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olarak haz1rlad1g1m bu konuyla ilgili kaynak bulmakta epeyce zorluk cektirn.
Tarih konusunda hemen heryerde rahathkla kaynak bulunabileceken, gelenek ve
qorenekler i..izerine c;ah~malar hemen hemen hie; vapnrnarmsn. Bulabildigin
kaynaklar da tanmrn amaoyla naartanrrus, gezilip qorulecek yerlerden ve
bolgenin bazi folklor ozelliklerinden soz ediyordu.
Bursa,da yalrnzca bir koy i..izerine vapilrrus bir tez c;ah~masmdan baska,
sehir ki..iti..iphanelerini defalarca aramama ragmen bu konuyla ilgili baska bir ~Y
bulamadrrn.
Sonunda binbir gi..ic;li..ikle bu konulan az da olsa kapsayan bir kaynak bulabildim.
Bursa ansiklopedileri ve Bursa'yla ilgili bir iki kitaptan da yararlanarak esas
olarak bu kaynak sayesinde bu konuyu naarlanmava c;ah~t1m.
<;ah~mamda bana varduno olan hocam Doc. Dr. Bi..ilent Yorulmata cok tessekur
ederim.
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Medeniyetler be~igi olan Anadolu'nun medeniyetce en az anadolu kadar zengin
bir sehn de Bursa'mn tarihinin M.O. 3000-25001ere uzandiqrruqorrnek'teviz.
Sehirde ~e~itli uyqarhk ve milletlerin vasarnasmdan baska, ozellikle eski Tune
~agmda burada yi.iksek bir sehirdlik kulturune ula~1ld1g1, arkeolojik kahnnlardan
anlasilrnaktadir.
O donernlerde bile kaphcalanyla etrafa un salan bblgede, Romahlarm de
saltanatlanmn izlerini qoruruz,
1326'da Bursa Osmanhlann ehne qectikten sonra bir sure baskent olrnasi,
Osman bey ve Orhan Beylerin ti.irbelerinin burada bulunrnasi sebebiyle, diger
padisahlarca sehre aynca bir onern verilrnistir. Iktisadi yatmmlann yamnda
sehre pek cok osmanh eseri insaa ettirilrnistir.
Fetihten sonra Ti.irkmenlerin yerle~gi Bursa, qunurnuze kadar baska milet ve
ki.ilti.irlerle hemen hemen hi~ karusrnavarak, saf bir Osrnanh-Turk tarzi evleriyle,
Muradiye semti ve Uludag eteklerindeki Curnahkazik adh buyukce bir kov,
hemen hemen hi~ bozulrnarrusbir sekilde vasatmava cahsivor. Bu tarihi kenten
elde kalanlann olsun ozenle korunacaqnu umanm.

1-BURSA'NIN TARiHi
1.A. ANTiK DONEMDE BURSA
Bugun Bursa ilinin topraklanmn onemli bir bolumu Guney Marmara bolgesinde,
bir kisim topraklan ise i9 Bati Anadolu bolgesinde yer ahr. Tarih icinde Bursa'ya
baktigmuz zaman yine onemli bir kismmm Bithynia bolgesinde, bir kisim
topraklannm ise kuzey Mysia bolgesinde oldugunu gormekteyiz,
Strabon, Bithynia'yi doguda Sangarios (Sakarya) nehri boyunca dokuldugu
noktaya kadar, kuzeyde Byzantion (Istanbul ) ve Kalkhedon (Kadikoy) Denizi'nin
agzma, batida Prapontis (Marmara Denizi), guneyde Mysia ve Hellepontos Phrygria'si
(Phygia Epiktos ) ile simrlamis olarak tarif etmektedir. Bolgenin onemli sehirleri
olarak da Bithynia krallan taraflarmdan kurulmus olan Nikomedia (Iznik), Megarahlar
tarafmdan kurulan Astakos (Golctik yakmlannda), Prusias (Bursa), Kios (Gemlik),
Mylein (Mudanyar'yi saymaktadir. Bolgenin onernli sehirlerinden biri olan Kyzikos
(Erdek), Kuzey Mysia bolgesinde yer almaktadir.
Bu bolgeyi genis bir alan olarak dusundugumuzde burada yasayan halklarm
topraklanm yani, Phrygiahlar, Mysiahlar, Dolienlar, Mygdonlar ve Troihlar arasmdaki
simrlan belirlemek oldukca zordur. Her kabilenin birbirinden ayn oldugu butun bilim
adamlannca belirlenmis, ancak bugune kadar yapilmis olan arastirmalar bu kabilelerin
yasadiklan
topraklann
simrlanmn
ortaya
cikanlmasmda
kesin
sonuclar
saglayamamrsnr. Aynca gocebe esash olan bu kavimlerin sik sik yer degistirmelerini
de dikkate almak gerekir. Strobon, burada yasayan kabilelerin Thrak kokenli
olduklanm var saymakta ve " Cunku Thraklar hemen obur tarafta otururlar ve her iki
taraftaki halk birbirinden 90k farkh degildir." demektedir.
Bursa ve yakmlanna M.O 700'e dogru Trakya ve Bogazlar yoluyla
Bithyniahlar'm geldikleri bilinir, fakat bolgenin bu tarihten 90k onceki devirlerde de
yogun bir sekilde iskan edilmis olmasi normaldir. Zira bu bolgeye 90k yakm olan
Troia gibi buyuk bir merkezin varhgi eski Tune Cagr' nda bu bolgenin yuksek bir
kulture sahip oldugunu gostermektedir. Ne var ki, burada ilki 1948'de ve daha sonrada
1965 'de yapilan arastirmalann bolgenin zengin kulturunu aydmlatmakta yeterli
olmadigi gorulmektedir.
Gerek sahil ovalannda ve gerekse yuksek topraklar ve yaylalarda klasik cagda
kurulmus olan buyuk merkezlerin benzerini Eski Tune Cagi'nda var olmasi
gerektigini, hie degilse var sayim olarak kabul gerekmektedir. Bir kisim bilim
adamlan tarafmdan Bursa bolgesinin Troia'run siyasi ve kulturel etki alanmda oldugu
kabul edilmekte ise de, yine bir kisim bilim adamlan Troia etki alam dismda Troia
kulturune es bir baska kultur zenginligini bolgede dusunmektedirler. Yukanda
soyledigimiz iki arastirma bu dusuncelerin ispati bakimindan baslamissa da gerek sahil
sehirlerinde, gerek zengin Iznik - Inegol - Y enisehir ovalan ve gerekse de yuksek
yayla topraklanndaki aranan buyuk sehirleri tespit etmek mumkun olmarmsnr.

Bilindigi gibi Anadolu tarihinin en eski caglarmdan itibaren dogudan ve bandan
goc alrmstir. Batidan, Bogazlar uzerinden Anadolu'ya giren halklann bu verimli
ovalan ele gecirmek icin caba gostermeleri kacimlmazdrr. Eger bu bolgede guclu bir
siyasi otorite mevcut ise bu gooebelerin Anadolu icinde yayilmis olmalan gerekir. Bu
goclerden en onemlilerinden biri M.0.1200'lerde Trakya uzerinden gelen Ege
Gocleridir. Birbiri arkasmdan M.0.700'lere kadar devam eden bu hareketlilik
sirasinda daha sonra gelenler once gelenleri iterek Anadolu iclerine surrnuslerdir.
M.0700'lere dogru Trakya ve Bogazlar uzerinden Bithyniahlar'm geldikleri
bilinir. Bolgenin daha onceki ismi olan Mysia, bu gocler sonrasmda buraya
Trakya' dan goc edenlerin kendi adlanm bolgeye vermeleriyle Bithynia olarak
degismistir. Hellen <;ag1'nm aktardigr mitolojiye gore, Teuthras admdaki bir Mysia
krah Bakircayi agzmdaki bir baskentte oturmustu. Yunan Yanmadasi'ndaki Tegeia
krah Aleos kizi Auge, Herakles'ten edindigi oglu Telephos Mysia'ya kral oluyordu.
Akhalar Troia baskmi suresince yanlishkla Mysia kryilanna dusmus ve yeni kral
Telephos, Troia kral soyundan geldiginden Akhalar'a karsi koymustu. Mitolojiye gore,
onun oglu Euryplos'da Mysia'h bir bolukle Troia'nm yardmuna kosacak Argoslular
ile savasacaktir.
M.0.111.yy. yazarlanndan Eratosthenes Mysia ve Kucuk Phygia bolgelerine
daha eski caglarda Bebrykia dendigini, burada yasayanlarin M. 7. yy. 'da Trakya' dan
g69 eden Bithyn kavimlerince kilictan gecirildigini ve soykmm sonunda Bebryk
soyunun tum Asya'dan tukenmis oldugunu yazmaktadir. Kimi yazarlar Bebrykler'i de
Trakya' dan kaynaklanan bir goce baglamaktadirlar ve onlan Pal kavimler grubunun
icine sokmaktadir.

o

Bursa kentinin en eski gecmisi ile ilgili bilgimiz oldukca smirhdrr. Kentin
bugunku admm, onceden Atussa kentinin bulundugu yerde yeniden kurulan Prusa' dan
geldigi sarulmaktadir. Roma donemi cografyac1s1 Strabon, kentin admm Lydia krah
Kroisos ile cagdas olarak gosterdigi Bithyniah Prusias' dan aldigirn soylemekte ise de
onun bu savmm dogrulugu kuskuyla karsilanmalrdir. Cunku Kroisos'dan bir yuzyil
sonra yasayan unlu tarihci Heradotos, Lydia egemenligini tamyan halklar arasmda
Bthyniahlan da sayar ve onlann Anadolu'ya gectikten sonra bu adla amlan Thrakhlar
olduklarma kisaca deginir. Ancak Prusias admdaki bir krahndan hie soz etmez.
Roma Cagr yazarlanndan olan ve Roma'nm Bithynia valiligi gorevinde
bulunan Plinius'a gore kentin adr I. Prusias'tan gelmektedir bilindigi gibi unlu
Kartacah komutan Hannival savaslar ve seriivenlerle dolu yasammin son yillannda
M.0.188'de Bithyniah I. Prusias'a sigmmis ve onu Roma ile catismaya tesvik etmistir.
Bu birliktelik sirasmda bir Antik Yunan kenti olan ve Odrys (Nilufer) Cayi ile
Olympos Mysios (Uludag) arasmda bulundugu sarulan Atussa ele gecirilerek yakihp
yikilnustir ve Hannibal'm onerisi uzerine de bu kentin yerine yeni bir sehir, Prusa,
kurulmustur. Daha sonraki donemlerde birbiri ardmca tahta cikan iki Prusias'm
yaptrrdtklan oteki Prusalardan ayirt edilebilmesi icin Bursa'ya Prusa ad Olympum adi
verilmistir. Bu isim Roma donemi boyunca kullamlmis, Bizans doneminde kente
yalmzca Prusa denilmistir.

