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SUNUŞ

OSMANLI’YA
PAYİTAHT OLAN
ŞEHİR BURSA

Alinur AKTAŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı

Biz Bursa’ya ve Bursalılara hizmet etmek üzere ‘canla başla’ diyerek yola çıktık. Çıktığımız bu yolda Bursa’nın geleneksel dokusunu bozmadan, onu içinde yaşayanların huzur bulduğu bir şehir olarak geleceğe taşımak için bütün gayretimizi ortaya
koyacağımızın sözünü verdik. Söz verdiğimiz gibi bir taraftan bu nadide şehrin var olan
değerlerini korurken, diğer yandan da yeni değerlerle zenginleştirmeye çalışıyoruz. Bursa’nın yarınlarını inşa etmek için ortak akıl doğrultusunda ürettiğimiz projelerimizi bir
bir hayata geçiriyoruz.
Bursa bugün 6 Osmanlı sultanını bağrında taşıyor. Her birinin türbeleri başta
olmak üzere Bursa’ya kazandırdığı eserlerin birçoğu günümüze kadar korunarak geldi.
Ancak bu eserlerin bir kısmı günümüze ulaşmadı. Bunların arasında Bursa Bey Sarayı da
bulunuyor. Bursa Bey Sarayı, Osmanlı’nın devlet olarak yönetildiği ilk saraydı. Divan-ı
Hümayun burada toplanır ve tüm kritik kararlar burada alınırdı. Bu saray bir ikamet ve
yönetim yeri olmaktan başka aynı zamanda bir kültür merkeziydi. Bursa Büyükşehir
Belediyesi olarak Payitaht Bursa’da Osmanlı Devleti’nin idare merkezi olan Bey Sarayı’nın ve çevresindeki tarihi dokunun değerlendirilmesine yönelik bir projeyi başlatma
kararı aldık. Bursa Bey Sarayı’nın tarihi gelişmesini tespit etmek amacıyla konuyla ilgili
yapılan ve yapılacak olan tüm akademik çalışmalara destek sağlamak istedik.
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu danışmanlığında Erken Osmanlı dönemi ve Bey Sarayı’nın da yer aldığı Bursa Hisar Bölgesi üzerine çalışmaları bulunan bilim insanlarından
oluşan bir bilim kurulu kurduk. Bilim kurulumuz; Prof Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer
Ergenç, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu,
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Doç. Dr. Suna Çağaptay, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve Doç.
Dr. Çağhan Keskin gibi çok kıymetli isimlerden oluşuyor. Bilim kurulumuzda yer alan
değerli hocalarımız, yaptıkları ve yapacakları çalışmalar ile bize yön veriyorlar.
Değerli hocalarımızın katkılarıyla hazırlanan Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu bildiri kitabı, inanıyorum ki Bursa Bey Sarayı’nın
tarihi gelişmeleri hakkında birçok veriyi gün yüzüne çıkarırken, Bursa üzerine araştırma
yapanlara da ilham verecektir.
Emeği geçenlere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

FOREWORD

BURSA, THE CITY THAT
SERVED AS THE CAPITAL
OF THE OTTOMAN
EMPIRE

Alinur AKTAŞ

Mayor of Bursa Metropolitan Municipality

We set out to serve Bursa and the people of Bursa heartily with full effort by envisaging all
the challenges and difficulties. On this path we have taken with the awareness of assuming a heavy
responsibility, we promised that we will put forth all our efforts to carry Bursa into the future as a
city where its inhabitants find peace, without damaging the traditional texture of Bursa. As we promised, while preserving the existing values of this unique city of ours, we are also trying to enrich
it with new values. In order to build the future of Bursa, we are spending all our efforts and time to
implement our projects that we have produced in line with the common mind.
However, it was his son, Orhan Gazi, who was destined to conquer the city. Bursa enshrines 6 Ottoman sultans in its bosom today. Their tombs in the first place, many of the artifacts that
each of them brought to Bursa, have survived to the present day. Bursa Bey Palace was the first palace where the Ottoman Empire was ruled as a state. Divan-ı Hümayun, the imperial council of the
Ottoman Empire, used to assemble here and all critical decisions were taken here. Not only had this
palace served as a place of residence and administration, but it had also served as a cultural center.
As Bursa Metropolitan Municipality, we decided to start a project to handle the Bey Palace, which served as the administrative center of the Ottoman State in Bursa, the capital city, and the
historical texture around it. In order to determine the historical development of Bursa Bey Palace,
we wanted to support all academic studies that have been done or will be done on the subject. Under
the supervision of Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, we established a scientific committee consisting of
scientists who have carried on valuable studies on the Early Ottoman period and the Bursa Hisar
Region, where the Bey Palace is located. Our scientific committee is composed of very distinguished figures in their fields such as Prof. dr. Ilber Ortayli, Prof. Dr. Ozer Ergenc, Prof. Dr. Feridun
Emecen, Prof. Dr. Heat Lowry, Prof. Dr. Neslihan Dostoglu, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Assoc. Dr.
Suna Çağaptay, Assoc. Dr. İsmail Yaşayanlar and Assoc. Dr. Çağhan Keskin. These esteemed professors in our scientific committee will surely guide us with their existing studies and new studies
they will carry out in the future.
I believe that the book, Researches on Bursa Bey’s Palace, the First Palace of the Ottoman
State, prepared with the contributions of our esteemed authors, will bring many data about the historical developments of Bursa Bey’s Palace to light , and will inspire those who desire to carry out
future researches on Bursa.
I would like to thank those who contributed and pay my respects to all.

EDİTÖR’DEN

ÖZNESİ
BEY SARAYI

Serap T. Yurteser Yılmaz
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Müzeler Şube Müdürlüğü
Sanat Tarihçisi - Editör
serap.yurteser@gmail.com

620 yıl hüküm süren Osmanlı Devleti’nin kurucu başkenti Bursa, bu kültürün
sayısız mimari mirasına sahiptir. Geçmişi Paleolitik döneme kadar uzanan şehir, Bithynia, Roma ve Bizans’ın izlerini taşımaktadır. Halk arasında Hisar ya da Tophane denen
Bursa Kalesi’nin bulunduğu bölge ise ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü Bursa’nın en eski
yerleşimi olan Hisar, Osmanlı’nın da kendine idare merkezi olarak seçtiği ilk yer olmuştur. Diğer yandan Bursa, tarihi boyunca her dönemde yangın, deprem ve kuşatma gibi
doğal afet ve felaketlerle büyük oranda zarar görmüş, yıkılmış ve sonrasında geçirdiği
onarımlarla değişime uğramıştır. Helenistik dönemden günümüze gelen saydığımız kültür ve medeniyetlerin izlerini Bursa’da Erken Osmanlı ya da Cumhuriyet dönemine ait
herhangi bir yapı incelendiğinde görmek mümkündür.
15. yüzyıldan itibaren farklı dönemlerde şehre gelen seyyahların notları ve çizimlerinden birtakım bilgiler edindiğimiz Bey Sarayı’nın da içinde yer aldığı Hisar Bölgesi’nde Roma, Bizans ve Osmanlı dönemini kapsayan bulgular ışığında çeşitli dönemlerde araştırma ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Hisar’da kayıtlara geçen ilk kazı, Devlet
Hastanesi’nin karşısındaki park alanında 1935 yılında Arif Müfit Mansel tarafından gerçekleştirilmiş, aynı alanda 1986, 2000 ve 2017 yıllarında da Bursa Müze Müdürlüğü
tarafından kazılar yapılmıştır. 2000 yılındaki kurtarma kazısına, Osmanlı sarayına ait buluntuları da gün ışığına çıkarmak umuduyla, Bursa Araştırmaları Vakfı’nın da kurucuları
arasında yer alan Prof. Dr. Halil İnalcık öncülük etmiştir. Osmanlı’nın kuruluş devrini
anlamak için arkeolojik metotların da kullanılması gerektiğini her fırsatta tekrarlayan
Prof. Dr. Halil İnalcık hocanın bu çalışması ne yazık ki başlangıç aşamasında kalmıştır.
Bu vesileyle Osmanlı ve modern Türkiye tarihine katkılarından dolayı Tarihçilerin Kutbu
unvanına layık görülen Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı vefatının beşinci yılında hürmetle
anıyorum. Hisar Bölgesi’ndeki kazı çalışmalarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye Bursa Bey
Sarayı Araştırmaları bilim kurulumuzda yer alan Prof. Dr. Mustafa Şahin’in bildirisinde
“Hisar Kazıları” başlığı altında yer verilmiştir. Benim burada belirtmek istediğim başka
önemli bir çalışma ise yine bilim kurulumuza katılarak araştırmalarımızı derinleştirmemizi sağlayan Sayın Doç. Dr. Suna Çağaptay’ın 2009 yılında University of Illinois’te
Hisar ve Bey Sarayı odağında bu bölgenin Geç Bizans döneminden Erken Osmanlı dönemine geçişinde mimari dokunun değişimini izlemek adına yeraltı görüntüleme radarı
ile yaptığı yüzey araştırmasıdır. Bu çalışma pek çok yönden bilim insanları için önem
taşımaktadır.

FROM THE
EDITOR

BEY PALACE
IS ITS OBJECT

Serap T. Yurteser Yılmaz
Bursa Metropolitan Municipality
Department of Museums
Art Historian & Editor
serap.yurteser@gmail.com

Bursa, the first capital of the Ottoman Empire, which ruled for 620 years, has numerous architectural heritages of this culture. The city, which dates back to the Paleolithic period, also bears the traces of Bithynian, Roman and Byzantine cultures. The region
where Bursa Castle, which is called Hisar or Tophane among the people, is located, has a
special importance. Because Hisar, the oldest settlement of Bursa, was the first place chosen by the Ottomans as the state administrative center. Moreover, throughout the history
of the city, Bursa has been damaged and destroyed by natural disasters and catastrophes
such as fire and earthquake and besieged for many times in every period and has undergone several changes as a result of the repairs made. In this respect, it is possible to see
the traces of the above mentioned cultures and civilizations dating back to the Hellenistic
period when an examination study is carried out on any structure belonging to an Early
Ottoman or Republican period in Bursa.
Research and excavations were conducted in several times in the light of findings
covering the Roman, Byzantine and Ottoman periods in the Hisar Region, where the Bey
Palace is located, about which we obtained some information from the notes and drawings of travelers who had visited the city in different times since the 15th century. The first
excavation recorded in Hisar was carried out by Arif Müfit Mansel in 1935 in the park
area opposite the State Hospital and excavations were carried out in the same area by the
Bursa Museum Directorate in 1986, 2000 and 2017. Hoping to unearth the finds belonging
to the Ottoman palace, Prof. Dr. Halil İnalcık, who was also one of the founding members
of Bursa Research Foundation, led the excavation of recovery in 2000. This work of Prof.
Dr. Halil İnalcık, who has emphasized at every opportunity that archaeological methods
should be used to understand the founding period of the Ottoman Empire, unfortunately
could not advance to the next stages. On this occasion, for his contributions to the history
of Ottoman and modern Turkey, I commemorate Prof. Dr. Halil İnalcık, who has been
denominated as “Tarihçilerin Kutbu” (Lodestar of the Historians), with respect on the
fifth anniversary of his death. More detailed information about the excavations in the
Hisar Region is included under the title of “Hisar Excavations” in the paper of Prof. Dr.
Mustafa Şahin, who is also a member of Bursa Bey Palace Scientific Committee. Another
important study that I would like to mention here is that, a surface examination study with
underground imaging radar in 2009 in the focus of Hisar and Bey Palace at the University

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Müzeler
Şube Müdürlüğü bünyesinde başlatılan Bursa Bey Sarayı araştırmaları Bursa Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Sayın Alinur Aktaş’ın hamiliğinde 2020 yılında bir belgesel projesi
ile başladı. Ardından 20 yılı aşkın süredir Bursa için yaptığı çeşitli bilimsel faaliyetler ile
şehir tarihini aydınlatan Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun koordinatörlüğünde adım adım
ilerleyen proje için, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun M.
Emecen, Prof. Dr. Heath W. Lowry, Prof. Dr. Mustafa Şahin, UNESCO Alan Başkanı
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Doç. Dr. Suna Çağaptay, Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar ve
Doç. Dr. Mustafa Çağhan Keskin’in yer aldığı bilim kurulumuzun yönlendirmeleriyle
sempozyum kararı alındı.
Öznesi Bey Sarayı olan ve Hisar Bölgesi’nin çağlar boyunca geçirdiği değişimin
ortaya konularak uzmanların değerlendirilmesine sunmayı, bu alanda çalışan diğer bilim
insanları ile söz konusu alandaki güncel çalışmaları buluşturmayı ve gelecek planlamaları için referans olmayı amaçlayan sempozyumumuzda tarihçi, sanat tarihçi, mimar, arkeolog gibi farklı disiplinlerden bilim insanlarının özgün bildirilerine yer verilmeye çalışıldı. Sempozyum için önce 4-5 Haziran 2021 tarihleri belirlendi. Ancak sonrasında bu tarih
Covid 19 pandemisi sebebiyle 5-6-7 Ağustos tarihleriyle değiştirildi ve bu erteleme bize
bildiri kitabımızın hazırlık çalışmaları için daha fazla imkân tanımış oldu.
Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi Bursa Bey Sarayı Sempozyumu’nun bildiri kitabı olarak hazırlanan bu yayın, hiç kuşkusuz çok önemli çalışmaları içinde barındırmaktadır. Her sunum bilimsel içerik ve niteliği nedeniyle önem arz etmektedir. Sempozyum bildirilerini okumanıza sunarken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş ve Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu hocamız başta olmak üzere, bu sempozyumun ve
elinizdeki kitabın gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm bilim insanlarına, uzmanlara ve
çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.

