 
yasası bulunuyor. Yasa kapsamında 1 
milyon dolar ve üzerindeki yabancı 
kaynaklı yatırımlar, 3 yıl süresince gelir 
ve kazanç vergilerinden muaf tutulurken, 
500 bin dolar ve üzerindeki yatırımlara 
yüzde 50, 250 bin dolar ve üzerindeki 
yatırımlara ise yüzde 25’lik vergi 
indirimi uygulanıyor. Enerji, turizm, 
hizmet sektörü tekstil, gıda başlıca 
yatırım sektörleri arasında bulunuyor.
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HER GELENİ HIZIR, HER GECEYİ K ADİR BİL!

KADİR GECESİNİN SEHERİ
Seher, sihir ve sahur aynı kökten türeyen 
kelimelerdir. Buradan hareketle şu 
söylenebilir: Seher vaktinde bir sihir 
vardır, sahur vaktinde büyüleyici bir 
taraf vardır. Daha doğrusu gecenin seheri 
esrarengiz bir zaman dilimidir. Dinî 
coşku daha çok gecelerde yakalanır, 
kandiller gecelerle anılır. Gece kalkıp 
Allah’a ellerimizi ve gönüllerimizi 
açmak bunun için tavsiye edilir. Gecenin 
sessizliğinden, sükûnetinden istifade 
ederek ruhî–kalbî sermayelerimizi 
zenginleştirmek bunun için teşvik edilir. 

Geceye, aya, yıldızlara dikkatimizi çeken 
pek çok ayet-i kerime vardır. Tabiat 
kitabını okuyabilmek ve onun ilhamını 
iç dünyamıza aktarabilmek için pek çok 
uyarı vardır. 
XV. yüzyıl şâiri Necatî, Sultan Fatih’in 
oğlu II. Beyazıd için kaleme aldığı 
51 beyitlik “Seher” redifli kasidenin 
ilk beytinde uyanık olmaktan ve 
şifa yurdunun kapısının seherde 
açılacağından bahsetmektedir:

Bîdâr olun ki derde irişür deva seher
Adetdür açılur der-i dâruşşifa seher

Allah Teâlâ Peygamber efendimizin 
ruhî–derunî hayatından bir kesiti 
ihtiva eden Müzzemmil suresinin 
ilk ayetlerinde şöyle buyuruyor: “Ey 
örtülere bürünen peygamber, gece 
biraz ilerleyince namaz için kalk. Gece 
yarısından biraz önce ya da sonra kalk 
ve ağır, ağır, duyarak düşünerek Kur’an 
oku. Biz sana sorumluluğu ağır bir mesaj 
tevdi edeceğiz. Ve gerçek şu ki gece 
vakti zihin daha zinde ve güçlü olur. 

Okuma daha da berraklaşır. Halbuki 
gündüzleri seni meşgul edecek yığınla iş 
var. Rabbinin adını an ve bütün varlığınla 
kendini O’na ada”. Aynı surenin son ayeti 
ise şöyle başlamaktadır: “Ey peygamber, 
Rabbin senin ve seninle birlikte olanların 
gecenin üçte ikisini, yahut yarısını yahut 
üçte birini namaz için uyanık geçirdiğini 
bilir…”

Şüphesiz gecelerin en muhteşemi Kadir 
gecesidir. Kandillerin en parıltılısı Kadir 
kandilidir. Çünkü insanı ve kâinatı 
aydınlatmak için gelen Kur’an-ı Kerim 
o gün dünyamızla tanıştı. İnsanoğluna 
doğruyu ve güzeli göstermek için nâzil 
olan ilâhî kitap son peygamberle o gece 
buluştu. Kur’an bir nurdu,(Maide,5/115) 
Hz. Peygamber parıldayan bir ışıktı.
(Ahzab,33/46) İşte Kadir gecesi bu iki 
kandili bir araya getirdiği için “nurun alâ 
nur” oldu. Nur üstüne nur oldu. 