Klasik cagda Anadolu'da bir cok dag adi Olympos adiyla anilmaktadir.
Bunlann icinde en gorkemlisi ve butun tannlann anasi Kybele' nin Olympos adh
kocasmm oturdugu yuce dag, Olympos Mysios adryla amlan Uludag' dir.
Bursa bolgesinin yazih tarih oncesi caglanm ancak yap1lm1~ birkac arastirma
1~1gmda inceleyebildigimizi yukanda soylemi~tik.
1948'de Ankara -Oniversitesi'nden Prof Dr. Kihc Kokten tarafindan yapilan
yuzey arastirmasi caltsmalarmda, iznik Golu kuzeyinde bazi hoyukler tespit edilmistir.
Aym yorede 1965 yillannda Prof Dr. Sevket Aziz Kansu'nun gerceklestirdigi
ara~t1rmalarda iznik Golunun dogu, kuzey ve guney yevresinde Yepecik, Ogi.icek ve
Mekece yorelerinde Protohistorik (tarih donernine gecis) caga ait yerle~meler ve
Soloz' de Kalkolitik <:;ag1 belirleyen buluntulan tespit etrnistir. Bu iki cahsmadan biraz
once 1942 Prof Dr. K. Bittel, Inegol sehir merkezinin ortasinda bulunan Inegol
Hoyugi.i'nde yaptigi sondajlarda, hoyugun en alt tabakasmm Troia I (M.0.3000-2500)
ile cagdas oldugunu, daha ust tabakalanmn ise Bozhoyuk ve Demircihoyuk ile cagdas
olabilecegini tespit etmistir. Inegol Hoyugi.i'nde Troia VI. ile tarihlenen gri Minyas
canak comlegine de rastlanrmstrr.
Aynca iznik' in birkac km. kuzeyindeki Karacakaya - Conga yoresinin de bir
prehistorik merkez oldugu samlmaktadir. Bolgenin onemli ovalanndan iznik, lnegol
ve Y enisehir ovalannda son yillarda yapilan bir kisim yuzey arastirmalari da eski Tune
<:;ag1'ndan itibaren yerlesim gosteren bir cok kentin varhgma ipucu vermektedir.
Yunanistan'rn Dorlar tarafindan istilasmdan sonra Iyonlann daha sonra da
Dorlann Akdeniz ve Karadeniz kiyilannda koloniler kuruldugunu gormekteyiz. Bu
faaliyat hemen hemen iki vuz yil kadar surmustur. Marmara denizi kiyilarinda
koloniler kurulmasi onceleri Traklann yogun direnisiyle karsilasrmsur. Birkac yuz yil
suren bu faaliyet sonucunda Yunanhlar Traklardan, Trakhlar yunanhlardan kultur
bakimmdan etkilenmislerdir Bursa topraklarmda, bugunku Gemlik yakmlanndaki
Kios kolonisi Miletos sehrince, Mudanya' daki Mirlea kolonisi Samos sehrince
kurulmuslardn.
Hitit Devleti'nin y1k1lmasmdan sonra Ban Anadolu'da Frig hakimiyeti
gori.iri.iz. Makedonya'dan gelen ve Bogazlar uzerinden Anadolu'ya giren Frigler once
Marmara Denizi'nin guney ve guney dogusuna yerle~mi~lerdir. Bu arada Bursa
yevresinin de Frigler tarafmdan iskan edildigi kabul edilir. Bolgeyede Hellespontos
Frigyasi adr verilir. Birbiri arkasmdan gelen goc dalgalan sonucunda yavas yavas Orta
Anadolu'ya vonelirler ve 10.yy.'da Polath voresinde ve daha sonra kendilerine
ba~kentlik yapacak olan Gordion'a vanrlar. Friglerin devlet haline gelisleri 8.yy.
civanndadtr. Kral Midas doneminde en genis smirlara ulasan Frig Devleti'nin banda
Burdur, doguda Amasya, guneyde Nigde civanna yayildigi gorulmektedir. Bu arada
Anadolu yeni bir goc dalgasi ile sarsihr. Yurtlanm ele geciren iskitlerin onunden
kacan Kimmerler, dogudan Anadolu'ya girerler. Frig krah Midas, Asur krali Sargon
ile beraber Kimmer baskmlanna uzun sure direndiyse de Sargon' un Kimmerler ile
savasirken olmesi uzerine bu direncini kaybetmistir. 7.yy. baslarinda baskent Gordion
yakihp ytktlrmstrr. Kimmerlerin bu genislernesi Lidya topraklanna kadar uzanmistir.

Lidya, Hitit Devleti'nin yikilmasmdan sonra Batt Anadolu'da Gediz ve
Menderes nehirleri yoresinde ortaya cikan bir devlettir. Onceleri Adyat ve Tylion
isimli iki Sulalenin egemenligi altmda bulunan Lidyahlar 7.yy. baslannda Mermnad
adh bir sulalenin yonetimi altma girdiler. Bu donemde Lidya yakm dogunun onemli
devletlerinden biri olmustur. Zengin altm madenleri devletin onemli guclenme
kaynaklanndan biridir. 645 yilmda Kimmerler tarafmdan oldurulen krallan I. Gyges'i
oglu Ardys izlemistir Bu kralm yedinci saltanat yihnda Kimmerler baskent Sardes'i
vagmalanuslardtr. Kral Ardys'm daha sonra Kimmerleri yendigini ve Anadolu'dan
kovdugunu, doguda devletin hudutlanm Kizihrmak nehrine kadar genislettigini
gormekteyiz. Hudutlann Kizrlirmak' a kadar genislemesi Medlerle komsulugu ortaya
cikarrmsur. Bu komsuluk uzunca zaman surecek savaslan da ardmdan getirrnistir.
M.0.585 yilmda Iran'da Medler'in hakimiyetinin sona erdigini gormekteyiz. Kyros
yonetimindeki Persler Med topraklanna tamamen hakim olmustur ve 54 7' de Medlerin
yerine Lidyahlar ile savasmaya baslamislardir. Savaslar Lidya ordulannm geriye
cekilmesiyle sonuclanrrustir. Bu cekilme Kyros komutasmdaki Pers ordulanmn once
Sardes'i almalanna ardmdan butun Anadolu'ya hakim olmasma neden olmustur.
Bursa bolgeside bu tarihten sonra Pers hakimiyeti altma girmistir. ion kent devletleri
ve onlarm Marmara ve Karadeniz kiyilannda kurduklan koloniler Perslerin agir
baskisi altmda ekonomik sikmti cekmeye baslamislardir. Bu da bir muddet sonra Batt
Anadolu sehirlerinin birleserek ayaklanmalanm getirrnistir. Perslere karsi baslayan bu
ayaklanma icinde Bithynia bolgesi sehirleri de yer almaktaydi Perslerin bu
ayaklanmayi bastirmalarmdan sonra Bithynia bolgesi Batt Anadolu'da ionya' dan
tecrit adilmis, yeniden hakimiyet kurularak halkm vergi yuku artnnlmrstrr.
M.0.3.yy. baslannda bagimsiz prenslikler halindeki Bithynia beyliklerinin
birlestiklerini gormekteyiz. Bu birlesmeyi bagrmsiz Birthynia' nm kurulmasmm
baslangrci olarak gormekteyiz.
iskender ordulan Makedonya'dan Anadolu iclerine girdiginde bolge hemen
hemen hie zarar gormemistir. Bolge Birthynia ve Paphlagonya Satraplilanna bagh
olarak hayatiru devam ettirmistir, Daha sonra Birthyniah bir prens olan Bas, kiyi
sehirlerinden baslamak uzere bolgeyi hakimiyeti altma almisttr. Bolgedeki iskender
satrabmm yenilmesinden sonra oglu Zipoites, Trakyah Lysimakeos'u durdurmus ve
Iznik bolgesini de ele gecirmis, 297 yihnda kralhgmi ilan etrnistir. Boylece M.S. 74
yilma kadar devam edecek olan Bithynia Kralhgi kurulmus olur.
Birthynia Kralhgi en parlak donemini I. Prusias doneminde yasamistir. Bu
donemde kralhgin topraklan genislemis, Makedonya krah V. Philippos ile yapilan
antlasmalarla bolgede tam bir hakimiyet saglanmisur. I. Prusias doneminde zapt edilen
bolgelerde dahil olmak uzeri kurulan bir cok sehre Prusa adi verildigini gormekteyiz.
Kios sehrine Prusa ad Mare adr verildigi gibi Kieros sehrine Prusa ad Hypium, Uludag
eteklerindeki eski Adussa sehrinin yikmtilan uzerine kurulan sehrede Prusa ad
Olympum adr verilmistir.
Prusa, Bithynia Kralligi'nm sonuna kadar ona bagh olarak yasarmstir.
M.0.74 yihnda IV Nikomedes
olunce, vasiyeti geregi topraklan
Roma
Imparatorlugu'na kalrmstir. Pontos krah Mithridates buna engel olmaya cahsmissa da
basanh olamamisnr. Kabera' da 71 yilmda Rornali komutan Licinus Lucullus'a
yenilmistir. 0 donemde Prusa bugunku Hisar Mahallesi adi verilen bolgeden ibaretti.

Roma imparatoru Traianus Prusa'yi Nikomedia'ya (Izmit) baglamis ve geni; Plinius'u
buraya vali olarak gondermisti. Vali Plinius mukemmel idareciligi ile bolgedeki
sehirlerde genis imar faaliyetlerinde bulunmus ve bolgenin ekonomisinin gelismesini
saglamisur. bzellikle iustinianos zamamnda Pruso, ihcalan nedeniyle onemli bir
merkez konumuna gelmistir. Vali Plinius' un imparator' a yazdigi bir mektubunda
sehirde bir Gymnasium, halka ait binalar ve revakalar ile bir imparator heykelinin
bulundugunu ogreniyoruz. Aym mektupta Pilinius tarafmdan bir hamamm yaptmldigi
da bildirilmektedir.

M.b. 62 - 59 yillan arasmda Papirius Carbo ve daha sonra Papirius Pansa
adli kisilerin burada valilik yapngim biliyoruz. Bu iki yonetici zamamnda Bursa bir
eyalet baskenti olarak Birthynia eyaletinin merkezi konumundadir. Daha sonra ise
eyalet merkezi Nikomedia' ya tasmrmstir.
isa'dan sonraki ilk yuz yil icinde Isa'run havarilerinden Aziz Petrus' un
kardesi Aziz Andreas'm bu eyaletin hiristiyanlasmasnu
saglamak icin vaazlar
verdigini goruyoruz. Bu yuzden kendisine Birthyniah Apostol adnun verildigi
hiristiyan soylentilerinde bulunmaktadir.
Aym yillarda Pilinius Caecillus Secunds'un burada valilige baslamasiyla
Prusa sehri yeniden Birthynia - Pontos eyaletinin merkezi konumuna gelmistir. i.S.
123 ve 133 yillannda imparator Hadrianos'un bolgeye iki gezi yaptigim gormekteyiz.
Bu gezilerinde bir muddet once depremde yikilan Nikaia (Iznik) ve Nikomedia (Izmit)
sehirlerinin onanrm icin gerekli talimatlan vermis ve tapmaklar, amtlar yapilmaya
baslanrmsttr. Aynca Atronos (Orhaneli) da Hadriaknus adma bir tapmak yapilmis ve
bunun etrafmda bugunku yerlesim meydana gelmistir,
i. S. 194 yilmda gocebe bir topluluk olan Gothlann bolgeyi ve bilhassa Nikaia
(Iznik) ve Nikomedia (Izmitj'yi yagmaladigmi gormekteyiz. Roma'daki idarenin
giderek zayiflamasi bu gibi gocebelerin imparatorluk topraklannda zararlar vermesini
olagan hale getirmekte idi.
i. S. 286 yilmda Diocletianus, Imparatorlugunun ban bolgelerinin yonetimini
once Ceaser, daha sonra da Augustus unvamm vererek beraber hukurn surdukleri
Maximianus'a devretrnis, kendisi ise baskenti Nikomedia olan dogu topraklannm
yonetimini alrmstir. Bu imparator doneminde hiristiyanhgm siddetle takip edildigi
gozlenmektedir.
Ne var ki Diodetianus' dan hemen sonra hukumdar olan Buyuk Constantinus
imparatorluktaki rakibi Maxentius'u yendigi Mulvius Koprusu savasmdan hemen once
birdenbire hiristiyanlrgr kabul etmistir. imparator Constantinus hiristiyanliga karsi
yapilan elestirilere son vermek, imparatorluk topraklan uzerindeki halklann uymak
zorunda olacaklan bir dizi talimata esas olmak uzere 325 yilmda I. Nikaia Konsulu' nu
toplamistir. iznik' in hiristiyanhgm Anadolu'da yayilmasi yillanndan itibaren daima
onemli bir dini merkez oldugu anlasilmaktadir.
Cok genis topraklar uzerine yayilan Roma Imparatorlugu her ne kadar dogu
ve ban diye iki idari bolgeye aynlrms ise de gerek ii; sorunlar gerekse Asya' da
Sasaniler de dahil olmak uzere ulkeye yonelen saldmlarla bogusmak zorunda
kalmakta idi. imparator
Theodosius
doneminde yine de bu butunlugunu

koruyabilmisse de ogullan Honorius ve Arcadius, imparatorlugu Batl ve Dogu
(Bizans) olmak uzere paylasrmslardir. Bati, Roma bolunusten hemen sonra yapilan
saldmlar sonucu yikilrmstrr.
Arcadius yonetimindeki Dogu topraklannm ise 1453 'e kadar hemen hemen
bin yil sure ile tarih sahnesinde kaldigmi gormekteyiz, Bu sure icinde devletin giderek
kuculmesine karsi Bursa bolgesi onemini hie yitirmemistir. Dogu ile Batt arasindaki
ticari yollarm bu bolgeden gecmesi yanmda, bolgede bulunan kaplicalar daha da onem
kazanmis, her turlu kotulukten koruyucu anlamma gelen Soteropolis adiyla arnhr
olmustur. Bu maksatla Uludagm cesitli yerlerine manastirlar kurulmustur. Daha sonra
Uludagm Kesis Dagi ismiyle arulmasiru nedeni budur.
Bizans doneminde Bursa yoresi devletin ugradrgi cesitli istilalar, kuzeyden
Gothlar ve Hunlann, guneyden Araplann saldmlanna karsi genel olarak Bizansca
yonetilmistir.