of Illinois, in order to monitor the change in the architectural texture of this region from
the Late Byzantine period to the Early Ottoman period, carried out by Assoc. Dr. Suna
Çağaptay, who amplified our studies by joining our scientific committee. This study bears
a great importance for scientists in many ways.
Bursa Bey Palace research, initiated under the Museums Branch Directorate of
Culture and Social Affairs Department of the Bursa Metropolitan Municipality, started
with a documentary project in 2020 under the patronage of Bursa Metropolitan Municipality Mayor Alinur Aktaş. Afterwards, the decision of a symposium for the project,
which proceeds step by step, was taken with the guidance of our scientific committee,
which includes Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Prof. Dr. Heath W. Lowry, Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa UNESCO Site Manager
Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Assoc. Dr. Suna Çağaptay, Assoc. Dr. İsmail Yaşayanlar and
Assoc. Dr. Mustafa Çağhan Keskin, under the coordination of Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu,
who has illuminated the history of the city with his various scientific activities for Bursa
for more than 20 years.
Authentic statements and papers of different scientists from different disciplines
such as historians, art historians, architects, and archaeologists are included in our symposium, whose subject is the Bey Sarayı, and aiming to present the change that the Hisar
Region has undergone through the ages, to be evaluated by experts, to bring together
other scientists working in this field with current studies in the field and to be a reference
for their future plans. The dates of 4-5 June 2021 were determined for the symposium.
However, later this date was changed to August 5-6-7 due to the Covid 19 pandemic and
this postponement gave us more opportunities to prepare for our proceedings book.
This publication, which was prepared as the proceedings book of the Bursa Bey
Sarayı Symposium, undoubtedly contains very important studies. Each presentation is
important because of its scientific content and quality. While presenting the symposium
papers for you to read, I owe all the scientists, experts and colleagues who contributed
to the formation of this symposium and this book a debt of gratitude, particularly Bursa
Metropolitan Municipality Mayor Alinur Aktaş and Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu.

BEY SARAYI
YENİDEN
CANLANIR MI?

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Varlığından bihaber bir gözün Bursa’daki Bey Sarayı’nı seçmesi mümkün değildir. Bulunduğu yer Bursa’nın en yüksek tepesinde kurulu Tophane semtidir ve mümkün
mertebe korunmuş, az değişiklik geçirmiş bir bölgedir, fakat buna rağmen tarihî izlerin
hayli silindiğini belirtmek zorundayız.
Bey Sarayı’nın adını her Bursalı bilmez. Üstelik Bursa İstanbul gibi değildir;
Bursalılar şehirlerini tanır, bilirler. Yine de bu sarayı bilmek ve bulmak neredeyse bir
ihtisas işi olmuştur. Ben de ilk gittiğim 1963 yılında yerini tek başıma bulamamıştım.
Kalıntılarından bir rekonstrüksiyon yapmak, yani Bey Sarayı’nı yeniden canlandırmak çok zor olacaktır. Nitekim rekonstrüksiyonda bazı eski gravürlerin yardımına
başvurulur ve bu gravürler 19. yüzyıla aittir. Bazılarının hayal ürünü çizgiler taşıdığına
da hiç şüphe yoktur: Yapılan son rekonstrüksiyonlarda Ortadoğu ve Akdeniz mimarisinde görülmeyen tipte kule ve duvar ilavelerine dahi rastlanır. Oysa ilk devir Osmanlı
saraylarından biri olan Bey Sarayı’nın bu rekonstrüksiyonlardaki gibi çizilmiş olması
pek mümkün değildir zira Türklerin devletlerinde hükümdarın sarayı hem rahat yaşanır
hem de mahrem bir devlet idaresinin gereklerinin yerine getirilmesine ve protokole ait
merasimlerin düzenlenmesine elverişli bir mekân olmasına rağmen şaşaalı değildir.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir ağ halinde kurduğu kervansaraylar muhteşem
binalardır. İtalya’nın ünlü bir restorasyon mimarı bunlardan Konya yakınında kervan yollarının düğümlenme noktasındaki muhteşem Sultan Han’ı gördüğünde “Binanın yapım
tarihi nedir?” diye sormuş, “1220 veya 1224” cevabını duyunca, inanamazmış gibi soruyu iki üç kere tekrar etmiş, “1220’de İtalya’da böyle bina yok” demişti. Kervansarayların
yapımında harcanan para; şehirlerin etrafında Selçuki devrinde Kayseri’de olduğu gibi
kurulan kalelere yapılan masraf; gerçekleştirilen Bizans kalelerinde gerçekleştirilen büyük restorasyonlar, Ankara Kalesi’ndeki gibi zarif tamirler başka zamanlarda görülmez.
Anadolu Selçuklu Devleti’nden bahsederken Halil İnalcık hocamız bize “Anadolu’nun
müreffeh zamanları Roma ve Selçuklu devirleri ile 1946’dan sonraki dönemdir” demişti.
Osmanlı dönemini refah dolu dönemlerden saymamıştı. Hakikaten de Selçuklu dönemi,
Anadolu ekonomisinin parladığı bir devirdir. Bu, çok yaygın olmayan ama üzerinde durulması gereken bir bilgidir.

IS IT POSSIBLE TO
REANIMATE THE
BEY PALACE?

Prof. Dr. İlber Ortaylı

It is unlikely a casual observer would notice the Bey Palace in Bursa. It is located
in the Tophane district, which is situated on the highest hill of Bursa. It is a region that has
been preserved as much as possible and has undergone little change, but the historical traces
have still been erased considerably.
Not every resident of Bursa knows the name of the Bey Palace. And Bursa is not
like İstanbul-inhabitants of Bursa recognize and know their city. Yet recognizing and finding this palace has become almost a matter of specialty. I was not able to find the place on
my own when I first visited the palace in 1963.
It will be very difficult to reconstruct the building from its ruins, that is, to reanimate the Bey Palace. As a matter of fact, some old engravings are referred to in order to form
the reconstruction, and these engravings are from the 19th century. There is no doubt that
some of them have imaginary lines. In recent reconstructions, we even find types of towers
and wall additions not seen in Middle Eastern and Mediterranean architecture. However,
it is unlikely that the Bey Palace, one of the first Ottoman palaces, could have been like
these reconstructions. This is because in the Turkish states the sultans’ palaces were not
glamorous, despite being places where one could live comfortably and being suitable for
fulfilling the requirements of a private state administration and the organization of protocol
ceremonies.
The network of caravanserais built by the Anatolian Seljuk State are magnificent
buildings. When a famous Italian restoration architect saw the magnificent Sultan Han at
the juncture of the caravan routes near Konya, he asked, “What is the construction date of
the building?” When he heard the answer “1220 or 1224,” he repeated the question two or
three times as if he could not believe it and said, “There was no such building in Italy in
1220.” The money spent in the construction of the caravanserais; the expense of the castles
built around the cities, as in Kayseri during the Seljuk era; major restorations carried out
in Byzantine castles; and the elegant repairs, as in the Ankara Castle, cannot be seen at
other times. While talking about the Anatolian Seljuk State, our teacher Halil İnalcık told
us, “The prosperous times of Anatolia were the Roman and Seljuk periods and the period
after 1946.” He did not consider the Ottoman period to be one of the prosperous examples.

Zannederiz ki, Selçuklu hükümdarlarından kalma muhteşem saraylar vardır.
Oysa o büyük kervansarayları, ulu camileri, medreseleri, çarşıları yaptıranların sarayından geriye Konya Alaaddin Camii’nin altındaki bir parça harabeden başka bir şey kalmamıştır. Yerinde, 1920’lerde yıldırım ve yağmurla yıkılmadan evvel bir köşkün kalıntısı
duruyordu, bugünse koruma altına alınan bir duvar var sadece.
Selçukluların diğer sarayı, Beyşehir’deki Kubadabad’dır. Aynı zamanda bir kaledir çünkü Beyşehir’deki sultanın bazı iç isyanlarda savunmayı burada kurduğu belirlenmiştir. Millî Saraylar İdaresi tarafından kontrol ve restore edilen bu sarayda aşina olduğumuz bölümler vardır: bir muayede salonu, bir selamlık bölümü ve bir harem bölümü.
“Osmanlı Beyliği” tabiri aslında “ilk Osmanlı Beyliği” dediğimiz Selçukilerden kalma
bir tabirdir. 1300’den sonra Osmanlı Devleti için bu tabiri kullanmak doğru değildir zira
hutbe okunmuştur. Basılan sikkelerin “Sultan” Orhan’a ait olduğu saptanmıştır, dolayısıyla ondan da Orhan Bey diye bahsetmemizin doğru olmadığı açıktır. Bey Sarayı’nın
kalıntılarının bulunduğu yerde de aynı fonksiyonlara sahip bir sarayın bulunması icap etmektedir: Elçi kabul edilir, divan toplanır, divana halk müracaat eder. Topkapı Sarayı’ndan tanıdığımız divanın fonksiyonları Selçuklu döneminde de mevcut: Edirne Sarayı’nda
nasıl bir organizasyon varsa Bursa’da da onun olması doğaldır.
Bursa, Osmanlı Devleti’nin sevimli bir başkentidir. Edirne ise 1358 veya 1360
(münakaşalıdır) tarihinde Sultan Murad Hüdavendigar tarafından Osmanlı topraklarına
katılınca, Rumeli’de stratejik konumda ve kervan yollarının buluştuğu bereketli bir noktada olması dolayısıyla askerî başkente dönüşmüştür. Sultan II. Selim’in Edirne’yi hakikaten de bir payitaht yapma hazırlığı içinde olduğu, muhteşem bir eser olan Selimiye Camii’nden anlaşılır. Lakin Edirne’de çarşısı, medreseleri, camileriyle eserler inşa edilmesi
Bursa’nın protokoler birinciliğini ortadan kaldıramamıştır.
Edirne’de hiç padişah türbesinin olmaması dikkatinizi çekmiş miydi? Bütün padişahlarımızın türbeleri Bursa’dadır. Hatta İstanbul payitaht olduktan sonra dahi Cem
Sultan’ın naaşı Bursa’ya nakledilerek defnedilmiştir.
Çok ilginçtir, Avcı Mehmed olarak da anılan Sultan IV. Mehmed, Edirne Sarayı’nı kullanmasına rağmen Bursa’da yeni bir saray yaptırma ihtiyacı duymuştur. Anlaşılıyor ki, gönlü, payitahtı Bursa’ya kaydırmaktan yanadır.
İstanbul, asırlardır bir dünya metropolüdür. Bizans İmparatorluğu’ndan sonra,
Fatih Sultan Mehmed Han’dan itibaren genişleyen, birdenbire Balkanlar’a, Anadolu’ya
yayılan, ardından Asya’ya geçen Osmanlı İmparatorluğu’nun muhteşem metropolü haline gelmiştir. Fakat İstanbul şehrinin idaresi çok zordur. Abuhavası [hava, iklim] sadece
şairlerin dilinde çok müsaittir; aslında nüfusun yaşaması, beslenmesi bakımından büyük
problemler arz eder. Bunalan idarecilerin başka bir payitaht araması normaldir. Ecdatlarının toprağını aramışlardır ve o toprak Bursa’dır.

Indeed, the Seljuk period was a period in which the Anatolian economy shone. This is not
commonly known information but should be emphasized.
We mistakenly suppose that there are magnificent palaces remaining from the Seljuk rulers. As the builders of caravanserais, great mosques, madrasahs, and bazaars, unfortunately nothing remains of a palace except for a ruin situated below the Alaaddin Mosque
in Konya. The remains of a mansion stood in its place before it was destroyed by lightning
and rain in the 1920s; today there exists only a protected wall.
The other palace of the Seljuks is Kubadabad in Beyşehir. It is also considered
a castle because it was determined that the sultan in Beyşehir established a defense here
during some internal rebellions. Now controlled and restored by the National Palaces Administration, this palace includes familiar sections: a muayede hall (a hall in which people
gathered and celebrated religious and national feasts together), a selamlık section (a place
allocated only to men), and a harem section (a place allocated only to women). The term
“Ottoman Principality,” which we call the “First Ottoman Principality,” is actually a term
used by the Seljuks. It is not appropriate to use this term for the Ottoman Empire after 1300
because then the khutbah, a sermon recited in the name of a sultan, was delivered. It has
been determined that the coins minted at this time belonged to “Sultan” Orhan, so it is not
correct to refer to him as Orhan Bey (ruler of a principality). It was necessary to have a
palace with the same functions as Kubadabad where the remains of the Bey Palace in Bursa
are located-a place where ambassadors were accepted, the divan (council) was convened,
and the people presented their petitions to the divan (council). The functions of the divan,
which are known from the Topkapı Palace, were also present in the Seljuk period. As the
same organization had existed in the Edirne Palace, so we can naturally assume that it
would have been also present in Bursa.
Bursa was a lovely capital of the Ottoman Empire. Edirne, on the other hand, became a military capital when it was annexed to Ottoman lands by Sultan Murad Hüdavendigar in 1358 or 1360 (the date is controversial) due to its location at a strategically significant
position in Rumelia and a rich confluence of caravan routes. It can be inferred from the
Selimiye Mosque, which is a magnificent work, that Sultan Selim II was indeed preparing
to make Edirne a capital. However, the construction of buildings such as bazaars, madrasahs, and mosques in Edirne could not eliminate Bursa’s leadership in the palatial etiquette.
Did you ever notice that there are no sultans’ tombs in Edirne? The tombs of all our
sultans are in Bursa. Even after İstanbul became the capital, Cem Sultan’s body was transferred to Bursa and buried there. It is very interesting that Sultan Mehmed IV, also known
as Avcı Mehmed (Mehmed the Hunter), felt the need to build a new palace in Bursa, even
though he used Edirne Palace as his administrative center. It seems that he wished in his
heart to move the capital to Bursa.