Sevenlerin sevgisiyle bu gecenin 
karanlığı nura dönüşmekte, âşık ve 
maşuk aynı duyguları paylaşmaktadır. 
Leyla mecnun kıssası yeni bir boyut 
kazanmaktadır. Leylâ kelimesi de gece 
anlamında olan “leyl” kelimesinden 
türemesi boşuna olmamalıdır. Bu 
mukaddes zaman diliminin aydınlığından 
istifade edebilmek için her şeyden önce 
“uyanık” olmak gerekir. Gönlümüzü 
geceye, semaya, yıldızlara, sonsuzluğa 
açmak gerekir, onları kucaklamaya hazır 
olmak gerekir. 

Kadir gecesinin bereketini hissedebilmek 
için bu gece nâzil olan Hz. Kur’an’ın 
rehberliğine başvurmak gerekir. Onun 
üzerinde düşünmek gerekir. Anlamı 
üzerinde yoğunlaşmak gerekir. Onun 

nuru ile gecenin nurunu birleştirmek 
gerekir. Onun ışığı ile mahyaların ışığını 
bütünleştirmek gerekir. Gönüllerimizi 
bu ışık cünbüşünü aksettirebilecek bir 
saflığa kavuşturmak gerekir. İçimizi, 
kin, kibir hased, gösteriş, israf gibi 
karanlıklardan temizlememiz gerekir. 
Sevgi ve mahabbete yer açmamız gerekir. 
Aksi halde bu ışıklı zamanlar gelir geçer 
hiç haberimiz olmaz. Bu nur mevsimleri 
başlar biter, hiç ruhumuz duymaz. İşte 
derin derin düşünmek için bir ayet: “Biz 
bu Kur’ân’ı bir dağa indirmiş olsaydık, 
Allah korkusundan dağı parça parça 
olmuş görürdün. Biz bu misalleri insanlar 
düşünsünler diye veririz.” (Haşr, 59/21) 
Kur’an-ı Kerim bu gece geldi. Bizi 
aydınlattı. Bu gece melekler de bizimle 
beraber. Bu gece meleklerle birlikte 
olacağız, onlarla beraber nefes alıp 
vereceğiz. Ne büyük bir lütuf… Kadir 
suresini tekrar bu şuur ile okuyabiliriz: 
“Biz bu ilâhî kelâmı Kadir gecesinde 
indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi. 
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O 
gece melekler Rablerinin izniyle ilahî bir 
esin taşıyarak bölük bölük inerler. İnsanı 
her türlü kötülükten emin kılar bu gece. 
Ta şafak vaktine kadar.” Asr suresini 
ilk iki kelimesi zaman ve insandır. 
Büyüklerimiz, zamanın ve insanın kadr 
u kıymetini bilmenin formül ve şifresini 
asırlar öncesinden bize bildirmişlerdi:

“Her geceyi Kadir, her geleni Hızır bil”

 Geceler gelir geçer
Fecirler gelir geçer
Seherler gelir geçer
Sen neredesin güzelim!

Vardavî

Prof. Dr. Mustafa KARA
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BAYRAM EDERLER 
YÂR İLE ŞİMDİ
Hayatın değişmeyen iki net fotoğrafı 
vardır: sevinç ve üzüntü, rahatlık ve 
sıkıntı… Bu iki gerçekle karşılaşmayan 
insan yoktur. Bazen sevinçli bazen 
kederli oluruz. Ama hiçbiri sürekli 
değildir. Bazen ağlarız bazen güleriz, 
hiçbiri daimî değildir. Doğumla 
seviniriz, ölümle üzülürüz. Hayat bu.  
“Ne gam bakı ne sürur”

İnsanoğlunun sevinçli anlarından biri de 
bayramlardır. Her toplumun kendine göre 
bayramları vardır. Her toplum bu günleri 
büyük bir coşku ve mutlulukla yaşar. 
Bazen dinî hayatın bir tezahürü, bazen 
millî olayların bir yıldönümünü gösteren 
bayramlar toplumlara farklı bir atmosfer 

sunar, değişik duyguların yaşanmasına 
zemin hazırlar. İslam dünyasının iki 
dinî bayramından biri oruç ayının 
sonunda kutlanan Ramazan Bayramıdır. 
Ramazanın gelişi şenliklerle karşılanır. 
Böyle bir kutlu aya ulaşmanın heyecanı 
ile mü’minler “bayram” yaparlar. 
Sonunda ise böyle bereketli bir ayı 
Allah’ın çizdiği çerçevede idrak ettikleri 
ve tamamladıkları için bayram yaparlar. 
Bu bayram bir anlamda şükür bayramıdır. 
Zor bir imtihanı vermenin kutlanmasıdır. 
Şeytanların arzularına karşı kazanılan 
bir nevi zafer bayramıdır. 