1.B. OSMANLI DONEMiNDE BURSA
Osman Gazi'nin Turkmenleri, 1300 yihna dogru Turkiye'deki ve Bizans
sahasmdaki siyasal ve sosyo-ekonomik
sartlann etkisiyle Marmara bolgesinde
kuvvetlenmeye baslanusti. Sogut-Domanic arasmdaki dar kislak ve yaylak sahasim
genisleten Osman Gazi, Eskisehir'i (Karacahisar) aldiktan sonra bu kez Inegol, Bilecik
ve Yenisehir yonlerinde topraklar kazandi. Bu gelismeler Bursa'run tarihi geleceginde
bir donum noktasi olarak kabul edilebilir. Daha once Nikaea (Iznik) ve Kizykos
(Erdek) gibi onemli iki Roma - Bizans merkezinin arasmda bir tasra kasabasi, sayfiye
yeri durumunda kalan Bursa 6 Nisan 1326 tarihinde Turkmenlerin eline gectikten
sonra hizla buyumus bir yonetim merkezi olmustur. Bu potansiyel beraberinde kultur
ve sanat alanlanndaki gelismeyi de getirmistir.
Donernin kaynaklan Orban Gazi'nin (1324 - 1362) once surlar icindeki eski
Roma - Bizans Bursa' sma yerlestigini ve buradaki sarayi bir idari merkez olarak
kullandigmi gostermektedir. Daha Bursa'nm fethinden once cevredeki :Kocayayla,
Kestel, Atranos (Orhaneli) gibi yaylak sahalara yerlesen gocebeler (Yorukler)
urettikleri yun, deri gibi iki temel hem madde ile Bursa' daki debbahanenin
kurulmasma ve dokumacihgm gelisimine zemin hazirlarmslardi. Orban Bey, Sultan I.
Murat ve Sultan I. Beyazid donemlerine ait vakiflann gelirleri arasmda Bursa ovasmda
Turkce isimli bir 90k koyun mevcut olmasi bu tarafta da yogun bir Turkmen
yerlesmesinin oldugunu gostermektedir. Donernin Bizans kaynaklannda bu yerlesim
sirasmda istanbul'a ya da baska Bizans topraklanna dogru kitlesel bir karsi gocun
oldugunu gosterir bir kayrt mevcut degildir. Y eni gelen kitlelerin yerli unsurlarla uyum
icinde yasadiklanrn gormekteyiz. Bu olgu, bolgeyi etkileyen sosyo - kulturel akimlarla
ilgilidir. 1333 yihnda fetih den 7 yil sonra Bursa'ya gelen unlu Arap seyyahi ibn
Batuta, Bursa' da ve daha sonra yol aldigi iznik, Bolu arasmdaki guzergahi uzerinde
Ahi zaviyelerinin mevcudiyetini belirlemistir. Alp Erenler, Gaziler, Abdallar, Bacilar
ve Ahilerin olusturdugu bu toplumsal yapi aym zamanda derin bir hos goru felsefesine
sahipti. Mesela, kasaba ve beldelerden koylere kadar Ahilerin inandigi ve uyguladigi
dort temel ilke sunlardir:
•
•
•
•

"Guclu - kuvvetli iken bagislamak."
"Kizgmken yumusamak."
"Dusmana bile iyilik etmek."
"Kendi muhtac olsa da baskalanna yardim etmek."

Bursa' nm sadece bir Osmanh baskenti olarak degil aym zamanda buyuk bir
sehir niteligi kazanmasi bu yeni nufusun uretici, dinamik ve hosgorulu ozelligi ile
yakmdan ilgilidir. Gercekten baslangicta surlar icindeki eski sehrin icine sikismis
Bursa, XIV. yuzyihn sonlannda doguda Setbasi kesimine kadar uzanan eskiye gore iki
misli genislemis modern bir sehir haline geldi.
Bursa' nm bu donerndeki gelismesi sosyo - ekonomik olgular kadar siyasal
durumla da ilgilidir. Bursa Fatih (Sultan II. Mehmet 1451 - 1481) donemine kadar
Osmanh Devleti'nin merkezi oldu. Devletin kurulus donemindeki yapilasmasmi iceren
kararlar Bursa'da ahndi. Orhan Gazi ilk parasmi (akce) Bursa'da bastirdi. Onun
doneminde beyligin simrlan doguda Akcakoca - Kocaeli arasmdaki Karadeniz