Bursa, bırakınız eski devirleri, bizim neslin gençlik dönemi 1960’larda dahi rüya
gibi bir kentti. Yeşildi. Osmanlı’nın buraya niye yerleştiğini bakınca anlayabiliyordunuz.
Binalarla tabiat arasında büyük uyum vardı. Hayat ucuz ve güzeldi. Bursa, diğer Türk
şehirlerine nazaran çok temizdi. Ucuz lokanta ve otellerde bile titizlik göze çarpardı. Bey
Sarayı’nın mevkiinden baktığınızda yemyeşil Bursa Ovası’nı görürdünüz; akarsuları, kış
gecelerinde bazen mehtabın üstüne vurduğu gümüş nehirlerdi, yazınsa âdeta serinliği
aksettiren bereketli ovanın çizgileri. Artık o eski Bursa olmadığı için bugün bazı şeyleri
anlamamız çok güç.
Tophane dediğimiz semt, bugün ne yazık ki alt ve üst yollarla bütün orijinalitesini kaybetmiş vaziyettedir. Tabii bir kale olduğunu anlamak çok zordur. Üzerinde bazı
eşraf konakları, evleri vardır; bunlar bile mahiyet değiştirmiştir. Mesela Sümbüllü Bahçe
Evi’ni geçen zamanda Osmangazi Belediyesi restore ettirmiştir ancak bunun gibi nice
konak artık yerinde yok. Maalesef Kültür Bakanlığı bütçesi her şeye yetişemiyor. O bakımdan Bey Sarayı’na belediyenin el atmasında büyük isabet var. Hatta bana kalırsa geç
bile kalınmış bir girişimdir.
Belli ki Osman Gazi Han, Söğüt’ün yanı sıra Bey Sarayı’nı kullanmıştır ve Orhan Bey’in zamanında da bu saray vardır. Peki, nasıl bir yapıydı?
Bursa Yenişehir’de bir tüccar konağı vardır: Tebrizli bir tüccarın konağı. Bey Sarayı, kanaatimce, buna benzemeli zira imparatorluğumuzun kuruluş çağlarında Bursa’ya
yoğun bir Tebrizli sanatkâr kitlesi akını söz konusudur. Nasıl ki Yeşil Cami’nin çinilerini,
birtakım kalem işlerini onlar yapmışlarsa; her yerde bu ustaların izleri görülüyorsa, Bey
Sarayı’nda da durum aynı olmalıdır. Bugün iki kaynağımız var: Biri, Beyşehir Gölü kıyısında doğrudan doğruya Anadolu Selçuklularına ait olan Kubadabad, ikincisiyse Bursa
Yenişehir’in korunan eski binaları.
Topkapı Sarayı’ndan bildiğimiz üzere, Osmanlı divanı halka açık cereyan ederdi.
Divan-ı Hümayun’un, kubbealtının kapısı açık olur ve içerde konuşulanlar iyi bir akustikle dışarıdan duyulurdu. İhtida edenlere burada destek akçesi verilir, adaletsizliklerden,
haksızlıklardan şikâyet edenler dilekçelerini arz etmek için burada beklerlerdi. Sultan
II. Murad devrine kadar Divan-ı Hümayun’da padişahlar açıkta, başta oturmuş, divan
o şekilde toplanmıştır. Dolayısıyla, Bey Sarayı’nın uğranılan bir yer olduğunu tahmin
edebiliriz. Bey Sarayı’nda yapının, yani devlet fonksiyonlarının Edirne Sarayı’ndan ve
Topkapı Sarayı’ndan farksız olması icap eder. Yapılacak incelemelerin, üç dört sarayın
hepsinin buluntularına, gravürlere, haklarında yazılmış seyahatnamelere dayanması gereklidir.
14. ve 15. yüzyıl dönemecinde çok kısa bir süreliğine bugünkü Türkiye’ye, Anadolu’ya gelen ünlü Seyyah İbn Battuta, bize bu saraylar hakkında kenardan da olsa bilgi verebilir. İbn Battuta’nın Bey Sarayı’na girdiğine dair bir kayıt yoktur fakat Bîlûn

İstanbul has been a world metropolis for centuries. After serving the Byzantine
Empire for many centuries, it became the magnificent metropolis of the Ottoman Empire,
which had been expanding since the reign of Mehmed the Conqueror, spreading quickly to
the Balkans, Anatolia, and then Asia. But the administration of the city of İstanbul was very
difficult. Its Abuhava [weather, climate] was described as very suitable only in the language
of poets. In fact, it posed great problems in terms of living and feeding the population. It is
natural for administrators facing these problems to seek another capital city. They sought
the land of their ancestors, and that land was Bursa.
Bursa was a dream city even in the 1960s, during the youth period of our generation, let alone in the old times. It was a green city. One could understand why the Ottomans
chose to settle here. There was a great harmony between the buildings and nature. Life was
cheap and good. Bursa was very clean compared to other Turkish cities. Even in cheap restaurants and hotels, meticulousness was conspicuous. When one looked at where the Bey
Palace was, one could see the lush Bursa Plain-its streams were like silver rivers when the
moon reflected on them on winter nights, and it followed the lines of the fertile plain, which
transmitted coolness in summer.
It is very difficult for us to understand some of these things today since that old
Bursa no longer exists. The district we call Tophane has today, unfortunately, lost all of its
originality with the construction of the lower and upper roads. Of course, it is very difficult
to understand that it was a castle. There are some notable mansions and houses, but even
these have changed. The Sümbüllü Garden House was restored by Osmangazi Municipality, but many mansions like this are no longer in place. Unfortunately, the budget of the
Ministry of Culture cannot suffice to cover everything. In that respect, it is really good to
see the municipality step up in the restoration of the Bey Palace. In my opinion, it is a belated initiative.
It is obvious that Osman Gazi Han (Khan) used the Bey Palace as well as Söğüt,
and this palace existed in Orhan Bey’s time. So, what kind of structure was it?
There is a merchant’s mansion in Bursa Yenişehir, a mansion belonging to a merchant from Tabriz. In my opinion, Bey Palace was likely similar to this because, in the founding ages of our empire, there was a massive influx of artisans and craftsmen from Tabriz
to Bursa. Just as they made the tiles and some hand-drawn works for the Green Mosque and
the traces of these masters could be seen everywhere, the situation must have been the same
for the Bey Palace. Today, we have two sources: one is Kubadabad, which belongs directly
to the Anatolian Seljuks on the shore of Beyşehir Lake, and the second is the preserved old
buildings of Bursa Yenişehir.
As we know from Topkapı Palace, the Ottoman divan was open to the public. The
door of the Divan-ı Hümayun, called the kubbealtı (under-the-dome), would be open, and

(Nilüfer) Hatun’u, yani valideyi İznik’teki sarayında ziyaret ettiği bilinmektedir. Valide
Sultan (o zaman unvanı öyle değildir) İbn Battuta’yı yalnız kabul etmiştir. Yani kabulde
eşitlik vardır ve bu anane daha sonra da devam etmiştir. Topkapı Sarayı’nda Hünkâr Sofası dediğimiz yerde değilse de Revan ve Bağdat köşklerinin yanındaki havuzlu sofada
devletlûlar ve ulemanın reisi bazen Valide Sultan tarafından kabul edilirdi. Padişah, hatta
bazı olayların nakline bakılırsa Haseki de orada bulunur, burası uzun yaz günlerinde bir
buluşma noktası görevi görürdü. Demek ki âdetler devam etmiştir. Aslında bazı âdetlerin
Bizans’ta da görüldüğünü söylemek mümkündür. Orada da çavuşlar, hadım ağaları vardır
ve benzer bir protokol uygulanır.
Büyükelçiliklerin olmadığı bir dünyada bu saraylar elçilerin kabul edildiği yerlerdir. O zamanlar her devletin büyükelçi gönderme hakkı yoktur, bu protokol sadece büyük devletlere tanınan bir haktır. Mukîm elçilikler 17. yüzyıldan sonra artmaya başlamış,
biz de sarayımızı buna uydurmak zorunda kalmışızdır. Bu ihtiyaç neticesinde, çağdaşı
saraylarla mukayese edilemeyecek, bizdeki iddiaların aksine fazla israf da sayılmayacak
Dolmabahçe, Çırağan, Beylerbeyi gibi saraylar ortaya çıkmıştır. Bu sarayların ilk etapta
amacı, milletlerarası münasebetlerdeki hükümdar ve elçilerin toplantılarına, resepsiyonlara, sefir kabulüne mekân olmaktır. İş, değişmeye başlamıştır.
Netice itibariyle, Bey Sarayı’nı anlamak ve aslına uygun canlandırmak için sırasıyla Kubadabad, Bursa Yenişehir’deki binalar ve Topkapı Sarayı göz önüne alınmalıdır.
Bunun dışında çağın saraylarına; İran’daki, Astrahan’daki, Kazan’daki kalıntılara bakmak gerekir. Tam bir rekonstrüksiyonu mümkün olmayacaksa dahi, umuyoruz ki, Bey
Sarayı çevresiyle birlikte yeniden düzenlenir ve surları 3,5 kilometreyi bulan muhteşem
kalesi bir ölçüde diriltilebilir. Çevrenin düzenlenmesi eski Bursa havasını yeniden solumamıza yardımcı olacaktır.