Bayramlar hayatımıza yeni bir canlılık 
getirir, yeni bir umut taşır, taze bir 
başlangıç sunar. Bayramın sevinç 
atmosferi sıkıntıları ikinci plana iter, 

stresleri arka sıralara doğru sürükler. 
Mutluluklar öne çıkar, tebessümler ön 
saflarda yerini alır, dualar gönülleri 
aydınlatır, gönülden gelen temenniler 
mutlulukları pekiştirir. Bayramların 
toplumumuzda icra ettiği en önemli 
fonksiyon ise, insanlar arasındaki sevgi 
ve muhabbetin güçlenmesine, dolayısıyla 
birlik ve bütünlüğün sağlam zemin 
bulmasına vesile olmasıdır. Değişik 
sebeplerle birbirlerine karşı soğuk 
davranan, hatta küsen insanlar genellikle 
böyle günlerde barışmakta, birbirlerini 
affetmekte, helalleşmektedirler. 
Çünkü birbiriyle konuşmayan insanlar 
arasındaki ilişki giderek kin ve 
düşmanlığa dönüşmekte, bu hastalıklı 
halka genişleyerek her iki aileyi de 
içine almakta, adeta ilişkiler kangren 
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olmaktadır. Bu menfi durum sevgi ve 
muhabbeti yok etmekte, sosyal dayanışma 
ve yardımlaşmayı sekteye uğratmakta ve 
insanın içini kemirmekte, ruh dünyasını 
tüketmektedir. Bunun için affedici olmayı 
tercih etmek, hoşgörülü davranmaya 
özen göstermek hatta kötülüğe iyilikle 
cevap verebilmek gerekir. Bu muhteşem 
zenginliğin psikolojisine Fussilet 
suresinin 34. ayeti işaret etmektedir. 
“İyilik ile kötülük bir değildir. Kötülüğü 
en güzel bir şekilde önle! O zaman 
seninle arasında düşmanlık bulunan 
kimse; eski bir dostun, gerçek bir 
arkadaşınmış gibi davranır” 
Atalarımız bu ayeti şöyle 
formülleştirmişlerdir: 

Kötülüğe kötülük her kişinin kârı
Kötülüğe iyilik er kişinin kârı

Ramazan orucu ve bütün ibadetlerimiz 
bizi böyle bir anlayışa hazırlamaktadır. 
Nefis ve şeytanın tahriklerine 
engel olabilirsek böyle bir güzelliği 
yakalayabiliriz. Yaradılanı yaradandan 
dolayı sevebilir, sayabiliriz. Yaradandan 
affımızı isteyebilmek için yaradılanları 
affetmeye gayret gösterebiliriz. Bütün 
bu faaliyetlerimizin neticesinde 
hayatımızı “bayram” haline getirebilir, 
bayramlarımızı sürekli kılabiliriz. O 
zaman 15. asrın gönül adamı ve Emir 
Sultan’ın dostu Somuncu Baba’nın 
müridi, Eşrefoğlu, Akşemseddin, Dede 

Ömer ve Yazıcızade hazretlerinin 
mürşidi Hacı Bayram Veli’nin mısralarını 
okumaya başlarız:
  
Bayramî imdi, Bayramî imdi
Bayram edersin Yâr ile şimdi
Hamd ü Senâlar hamd ü senalar
Yâr ile bayram kıldı bu gönlüm.            
     
Yazımızı büyüklerimizin bayram 
düasıyla tamamlayalım:

Ömrünüz mezid  
Îdiniz saîd olsun!

Ömrünüz uzun
Bayramınız kutlu olsun!
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