kiyrlanndan batida Canakkale - Edremit cizgisine kadar uzamyordu. Bahkesir'in
merkez oldugu Karesi topraklarmm ve bu arada yogun Turkmen nufusun yasadrgi
Kazdagi - Yuntdagi yoresinin itaat altma almmasi yeni bir guc kazandirrmstrr.
Guneyde ise bir Ahi merkezi olan Ankara almrmstir. Iste Bursa XIV. yuzyil
ortalannda bu siyasal olusumun odak noktasmdaydi. Orhan Bey, bir yandan
Bizans'taki siyasal gelismelerle ilgilenirken bolgede ticari cikarlan olan Ceneviz'in
gosterdigi yakmhgi da degerlendirmistir. Latin kaynaklan 1340'larda bugday yuklu
Ceneviz ticaret gemilerinin varhgina isaret ederler. Ti.irklerin Rumeli'ye gecislerini
Bizans'm
ic cekismeleri
kadar Ceneviz'in
Canakkale Bogazindaki gecisi
kolaylastirmasi da etkili olmustur.
Bursa Orhan Bey doneminde onemli tesisler kazandi. Sehrin icindeki eski
alanmda Ti.irkmen nufusun yerlesmesinden soma yeni mahalleler kurulmustu. Burada
dini ve sosyal amach yapilar insa edildi. Ancak bu sahamn fiziki kapasitesi ve
topografik durumu yeni, modern bir sehrin bu sahada olusmasma imkan vermiyordu.
Gelisme alam olarak surlardan baslayarak Pmarbasi'nda guneye dogru uzanan yore
esas almrms buranm dogusunda yeni nufus icin mahalleler olusmustur. Gunumuzde
Tahtakale olarak amlan Taht-el-kale (Kalealti) kesimi bu donernde ortaya cikrmsur.
Orhan Gazi Kulliyesi icinde yer alan Orhan Gazi Camii, imareti, medresesi, hamarm
ve bedesteni (Emir Han) gunumuzdeki Belediye binasi ile kapah carsi arasmda kalan
kisimda insa edilmistir. Bu yore, tarihi Bursa'mn uretim ve ticaret merkezinin
cekirdegi olacak, daha sonraki donemlerde aym tur yapilarla genisleyecektir. Orhan
Bey doneminden XV. yuz yil ortalanna kadar gecen yaklasik 150 yilhk donemde
Bursa' da Gazi Hi.idavendigar (Sultan I. Murad), Beyazid (Sultan I. Beyazid) Celebi
Mehmed - Yesil (Sultan I. Mehmed) Muradiye (Sultan II. Murad) Kulliyelerinin
olustugunu gormekteyiz. Klasik Bursa'ya bicim veren, camii, medrese, darussifa
(hastane), han gibi degerli yapilarla bezenen bu imar faaliyetinin arkasmda Osmanli
Devleti'nin bu donemdeki siyasi ve iktisadi gelismesi yatrnaktadir. 1362 yilmda
Edirne'yi de alarak Balkanlarda toprak kazanmaya baslayan Osmanhlar, yonetimleri
altmdaki topraklarda Anadolu' dan gelen yeni nufusun yerli halkla kaynasmasi sonucu
onemli bir uretim artist da gerceklestirmislerdir. Bu topraklarda menzil teskilati (yollar
i.i.zerindeki konaklama birimleri), derbent teskilati (yollar i.izerindeki gecit yerlerin acik
tutulrnasi ), kopruculuk gibi olusumlarla hammadde i.iretiminin sehirlere tasmarak
uretici esnafa ulasmasim sagladiklan
gibi ticaretin gelismesine
de imkan
hazrrlamislardir. Boyle bir ortamda Osmanli Sultammn, vezirlerin ve diger onemli
devlet gorevlilerinin tanmsal uretimden sehirlerdeki carsi-pazarlardan aldiklan maas
karsiligr (has olarak) vergiler arttigi icin onlann Bursa'ya buyuk yatmmlar yapmalan
da mumkun olmustur.
Hem Bursa sehrinin hem de onun merkezi bulundugu "Hi.idavendigar
Sancagi'tnm demografik ve iktisadi durumu hakkmda en zengin bilgileri tahrir
defterlerinde buluyoruz. Bursa'nm fethinden sonra burasi "Bey Sancagi" adiyla
arulrms ve Sultan I. Murad'm idareciligi nedeniyle "Hi.idavendigar Sancagi'' ismi
kahci olmustur. Bursa'ya ait en eski tahrir defteri 1487 tarihlidir. Bu deftere gore
sancak, Bahkesir, Bilecik, Adapazan, Marmara sahilleri, Bergama'yi icine ahyor;
Beypazan, Kite (Urunlu), Sagi.it, Ermeni Pazan (Pazaryeri), Inegol, Domanic,
Akhisar, Geyve, Yarhisar, Seferihisar, Atranos (Orhaneli), Kepsut, Mihaliccik,
Y enice-Tarakh, Goynuk, Akyazi, Golpazan, Edincik, Kiztlcatuzla, Gonen, Mihalic,
Bergama, Tarhala, Fesleke adh nahiyelerden tesekkul ediliyordu.
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Tahrir defterlerinde bu donem Bursasmi gozler onune serecek canh ve
aynntih bilgiler vardir, Mesela, Orhan Bey, camii, imaret, medrese ve hamammdan
baska vakif olarak 209 dukkan ve 112 ev insa ettirmisti. Depecik, Panaye, Yenice,
Filadar, Durdane, Kizik Hamami gibi ovada zengin tanmsal gelirleri olan koylerin
vergileri bu yapilar icin tahsis edilmisti. Sultan 1. Murat (Gazi Hudavendigar, 13621389) sehrin bati kesimine agirhk verrnisti, camii, imaret ve kaplicadan olusan bir dizi
yap1 insa ettirmisti. Sultan 1 Murat vakiflan arasmda sayilan kaplica evkafmm basit
bir hamarm icine almadigi camii, tekke, imaret gibi yan uniteleri de icerdigini
gormekteyiz. Bu vakfa baglanrms koyler arasmda Kavak, Cavus, Celtukcu, Koci,
Yahsi Bey, Armutkoy, Hamitler, Y enice, Esek-yedi, Soganh Koy, Karaman
Simaviyan, Gokviran, Conkara, Gokpinan ve Buyukmurseller gibi Turk9e isim
tasiyan yerlesim birimlerinin olmasi cevredeki nufusun hizla arttigma da isaret
etmektedir. Kaphca evkafmm tahil, pirinc ve nakit geliri yilda 142.862 akceyi
buluyordu. Bu vakiftan kilardar, ambardar, cabi, ferras ve hizmetkarlar, canak yuyucu
(yikayici) .cerakci (cira yakan), ascilar, habbazlar ( ekmek pisirici) gibi gorevliler
yevmiye almaktaydilar. Am surec icerinde Bursa'mn ticaret ve sanayi bolgesinde
Meyve Kapam, Bugday Pazan olusturulmus ve dukkanlar insa edilrnisti, Bursa Sultan
I. Beyazit (Yildmm Bayezit) ve <;elebi Sultan Mehmet donemlerinde sehrin dogu
kesiminde genisledi. Bir tepe uzerinde kurulan Yildmm Kulliyesi modern bir hastane
(Daru's-sifa) ile imaret ve diger uniteleri iceriyordu. Evfak kayrtlarma ve Bursa
Sicilleri'ndeki bilgiler ile gorev yapiyordu. Aynca zaman zaman cerrahlar ve kehhaller
(goz tabibleri) de bulunmaktaydi. XV. yuzyil basmda Emirsultan Kulliyesi ile camii
(yesil Camii), hamam ve medreseden (Gunumuzdeki
Turk islam Eserleri
Muzesijolusan Celebi Sultan Mehmet Vakfr'na <lair yapilar aym yorede insa edildiler.
Ozellikle XIV. ve XV. yuzyillarda kentin iktisadi potansiyeliyle orantilr
olarak insa edilen vakif siteler bazi mahallelerin ve ticari merkezlerin olusumunu
saglarmsnr. Mesela, Ali Pasa, Beyazid Pasa, Timurtas Pasa, ibrahim Pasa, Zeyniler,
Haer ivaz Pasa, imaret siteleri sehrin daha da genislemesine ve imar edilmesine yol
acrmstir. Bu arada Sultan II. Murad (1420 - 1451) cami, imaret, medrese ve
hamamdan olusan unlu kulliyesini insa ederek Muradiye Mahallesinin dogmasma yol
acrrustir. Bu kulliye icinde daha sonra Sehzade Beyazid ve Cem Sultan gibi Osmanh
unlulerin de turbeleri yer alacaktir.
Bursa'nm gelistigi, klasik kimligini kazandigmi bu donemde biz onun dis
dunyaya da acilrms oldugunu gormekteyiz. Bursa'rnn yukanda belirttigimiz klasik
kimligini kazandigmu donemi sadece sultanlann icraatiyla, gelir kaynaklanyla,
mimari amtlarla ifade etmek yeterli olmaya bilir. Bu donem Bursa'si dis dunya ile
kulturel ve ekonomik baglantisi olan bir kentti. Bursa'mn bir yandan Tokat uzerinden
Tebriz' e actldigiru, Konya uzerinden de Sam - Halep Kultur ve ticaret bolgesiyle de
iliski icinde oldugunu izlemekteyiz. Sultan I. Beyazid doneminde dogu ve guney
Balkanlan ele gecirerek Tuna' ya kadar genisleyen Osmanhlar bu yeni topraklan da
orgutlemisler, kendi ulasim, uretim ve sehircilik sistemlerini kurmuslardir. Bursa, XV.
yuzyilda artik yuzunu Avrupa'ya donmustu. Bu yeni gelisme Bursa'nm uluslararasi
transit ticaret merkezi niteligi kazanmasma yol acti. Uretim de buna gore orgutlendi.
Aym siralarda ivaz Pasa Kulliyesi ve Koza Ham gibi yeni bedesten ve carsilar insa
edilerek artan ticari kapasite karsrlandi. Bursa once bir ipekcilik merkezi oldu. Artik
Tebriz-Tokat uzerinden gelen iran ham ipegi de uretime katihyordu. Aynca Bursa,
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Bagdat, Musul, ve Halep uzerinden gelen Guneydogu Asya kokenli her cesit baharatm
antreposu durumuna gelmisti. Biber, zencefil, buhur, ve karanfil yamnda safran, tarcm
ve hindistancevizi ozellikle Bursa-Brasov yoluyla Macaristan'a
ulastmhyordu.
Buradan da Dogu ve Orta Avrupa'ya pazarlanmaktaydi. Balkanlarda Silistre, Ruscuk
ve Nigbolu yunlu-pamuklu giysilerle ipek ve baharatm aktanldigi onemli merkezler
haline gelmis ve bir bakima Bursa'run aktanm noktalan olmustur.
Bursa'nm gelismesinde dis dunyaya acik kulturel iliskilerinden de soz etmek
gerekir: Semerkand, Iran, Misir, Suriye, Bagdat gibi merkezlerle iliskiler Bursa'nm
toponomisine kadar etki yaprmstir. Bursa'daki Abdal Murad (Buhara asilh), Emir
Sultan-1 Buhari, Ebu Ishak-i Kazeruni, Ozberkler, Acem Reis, Hakim Sirvani, Araplar
ve Tatarlar gibi semt isimleri buna ornek olarak gosterilebilir. XVII. Yuzyila kadar
gelen bircok sanatkar ve alim Orta Asya'dan Orta Dogu ve Turkiyeye kadar uzanan
kulturel cevrenin mensubu olarak Bursa'mn aym zamanda bir sanat ve bilim merkezi
olmasim sagladilar. Mesela, Abdullatif-i Kudsi (61. Bursa 1452), Kudus' den cikarak
Orta Asya'da Zeynuddin Hafi'nin yanma yerlesmis, Zeyniye tarikatmm Bursa'daki ilk
temsilcisi olmustur. Ahmed Cununi Dede (61. Bursa 1620) Konyah olup Bagdat
Mevlihanesi'nden sonra Bursa Mevlevihanesi'ni de ihya etrnistir. Aslen Malatyah olan
Niyazi-i Misri (61. Limni 1694), Bursa kulturune renk katrmstir. Bu arada Yildmm
Bayezid'in insa ettirdigi Ulucami'de unlu Mevlid'in yazan Suleyrnan Celebi'yi de
belirtmek
gerekir. Gunumuzde
Bursa inebay Y azma ve Basma Eserler
Kutuphanesinde bulunan 8000 civanndaki Turkce, Arapca ve Farsca yazma eser
icinde hikmet (felsefe), cebir, hendese (geometri), ilim-i nucum (astronomi), tip gibi
akli bilimlere ait kitaplarm bulunmasi Bursa' daki gelismenin arkasmdaki bir baska
noktaya isaret etmektedir. Mesela, donemin tip yazmalannda
hastahk cesitlerini,
tedavi yontemlerini, koruyucu hekimlikle ilgili hususlan, ilaclarla ilgili bilgileri
izleyebilmekteyiz.
Osmanh Devleti'nin XVII. Yuzyildan baslayarak karsilastigi ic ve dis
sorunlar Bursa sehrini de etkiledi. Ancak bu gerileme birdenbire olmadi. XVII. yuzyil
baslannda Anadolu'da cikan Celali isyanlan sirasmda Bursa, Kalenderoglu gibi asi
elebaslar tarafmdan tahrip edildi. Bu donemde guvenlik sorunlan nedeniyle kirsal
kesimden gelen insanlar da sehir cevresine yerlesmeye basladilar. Gocebelerin urettigi
yun ve hayvan derisinin hammadde olarak kullamldigi dokumacihk ve debbaglik
onemini kaybetmeye baslaymca bu kesimde yavas yavas yerlesik hayata geciyordu.
Bu olgular Bursa kentinin klasik sehir konusunun giderek yozlasmasina sebep oldu.
Arna sicil kayitlan yinede eski vakif eserlerinin onanldigmi, hamam, cesme, medrese,
sibyan mektebi gibi kucuk caph yapilann insa edildigini gostermektedir.
XIX. yuzyila gelindiginde Osmanh sahasi artik sanayi devriminin beraberinde
getirdigi makine urunlerine dayah Avrupa mallanmn pazan olmaya baslarmsti.
Bursa'daki tezgaha dayah dokumacihk da onemini yitirdi. Bursa'nm merkezi oldugu
transit ticaret kendisine artik yeni alanlar ve limanlar bulmustu. Bursa'mn unlu
carsilanndaki dukkanlar eskisi gibi kiralanmaymca vakiflann gelirleri de azalrmsti. Bu
arada Osmanh toprak sistemi de bozulmus, vakif arazileri ozel kisilerin ellerine
gecmeye baslamisti. Bu yuzden buyuk hanlar ve carsilar terkedilmis, harabe yerlere
donmustu.
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Bursa'run eski Osmanh payitahti olmasi kurucu Osmanh padisahlanmn
ti.irbelerinin burada yer almasi Osmanh padisahlannin Bursa'ya yinede ozel onem
vermelerine sebep oldu. XIX. Yuzyilm sonlannda buharla cahsan bazi kucuk dokuma
atolyeleri dikkati cekrnektedir. Bu doneme ait Osmanh salnamelerinde (yrlhklannda)
biz Bursa' daki okullan, sehrin su sebekesini, belediye orgutunu, uretim dallanru ve
urun miktarlanm, ticaret borsasiyla ilgili bilgileri izleyebiliyoruz. XV. yuzyil
ortalannda 70.000 civannda nufusuyla dunya kentleri arasmda onernli bir buyukluk
kazanan Bursa, XIX. Yuzyil ortalannda 50.000 civarmda nufusa sahipti. XX. yuzyil
baslannda yasanan savas yillan ise Bursa'yi buyuk bir nufus kaybma ugratti.
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1.C. BURSA VE <;EVRESiNDE TURK SANA TI
Ba§lang1cmdan gunumuze kadar Turk sanatmm butun gelismesini icine alan
buyuk ve eksiksiz bir Turk sanat tarihi henuz yazrlmarrustir. Turkler' in yerlesip,
medeniyetlerinin izlerini biraktiklan topraklarda yapilacak buyuk olcude inceleme ve
arastirmalar Turk sanatmm butun safhalanru, onun baslangiciru, ilham alrms oldugu
kaynaklan, maruz kaldrgi dis tesirleri, baska cevrelere yolladigi tesirleri ortaya
koyacaktir. Eski Turk medeniyetleri icindeki simdiki halde bize zaman bakimindan en
yakm olam Osmanh - Turk medeniyeti olup, bunun yurdumuzdaki hatiralanm
etrafimizda gormekte, onlann icinde, arasmda yasamakta ve hatta belki de bu
yuzdendir ki, onlara layik olduklan degeri vermernekte, bu yuzden ihmale
ugramalanna, yok olmalanna goz yummaktayiz. Anadolu' da ikinci buyuk Turk
medeniyeti olarak Selcuklulan takip eden Osmanhlann sanatlan, mimaride oldugu
gibi tezyinatta da, kucuk sanatlarda oldugu gibi cesitli abidevi sanat kollannda da
degisik ozellikler gosterir. Aym milletin insanlan tarafmdan yaratilan irili ufakh sanat
eserlerinde zevk, uslup, gelenek ve gelisme bakimindan degisik karakterler acikca
belilidir. Etrafirmzda oldugu ve iclerinde vasadigrrmzdan pek fazla dikkatimizi
cekrneyen Osmanh - Turk eserleri, Turk sanati zincirinin en fazla gelismis son halkasi
· olarak buyuk bir oneme haizdir. Orta - Asya' dan beri muhtelif memleketlerde izlerini
takip edebildigimiz Turk sanatmm, son ve mukemmel cozumleri Osmanh devrinde
buyuk bir basan ve bilhassa hayret verici bir gelisme hiziyla ulasabilmis oldugu inkar
kabul etmez bir gercektir. Iste hizla geliserek kisa bir sure icinde butun Akdeniz
havzasma yayilan bu medeniyetin nuvesi olarak Bursa cevresi son derece buyuk bir
oneme sahiptir.
Bursa cevresi, Turk sanatmm evvelkilerinden 90k farkh ozelliklere sahip bir
sanat olarak yepyeni bir gorus, yepyeni bir zevk ve yepyeni bir anlayisa gore eserlere
sahip bir bolgedir. Bursa ve dolaylannm irili ufakh her cesit eski eseri, Turk sanatmm
en buyuk parlayismin ilk isiltilandrr. Bursa Turk medeniyetinin buyuk sanat
merkezlerinden biri olarak bu hazirhk safhasimn esas nuvesini teskil etmekte,
cevresindeki kasabalar, ihtiva ettikleri eserler ile onu tamamlamakta ve boylece Bursa
ile sanat tarihi bakimmdan bir butun teskil etmektedirler. iznik, Yenisehir, Inegol' deki
yapilar ile Bursa' dakiler birbirlerine yakm ozellikleri olan eserlerdir. Hatta bir taraftan
Osmanh - Turk sanatmm hizla gelismesinin ara kademelerini bunlarda takip etmek
mumkun oldugu gibi, bir taraftan da onceki Selcuk sanati ile mevcut olan aynhklan
yine bunlarda bulmak kabildir. Kisacasi Bursa ve cevresi, Turk sanatini tarihi akismm
en fazla dikkati ceken bir bolgesidir.
Bursa ve cevresindeki Bizans devrine ait eserlere bazi yerlerde rastlamak
mumkun olmaktadir. Apolyont Golu bu bakimdan onemli oldugu gibi, Mudanya
yakmmdaki simdi adr Zeytinbagi olan eski Tirilya' da Stephanos Kilisesi eski bir
Bizans eseridir. Fakat en fazla dikkate deger Bizans kalmtilanm iznik' de bulmak
kabildir. iznik surlan ile sonralan Orban Camii olan, simdi harabesi duran Ayasofya
Kilisesi buradaki en karakteristik eserlerdir. Bunlan ve bu bolgedeki aym devrin diger
hatiralan, Turk yap1 sanati ile mukayese imkanlanm, aradaki farklan gostermesi
bakimmdan bilhassa onemlidir. Bursa'da bir vakitler burasmm kuvvetli bir ortacag
hiristiyan sehri oldugunu gosterecek buyuk olcude bir ize artik rastlanrruyor. Aslmda
Mikhael admda olan ve yanlis olarak Ilyas Kilisesi olarak da tamnan yuvarlak bir dini