what was spoken inside could be heard from the outside due to the good acoustics. Those
who converted to Islam were granted subsidiary money here, and those who complained
about unjust and unfair treatments waited here to submit their petitions. Until the reign of
Sultan Murad II, the sultans sat in the open, at the head of the Divan-ı Hümayun, and the divan was convened in that way. Therefore, we can guess that the Bey Palace was a populous
and frequently visited place. In the Bey Palace, the framework, that is the state functions,
must have been no different from Edirne Palace and Topkapı Palace. Future examinations
should be based on the finds of all three or four palaces, engravings, and the travel books
written about them.
The famous traveler Ibn Battuta, who visited Anatolia, today’s Turkey, for a very
short time during the turn of the 14th and 15th centuries, can give us information about these palaces, even if only indirectly. There is no record available regarding Ibn Battuta’s visit
to the Bey Palace, but it is known that he visited Bîlûn (Nilüfer) Hatun, the mother of the
Sultan, in her palace in İznik. Valide Sultan (then her title was not so) received Ibn Battuta
alone. In other words, there was equality in receiving visitors, and this tradition has continued. Although this was different in the place we call the Hünkâr Sofası (Sultan’s Sofa)
in Topkapi Palace. Here, the statesmen and ulema (scholars) were sometimes received by
the Valide Sultan at the pool sofa next to the Revan and Baghdad mansions. According to
the narration of some events, the Sultan, and even Haseki (chief/favourite consort of the
Sultan), also attended these meetings; this place served as a meeting place on long summer
days. It is understood that these customs continued to be practiced over time. In fact, it is
possible to say that some of these customs were also observed in Byzantine affairs. There
were chiauses and eunuchs, and a similar protocol was practised there.
In a world without embassies, these palaces were the places where ambassadors
were received. At that time, not every state had the right to send an ambassador; this protocol was a right granted only to great states. Resident embassies began to increase after the
17th century, and palaces had to accommodate this new situation. As a result of this, palaces
such as Dolmabahçe, Çırağan, and Beylerbeyi emerged, which cannot be compared with
contemporary palaces and which, contrary to the claims in our country, were not considered
so extravagant. The purpose of these palaces was to serve as a venue for meetings between
the rulers and ambassadors, receptions, and the receiving of ambassadors for international
relations. Then things began to change.
In sum, in order to understand the Bey Palace and to reanimate it in accordance
with its original form, Kubadabad, the buildings in Bursa Yenişehir, and Topkapı Palace
should be considered, respectively. Apart from this, it is necessary to scrutinize contemporary palaces of the age and the ruins in Iran, Astrakhan and Kazan. Even if a complete
reconstruction is not possible, we hope that the Bey Palace may be restored and restructured
together with its surroundings and that its magnificent castle, which is 3.5 kilometers long,
can be revived to some extent. This landscaping and environmental planning will certainly
help us to ensure we breathe the old Bursa air once more.
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Bugün göremesek de Bursa’nın Hisar içi ve Tophane denen bölgesinde şehrin
fethinden hemen sonra Osmanlı yöneticilerinin ikamet ettikleri ve Osmanlı Beyliği’ni
idare ettikleri bir sarayın olduğunu kayıtlardan biliyoruz. Ancak bunun rekonstrüksiyonunu yapmak yani gözümüzde canlandırarak tasarım halinde de olsa asli yapısına ulaşmak şu an mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değilse o zaman bunun üzerine hiç
konuşmayalım mı? Konuşalım tabii; çünkü bu Bursa tarihinin önemli bir konusu, önemli
bir unsuru.
Şimdi ben bu yazımda Bey Sarayı hakkında açıklamalara başlamadan önce Bursa hakkında bir şeyler söylemek ve sonra sözü Bursa’daki Bey Sarayı’na getirmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Bursa, Osman Bey’in arzu ettiği ve başlattığı ama Orhan
Bey’in gerçekleştirdiği bir kuşatma hareketinin sonucunda Osmanlı Beyliği’nin eline
geçmiştir. 1326 tarihinde Bursa’nın alınışı, bu bölgenin en önemli olaylarından birisidir.
Çünkü Osmanlılar Kuzeybatı Anadolu’yu önce fatihler ve gaziler aracılığıyla Bizans’ın
elinden alıp fethetmişlerdir. Bu gazilerin hemen arkasından fakılar, ahiler, bacıyan-ı rum
denen sosyal gruplar gelerek burayı ortak yaşam alanı haline getirmişlerdir.
1326 tarihinde Bursa’nın fethedilmesiyle birlikte bir merkeze kavuşulmuştur.
Ayrıca Kuzeybatı Anadolu’daki bu birlik, bu Türk-İslam birliği daha sonra Rumeli’ye geçişi de sağlayacak ve arkasından Anadolu Rumeli bütünlüğü kurulacaktır. Eğer Osmanlı
tarihini kısaca düşünecek olursak bu Osmanlı Anadolu Rumeli birliği büyük fetihler sonucunda doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir imparatorluğa dönüşmüş ama bütün imparatorluklar gibi siyasal ömrünü tamamladığı zaman da bu devleti kuranlar gene
bu eski nüveye çekilmişlerdir. Yani Anadolu Rumeli birliğine çekilmişlerdir. Bugünkü
devletimiz ve bugünkü topraklarımız da Anadolu ile Rumeli’nin bütünleşmesinden ibarettir. Bursa böyle önemli bir şehirdir. Bursa’nın ikinci bir özelliği de önce Edirne, sonra
İstanbul imparatorluğun değişmez payitahtı haline getirildikten sonra bile daima Osmanlıların ilk ve önemli bir payitahtı olma ayrıcalığını sürdürmesidir.
Bursa 19. yüzyıla gelinceye kadar yani yeniden bir idari düzenlemeye geçilinceye kadar, eyalet sistemi içinde Osmanlı padişahlarının hassa alanı olarak kalmış ve
Osmanlı padişahlarının görevlendirdiği -adına hassa harç emini denen- yüksek görevliler
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Although we cannot see it today, we know from the records that there was a palace in Bursa’s Hisariçi and Tophane districts where the Ottoman rulers lived and ruled
the Ottoman Principality right after the conquest of the city. However, it is currently not
possible to reconstruct it, that is, to visualize it and to realize its original structure, even in
design. If such a thing is not possible, then shall we not talk about it at all? By all means,
we shall talk about it, because this is an important subject and an important element of
Bursa’s history.
In this article, I would like to mention briefly about Bursa before I start elaborating about the Bey Palace, and then I will touch upon the Bey Palace in Bursa. As we
know, Bursa fell into the hands of the Ottoman Principality as a result of a siege movement that was desired and initiated by Osman Bey but accomplished by Orhan Bey.
The capture of Bursa in 1326 was one of the most important events of this region. The
Ottomans had first seized northwestern Anatolia from the hands of the Byzantines and
conquered it through the struggles of the conquerors and Ghazis (veteran Muslim warriors). Immediately after, the Ghazis, social groups called faqis (Muslim theologians and
scholars versed in the religious law of Islam), ahis (a fraternity guild system consisting
of tradesmen, craftsmen and artisans), and bacıyan-ı rum (Anatolian sisters, a union of
Anatolian Muslim women) came and made the area a common living space.
With the conquest of Bursa in 1326, the Ottomans gained a significant center. In
addition, the unity in northwest Anatolia, this Turkish-Islamic union, would later provide
the transition to Rumelia, and then the Anatolian-Rumelian integrity would be established. If we think briefly about the history of the Ottoman Empire, this Ottoman-Anatolian-Rumelian union turned into a great empire from east to west and from north to south
as a result of great conquests. But like all empires, when it completed its political life,
those who founded this state retreated to its old core. In other words, they withdrew to the
Anatolian-Rumelian unity. Our current state and today’s lands consist of the integration
of Anatolia and Rumelia. Bursa is such an important city. A second feature of Bursa is
that it always maintained the privilege of being the first and most important capital of the
Ottomans, even after Edirne and then Istanbul were made the unchanging capital of the
empire.

tarafından idare edilmiştir. Yani Bursa, Edirne ve İstanbul payitaht olduktan sonra dahi
alelade bir şehir durumuna hiçbir zaman düşmemiştir. Bursa’nın önemli bir özelliği budur. Bir başka önemli özelliği; Rumeli Beylerbeyliği arkasından Anadolu Beylerbeyliği
kurulduktan sonra da Anadolu eyaletinin en önemli sancağı Bursa olmuştur ve Bursa’nın
adı Bey Sancağı’dır. Sonra gene aynı anlamı taşıyan Hüdâvendigâr Sancağı olmuştur.
Bey Sancağı ya da Hüdâvendigâr Sancağı demek işte bu ilk dönemin hatıralarını taşıyan
sancak demektir ve bunun da merkezi Bursa’dır. Bey Sancağı’nın merkezi olan Bursa
Hüdâvendigâr Sancak beylerinin karışamadığı, doğrudan padişah tarafından idare edilen
ve padişahın haslarının içinde yer alan önemli bir şehirdir. Bu şehir daima Osmanlı belgelerinde “şehr-i muazzam” olarak bilinmiştir.
Bu şehrin 1326 tarihinde fethedildiği ilk nüvesi Bizans’tan alınan yerleşim bugünkü Tophane/Hisar dediğimiz yerdir. Bu Hisar önce süratle bir Türk-İslam yerleşmesi
haline getirilmiştir. Vakıflar yoluyla mescidler, camiler, imaretler kurulmuş ve gene fetih
politikasının bir sonucu olarak bir takım Hristiyanlık dinine ilişkin mabetler de mescide
çevrilmiştir. Bu bakımdan Bursa Hisar’ı, diğer Anadolu şehirlerindeki yönetim modelinden farklı olmuştur. Mesela diğer Anadolu ve Rumeli şehirlerinde hisarlar dizdar denilen
bir görevli tarafından idare edilirdi ve bu dizdarlar sancak beylerinden sonra önemli bir
görevli olarak sistemin içinde yer alırlardı. Bursa Hisarı’nın yönetiminde ise dizdar yoktur. Doğrudan Osmanlı padişahının görevlendirdiği ve saray zabiti denen bir görevli tarafından idare edilmiştir. Saray zabiti sözcüğü de burada bir sarayın varlığına işaret eder.
Osmanlılar, Bursa’yı fethettikleri zaman çok büyük bir ihtimalle İstanbul’da olduğu gibi Hisar içindeki Tekfur Sarayı’nı kullanmışlardır. Bize belgelerin açıkladığına
göre bu Tekfur Sarayı Orhan Gazi’nin ve onu izleyen Osmanlı padişahlarının sürekli
sarayı olmamıştır. Sultan II. Selim döneminde, yani Kanuni’den sonra, 1569’larda II.
Selim kardeşi Mustafa’nın türbesi için mermer ve sütunlar lazım olduğunda kendisine
şu bilgi sunulmuştur; “Bursa’da bir saray kalıntısı var, bir eski saray var. Bu eski sarayın
mermerleri sütunları var, bunları kullanalım.” Sultan II. Selim, Bursa kadısına yazdığı
mektupta; “Eğer bu sütunlar ve bu mermerler bir binanın asli parçası değilse yani bina
ortadan kalkmışsa o zaman kullanın, kat’â bir binayı yıkarak o sütunları türbede kullanmak üzere almayın,” demiştir. Bu bilgi bir türbe yapımı ile ilgili ama buradaki önemli
şey, Eski Saray’dan söz edilmiş olmasıdır. Nitekim II. Selim, Eski Saray dediği bu yapının mermerlerini nasıl kullanılabileceğine ilişkin açıklama yaparken, aynı tarihlerde
başka belgelerde saray zabiti diye bir görevliden bahsediliyor. Anlaşılan metruk bir Eski
Saray var ama sütunları alınır mı, alınmaz mı? Böyle bir mesele olmuş. Ama bir de Yeni
Saray var demek ki… Bu Yeni Saray muhtemelen Osmanlıların Orhan Gazi’den itibaren geliştirdiği ve Selçuklulardan devraldıkları Türk-İslam stiline göre yaptıkları bina
olmalıdır. Olmalıdır diyorum çünkü bunlardan hiç iz kalmamış ve biz bunların varlığını
ancak arşiv belgelerindeki kayıtlara bakarak anlıyoruz. Birinci mesele bu ve bu onların
politikalarına da çok uygun. İstanbul’u da hatırlarsınız. Fatih Sultan Mehmed İstanbul’u
fethettiği zaman bugünkü İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt merkez kampüsünün olduğu

Bursa remained as the Hassa area (property reserved for the private use of the
sultans) of the Ottoman sultans in the provincial system until the 19th century, at which
time a new administrative arrangement was made and it was administered by the high
officials assigned by the Ottoman sultans, called the Hassa harç emini (a high-ranked official in charge of Hassa). In other words, even after Edirne and Istanbul became capitals,
Bursa never became an ordinary city. This is an important feature of Bursa. Another important feature is that, after the Anatolian Beylerbeyliği (administrative units consisting
of sanjaks) was established following the Rumelia Beylerbeyliği, Bursa became the most
important sanjak (district, an administrative division) of the Anatolian state and the name
of Bursa was Sanjak of the Bey. Then it was called Hüdâvendigar Sanjak, which has a
similar meaning to Sanjak of the Bey. The name Bey Sanjak or Hüdâvendigar Sanjak
indicates that it is the sanjak that bears the memories of this first period, and its center
was Bursa. As the center of the Bey Sanjak, Bursa was an outstanding city, a city whose
administration the other Hüdavendigar Sanjak beys could not interfere with that was
directly administered by the sultan and contained Has properties of the sultan (reserved
for the sultan). This city was always mentioned as “şehr-i muazzam” (a magnificent and
enormous city) in Ottoman official documents.
The settlement, the first core of which was taken from Byzantium when this city
was conquered in 1326, is the place we call Tophane/Hisar today. Hisar was first quickly turned into a Turkish-Islamic settlement. Masjids, mosques and imarets (public soup
kitchens) were established through foundations, and, as a result of the conquest policy,
some Christian temples were also converted into mosques. In this respect, Bursa Hisar’s
administration was different from the management model in other Anatolian cities. For
example, in other Anatolian and Rumelian cities, the fortresses were administered by an
officer called the dizdar (fortress commander), and these dizdars were included in the
system as important officials ranking second after the sanjak beys. There was no dizdar
in the administration of Bursa’s fortress; it was administered directly by an officer appointed by the Ottoman sultan and called a “saray zabiti” (palace officer). The title “palace
officer” also indicates the presence of a palace here.
When the Ottomans conquered Bursa, they most likely used the Tekfur (local
ruler or Byzantine governor) Palace in Hisar, as they did later in Istanbul. According to
available documents, the Tekfur Palace was not the permanent palace of Orhan Gazi and
the Ottoman sultans who followed him. Around 1569, during the reign of Sultan Selim II,
who ruled after Kanuni (Lawgiver, Süleyman the Magnificent), when marble and columns were needed for the tomb of Selim’s brother Mustafa, Selim II was informed that there
were ruins belonging to an old palace in Bursa whose columns and marble could be used
for the new construction. In the letter he wrote to the Bursa judge, Sultan ordered the judge not to use those columns and marble if those columns and marble were the main part
of a building—in other words, if the building was ruined, then he allowed the use of the
marble and columns, otherwise he prohibited demolishing a building to take its columns