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yapi gecen yuzyihn ortalanna kadar duruyordu. Bizans devrinin Bursa' da biraktigi tek
onemli hatira gunes altmda parlayan kursun ortusunden dolayi Gumuslu kubbe (veya
kunbet) olarak sohret bulmus ve vasiyeti geregince Bursa'mn fethi haberini
sabirsizhkla bekleyen Osman Gazi oglu Orhan Gazi tarafmdan buraya gomulmustu.
Maalesef bugunku Osman Gazi Turbesi, simdiki sekli ile 1855 depreminden sonra
gecen yuzyihn ikinci yansmda yapilmis oldukca yeni bir binadir.
Bursa'nm muhtesern mimari eserler ile bezenmesi Turkler tarafmdan fethi ile
baslamis ve kisa bir sure icinde burada Turk yapi sanatmm cesitli tiplerinde yeni
buluslar ortaya konmustur. Bunlann basmda uzerinde durulmasi gereken onemli bir
sanat eseri Ulu Camii' dir. Bu buyuk amt, o devrin Turk sehircilik prensiplerinin bir
belirtisi olarak meydana getirilmistir. Her Turk sehrinde halkm ekseriyetini icine
alabilecek bir Ulu Camii sehrin esas camii durumunda oluyordu. Ancak Bursa Ulu
Camii, Anadolu'nun bir 90k sehir ve kasabalanndaki benzerlerinden mimarisi
bakimmdan buyuk olcude aynlmaktadir. Soyle ki, burada diger benzerlerinde hakim
olan ve koku 90k eski islam ibadet yerlerine kadar dayanan prensiplerinden hareket
edilmis olmakla beraber, bu ananevi sekil yeni bir gorunusle kaynastmlnusttr. Eski
Ulu Camilerin namaz kilman kisimlanmn sutun ve payeler ile aynlan bolumleri, ve
duz canh veya degisik tonozlu ortusu burada terk edilmis; bunun yerine muntazam
agir paye dizileri ile es buyuklukte yirmi kubbe alrmstir. Bu kubbelerin ortada bir
tanesinin aslmda acik olusu, bunun altmda bir sadirvanrn bulunmasi, ananevi payeli ve
acik avlulu camilerin avlulanmn sarih bir sekilde yasatilmasina isaret etmesi
bakirmndan aynca dikkat cekicidir. Aym prensibin 90k daha ufak olcude tatbik
edildigi baska bir ornek ise Molla Arap Camii' dir. Uzerinde halen gorulen kitabeye
nazaran Orban zamamna ait olmasi gereken, ancak bu hususta bazi tereddutler olan
hisar icindeki Sehadet Camii ise yine Ulu Camii tipinin degisik bir ornegi idi.
Hakikatten Orban devrine ait oldugu takdirde, Bursa'nm onemli ilk Turk eseri olan bu
camii ne yazik ki 1855 depreminde 90k zarar gormus ve gecen yuzyilm sonlannda iki
yamndaki mekanlan kaybederek simdiki seklini alrrustir. Burasi bugun iki kubbenin
orttugu bir yapi halindedir.
Bursa'da Orban Camii, Murad I. Hudavendigar Camii, Yildmrn Beyazid
Camii, meshur Y esil Camii ve Muradiye diger bazi camilerin temsil ettikleri diger bir
sekil vardir ki, bununda koku dogrudan dogruya Turklerin ana yurdundan gelen bir
mimari sekle dayanmaktadir. Yine uzeri bir kubbeyle ortulu kapah bir avluyu, namaza
tahsis edilmis ikinci bir mekan takip etmekte, iki yanlarda kubbeli birinci bolume
acilan tabhane odalan bulunmaktadir. Osmanh devletinin ilk kurulus safhasmda 90k
buyuk bir rol oynayan gezgin dervislerle ilgisi olan bu binalarm, aslmda onlara tahsis
edilen zaviyelerden baska bir sey olmadrklan bellidir. Ancak on alnnci yuzyrldan
itibaren bu teskilat eseas gayesinden uzaklasip, ozunu tamamen degistikten sonra, bu
cesit tabhaneli camiiler de normal bir mahalle camii halini almislardir. Aym seklin
muhtelif gelisrne kademelerine isaret eden orneklerine Iznik'te Nilufer Batun
imareti'nde, aym yerde Yakup Celebi Zafiyesi'nde, Yenisehir 'de Baba Sultan
Zafiyesi'nde,
Inegolde ishak Pasa Camii'nde, Karacabey Camii'nde bulmak
mumkundur.
Bursa ve cevresindeki Turk sanatmm ne kadar zengin ve degisik gorunusler
arz ettigini boyle birkac satir icinde belirmek 90k zordur. Bu, pek genis olmayan saha
icinde kronoloji bakimdan da 90k dar smirlar icinde o derece degisik ve yenilikler ile
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dolu orneklere rastlamr ki, bu durum karsismda Turk sanatmm bu devresinde bu
sanata yenilikler katan sanatcilarm zengin kulturleri, yaratici dehalan ve tecrubelerden
ders almaktaki yetkilerine hayran kalmamak imkansizdir. Kitabetli en eski Osmanh Turk eserlerinden olan Iznik' de 1333 (H. 734) tarihli - maalesef son yilarda tamirle
berbat edilen - Haci Ozbek Camii, tek bir kubbenin orttugu dart kose bir namaz
mekamndan ibaret basit, sade, mutevazi bir eserdir. ilk ornekleri tereddutlu misaller
halinde pek az once Selcuklular tarafmdan yapilan bu iddiasiz ve ilk bakista fazla
mimari imkanlar veremez intibami birakan basit seklin pek kisa bir sure icinde ne
derece muhtesem bir sonuca ula~abildigini gormek icin uzaga gitmege hacet yoktur.
Yine iznik'te 1378-1391 (H. 780-794) tarihleri arasmda mimar Haci Mustafa
tarafmdan yapilan Y esil . Camii, Kurulus savasindan merhametsizce harap edilmis bir
vaziyette cikmasma ragmen yine Turk sanatmm bir saheseri, bu tipin muhtesem bir
ornegi halinde yasamaktadir. Eski Turk gelenegine bagh olarak yesil, mor sirh tuglalar
ile kaph minaresi, dantela gibi islenmis mermer on cephesi, basit tek kubbeli ii;;
mekamm guzel bir bulusla uzatan cifte sutun ile aynlan namaz mekam ile Y esil Camii,
muhakkak ki tamamen Turk olan bir eser ve yeni bir mimari seklin gelismis bir
ornegidir. Bursa sokaklannda
yapilacak ufak bir gezinti, boyle tek mekan ibaret
mahalle mescidlerin de Turk mimarisinin ne gibi cozum careleri buldugunu yeter
derecede gosterir. Timurtas
Mescidi, Abdal Mehrnet mescidi, Aynali Camii,
harikulade tugla suslere sahip bulunan Tuz Pazan Mescidi vs. mahalle aralanm
susleyen kucuk fakat degerli erken Osmanh doneminin tarih ve sanat amtlandir.
Bu bolgenin sanat tarihi bakimmdan onem ve degeri sadece camilere inhisar
etmez. Osmanli Devletinin ilk buyuk adlan ile ilgili turbelerin her biri bash basma bir
tarih ve sanat amtidrr. Nitekim Sogut' de Ertugrul Gazi turbesi, Bursa' da I. Murad
Hudavendigar, Yildinm Beyazid, I. Mehmet, II. Murad ve Musa Celebi ile Cem
Sultan olmak uzere bir cok sehzadelerin turbeleri baslica misaller olarak gosterilebilir.
Karacabey, Inegol'de ishak Pasa, Kemalpasa'da
Lala Sahin, iznik'de butun
Candarhlar ailesinin turbeleri Turk tarihinin belirli alametleridir. Maalesef Osman ve
Orhan gazilerin Bursa' daki turbeleri gecen yuzyilda yeniden yapilarak ilk sekillerini
tamamen kaybetmislerdir. Tarihi buyuk sahsiyetleri elestiren bu turbelerin yanisira
Anadolu'nun 'Iurklesmesi ile ilgili bir takim yan efsanevi sahislara ait turbeler de
vardir ki; mesela iznik'te San Saltuk Turbesi bunlardan biridir. Bu dart ayaga oturan
dart kemerin tasidig: kucuk bir kubbeden ibarettir. Bursa ve havalisi yalmz tamnrrus,
buyuk saluslann mezarlan ile degil fakat, envai turlu tezyine motifler ile bezenmis,
Turk hattathgmm en guzel ornekleri ile meydana gelmis yazilan ile zevki oksayan,
eski mezarlan ile de Turk sanatmm bu kolunun en cesitli orneklerine sahip bir merkez
sayilabilir. Maalesef son yillann garip anlayisi bu guzel mezarlann asirhk agaclanrn
yok etmis ve her biri buyuk bir sanat eseri olan degerli mezar amtlanmn taslanm
parcalamisttr. Mezar taslannm buyuk bir kisrru da Muradiye Camii avlusuna tasmarak
burada "askeri" bir nizamla siralanrmstir. Fakat her seye ragrnen yine dikkat ceken
ornekler vardir. Olumun sevimsizligini belli etmeden oluyu edebilestiren Turk mezar
amtlanmn belki en az bilinen, fakat en dikkat cekici ornekleri ise hie suphesiz iznik'in
1081 - 1097 yillan arasmdaki kisa Selcuklu idaresi zamanma ait olan eski Selcuklu
mezar taslandir. Bizanslilar tarafmdan sonra kale insaatinda kullamlan bu mezar
amtlan, eskilikleri ile oldugu kadar, mutevazi gorunuslu kitabeleri ve bilhassa eski
Yunan lahitleri andiran sekilleri ile dikkati cekerler.
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XIV. yuzyilda Batt Anadolu'daki Turklesme hareketi manevi taraftan
boylece, kendisini takviye ederken, kuvvetli kultur merkezleri kurmak suretiyle de
kendi medeniyetini yaymaya dikkat etmistir. 1330'da feth edilen iznik'de yapilmis
olan ve o devrin tamnrrus bilginlerinin gorevlendirildigi Orhan Medresesi'nden ne
yazik ki hicbir iz kalmarmstir. Fakat yine Iznik' de en eski Osmanli medreselerinden
Suleyman Pasa Medresesi uzun yillar harabe halinde kaldiktan sonra kurtanlmistrr.
Edirne ve bilhassa istanbul'dan once en buyuk kultur merkezlerinden olan Bursa'da
bashca camilerin yanlarmda yapilan medreseler sahip olduklan sanat ozelliklerinden
aynca, Turk medeniyet tarihinin canh hatiralan olarak da buyuk degere sahiptirler. Bir
sure Bursa muzesi olarak kullamlan, dershanesi kubbeli olmakla beraber eski anane
geregince avluya eyvan seklinde kemer acilan I. Mehmed Medresesi (Y esil Camii 'nin
eki olarak yapilrrustir), ile Murad Hudavendigar ve Yildinm Bayezid Medreseleri
bunlann icinde en abidevi orneklerdir. Diger taraftan, Turk sanatmda tek ve baska bir
benzerine rastlanmayan bir ozellik olarak, Murad I (Hudavendigar) Camii'nde
medrese ayn bir bina halinde degil fakat cami ve zaviye ile aym cati altmda toplanrms,
medrese hucreleri yapmm ikinci katma siralanrrusur. Bir daha Turk sanatmda
tekrarlanmayan bu sekil caminin 90k degisik, Turk sanatmda alrsilmamrs bir on
cepheye sahip olmasma sebep olmustur. Boylece XIV. yuzyilda Akdeniz cevresinde
ve Bizans eserlerinde de cephe mimarisinin Turk sanatmda da Turk elemanlan ile
uygulandrgi gorulur. Turklesen sehirlerde basta Bursa olmak uzere hepsinde daha bir
90k hayir binalan henuz bu bolgenin ilk fetih yillannda yapilmaya baslanmisn. Ne
yazik ki, bu tarihi ve degerli medeniyet izlerini korumasmi bilememis, yok olmalanm
kolaylastirnns, bazilanm buyuk bir gonul rahatligi ile yok etmisizdir. Boylece feci
akibete dusen eserlerin basmda kopruler gelir. 1465 tarihli Selcuk Ha tun Koprusu' nun
(Mihraph Kopru) ancak kitabesi muzede korunmus, kendisi ise yikilrrus, Nilufer
Koprusu ise yikilip kaybolmustur. Nadir bir ozellik olarak 90k eskiden beri iki
kenarmda ahsap dukkanlann siralandigi Irgandi Koprusu ise Kurtulus savasinda
Yunan ordusu tarafmdan tahrip edildikten sonra gayet kotu bir sekilde yenilenmistir.
Izmir yolu kenanndaki Abdal Koprusu ise restore edilmis olmakla beraber yanmdaki
modern koprunun dibinde birakrlrmstir. Eski Turk koprulerinin son orneklerini bugun
artik sehir d1~1 yollarmda aramak lazrmdir. Diger hayir yapilanndan I. Murad Imareti
maalesef ilk seklini tamamen kaybederek perisan bir · harabe haline girmis, aslmda en
eski Osmanh hastanesi olan Yildmm Daarus - sifasi da aym durumda iken son
yillarda kurtanlrrustrr.
Bilhassa Bursa havalisinin tabii sulan aynca burada Turk hamam ve kaphca
mimarisinin gelismesi de mumkun kilrmsnr. Turklerin bir vakitler hamamlan
inamlmayacak derecede sevdikleri bir hakikattir. Bursa' daki kaphcalann esaslan
Roma devrini, hatta belki daha eski medeniyetlere kadar uzanmakla beraber bunlar
Turk devrinde yeniden insa edilmis, sehrin icinde irili ufakh bir 90k hamam da
yaptlrrnsnr. Bu kaphca ve hamamlarda, Turk hamam yapi sanatmm cesitli cevrelerden
ilham aldiklan mimari geleneklerin ozellikleri ile cesitli tiplerini ve yeni buluslar
arama yolundaki denemelerinin izlerini tespit ve gelisme kademelerini okumak
mumkundur. Uzun zamandir cars: haline gelen Orhan Hamann, harap Tavukpazan
Hamarru, veya Incirli, Persembe, Y esilcamii Hamamlan, Cekirge' de eski Kaphca,
Yeni Kaphca bu cesit eserlerin arasmda hatira gelen bazi misallerdir. Iznik' de Haer
Hamza Hamami ve butun perisanhgma ragmen harikulade mimarisi belli olan Buyuk
Hamam da bu arada sayilabilir.
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Bursa, Turk devrinde yalmz bir siyasi merkez, bir kultur merkezi, devletin
onemli bir sehri olmakla kalmamis, aym zamanda buyuk ticari merkezlerinden biri
olarak da gelismek imkam bulmustur. Cevrenin meyvelige musait olusundan baska
bilhassa ipek bocegi yetistirilmesi ve buna paralel olarak ipek sanayinin kurulmasi
Bursa'nm bir ticaret merkezi halinde gelismesinde bashca amil olusturmustur. Sehrin
icinde eski Turk sehirciliginin ana prensiplerine uygun olarak yapilan muhtesem
Yildmm Beyazid Bedesteni, etrafmda insa edilen Pirinc Ham, emir Ham,avlusunda
mescidi olan guzel koza Ham, Fidan Ham, Geyve Ham, Arabacilar Ham gibi bircok
handan baska, aradaki bosluklarda zamanla ve ahs-veris faaliyetinin, i$ hacminin
gunden gune artmasi sonunda duyulan ihtiyacla pek eski devirden itibaren bir takim
carsilar da yapilrrnstir. Uzuncarsr, ivaz Pasa <;ar$IS1, Gelincik Carsisi.Sipahi <;ar$IS1 ve
daha bircok carsmm bedesten ve hanlar ile birleserek ve hatta bazi kisimlarda
ortalanndaki ustunun ortulmesi sonucunda Buyuk Bursa Kapahcarsisi meydana
gelmisti, Yakm bir donemde yangmda buyuk olcude zarar goren bu carsi, orijinal
yapilanrun ortaya cikartilarak tamir edilmeleri ve etrafm yeniden tanzimi suretiyle
ihya edilmesine calisilrmstir. Bursa'run icinde de Bali Bey Ham yansmi kaybetrnis
olmakla beraber kalam durmaktadir. Bursa tarihte buyuk bir sohrete sahip diger bir
kolu da XVI. Yuzyilda bash basina bir gelisme gosteren ve Turk sanatmm en
muhtesem eserlerini veren iznik ciniciligidir. Ne yazik ki, cok parlak bir baslangici
olan bu sanat kolunun omru kisa olmus ve Turk cini sanatma bilhassa XVI. Yuzyilda
erisilemez bir mukemmeliyet saglamis olan iznik ciniciligi hicbir zaman iz
birakmadan ortadan kaybolmustur.
Osmanh imparatorlugunun bu buyuk merkezine giden yollar uzerinde,
yolculann faydalanmasi icin yapilan bir takim kervansaraylar da eski bir medeniyetin
izleri olarak harap bir halde dururlar. Ulubat yakmmda Issiz Han bunlardan biridir.
Bu bolgedeki ilk Osmanh saraylanndan hicbir iz, hicbir hatira kalmamistrr.
Bursa'daki ilk Turk sarayi hakkmda bilinenler ise burasim 1432'de mamur bir halde
goren yabanci bir seyyahm yazdiklanna inhisar etmektedir. Tastan ve tugladan kalici
eserlerin arasmda bu cevrenin insanlanmn kendileri icin yaptiklan, gunluk ihtiyaclan
cevaplandiran eski evler, artik tarihe kansan Turk zevkinin ve aym zamanda kuvvetli
geleneklerin guzel, cazip ornekleridir. Ne yazik ki zamamn tahripleri ile birlikte
gunumuzun yanhs goruslerinin kurbam olan bu kucuk sanat eserlerinin zarif
orneklerinden biri yanmis olarak her nedense II. Murad Evi olarak sohret bulan ve
aslmda XVIII. yuzyila ait olan eski konuttur. Havadar bir "hayat" kismmm serin bir
istirahat yeri temin ettigi bu evin odalan zevkle tertiplenmis renkli nakislarla
bezenmistir. Aym sekilde gerek tezyinati, gerek zarif mimarisi ile gozleri oksayan
diger misal Yenisehir 'deki Samaki Evi'dir. Bugun Bursa'nm ve bolgedeki kasabalarm
cogunda, henuz karakterini muhafaza eden sokaklannda, gecen yuzyila ait evlerde,
eski geleneklere bagh Turk sanatmm son hanralandrr. Eski Turk konak hamamlanmn
en guzellerinden biri ise hie suphesiz iznik'teki ornektir. Anlasilmaz bir sebeple ismail
Bey Hamann olarak adlandmlan ve iv suslemesi bakmundan essiz olan bu kucuk
eserin, aslmda Candarh ailesinin sarayma ait oldugunu samyoruz. Gunumuzun
kullamssiz yer ve iklim sartlan goz onunde tutulmadan yapilan ve bu yuzdende
iclerinde rahat edilmeyen, zevk ve guzellikten mahrum evleri ne yazik ki, beton
kutleleri, renksiz, ruhsuz cepheleri ile bunlann yerlerini almaktadir.
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Sulan, ye~illikleri ile tabi guzelligini destekleyecek unsurlara sahip bulunan
Bursa ve cevresi, Turk sanatmm en onemli safhasmm bashca eserleri toplam1~ bir
merkez olarak da medeniyet tarihimizde yer almaktadir.