yerde Bizans’tan devralınmış bir saray vardır. Bu, Sarây-ı Atîk-i Âmire yani Eski Saraydı. Fatih Sultan Mehmed bir süre burada ikamet etmiş ise de 1454’te yani fethin hemen
ardından Topkapı Sarayı’nı, Sarayburnu’ndaki asli sarayı yaptırmıştır. Burası Osmanlı
padişahlarının 19. yüzyıla kadar ikamet ettiği ve ülkeyi yönettikleri saray olmuştur. Aynı
politika Bursa için de geçerli olmalıdır. Çünkü dediğim gibi belgeler bir eski saraydan
ve bir saray-ı hastan bahsetmektedir. Eski saray Bizans’tan devralınmış bir tekfur sarayı
olmalı. Saray-ı has da Osmanlıların inşa ettikleri saray olmalı diyoruz.
Şimdi Topkapı örneğine bakarak ve Osmanlı’daki yerleşme düzenini incelerken
bu saray için biz, saray-ı has dediğimiz Osmanlı beylerinin ikamet ettikleri sarayı, modernite dönemindeki düşüncemize uygun olarak ve tek bir yapı olarak düşünmemeliyiz.
Yani geniş bir cephesi, geniş bir avlusu olan tek bir yapı olarak... Çünkü pre-modern
dönemde alelade aileler bile menzil denen yerde ikamet ederlerdi ve bunlar öyle tek bir
yapıdan oluşan bir şey değildi. Belgelerin dili ile buyut-u müteaddide denen yani birden
fazla yapının yer aldığı tek avlu içinde bir kompleksti. Bu buyut-u müteaddidenin sayısı
yani ne kadar olacağı o mekânda o menzilde yaşayan ailenin büyüklüğüne göre belirlenirdi. Aile büyükse, kuşaklar birlikte yaşıyorsa, çocuklar büyümüş de aileden kopmamışlarsa bu menzil içinde yeni yeni yapılarla buyut-u müteaddidenin sayısı çoğaltılır ve
böyle bir yaşam alanı oluşturulurdu. Osmanlı sarayı da buyut-u müteaddideden oluşan
yani birden fazla yapıdan oluşan bir şey olmalıdır. Bugün Topkapı Sarayı’na baktığınız
zaman Topkapı Sarayı hem birunu hem de enderunu ile zaman içinde inşa edilmiş, inşa
edilerek planı zenginleştirilmiş geniş bir komplekstir. O zaman bunun ilk örneğini biz
Bursa Bey Sarayı’nda da aramalıyız. Yani bizim projemizin bence başlangıç noktası bu
iki şey olmalıdır. Birincisi bir kere bu Bizans’tan intikal eden Tekfur Sarayı neredeydi?
İkincisi hemen buna yakın veya uzak (bunu tam tespit etmek durumundayız) o buyut-u
müteaddideden müteşekkil Osmanlı Sarayı neredeydi?
Bunun için de bizim araştırmalarımıza başlangıç teşkil edecek iki önemli kaynağımız vardır. Bunlardan bir tanesi modernite döneminde, 1862’lerde çizilen ve Kazım Baykal’ın Bursa ve Anıtları’nda yayımladığı o büyük Bursa haritasıdır. Modernite
döneminin iyi yanlarından birisi budur; şehirleri yapmak için ilk önce şehirlerin planı
çıkartılmıştır. Tabii o zaman bunları haritacılar yaptıkları için bunlara şehir planı değil,
şehir haritası denirdi. 1862’de çizilen bu harita Bursa’nın en eski haritalarından birisidir. Bu harita 1864-1869 yılları arasında Ahmet Vefik Paşa’nın Hüdâvendigâr valiliği
sırasında yapılan (Çekirge’den Yıldırım’a ve Yeşil’e kadar uzanan caddeyi genişletmek
için birtakım binaların yıkıldığı) yeni düzenleme faaliyetinin hemen öncesindedir. Eğer o
harita elimizde olmasaydı bazı yeni bilgileri edinemezdik. Muhtemelen, Hisar içinde de
türbeleri daha görünür hale getirmek için birtakım binalar yıkılmıştır. Tüm bu sebeplerle
ilk olarak o haritadan lokalizasyon yapmalıyız çünkü orada gösteriyor Bey Sarayı diye.
İkinci önemli kaynağımız Osmanlı Bursa’sında yetişmiş, Osmanlı Bursa’sında defnedilmiş İsmail Belîğ’in (ö. 1729) kaleme aldığı Güldeste-i Riyâz-ı İrfân olmalı. Bu kitabı
1890’larda Bursa şehremini yani bir nevi Bursa Belediye Başkanı olan Eşref Bey edite

and marble for use in the tomb construction. While this information is about the construction of a tomb, the important thing is that an Old Palace was mentioned. As a matter of
fact, while Selim II was making statements about how the marble of this building, which
he had called the Old Palace, could be used, reference to an officer called a “saray zabiti”
(palace officer) was found in other similarly dated documents. It seems there was a derelict Old Palace, and it was a debated question whether to take its columns and marble
or not. On the other hand, it can be inferred that there was also the New Palace. This
New Palace is likely the building built by the Ottomans following the Turkish-Islamic
style that they had taken over from the Seljuks and had improved since Orhan Gazi. The
reason I use the phrase “is likely” is because no traces of these buildings remain and we
can only guess at their existence by reading the records about them in the archived documents. This is the first point we can deduce, and it matches the Ottoman policy very well.
One recalls a similar practice applied following the conquest of İstanbul. When Sultan
Mehmed the Conqueror captured Istanbul, there was a palace inherited from Byzantium,
where the Beyazıt center campus of Istanbul University is located today. This was called
Saray-ı Atik-i Âmire, that is, the Old Palace. Although Fatih Sultan Mehmed lived here
for a while, he had the Topkapı Palace, the main palace in Sarayburnu, built in 1454, right after the conquest. This was the palace where the Ottoman sultans resided and ruled
the country until the 19th century. The same policy should apply to Bursa as well. As I
stated above, because the documents mention an Old Palace and a “Saray-ı Has” (palace
resided by Ottoman Beys), the Old Palace must have been a Tekfur palace inherited from
Byzantium, and we conclude that Saray-ı Has must be the palace built by the Ottomans.
Now, looking at the example of Topkapı and examining the settlement order in
the Ottoman Empire, we should not think of the palace where the Ottoman beys resided,
which we call the Saray-ı Has, as a single structure in accordance with our thinking in the
modern period. In other words, it should not be assumed that it was a single structure with
a wide facade and a wide courtyard because even ordinary families in the pre-modern
period used to live in a place called a living headquarters, and these were not residences
that consisted of a single structure. In the terminology of the documents, it was a complex
in a single courtyard with more than one building, which is called “buyut-u mutaaddide”
(consisting of several houses). The number of these buyut-u müteaddide, that is, how
large they would be, was determined by the size of the family living in that area. If the
family was large, if the generations lived together, and if the children grew up and did
not break away from the family, the number of buyut-u müteaddide would be increased
with new buildings within these living quarters and such a living space would be created.
The Ottoman palace must also have been a place that consisted of buyut-u müteaddide,
namely, more than one building. When one takes Topkapı Palace as an example today,
Topkapı Palace is a large complex that was built over time with both its birun (outer parts
where external services were provided) and enderun (inner parts where internal services
were provided), and its plan was enriched. Then the conclusion can be drawn that a similar structuring style was applied for Bursa Bey Palace as well. So I think the starting point

edip yayımlamış. Burada geçen türbe ve diğer yer adları vesilesiyle nereden ne olduğunu,
nerelerin yıkıldığını ve ne yapıldığını -kendi bilgileri dâhilinde- öğreniyoruz. Bu eserin
der kenarları (kenar notları) paha biçilmez değerdedir. O der kenarlar olmasaydı biz bugün Bursa’da nasıl bir değişim yaşandığını belki anlayamayacaktık lakin Eşref Bey’in
der kenarları bize bu Bey Saray’ını sınırlandırmak bakımından imkânlar sağlıyor. Nasıl
imkânlar sağlıyor? Eşref Bey diyor ki; “Ahmet Vefik Paşa zamanında bir tane hastane
yapılması gerekiyordu, burada bir konak vardı. Bu konağı biz hastaneye çevirdik. Bunu
hastaneye çevirirken tabii büyütüldü konak. Onun temel hafriyatı sırasında temelden bir
takım renkli renkli taşlar, mozaikler çıktı.” Eşref Bey burada, biraz daha ötede, bugünkü
Bursa Ordu Evi’nin bulunduğu ve daha ötede Askeri Kışla’nın yer aldığı alana işaret ediyor. İsmail Beliğ Efendi’nin editörü, kitabı neşreden Eşref Bey’in bu açıklamaları burada
da gene birtakım duvarların çıktığını söylüyor. Bu duvarların da Bey Sarayı’nın duvarları
olabileceğini, çünkü burada eskiden beri bir sarayın bulunduğu söylentisinin geçtiğini
açıklıyor. Biz, Bey Sarayı hakkında bu önemli bilgilere sahibiz. Böylece Bursa’nın Hisar
Bölgesi’ni başta bu Bey Sarayı olmak üzere yeniden zihnimizde canlandırabilir, yeniden
tasavvur edebiliriz. Neler olduğunu, nerede ne olduğunu…
Bursa, birçok Osmanlı padişahının, Osmanlı şehzadesinin yattığı, türbelerinin
bulunduğu bir yerdir. Yani bu şehri hep önemli bir parça, İstanbul’un bir parçası olarak
görmüşlerdir. Mesela İstanbul’un matbah-ı amiresi’nin yani Topkapı Sarayı’nın mutfağının birtakım ihtiyaçları ve Uludağ’da kuyularda bekletilerek saklanan karları hem Bursa
için hem İstanbul için kullanılmıştır. Matbah-ı amirenin böreklik ve simit için unları ile
lazım olan şeyleri hem Bursa Sarayı hem İstanbul Sarayı için kullanılmıştır. Edirne’yi
de düşünün türbelerinin bir bölümü Bursa’da bulunurken 17. ve 18. yüzyılda Osmanlı
padişahları Edirne’de Saltanat dönemlerinin belirli dönemlerini geçirmişlerdir. Yani doğrudan Edirne’de ikamet etmişlerdir. Yani orası onların bir payitahttı olduğu için orada
ikamet etmişlerdir.
Bursa ve Bey Sarayı çalışmalarını bu bağlamda ele alırsak eğer önemli sonuçlar
elde edeceğimizi düşünüyorum. Ama bununla da yetinmemeliyiz. Bursa’nın diğer Osmanlı şehirlerinde olmayan bir özelliği var. Bursa daha Orhan Gazi zamanından itibaren
süratle Hisar’ın altına inmiş ve buranın altında önemli bir Osmanlı şehri oluşturmuştur.
Orhan Gazi’den sonra I. Murad, arkasından Yıldırım Bayezid zamanında Ulu Camii ve
çarşılar yapılarak şehrin merkezi buraya kaymıştır. Bugün oraya biz “taht-el kal’a” yani
“kale altı ve kale dibi” diyoruz. Bununla da yetinilmemiş yine çok erken tarihten I. Murad bugünkü kaplıcalar bölgesini iskâna açmış. Bunun hemen arkasından Yıldırım Bayezid tam tersi doğu istikametinde bugün Yıldırım diye bilinen bölgeyi şenlendirmiş ve
böylece Uludağ’ın eteklerinde doğu-batı istikametinde uzanan bir şehir oluşturmuştur.
Bu tamamen bir Osmanlı ve bir Türk-İslam şehridir.
Bursa’nın 19. yüzyıla hatta günümüze gelinceye kadarki dönemini iyi anlamak
ve bilmek gerekir. Cumhuriyet’ten önce Kurtuluş Savaşı’nda da Bursa’ya aynı önem

of our project should be composed of these two things. First of all, the two questions
below must be answered: (1) Where is the Tekfur Palace, which was once inherited from
Byzantium? and (2) Where is the Ottoman Palace, which consisted of the buyut-u müteaddide and which may be close or far away from the other (we have to determine this)?
For this, we have two important sources that will form the beginning of our research. One is the great Bursa map drawn in 1862 during the modern period and published
by Kazım Baykal in his book titled Bursa ve Anıtları. This is one of the good things about
the modern era—in order to build the cities, first the plan of the cities was drawn up. Of
course, at that time, they were called city maps, not city plans, because cartographers
drew them. This map, drawn in 1862, is one of the oldest maps of Bursa. It was drawn just
before the rearrangement activities implemented during Ahmet Vefik Paşa’s Hüdâvendigar governorship times between 1864 and 1869 (some buildings were demolished to widen the street stretching from Cekirge to Yıldırım and Yeşil). If we did not have this map,
we would not have been able to get some new information. Presumably, some buildings
were demolished to make the tombs more visible inside the Hisar. For all these reasons,
we must first try to deduce the location of the palace through the map because the Bey
Palace is shown on it. Our second important source is a book named Güldeste-i Riyâz-ı
İrfân, written by İsmail Belîğ (d. 1729), who was raised and buried in Ottoman Bursa.
This book was edited and published by Eşref Bey, who was the şehremini of Bursa in
the 1890s, a high-ranking officer corresponding to a mayorship. Through the tombs and
other place names mentioned in the book, we learn what happened, which places were
destroyed and what was done—through his own knowledge. The side notes of this work
are invaluable. If not for them, we might not be able to understand what kind of changes
Bursa has undergone today; Eşref Bey’s side notes provide us with the opportunity to
limit the possible locations and determine the place of Bey Palace. What opportunities
does it provide? Eşref Bey writes: “At the time of Ahmet Vefik Paşa, a hospital had to be
built, there was a mansion here. We turned this mansion into a hospital. Of course, the
mansion was enlarged while being turned into a hospital. During its foundation excavations, some colored stones and mosaics were found under the foundation.” Here, Esref Bey
indicates an area nearby, where today’s Bursa Officer’s Club is located, and further away,
the military barracks. İsmail Beliğ Efendi’s editor, Eşref Bey, who published the book,
reports that some walls were found here as well. He explains that these walls might have
belonged to the Bey Palace because there was a rumor that a palace had been here since
old times. We have this important information about the Bey Palace. Thus, we can re-envision and re-visualize Bursa’s Hisar region, especially the Bey Palace, in our minds.
That is, we can try to reason and use this knowledge to guess what happened and where.
Bursa is a place where many Ottoman sultans and Ottoman princes were buried
and their tombs are located. In other words, the city has always been seen as an important
place, an integral part of Istanbul. For example, the snow stored in the wells on Uludag to
meet some of the needs of Istanbul’s matbah-ı amire, the kitchen of Topkapı Palace, was
used both for Bursa and Istanbul. Matbah-ı amire’s flour for pastry and Turkish bagels