2 - BURSA'NIN GELENEK
VE GORENEKLERi
Bursahlann Orta Asya' dan getirdikleri geleneklerin cogu yok olmak uzeridir,
bir takim sehir ve kasabalanmizda artik sadirvan baslannda, yerli kumaslarla guzel ve
temiz giyinrnis hammlann sohbetleri yok fikir ve duygu itiban ile birbirine yakm
kisilerin kis gecelerinde sohbet, keten helvasi cevirmek gibi oyunlu toplantilan
(gezek) cok uzak koylerde var, sehir ve kasabalarda bu gezekler dini sohbet seklinde
yasiyor, bunda iki buyuk bilgili kisi konusturuluyor, digerleri dinliyor. Iste gezek bu
kadarhk kaldi. Helva sohbetleri yok, tandirlar bulunmadigi icin tandir safhalan da yok,
dortyash (30 - 40) erkeklerin, dort basi mamur yasayrslannm zevki olan hamam
kapam ( yeni kaphcayi ii<; bes kisi geceligine kapar ve eglenir) kalmadi, sadece
kadmlar arasmda halvet yapma seklinde kaldi. Bir adak vardi, isi olursa Cekirge
hamarmru acacagim, der bir gunlugune yada bir geceligine kiralar, dostlar, dostlar
tarudiklanm cagmrlardi. Bir de keci keseni vardi.
Esnaf loncalan tarihe kansngi icin cirak, kalfa, usta pestamal kusanma
adetleri yoktur. Bu munasebetle Ta'miyeler de tarihe kansti, o ziyafetlerden
faydalanmak da sona erdi. Onun yerine Hae tenhiyesi (Tamiye) gecti. Soyle
yapihyordu.
Racca gidecek zat, dostlanyla , ahbaplanyla vedalasir, helallesir kurbanlar
kesilir, koyde yemek icmek bol olur ( bir cesit solendir bu ) Haci adaylarma hediyeler
gelir, arabaya binilir, kafile halinde Emirsultan'a , Osmancik'a ( Osman ve Orban
Gazi Turbeleri ) gidilir. Hareket gunu buyuk kafile halinde arabalann basma gidilir,
yine kurban kesilir, duadan sonra yolcu edilir.
Donuste, uzaktan Inegol'den yada karadan gidenler icin Hatay'dan deni ve
havadan gidenler icin istanbul' dan karsilamaya gidilir. Merasimle getirilir. U<; gun
evinde dinlenir. Sonra tenhiye ( Ta'miye) baslar.
Bu kadm haci icindir, erkek icin ziyaretler olur ve misafir kabul edilir.
Tenhiye uc gun surer. Haci ana hacdan getirdigi elbiselerini giyer, etrafi suslenmis
haci hahlan ile bezenmis odamn sedirine oturur. Gene kizlar suslenir, haci ortulerini
orterler, iki tanesi de haci anm yamna coker, gelen misafirleri gene kizlan karsilar,
Zemzemliklerle zemzem, sekerliklerde hurma ikram ederler. Giderken hediye
getirenlere ortuler verilir, dualar edilir, temennililer hac hatiralan dinlenir. Hacmm
havuc ici dinlenir.
Erkeklerde ziyaretler bittikten sonra yine bir kurban kesilir, butun koylerin
davetli bulundugu bir yemek verilir. Isin bu tarafi pek agirdir, bazi koylerde bu
ziyareti hac masrafmm yansi kadar olur. Yemek bitikten sonra mevlit okunur, dualar
edilir, toren biter.
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2.A. EFSANELER
" CENNET BURSA EFSANESi "
Vaktiy le, her Suleyrnan' dan iceri bir Hazreti Suleyman varmis; anlmda
peygamberlik nuru yanar, basinda hukumdarlik taci parlarmis. Allah ona (Muhr'u
Siileyman) derler tilsimli bir muhur ihsan etmis; bu sayede daga tasa hiikmeder; kurda
kusa sozu gecermis. Oturdugu taht desen ne altm, ne fildisi; ya cin, ya peri isi bir
tahtiravannus. Dur derse durur, yuru derse yurur uc derse ucarmis. Ta boylece
dunyanm dort bir yaruru dolamr; aglayanla aglar, giilenle gulermis.
Giinlerden bir gun tahtma kurulmus; sag yamna sag vezirini, sol yamna sol
vezirini ahp havalanmis goklere. Daglar egim egim egilir; yollar erim erim erir ; bir
goz yumup acrlmcaya kadar gelir, daglann dagi Uludag'in tepecigine iner, bakar kine
baksin; bu dagm bir kanadi ses, bir kanadi renk bir kanadi su; bir kanadi 1~1k;
Hazreti Suleyman : " Y aratan neler yaratiyor ? " der parmagi agzinda kahr.
Neden sonra kendine gelir sagina <loner, sag vezirine;
" A benim vezirim; sen 90k gezdin cok gordun simdi dunya gozu ile bakmca
bu yerleri nasil gorursun " diye sorar. Sag vezir de agiz dilden cevap verir :
" Ey benim sultamm, sultamm efendim Allah her guzelligi buraya vermis
ama, bunlan gorup duyacak, derleyip koklayacak biri olmadiktan sonra neye yarar ? "
deyince Hazreti Suleyrnan bu soze muhrunu basar sonra sola donup sol vezirine : " A
benim vezirim sen cok yasadm cok bilirsin dunyada bu giizelliklerden bir gi.izellik
daha var mt ? " diye sorar. Sol vezir de aym dilde cevap verir : " Var sultamm, var.
Oyle ya dal dal otusen kuslann sesi guzeldir ama, gonul yaylasim saran insan sesi
daha guzeldir. Burcu kokan guller gi.izeldir ama gul yanaklar gibi domur domur
acilmaz, su ucsuz bucaksiz mavi su giizeldir ama,bir damla gozyasmm yanan
yiireklere verdigi ferahhgi veremez, su pml pml gokyuzu giizeldir. Arna hicbiri aym
on dordu sultan gibi, ay ile bahsedip gun ile dogamaz." deyip kesince, Hazreti
Siileyman bu soze de muhrunu basar. Sonra sozu kendi ahp der: "Ey benim vezirlerim
ikinizde agz; opulecek adamlarsimz bu yerlerin bir (insan) eksigi var. Dediginiz gibi
bu giizellikleri gorup duyacak biri olsa idi, ya dile getirir, ya tele getirir de, boyle
kaybolup gitmezdi. Bu iistelik bunlara her giizellikten ustun bir insan guzelligi
kanhrdi, bu iki simdi bu sozume sizde bir (mim) korsamz, su yaylalan yurt edinelim.
Bir saray yaptirahrn. Kosku beraber ; icinde bahcesi suyu beraber. Bu saraya guzeller
guzeli Belkis'm tahtiru kurahm ; ve bahceye de diledigi gul, bulbul kondurahm
Velakin koskun anahtan bende kalsm. " Vezir vuzerasi mim koymaya kalmaz ; dag tas
dile gelip : "Belkis" diye inim inim inler...
Hazreti Suleyman , o saatten tezi yok perileri basma toplayip musavere
edecek olur , ama perilerden bir peri, niyetini gozunden okuyup agizsiz, dilsiz anlaur
ona:
" Ya Suleyman, (Can kavmi) derler bir kavim vakti ile buralara bir sehir
kurrnustu ama, (Cin kavmi) dedikleri kavimde bu sehre goz koymustu bin yil
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dogustuler durdular ; sonu ne onlara kaldi ne bunlara : tufan erip sul~tl(lda
k:::J,
sehir. Iste bu dagm eteginde gordugun goller, gol degil, o tufanda golle~ ~~~
sudur ; o sehir de, sozum ona bu gollerden birinin altmda yatip duruyor. " deyince
Hazreti Suleyman muhru Suleyman'i basar; vezir, vuzerasi da hirer mim kor bu soze.
Bunun uzerine su perileri sulara dalar ; can sehrini ortaya cikanrlar. Dag
perileri de daglara tirmamr. Getirecekleri kadar getirip, mermer tas, mermer direk bir
saray kurarlar kosku beraber, bahcesi suyu beraber.
Periler bu hayhuyda iken Hazreti Suleyman kusun kanadi ile her yere haberler
gonderip cumle ela gozluleri "buyur" eder, nerde var nerde yok ela gozlulerde gelir, bu
sehre yerlesir. Belkis Sultan da saraym tahtma kurulur. Sehir olur saray da saray.
Sag vezir bunu sag gozu ile gorur " Cennet burasi " der. Meger sol vezirin bir
kulagi agir imis; bu sozu "' Cennet Bursa " anlamasm nu ? 0 gun bu gun bu sehrin adi
"BURSA" kalir. Koskun anahtan kendisinde ya, Hazreti Suleyman da yilda bir olsun
felekten bir gun cahp Bursa'ya gelir. Belkis Sultan ile murad ahp murad verirler. Eh
fani dunya kime kalmis ki, onlara kalsm, omurlerini, yakalanna dikmediler ya, bir gun
ikisi de bahtim yellere, tahtim ellere birakip dunyadan gocup giderler ama, gel zaman
git zaman Bursa, Bursa olarak kalir.
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KARAGOZ
Turk temasa tarihi bakinundan pek onernli yer tutan ve herkesce zevkle
yasatilmak istenen Karagoz Turklere mahsus bir oyundur. Bu konuyu ilmi konu olarak
ele almaktan ziyade bir folklor konusu olarak incelemek gerekir. Bu oyunda bizim
eski Turk kiyafetlerini bulabiliriz. Hatta Anadolu'da yasamis Etiler'in kabartmalarmda
gorulen kiyafet, Karagoz kiyafetinin ayrnsidir. Karagoz' de yalruz kiyafet degil,
hareket, siir, musiki, ve tiyatro dahil guzel bir sentez goruruz.
Karagoz'un Bursa'da yasadigi ve oldugu rivayet edilrnistir. Simdi Bursa'da
Karagoz' e ait bir amt mezar vardir.
Karagoz oyununun en belli bash tipleri, Karagoz, Hacivat ve Seyb Kusteri
dir.
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KARAGOZ VE SEYH KUSTERi EFSANESi
" Karagoz, Bati Trakya' da Samakol denen bir sehirde yasiyor ve demircilikle
ugrasiyordu. Sonradan Kirklareli'ne geldi. Bir muddet sonra buradan da istanbul'a
gelerek Bizans imparatoru ile tamsmaya muaffak oldu. istanbul'da i~ aradi, Bizans
imparatoru da onu, Turk oldugu icin, Anadolu' da Konya sehrinde oturan Sultan
Alaaddin'e gonderdi. Karagoz Konya'ya gelince, Alaaddin'in hokkabazlan vasitasi ile
Sultanla gorustu. Fakat bir i~ bulamadan tekrar Kirklareli'ne geri dondu.
Karagoz'un Konya'dan Kirklareli'ne gelmesinin uzerinden yillar gecmis ve
Karagoz artik ihtiyarlarrustr. Selcuklu Devleti yikilrms yerine Osmanli Devleti
kurulmustu. Osman Oglu Orhan bey Bursa'yi zaptetmisti
Bursa'nm almdigim duyan Karagoz, Kirklareli'inde duramadi vanru yogunu
beraberinde alarak esi (Saraniko) .oglu ve iki escgi ile birlikte Marmara Kiyilanna
geldi. Buradan temin ettigi bir kayikla Mudanya'ya gecti, buradan da Bursa'ya gelerek
bursa civanndaki Demirtas Koyune yerlesti, artik Bursah olmustu.
Karagoz'un sanati, binalarda kullamlan taslan birbirine kenetleyen demirleri
yapmaktaydi.
Orhan Gazi Bursa' da bir cami yapilmasnu emretti, caminin ustabasihgi da
Haci ivaz Aga admda bir mimara verildi. Haer ivaz Aga simdiki Orhan Camii insasma
basladi. Karagoz' de buraya kement demirlerini yapmak uzere vazifeye basladi.
Karagoz ilk gunlerinde sessiz, sedasiz cahsiyordu. Fakat amelelerle dostlugu
pisirdikten sonra onlara tuhaf konusarak hepsini guldurmeye basladi. Birkac gun sonra
Karagoz, ustabasisi Haci Ivaz Aga ile de (Hacrvat) cabuk ahbap oldu. Hacrvat'da
Karagoz gibi hos sohbet ve zarifti,aym zamanda okumus ve mutasavvif bir adamdi.
Karagoz Hacrvat'm 90k hosuna gitti, onu candan sevdi, yanmdan hie
aytrrruyordu.
Artik Hacivat Karagoz karsi karsiya oturuyorlar.saklabanliga
bashyorlardi.
Karagoz'un halkm sade dilinden ve daima nukteler ve tuhafliklarla cevap
veriyor, her lafi ters anhyor, suallerin cevaplanm gulunc bir sekle sokuyordu. Hacrvat
ise okumus oldugundan, zamanm kibar smifmm konustugu Arapca ve Farsca ile
kansik dilden laf acryor, Karagozu soyletmek ten zevk ahyordu. Orhan camiini yapan
amale de islerini guclerini birakarak Karagoz Hacrvat'rn gulunc muhabbetlerini
dinliyorlardi. Bu hal gunlerce devam ediyor butun isler yuzustu kahyordu. Calisan
yoktu. Camii bir turlu bitmiyordu.
Bir gun Orhan bey, adamlarma:
-Camii bitti mi? Diye sordu. Daha bitmedigini soylediler. Orhan Gazi hayret
ederek camiinin yanma geldi. Birde ne gorsun: Cami daha temelinden iki karts yukan
cikmanus, hem de amele meydanda yok: biraz oteye gitti: ortada kara sakalh, esmer
yuzlu bir demirci bunun karsisinda Hacrvat, kara sakalh ile laf ansiyor, herkesi
gulduruyorlardi, Orhan bey Hacivat' 1 yanma cagirdi:

-Ben camunm insasim emredeli 90k zaman gecti, hala bu bina temel
taslanndan yukan cikrnarms. Bunun sebebi ne ola? diye sordu Hacrvat sustu, Orhan
Gazi gazaba geldi, meseleyi tahkik etti:
Karagoz admdaki
anlasildi. Orhan bey:

demircinin

herkesi

guldurerek

insasina

mani oldugu

-Karagoz'un basmi vurun dedi, derhal cellatlar zavalh Karagoz'u yaka paca
yakaladilar, ellerini ve kollanm bagladilar. Ertesi gun Orhan Camii minaresi dibinde,
hie acimadan onu idam ettiler.
Bursa'mn zafer senliklerinden sonra bu idam cezasi herkesin nesesini kacirdi.
Karagoz, Hacrvat'rn adr her dilde dolasti. Onu her an yasatmak icin hayal perdesine
aldilar. Olusunu de Cekirge'ye gomduler.
Bu idamdan Orhan Gazi'de pisman oldu: fakat ne care ki Karagoz olmustu.
Onun hayali perdede kaldi.
Karagoz Efsanesinin tamarm budur.

SEYH KUSTERi EFSANESi
Seyh Kusteri efsanesi, Karagoz oyununun rneseine aittir. Soyle ki :

Orhangazi, Karagoz'u idam ettirdikten sonra, bu karakusi kararmdan dolayi vicdan
azabi duymaya basladi. Bir camii yapihrken, minaresinin dibinde Karagoz'un idami
halki fena halde muteessir etmisti. Beklenilmeyen bu kanh hadise gonullere kirgmlik
verrnisti. Her tarafta bu hadise konusuluyordu. Hatta Orhangazi'nin silah arkadaslan
bile, halk uzerinde yapngi menfi tesirleri Padisah'a anlatiyorlardi. Bu defa Orhangazi
muteessir oldu. Karagoz'un arkadasi Hacrvat'i
aratti. Hacivat, boynunun
vurulacagmdan korkarak hacca gitmisti. Hacrvat'i hac yolunda Arap eskiyalan
kesmisler, esyalanrn da Sam'a satmaya goturmuslerdi. Sihirli bir kopek bu katilleri
yakalatti. Hacrvat'rn katilleri Mestaniyye carsismda idam oldular. Bu sihirli kopek de
idam olunanlann yanmda can verdi.
Bu hadisede Orhangazi'nin camm sikmis ve biraz da korkmustu.
Orhangazi'nin nedimlerinden birisi, (Seyh Kusteri) admda bir satm Karagoz ve
Hacrvatla cok iyi olduklanm soyledi ve Orhangazi butun muhaverelerine :
- Vann su seyhi bana getirin dedi. Orhangazi'nin adamlan derhal Seyh
Kusteri'yi alarak Padisah'rn karsisma getirdiler. Orhangazi :
- Siz Karagoz ve Hacrvat'i taniyormussunuz, dedi.
- Evet, cevabmi verdi.
- Bunlann hallerini bana bir anlat.
Seyh Kusteri biraz dusundukten sonra :

- Musaade ederseniz, hen size onlann hayallerini bir Ata oyunu ile
canlandirayrm, dedi. Bir canak, biraz kill, biraz zeytinyagi ve bir de beyaz tulbent
istedi. Derhal getirdiler. Seyh Kusteri kill ile zeytinyagmi kanstrrdi, canaga koyarak
bir mesale yapti ve yakn, sonra da tulbenti gerdi, sule ile perdenin arkasma gecti sonra
ayagindaki sivri uclu cedik pabuclan cikardi, sag pabucunu Karagoz, sol pabucunu
Hacrvat farz ederek once Hacrvat' 1 perdeye getirdi. Alim ve mutaavvif bir zat olan
Seyh Kusteri eski bir Ata turkusunu okuduktan sonra, Hacrvat'm agzindan :
- Huzur'u Haziran, cemiyet'i irfan, vakt-i sefa-yi merdan; laindir bidindir,
munafiktir seytan, seytamn dinsizligine Rahmamn birligine temasa'ya tenezzul
buyuran Sevketlu Hunkanm Orhangazi Hazretlerinin saghgina dedirttikten sonra :
- Efendim, hen bendeniz, hen acizleri, eli, yuzu yunmus, elfazi duzgun, hos sohbet fasih'ul lisan, musahabeti tath.
Derken bu anda Karagoz'u perdenin arkasmdan cikardi.
- Ho~ geldin ispanak surath

.

Hacrvat :
- Bir yar' 1 kafadar olsa, Hay bana bir eglence med et ley med et.
Diye bagirmaya basladi. Perdenin yukansmdan Karagoz atladi, iki pabuc
birbirlerine sanlarak kavga ettiler. Karagoz yerde soylendi. Tekrar Hacrvat geldi.
Karagoz halk dilinden Hacrvat Osmanli dilinden Arapca ve Farsca kansik konustular.
Karagoz Hacivat'm soylediklerini
anlamiyor, ters ters cevaplar veriyordu.
Muhavereleri boylece devam etti.
Bu hayal oyunu, Orhangazi'nin cok hosuna gitti. Her zaman oynatilmasrm
istedi. Seyh Kusteri bundan sonraki oyunlarda eski kiyafetlerle deve derisinden
Karagoz, Hacrvat tasvirlerini yapti. Orhangazi'nin karsismda bu suretle oynatti. Bu
oyun Yildmm Beyazid .zamamnda daha da ileri gitti ve hayal oyunu olarak kaldi.
Karagozculer iste buna ( Seyh Kusteri Efsanesi ) derler. Buyuk husur oyunlannda
seyircilere anlatirlar. Karagoz'un mezan Cekirgeye giderken, dagmik servilerde,
Suleyrnan Celebi Turbesi'nin ustunde, sag taraftaki buyuk servilerin dibinde buyuk
sembolik amt dibindedir. Hacrvat Ham diye bir han, belki onun, belki bir baskasmm
adma yapilrmstrr.