verilmiştir. Hatırlarsanız, I. Dünya Savaşı sonrasında Paris barış görüşmeleri sırasında
I. Dünya Savaşı’nın galibi devletler tarafından Anadolu’ya asker çıkarmalarına izin verilmiştir. Önce Ege kıyılarında Milne hattı çekilmiş ve uzun süre orada bekletilmişlerdir.
Ne zaman ki Osmanlı Devleti’ne imzalatacakları daha sonra Sevr diye nitelenecek olan
antlaşmayı bir an önce kabul ettirmek için Yunanlılara izin verilmiştir. Yunanlılar o Milne
hattından çıkarak bir yandan Menderes havzasını bir yandan kuzeye doğru Bakırçay havzasını ve ardından da Bursa’yı işgal etmişlerdir. Hatırlayın; Bursa işgal edildiği zaman
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kürsüsüne siyah bir örtü örtülmüş ve Bursa kurtarılıncaya kadar Bursa alınıncaya kadar bu örtü burada kalacak denmiştir ve ancak Bursa
yeniden ele geçirilince Yunanlıların işgalinden kurtarılınca o örtü kürsüden almıştır. Bu
simgesel bir harekettir. Bursa’nın işgali karalar bağlanılan bir olay olarak anılmıştır. Yani
Bursa, Orhan Gazi’den Milli Mücadele’ye kadar hep böyle gözde ve önemli bir şehir olmuştur. Bu bakımdan incelenmeye, değerlendirilmeye ve korunmaya muhtaç bir şehirdir.

and other things needed were used for both Bursa Palace and Istanbul Palace. Consider
Edirne: while some of the tombs are located in Bursa, the Ottoman sultans in the 17th and
18th centuries spent certain periods of their reign in Edirne. In other words, they directly
resided in Edirne because it was one of their capital cities.
If we consider the studies of Bursa and Bey Palace in this context, I believe we
will obtain important results. But we should not be satisfied with that. Bursa has a feature
that other Ottoman cities do not have. From the time of Orhan Gazi, Bursa was quickly
moved below the Hisar district and formed an important Ottoman city beneath it. After
Orhan Gazi, during the reign of Murad I, and then Yıldırım Bayezid, the Great Mosque
and bazaars were built and the center of the city shifted here. Today, we call it “taht-el
kal’a,” meaning “under the castle or the bottom of the castle.” Not content with this, Murad I, from a very early date, opened today’s hot springs area to settlement. Right after
this, Yıldırım Bayezid enlivened the region, known as Yıldırım today, in the opposite
direction, east, and thus formed a city lying on the east-west axis on the skirts of Uludağ.
This is a purely Ottoman and Turkish-Islamic city.
It is necessary to understand and know the period of Bursa until the 19th century,
and even to the present day. Bursa was given the same importance in the War of Independence before the Republic. If you remember, during the Paris Peace Conference after
the First World War, the Greeks were allowed to land troops in Anatolia by the victorious states of the First World War. First, the Milne line was drawn on the Aegean coast,
and they were kept there for a long time. When the victorious states wanted to force the
Ottoman Empire to sign the treaty, which would later be called Sèvres, the Greeks were
allowed to advance in Anatolia as soon as possible. The Greeks, leaving that Milne line,
occupied the Menderes basin on the one hand, the Bakırçay basin towards the north on
the other, and then Bursa. Remember, when Bursa was occupied, a black cloth covered
the lectern of the Turkish Grand National Assembly and it was announced that this cover
would remain there until Bursa was recaptured and rescued. This cover was removed
when Bursa was rescued and recaptured from the Greek forces. This was a symbolic
move. The occupation of Bursa has been referred to as a cause to wear mourning. In
other words, Bursa always has been such a popular and important city from Orhan Gazi
to the National Independence War. In this respect, it is a city that needs to be examined,
evaluated and protected.
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THE EXCAVATIONS AT
HİSAR AND BEY PALACE
Özet
Osmanlı Devleti’nin ilk resmi başkenti olan
Bursa’da beylerin konakladığı ve idari birimlerin yer aldığı sarayın yeri uzun yıllardan
beri tartışılan bir konudur. Bey Sarayı’nın
yerini tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada,
ilk olarak Prusa a.O. (Olympos (Uludağ) dağının kenarındaki Prusa) kentinin kadim geçmişi irdelenip, kuruluşundan Osmanlı Devleti’ne kadar kültürel katmanlar belirlenecek,
elde edilen veriler Bursa Müze Müdürlüğü
başkanlığında değişik tarihlerde Hisar içinde yapılan sondaj kazıları ile doğrulanmaya
çalışacaktır. Alt başlıklar arasında “Bithynia
Galerileri” de bulunacaktır.
Hisar’da proconsulun konaklayıp görev yaptığı bir “konuk evi” bulunduğu bilinmektedir.
Bu yapı daha sonra büyük olasılıkla Bizans
tekfuruna hizmet etmiş, en sonunda ise Bey
Sarayı’na dönüşmüş olmalıdır. Saray yapısı,
Hisar’ın tüm kuzey yakası boyunca uzanan,
birbiriyle bağlantısız birden fazla yapının
bir araya gelmesiyle oluşan bir kompleks
olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bithynia, Prusa a.O.,
Tophane, Bey Sarayı, Bithynia Galerileri

Abstract
In Bursa, the first official capital of the Ottoman Empire, the location of the palace
where the beys billeted in and administrative units are situated, has been a controversial issue for many years. In this study,
which aims to determine the location of
the Bey palace, firstly, the ancient history of Prusa city will be examined, cultural
layers from its establishment to the Ottoman State will be determined, and the data
obtained will try to be verified by sounding
excavations carried out in the Hisar Area
at different dates under the presidency of
the Bursa Museum. Among the subtitles,
there will be “Bithynia Galleries.”
It’s known that there is a “guest house” in
the Hisar Area, where the proconsul accommodated and served. This structure
probably served the Byzantine Feudal
Landlord later on, and eventually turned
into the Bey Palace. The palace structure
should be a complex formed by the combination of multiple disconnected structures
that stretch along the entire north side of
the fortress.
Keywords: Bithynia, Prusa a.O., Tophane,
Bey Palace, Galleries of Bithynia
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin ilk resmi başkenti olan Bursa’da beylerin konakladığı ve
idari birimlerin yer aldığı sarayın yeri uzun yıllardan beri tartışılagelen bir konudur. Bu
araştırmada farklı bir yöntem denenerek kentin katmanlarına göre Bey Sarayı’nın yeri
belirlenmeye çalışılacaktır. Bu amaçla ilk olarak Prusa a.O. kentinin kadim geçmişi irdelenecek, daha sonra yazılı kaynakların aktardıkları ile Bursa Müze Müdürlüğü başkanlığında değişik tarihlerde Hisar’da yapılan sondaj kazılarında elde edilen veriler karşılaştırılarak bir sonuca ulaşılmaya çalışılacaktır. Alt başlıklar arasında “Bithynia Galerileri”
konusu da kısaca tartışılacaktır.

KENT İSMİNİN ETİMOLOJİSİ VE KISA TARİHÇE
Kent İsminin Etimolojisi
Prusa hakkında diğer Bithynia şehirlerinin çoğundan çok daha az bilgiye sahibiz.
Bunda kentin deniz kıyısında olmaması nedeniyle daha az işlek olması önemli rol oynamış olmalıdır. Bilge Umar gerek Prousa’nın, gerekse Bithynia kralı Prusias adının Helen
dilinde anlamı olmadığını düşünmekte, hatta Prusias adının, “Prousias Kenti” anlamını
taşıyacak herhangi bir ek taşımadığını iddia etmektedir.1 Bu, Bithynlerce “Pria” biçiminde kullanılan Luwi kökenli Pura/Pria (=Hisar) sözcüğü ve tüm Anadolu halklarınca
kullanılan yine Luwi kökenli assa/issa (=yerleşim; köy, kasaba, kent) sözcüğü ile bağlantılı bir isim olmalıdır. “Pr(ia)-uw(a)-assa /Hisar-yapısı-kenti” zamanla Pruwassa’ya
dönüşmüş, son olarak Helen ağzında hisar kent anlamına gelen “Prousias” şeklini almıştır.2
Bu konuda bir diğer öneri bir süre önce tarafımızdan tartışmaya açılmıştır. Strabon’un rivayetine göre Mysia Olympos’u eteklerinde bulunan Prusa kenti Kroisos’a
karşı savaşan Prusias tarafından kurulmuştur.3 Bu ifade Prusa isminin Bithynia Kralı I.
Prusias’tan ziyade, kentin dip tarihinden gelen bir isim olduğuna işaret ediyor olmalıdır.
Bundan dolayı Prusa ile Tunç Çağı Anadolu’sunda var olduğu bilinen “Purušhanda (Bursahanda)” arasında bir ilişkinin söz konusu olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.4
Bu varsayımları ne yazık ki kentle ilgili yazılı kaynaklar ile doğrulayamıyoruz.
Bölgenin ilk egemen gücü olarak Lidyalılar gösterilmektedir. Daha sonra bunu Persler izler. Ancak her iki devletin bölgede sınırlarını nereye kadar genişlettiği açıklama bekleyen
1
2
3
4

Umar, 1993, s. 679; Prusa’nın Prusias adından türetilemeyeceği konusunda ayrıca bkz. Corsten, 1993, s. 23, dipnot 16.
Umar, 1993, s. 680.
Strab, XII, Chapter 4, 3 S. 564; Şahin, 2016, s. 239, dipnot 37.
Şahin, 2016, s. 238 vd.
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sorular arasındadır.5 Kentin kuruluşu ile ilgili olarak yazılı kaynaklar MÖ. 6. yüzyıl ve
MÖ. Erken 2. yüzyıl olmak üzere iki farklı tarih üzerinde durmaktadır.6 Örneğin Strabon
kenti, Kyros’a karşı savaşan “Prousias”ın, Byzantion’lu Stephanos ise Kyros’a karşı savaşan “Prousias”ın kurduğunu rivayet etmektedir. Buna karşın Plinius, kentin, Kartacalı
komutan ve devlet adamı Hannibal’in verdiği öğüt üzerine Bithynia Kralı I. Prusias (yaklaşık MÖ. 230-182) tarafından kurulduğundan söz etmektedir.7
MÖ. 6. yüzyıl tarihini özellikle Strabon ve Bizanslı Stephanos savunmaktadır.
Strabon: “Ancak Prusa, Phrygia ve Mysia sınırında yer alan iyi bir kenttir ve Kroisos’a
karşı savaşan Prusias tarafından kurulmuştur.”8 Stephanos von Byzanz: “Prusa, Prusias’tan farklıdır. Bithynia’daki Prusias şehri, aslında Ziaelas’ın oğlu Bithynia Kralı
Prusias’tan sonra ismini aldı, kentin adı önce Kios idi, daha sonra kentin vatandaşları
Prusieus olarak isimlendirdi. Ancak Prusa Bithynia’da küçük bir şehirdir, Kyros’a karşı
savaşan Prusias tarafından kurulmuştur. Kentin etnikonu Prusaeus’tur, Nysia’dan Nysaeus olduğu gibi.”9
Her iki kaynağın ortak noktası kentin kurucusu olarak kabul edilen Prusias’ın,
Bithynia Kralı I. Prusias olmadığıdır. Her iki yazarın ayrıştığı konu ise Prusias’ın Strabon’da Kroisos’a, Stephanos’ta ise Kyros’a karşı savaşmış olduğudur. Acaba Bithynia
krallığı öncesinde benzer isimde farklı bir kurucu mu söz konusudur?
Herodot da Bithynlerin Lydialılara vergi ödediğinden bahsederek Bithyn - Lydia
ilişkisini ortaya koymaktadır.10 Bu durum MÖ. 6. yüzyılda Lydialılar veya Perslere karşı
savaşan Prusias isimli bir prense işaret etse de böyle birisi bilinmemektedir.11 Her ne olursa olsun söz konusu alanın; hem Anadolu’yu denize bağlayan önemli bir yol kavşağı üzerinde olması, hem Cilimboz Deresi hem Gökdere gibi iki doğal su kaynağının arasında
yer alması, hem de günümüzde hala varlığını devam ettiren Pınarbaşı’ndaki su kaynağı,
termal suları ve de verimli bir ovaya hâkim konumuyla en azından MÖ. 6. yüzyılda bir
yerleşim olduğunu düşündürmektedir.12
Kentin, MÖ. 2. yüzyılda kurulduğunun önemli savunucuları ise Plinius ve Arrian’dır. Plinius: “Kios’tan (başlayarak) Bithynia iç kısmında Hannibal tarafından Olympus’ta kurulmuş olan Prusa, vd.”13 Arrian: “Bu (Nicomedes), Olympos’taki Prusa şehrinin kurucusu Prusias Monodous’un babasıydı,” demektedir.14
5 Corsten, 1993, s. 21.
6 Corsten, 1993, s. 22, dipnot 14.
7 Umar, 1993, s. 679. Örnek olarak bkz. Özkan-Ünal, 2009, s. 7; Oğuzoğlu, 2013, s. 34 vd.
8 Strabon, Geographica XII chapter 4, 3, s. 564; Corsten, 1993, s. 22.
9 Corsten, 1993, s. 22.
10 Hdt I, 28
11 Corsten, 1993, s. 23.
12 Corsten, 1993, s. 24, dipnot 26.
13 Plin.nat. V 148; Corsten, 1993, s. 25.
14 Arrian Bithynika frg. 63 Roos; Corsten, 1993, s. 25.
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Bilindiği gibi Romalılara karşı başarısız olan Hannibal, önce Seleukos Kralı III.
Antiochus’a sığınmış, Romalıların baskısı neticesinde oradan ayrılarak I. Prusias’ın daveti üzerine yaklaşık MÖ. 188 yılında Bithynia’ya sığınmıştır.15 I. Prusias, Hannibal’in
yardımı veya tavsiyesiyle muhtemelen Prusias’a sığındığı MÖ. 185 yılı ile zehir içerek
intihar ettiği MÖ. 183 yılları arasında, muhtemelen, daha önce var olan yerleşimi bir
şehir olarak yeniden kurmuştur.16
Prusa, Bithynia krallığının en güneydeki şehridir. Bundan dolayı da krallık özellikle bu şehri büyütmeye ve geliştirmeye karar vermiş olmalıdır. Ayrıca konum olarak
hem Olympos/Uludağ üzerinden, hem de Bergama Krallığı’ndan gelebilecek saldırıları
önlemek açısından stratejik bir yerdedir. Daha açık bir ifade ile Nikaia veya Kios’a göre
ileri bir karakol konumundadır. Belki Hannibal bu stratejik pozisyonu düşünerek I. Prusias’a Prusa’nın güçlendirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmuştur.17
Arrian’da geçen “ktistes” ibaresi Yunanca’da ilk defa kurulan şehir anlamına geldiği gibi yeniden kurulan şehir anlamına da gelmektedir. Bu nedenle Thomas Corsten’in
de vurguladığı gibi Arrian “ktistes” ile Prusa kentinin yeniden kurulduğuna işaret ediyor
olmalıdır.18 Bir kenti yeniden kurma ve kendi veya yakınının adıyla adlandırma Bithynia
kralları için yabancı değildir. Örneğin, Bithynia Kralı Zipoites (MÖ. 327-280) Nikaia’yı,19 I. Nikomedes’in (MÖ. 280-260) ise MÖ. 264 yılında Astakos kentini yeniden kurarak Nikomedia olarak isimlendirmiştir.20 Kios (Gemlik) MÖ. 202 yılında I. Prusias’ın
kayınpederi Makedonya Kralı V. Philip tarafından fethedilip kendisine verilmiştir. Kent
modern anlayışa göre yeniden imar edilerek “Prusias ad Mare” olarak adlandırılmıştır.
Aynı tarihlerde Myrleia’da da (Mudanya) benzer bir süreç söz konusudur. I. Prusias,
bu kenti de yeniden kurduktan sonra karısının adı “Apameia” olarak adlandırmıştır. Bu
fetihler esnasında Prusa’yı da krallık sınırlarına dahil ederek çağdaş kentler statüsünde
yeniden kurduğunu, ancak mevcut ismi kendi adını çağrıştırdığı için dokunmadığını, diğer Prusa kentleri ile karıştırılmaması için de Olympos/Uludağ eteğinde anlamına gelen
Prusa ad Olympum olarak isimlendirdiğini düşünmek hatalı olmayacaktır.

Kısa Tarihçe
Trakya’dan göç ederek kuzeybatı Anadolu’ya yerleştiklerini bildiğimiz Bithynler
kabileler halinde yaşarken, bu kabilelerden bazıları Lidya Kralı Kroisos’un egemenliğine
girmiştir.21 MÖ. 546 yılında bölgede Perslerin Lidya devletinin yerini aldığı görülmektedir.22
15
16
17
18
19
20
21
22

Hannibal’in sığınması konusunda ayrıca bkz. Corsten, 1993, s. 25, dipnot 34.
Kandes, 2009, s. 22.
App.civ. Mithr. 77; Corsten, 1993, s. 26.
Corsten, 1993, s. 25, dipnot 35.
Corsten, 1993, s. 21, dipnot 3.
Corsten, 1993, s. 21, dipnot 4.
Hdt I, 28.
Hdt III, 90.
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Bithyn kabileler MÖ. 5. yüzyılda Prens Doidalses önderliğinde bir araya gelerek
devlet kurmayı başarır.23 Onu Boteiras ve sonrasında, Büyük İskender’in Hellespontos
Satrabı Kalas’ı yenen24 Bas izler. Bu prensler, “synoecism” politikası güderek küçük kabileleri birleştirip devleti güneyde Olympos’a kadar genişletmişler ve böylece Bithynia
Krallığı’nın temelini atmışlardır. I. Nikomedes’in başkent olarak kendi adını taşıyan Nikomedia’yı kurması ile de bağımsız Bithynia Krallığı tarih sahnesine çıkmıştır. MÖ. 216
yılında I. Prusias ile birlikte krallık egemenlik sınırlarını güneyde Mysia Olympos’una
kadar genişletmiştir.25
Bithynia Kralı IV. Nikomedes Philopator (MÖ. 94-75) öldüğünde, krallığı miras
olarak Roma Cumhuriyeti’ne bırakmıştır.26 Ancak, IV. Mithridates, Romalıları yenerek
Bithynia’yı işgal etmiştir. Bu olay 3. Mithridates Savaşı’na yol açmıştır. IV. Mithridates,
Kyzikos önlerinde Lucullus komutasındaki Romalılar tarafından yenilgiye uğratılınca
Bithynia’da bulunan Pontus garnizonlarının tamamı geri püskürtülmüştür. Savaşın sona
ermesi ve Pontus kralının ölümünden sonra, bölge Bithynia ve Pontus adı altında Roma
İmparatorluğu’nun bir eyaleti haline gelmiştir. Antik kaynakların ifade ettiği gibi, bölgedeki yeni yapılanmadan sonra Prusa Bithynia Eyaletinin bir kenti olmuştur:
Appian: “(C. Valerius) Triarius, Apamea’yı aldı, ... ama Barba, dağdaki Prusias’ı aldı ve Mithridates’in askerleri kaçtıktan sonra Nikaia’yı fethetti.”27
Memnon: “Ancak Romalı askerle birlikte Barba geldiğinde ve Romalıların generali Triarius da kuşatmak için Apamea’nın önüne yürüdüğünde, Apamealılar ellerinden
geldiğince direnseler de sonunda kapıları açtılar ve (Romalı askerleri) içeri aldılar. Bir
diğer Roma kuvveti ise Asya Olympos’unun eteğinde yer alan Prusa şehrini aldı.”28
Paulus Orosius: “Lucullus, Apamea’yı harap etti ve Olympus Dağı’nda güçlü
tahkim edilmiş Prusa şehrini fethetti ve yok etti.”29
Dion Chrysostomos ve Genç Plinius’un yazdıklarından, Traianus döneminde Prusa’nın küçük bir şehir haline geldiği ve tamamlanamamış yapılar, düzensiz ve
plansız yapı programları nedeniyle çarpık bir kent görünümü aldığı anlaşılmaktadır. Bu
nedenle halkın “civitas libera” statüsü almaya çalıştığı dikkat çekmektedir. Dion Chrysostomos’tan, her ne kadar aralarında anlaşmazlık olsa da30 Prusa’nın liman olarak 4
saatlik mesafedeki Apameia Limanı’nı kullandığını öğreniyoruz.31 Olympos üzerinde
geniş orman alanlarına sahip olan Prusa’da üretilen inşaat kerestesinin Apameia üzerin23
24
25
26
27
28
29
30
31

Corsten, 1993, s. 21, dipnot 10.
Corsten, 1993, s. 22, dipnot 11.
Corsten, 1993, s. 21, dipnot 5.
Magie, 1950, s. 302 vd., özellikle s. 320; Corsten, 1993, s. 30.
Corsten, 1993, s. 30.
Memnon, Bithynica 28, Corsten, 1993, s. 30.
Paulus Orosius, Historiae adversum paganos VI 2, s. 23; Corsten, 1993, s. 30.
Kandes, 2009, s. 48.
Dion Chrys. 23 [XL] (yaklaşık MS 101, Prusa)
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den ihraç edildiği ve denizaşırı gezilere Apameia limanından başlandığı bilinmektedir.32
Bununla birlikte Apameia’da yaşanan anlaşmazlıklar ise yargılama yetkisine sahip olan
Prusa mahkemesinde karara bağlanmaktadır.33 Her iki komşu şehir düğünleri, şenlikleri
karşılıklı yapmaktadır, tanrılar için gerçekleştirilen adaklar, panayırlar ve temsiller de
ortaktır.34
Prusalılar, Valerian ve Gallienus dönemlerinde Pisa’daki olimpiyat oyunları ve
Delphi’deki Pythian oyunlarına eş değer dört yılda bir düzenlenen uluslararası nitelikte
festivaller düzenlemişlerdir.35 Agonlara/festivallere işaret eden palmiye dalları, elmalar
kent sikkeleri üzerinde görülmektedir. Diğer bir ifade ile Yunan dünyasının diğer agonlarında olduğu gibi palmiye dalı veya elma verilen ödülü temsil etmektedir.36
MS. 257 yılında başlayan Got saldırılarına kadar kentle ilgili kaynaklar susmuş
gibidir. Gotlar, MS. 3. yüzyılın ortalarına doğru Karadeniz’in kuzeyinden gelerek Anadolu’yu üç kez istila etmişlerdir. Zosimos’un aktardığına göre, MS. 257’de Kalchedon’u
(Kadıköy) alarak Bithynia kentlerini fethetmeye başlamışlardır: “Nikaia, Kios, Apamea
ve Prusa’ya saldırdılar ve ele geçirdiler, daha sonra Kyzikos’a doğru ilerlediler.”37 Ortaya çıkan bu tehdit üzerine Prusias ad Hypium, Nikaia ve Prusa a.O. gibi kentler ya
kısmen ayakta olan sur duvarlarını onarmış ya da yeniden inşa etmişlerdir.38
Prusa’nın geçim kaynağı tarım ve ormancılıktır.39 Bizanslı Stephanos’un sözünü
ettiği gibi Bursa şifalı termal sulara sahip hamamları ile de meşhurdur: “Termaller: ...
Bithynia’da, bir yanda Pythia’da (Yalova), diğer yanda Prusa’da “kraliyet kaplıcaları”
(Bazilika Terme) vardır.”40
Bazilika Termeler, Güney Bithynia’da sadece Prusa ile sınırlı değildir, ancak buradakiler özellikle ünlüdür. Kaplıcalar günümüzde Tophane’ye 2 km mesafedeki Çekirge
Mahallesi’nde yer almaktadır. Eski Kaplıca olarak bilinen hamam Bizans dönemi temel
duvarları üzerindedir. Muhtemelen aynı hamam ilk olarak Roma döneminde inşa edilmiştir. Prusa’nın Roma dönemi hamamları hakkında hem yazılı kaynaklardan hem de
kent baskısı sikkelerden bilgi edinmek mümkündür.41 Diğer birçokları gibi Athenaios da
Bursa termallerinden bahsedenlerdendir: “... ve doğal termallerden bazıları sevimlidir,
.... Mysian Olympus’undaki Prusa’da kraliyet hamamları.”42
32
33
34
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37
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Corsten, 1993, s. 46 vd.
Kandes, 2009, s. 40.
Kandes, 2009, s. 48.
Corsten, 1993, s. 49.
Corsten, 1993, s. 49, dipnot 122.
Zos. Historien I 35, s. 2; Corsten, 1993, s. 52, dipnot 124.
Corsten, 1993, s. 52, dipnot 125-127.
Corsten, 1993, s. 62, dipnot 1.
Corsten, 1993, s. 65.
Sikkeler için bkz. Corsten, 1993, s. 65, dipnot 4.
Corsten, 1993, s. 65.
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Hamamlardan söz eden bir diğer kaynak Dion Chrysostomos’tur. Muhtemelen
MS. 82 yılından önce yaptığı bir konuşmasında; “hamamların etrafındaki alanı satın
aldıktan sonra termal banyoların yanında sütunlu salonlar ve atölyeler yaptırdığından,”
bahsetmektedir.43
Kronolojik olarak hamamlarla ilgili bir sonraki bilgi Hadrian (MS. 117-138) dönemindedir. Hadrian’ın meclise ve Prusa halkına yazdığı mektupta bir anlaşmazlığın söz
konusu olduğu anlaşılmaktadır. Başlangıç ve sonu kırık ve eksik olan mektubun altıncı
satırdaki ifadeden İmparatorun Prusa kaplıcalarını çok iyi bildiği anlaşılmaktadır.
Geç Antikçağ’da Prusa, “Bythnia Secundus” bölgesinde “Prusiadies Juxta Olympum” olarak isimlendirilen bir kenttir.44 MS. 325 İznik ve MS. 381 Konstantinopolis
Konsillerinde “Prusiadies Juxta Olympum,” MS. 536, 553 ve 787 konsillerinde “Prousa,” MS. 680 ve 692’deki Konsillerde “Theopolis” (Tanrılar Kenti) olarak temsil edilmektedir.45
Geç Antikçağ’da devletin Heraclius tarafından 5 themaya ayrıldığı bilinmektedir. Prusa, bunların arasında Bithynia ve Paphlagonia bölgelerini içerisine alan “Opsikion” themasına bağlı bir kenttir.47 Romalı yönetici ve yazar Cassiodorus (485-585),
kentleri, “eski tarzdaki kentler, canlı kentler ve yarı kırsal kentler” olarak üç gruba ayırmaktadır.48 Bizans dönemi Prousa’sı, yerleşim yerinin sağladığı savunma olanakları, zengin su kaynakları ve tarım alanlarının geniş olması gibi nedenlerle “intra muros” (hisar
içi) kenti olarak varlığını devam ettirmiştir.49 Engin Yenal, kentte, “decumanus maximus”
(Orta Pazar Caddesi) ve “cardo maximus” (Kavaklı/Yer Kapı Caddesi?) caddelerinde
yaşamın devam ettiği görüşündedir.50
46