2.B. HALK OYUNLARI
Nes' e elem, ask ve kahramanhk gibi duygulann milli ruh ve karaktere uygun
bir tarzda hareket ile ifadesi olan halk oyunlan, bize nesilden nesile intikal eden ecdat
yadigan milli an'anelerimizden biridir.
Bursa'nm sehir ve koylerinden bize kadar intikal eden su oyunlara tesaduf
edilir :
Guvende,
Sekme,
Cifte Telli,
Koroglu,
Artvin Horonlan,
Rumeli Horonlan,
Kihc - Kalkan,
Guvende ve Sekme, Bursa'ya ait halk oyunlanndandir.
Cifte te11i
zannedildigine gore, istanbul'da, Koroglu ise Anadolu'nun bircok yerlerinde oynanan
bir oyun olup Bursa'ya da gelmis halk arasmda cok ragbet bulmustur.
Artvin horonlan, Batum'dan Artvin'den gelerek bir kisim koylerde yerlesmis
olan Batumlu ve Artvinli yurttaslanmizm oynadigr oyunlardir.
Cok cevik hareketli, orijinal figurleri olan horonlar tulum, zurna, gayda
refakatiyle oynanmaktadir.
Makedonya havalisinden gelip Demirtas ve diger bazi koylerde iskan eden
yurttaslanrmzm davul - zurna ile oynadiklan ( Cigos ) ve ( Hora ) ismindeki oyunlar,
Rumali'nin fethi uzerine, oralarda yerlesen ecdadumzin Anayurttan goturdukleri
calgilan ile ve butun hususiyetleri ile birlikte alti asrr kadar muhafazaya muvaffak
olduklan bu oyunlar, folklor bakimindan tetkike deger bir kiyamet tasimaktadir.
Guvende ve Sekme oyunlan, baglama, cura, saz, kemane ( koylunun yaptigr
bir cesit keman ) davul, zurna ile calman turkulu oyun havalan ile iki kisi tarafmdan
karsihklr oynamrlar.
8/9'luk aksak bir temposu olan sekmeye mahsus, bir cok oyun havalan vardir.
Guvende icin ise, yalmz " Oglan Adm ismail " diye baslayan ve 4/4'luk usul ile
cahnan bir oyun havasmdan baskasina rastlanmaz.
Guvende oyunu havasma ara nagmesi ile baslanirken oyun oynayacak olan
iki kisi agir, vakur bir tavirla meydana cikar. Soyle bir iki dolastiktan sonra, turkunun
ilk rmsralannda kollanm yukan kaldmp oyuna baslar ; oyun kendine mahsus tavir ve
figurlerle turkunun neseli musikisine uyarak cevik hareketlerle devam eder. Heyecan
arttikca seyircilerin seyircilerin takdir ve tesvik nidalan oynayanlan bir kat daha
costurmakta, maharetlerini gostermeye sevk etmektedir.

Sekrne oyunlan 8/9'luk aksak bir tempo ile ve iki kisi ile oynamr. Aksak olan
dorduncu ternposunda hafif ve zarif adimlarla yaptlan sekrne adimlarla yaptlan sekrne
hareketleri bu oyunun bariz vasiflanm teskil eder.
Evvelce kma, dugun, halvet eglencelerinde sekrne oyunu, kadmlar arasmda
cok rnuteber bir oyun ise de son zarnanlar da Bursa' nm bu guzel karakteristik oyunu
unutulmus gibidir. Simdi bu ki eglencelerde ciftetelli oynanmakta, daha gencler ise
gunun modem danslanm yapmaktadtr.

BURSA KILi<; - KALKAN CENK OYUNU
Barutlu silahlann icadmdan once; Osmanh Imparatorlugunun kurucusu
Orhangazi tarafmdan Bursa bundan 641 yil once kihc, kalkan, gurz ve mizrakla
fethedilmistir. Bu fetih den savas sembolu olarak; Kilic - Kalkan oyunu, o devrin
egitim muessesesi olan medreselerde ve meslek gruplannm (loncalann) her sene
tertipledigi smrflandirma torenlerinde oynamrdi. istiklal Savasmdan soma, Ataturk'un
Bursa'ya ilk gelislerinde, Acemler mevkiinde kihc - kalkan oyunlan ile karsilanmisnr.
0 zamanlar kihc - kalkan oyunu, islenmeye ihtiyaci olan ve bunun icin de bu
ise asik ustasmi bekleyen bir cevher gibi, bozulmadan kendini muhafaza etrnistir.
Bir meydan sporu olan bu oyun, 1932 senesinde gelecegin icatlan goz onunde
tutularak ve modern bir folklor anlayisi icinde butun detaylan incelendikten soma,
Turk Milli danslan icinde mahrekine oturup uzun yillar on safhada isim yaprrus ve
1960 senesinde Turkiyeye bir DONYA FOLKLOR Bi:Ri:NCiLiGi kazandirrrnstir.
Bu sekle gelmekte, tam tabiri ile karografi etmesini basaran Bursa'nm oz cocugu
Mustafa Tahtakiran' a muhakkak ki cok seyler borcludur.
Oyunun ( hali hazirda eskisi ile aym olan ) parca parca figurlerini bir siraya
koymanm, hocalanndan arasnrdigi uniteleri degerlendirmenin boylesine guclu bir
mevzuu yasatmaya kafi gelemeyecegini gayet iyi bilen Mustafa Tahtakiran, sahsi
gayretleri ile eleman yetistirmek ve kihc - kalkan oyununa karsi alaka celbedebilmek
icin ne mumkunse yaprmstir.
Boylesine cahsmalann sonundadir ki bu oyun, pek cok illerimizin daha yeni
elle tutulur hale gelen folklor danslan gibi gee; ele almmaktan kurtulmus ve mesafeyi
yillar once katetmistir.
ilk once Halk Evlerinde halka lanse edilmesi sorunlan ( 1946 yih 19
Mayismda 100 kisilik Bursa Sanat Okulu talebeleri ile gosteri yapilacak sekilde )
okullara sokulmasi basanlrmsnr.
Bu saglam temeller uzerine mevzunun titizlikle islenme zamam geldiginden,
1956 yilmda yine Mustafa Tahtakiran'm tesebbusu zamanmm Bursa Valisi Ihsan Sabri
Caglayangilin delaleti ile Bursa'da ki folklorculer ( Bursa Kilrc - Kalkan ve Halk
Oyunlan Dernegi ) ni kurdular.
1958 senesinde Pakistan, Kibns ve arka arkaya uc sene seref misafiri olarak
Fransa ( Nice ) ya davet edilmemiz ve 28 milletin istiraki ile iNGiLTERE'de
tertiplenen musabakada kazamlan DONYA BiRiNCiLiGi ilgiyi artnrdi, Turizm ve
Tamtma Bakanhgmm 1966 yilma kadar yaptigi otuz besi askm yurt d1~1 folklor
faaliyetinde bile istisnasiz hepsine Bursa Kilic - Kalkan ekibi davet edildi. Bu
faaliyetler Kihc - Kalkan oyununa, gerek yurt icinde ve gerekse Yurt dismda
gosterilen ragbeti kendiliginden ortaya koymaktadir.
1963 yihnda eski elemanlann kurdugu uc; ayn Kilic-kalkan
isimlerinden bahsedilebilecek kadar genislememis ve isim yapmarmsnr.
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Kihc-kalkan oyununun en buyuk ozeligi Turk Milli Danslan icinde yegane
muziksiz oynanan folklor dansi olmastdir. Bu oyunda sadece, kihc ve kalkanm
cikardigr melodi hakimdir.
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BURSA MEHTERi
Mehter, Osmanh Imparatorlugunun Bursa'yi zabti ile baslanus, istanbul'un
fethi ile tam tesekkullu olarak ortaya cikrmsnr. Askerin cengaverlik guc ve sevkini
arttirmak icin kurulmustur. Emrinde bulundugu makam ve tesekkullere gore isimler
alir.
Fatih devrinde bilhassa istanbul'un fethinde mehter kadrosunun 300 kisi
oldugu, bunun icinde 100 davul, 70 zurna bulundugu soylenir. Mehterin en sasali devri
Kanuni devridir. Heybetli hali ile harp sahalarmda buyuk tesiri olmustur.
1826 yilmda kalkan mehterin 1911 de Bozoyuk, Maras 1953'de istanbul,
1957 yilmda da Inegolde kuruldugu gorulmektedir,
Bursa Mehter Takirru, Bursa'nm uyamk genclerinden Adil Edesen ve emekli
General Omer Surel'in tesebbusleri ile Bursa Eski Muharipler Derneginin bir kolu
olarak 1965 yilmda kurulmustur.
Mehter kurulus itibariyle iki turludur. Birincisi, sadece gosteri icin calgisiz
veya enstirumansizdir. Digeri calgih ensturamanlidir ve gosterislidir. Mehter Osmanli
Imparatorlugunda cesitli devir ve riitbelere gore degisik sayilarda kurulmustur.
Mehterin sayrsi kat ile ifade edilir. 3, 5, 7, 9, 11, ve 13 katlan vardir. Kat demek,
mehterdeki calgi sayisidir. 3 kath her calgidan ucer tane demektir.
Mehter basi, Sancaktarlar, Tugcular ve Muhafizlan ile Koseler aynca sayihr,
istanbul Mehteri 7 kath, ensturumanh ve kuvvetlidir. Gosterilere 8 kath olarak
cikarlar. Resmi ve hususi tesekkullerden alman yardimlar ile kurulan Bursa Mehter
Takirm 9 kathdir. Takim ilk olarak 1965 yih 29 Mayis istanbul Fetih Senliklerine
katilrmstir.
Bundan soma gerek Bursa' daki Milli Bayram, kurtulxus gunleri ve senliklere,
gerekse civar vilayetlerin baytam ve festivallerine istirak ederek renk katrnaktadir.

2.C. BURSA HALK TURKULERi
Halk turkuleri, bir yerin ozelligini tasimakla beraber muhakkak yalruz oraya
mal edilmesi guctur. Yurdun muhtelif yerlerinde bir iki kelime degisikliyi ile yine
karsmuza cikmasi mumkundur. Fakat bazilan gercekten her turlu havasi ile Bursa'nm
olarak kabul edilecektir.
Bursa Turkulerinin cogu ( Sekme ) denen dort bucuk tempolu oyun havalan
ile soylenir. Dugun havalannm hemen hemen hepsi boyledir. Simdi turkulerin isimleri
ve ilk misralanndan birkac ornek veriyoruz.
SARI MUSTAFA
Fese bak fese ne kadar da al I Ne guzel belindeki morlu sal..
BURSA'NIN UF AK TEFEK TASLARI
Meseli, Me~eli, Daglar meseli I Dibinde hah doseli ...
KADiFELi GELiN
Bursah rrusm kadifeli gelin I Caydan rm gectin ...
BURSALI TURK.USU
Hey Bursah Bursali I Beli ipek korsah ...
SETBASI TURK.USU
Setbasmm lambalan harliyor I Cerrah gelrnis yaralan baghyor ...

')1

2.(:. BURSA GiYiMLERi
Bugun Bursa'mn har yerinde halk medeni kryafete uyma cabasmdadir. En
uzak koyluler bile sehirli kiyafetine uymaya calisir. Ancak milli bayramlarda folklor
gosterileri yapihrken eski Bursa kiyafetlerini gorrnek mumkun oluyor. Bilhassa kadm
giyimlerinin az degismis olanlanm Orhaneli ve Keles ilcelerinde goruruz. Bursa
merkezinde bazi manifaturaci tuccarlan Tahtakale carsismda bu eski giyim adetlerine
gore esya getirip satarlar.
a)
Erkekler
: Orhaneli ve Keles civarmda ve folklor gosterilerinde
zeybek kiyafetlerine yakm elbiseler giyerler; pacasi diz kapagmm ustunde olan dar bir
pantolon giyilir, bele pantolon kemeri dismda genis bir kusak sanhr. Bu buyuk
kusagamburluk ( Silahhk ) denir. Silah, break, cuzdan ve baska seyler konur. Ceket
kisa kollu bir cepkendir.

b) Kadmlar : Kadm kiyafeti cok cesitlidir. Ev icin, dugun, carsr, i~
hayati, ozel eglenceler icin, dugunun her safhasi icin ayn kiyafetleri vardir. Genel
olarak sirmali ve ipekli fistanlar giyilir. Basta fes vardir, bunun ustune altm penezler
dizilmistir, fesin ustunde ozel tertipli yapilnus ipekli bir ortu bulunur. Boyuna renkli
ve altm boncuklar takihr,

2.D. BATIL iNANI~LAR
Bu inanislar her yerde cesitli ve pek coktur ;
• Denize, nehire atilmak suretiyle Allah'a, murad icin istida verilir.
• Mollafenari servisine civi cakihr.
• Mulk sansi icin Seyit Usul tekkesinden kiremit ahmr.
• Srtma icin Yuruyen Dede'nin defne agacmdan yaprak ahmr. ( Bu agac ve
Dede simdi yok. )
• Yuruyemeyen cocuklar Ulucamii havuzu etrafmda yurutulur.
• Sinirli cocuklar Akbiyik turbesine goturulur.
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