Yeni dönemde değişen din ve bunun sonucunda din adamlarının baskısı ile pagan
dönemine işaret eden tiyatro, gymnasium, hamam gibi kamu yapıları veya tapınakların
kiliseye dönüştürülmesi veya yıkılarak devşirme malzeme olarak kullanılması bilinen bir
süreçtir. Roma kentinin kültür odaklı kurguları yerini din merkezli yaşantıya bırakmıştır.51 Arap ve Türk akınlarının artması sonucunda kentlerin küçülüp, savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ile “kastron” adı verilen kale kentler ortaya çıkmıştır. Bu yeni düzen Orta Bizans dönemi yerleşimlerinin karakteristik özelliği olmuştur.52 Kırsal çevrede
yer alan kastronlar tarımsal üretimle uğraşan nüfusun savaş dönemlerinde sığındıkları
43 Corsten, 1993, s. 65, dipnot 5.
44 Yenal, 2011, s. 48.
45 Yenal, 2011, s. 48, dipnot 90.
46 667 yılında Armeniakon, 669 yılında Anatolikon ve 680 yılında Opsikion, Thrakion, Karabision. Ayrıca bkz. Reinink
Stolte, 2002, s. 17-24; Yenal, 2011, s. 44, dipnot 64.
47 Kandes, 2009, s. 82.
48 Reader, 2006, s. 16-18; Yenal, 2011, s. 44, dipnot 68.
49 Yenal, 2011, s. 45.
50 Yenal, 2011, s. 45.
51 Yenal, 2011, s. 45.
52 Brogillio - Perkins, 1999, 191; Yenal, 2011, s. 47, dipnot 82.
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güvenli yerler olup “tekfur”lar tarafından yönetilmektedir.53 Diğer bir ifade ile Geç Bizans dönemine doğru artan dış tehditler nedeniyle Prousa iyice küçülerek bir kastron
görünümünü almış olmalıdır.
Kent, 6 Nisan 1326 tarihinde Türklerin eline geçip başkent olarak donatılmasına
kadar en az üç defa tamamen yakılıp yıkılmıştır: MÖ. 1. yüzyılın ilk yarısında Roma Pontus savaşlarında, MS. 3. yüzyılın ortalarında Gotlar tarafından ve MS. 12. yüzyılda
Bizans İmparatoru I. Andronikos Komnenos (MS. 1183-1185) tarafından. Aynı zamanda
Bursa Paganizmden Hristiyanlığa, Hristiyanlıktan Müslümanlığa geçişteki mimari dönüşümleri yaşamış bir kenttir. Bu nedenlerden de farklı dönemlere işaret eden özgün mimarisini koruyamamıştır. Bundan dolayı kente ait yazılı kaynaklar ve arkeolojik verilere
bakmakta fayda bulunmaktadır.

YAZILI KAYNAKLAR VE ARKEOLOJİK VERİLERE GÖRE KENTTE
YAPILAŞMA
Helenistik Dönem Öncesi
Kentin kadim geçmişine tanıklık eden en önemli mimari unsur şehir surlarıdır.
Hisar bölgesini çeviren yaklaşık 3140 m uzunluğundaki sur duvarları, daha az meyilli
olan güney yanda çift kademe ile takviye edilmiştir (Resim 1).54 Helenistik Prusa’yı çeviren sur duvarının olup olmadığını bilemiyoruz. Mevcut sur duvarlarının genellikle MS. 3.
yüzyılın 2. yarısında Got saldırıları nedeniyle yapıldığı düşünülmektedir. Ancak Charles
Texier’in de dikkat çektiği gibi, erken dönemlere işaret eden sur duvarları bulunmaktadır: “Batı taraftaki duvarların aşağı bölümü eksiktir. Kalker taşlarla yapılmış ve taşlar
biri enine, diğeri boyuna dizilmiştir.55 Kaplıca Kapı’dan yanındaki vadiye giden yoldaki
kayalar ise sanki kalemle yontulur gibi açılmıştır.”56 Vasileios I. Kandes ise; “Akropolün
sur duvarlarının temellerinde bugün bile görülebilen kyklop taşlardan” bahsetmektedir.57
Texier’in bahsettiği bir sıra enine, bir sıra boyuna dizilen taş sırası Klasik veya Helenistik dönemin isodomik sur örgü tekniğini anımsatmaktadır.58 Daha da ilginci Kandes’in
sözünü ettiği kyklopik sur duvarlarıdır. Bu duvarlar Helenistik dönem öncesinde de
etrafı sur duvarı ile çevrili bir yerleşimin olduğuna işaret etmesi açısından çok önemlidir.
Günümüze ulaşan sur duvarları devşirme olarak kullanılan sütun gövdeleri, başlıkları
ve kaideleri, friz parçaları, bezemeli mimari parçalar, postamentler, lahit ve sunaklar,
kitabeler nedeniyle değişik dönemlerde onarım görmüş olmalıdır.59
53
54
55
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Yenal, 2011, s. 47.
Gabriel, 2010, s. 25, Resim 6.
Örnek olarak bkz. Özkan - Ünal, 2009, s. 235.
Texier, 1997, s.171.
Kandes, 2009, s. 25.
Örnek olarak bkz. Çörtük, 2020, s. 106 vd. 116 Resim 15.
Özkan - Ünal, 2009, s. 34; Yılmaz, 2014, s. 52 vd.
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Bir diğer arkeolojik veri Ernst Pfuhl ve Hans Möbius’un korpusunda yer alan
ve MÖ. 3. yüzyıla tarihlenen Prusa a.O. kökenli bir mezar stelidir.60 Her ne kadar MÖ.
Erken 2. yüzyıla tarihlemek isteyenler61 olsa bile I. Prusias öncesini göstermesi açısından
kayda değerdir.
Kentin Helenistik dönem öncesine işaret eden belgeler arasında Bursa Müze
Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazılarında gün ışığına çıkan küçük buluntular da
yer almaktadır. 2000 - 2009 yılları arasında Hisar içinde 46 ayrı parselde yapılan sondaj
kazılarında Helenistik dönem öncesine giden herhangi bir buluntu rapor edilmemiştir.
Ancak pişmiş toprak figürinler arasında yer alan örneklerden bazıları MÖ. 4. yüzyıl
veya öncesine işaret ediyor olması açısından kayda değerdir.62 Yine, fotoğraflar bizi yanıltmıyorsa, seramik buluntular arasında da Helenistik dönem öncesine giden örnekler
bulunmaktadır. Örneğin seramik parçalarının yer aldığı toplu bir fotoğrafta, her ne kadar
orijinalini görmesek de, siyah firnisli bir kap parçası MÖ. 4. yüzyıla işaret ediyor olması
açısından dikkate değerdir.63
Bu konuda bir diğer kaynak da kente ait sikkelerdir. Roma döneminde Prusa’da
darp edilen bazı sikkelerin arka yüzlerinde kentin kurucusu heros (kahraman) olarak gösterilmiştir. Örneğin Commodus (MS. 177-192) sikkelerinin arka yüzünde genç bir heros
sağa doğru başı veya dörtnala giden at üzerinde bir erkek domuz avlarken betimlenmiştir.64 Dörtnala giden at üzerinde domuz avı Philippus (MS. 244-247) sikkesi üzerinde
de söz konusudur.65 Domuz avı çoğu antik kentin kuruluş mitolojisinde karşımıza çıkmaktadır ve domuz çoğunlukla hal ve hareketleri ile kurulacak yeni kentin yerine işaret
etmektedir.66 Prusa sikkeleri üzerinde yer alan domuz avı betiminin de kentin kuruluş mitolojisine, dolayısı ile kadim geçmişine işaret eden bir işaret olabileceğini düşünüyoruz.
Yine Dion Chrysostomos’un Prusa senatosuna yaptığı bir konuşmada kentsel dönüşüm projesi kapsamında kaldırılmasını istediği yapılar arasında kentin kurucusu Prusias’ın heykeli ile birlikte anıt mezarı da bulunmaktadır.67 I. Prusias’ın mezarının nerede
olduğunu bilemiyoruz. Ayrıca, Dion’un sözünü ettiği kurucu Prusias’ın dip tarihteki efsanevi karakter mi, yoksa Bithynia kralı mı olduğu da belli değildir. Sikkeler ile anıt mezar
birlikte düşünüldüğünde efsanevi bir kurucudan söz etmek mümkündür. Corsten’in de
vurguladığı gibi kurucunun ismi Roma İmparatorluk döneminde çoktan unutulmuştur
veya Dion’un hitabından anlaşıldığı kadarıyla unutulmak isteniyor gibidir.68
60 Pfuhl - Möbius, 1977, s. 243 vd. Kat. 947 Lev. 142.
61 Mezar stelini MÖ. Erken 2. yüzyıla tarihlendirenler için bkz. Schmidt, 1991, s. 60; Cremer 1992, s. 120 Kat. NP 5
Lev. 3.
62 Özkan - Ünal, 2009, s. 59 alt soldaki fotoğraf, 100 Env. 2003/53, 108 Kat. 2003/78.
63 Özkan - Ünal, 2009, s. 59 üstteki fotoğraf.
64 Imhoof- Blumer,1911, s. 9 Nr. 6 Taf. I 19; Corsten, 1993, s. 26 vd.
65 Imhoof - Blumer, 1911, s. 9 Nr. 5 Taf. I 22; Corsten, 1993, s. 28.
66 Corsten, 1993, s. 28, dipnot 49.
67 Yenal, 2011, s. 38.
68 Corsten, 1993, s. 29.
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Helenistik Dönemde Prusa a.O.
Helenistik dönem Prusa’sı ile ilgili bildiklerimiz yok denecek kadar azdır. Vasileios I. Kandes’e göre, Hisar bölgesi antik kentin akropolisidir ve kent Uludağ ve
Setbaşı’na doğru yayılmaktadır.69 Ancak mevcut arkeolojik veriler bu iddiayı henüz doğrulamamıştır.70
Bursa Müze Müdürlüğü tarafından Hisar bölgesinde yapılan sondaj kazılarında,
Tahtalı Sokak’ta yer alan Tahtalı (Hatipzade) Cami’nin kuzeybatısındaki 34 numaralı
parselde,71 seramik üretiminde kullanılan kalıp parçalarının bulunduğu rapor edilmektedir.72 Seramik kalıpları bir yandan Helenistik dönem Prusa’sında seramik atölyesinin varlığına işaret ederken, diğer yandan antik kentin olası sınırlarını göstermektedir. Bilindiği
gibi seramik işlikleri fırınlarından çıkan yoğun is ve duman nedeniyle genellikle kent
merkezlerinde istenmez, yerleşim alanlarının dışında, nekropol sahaları gibi insan popülasyonunun az olduğu yerlerde konumlanması tercih edilir.
Yerleşim alanlarında istenmeyen bir diğer mekân ise nekropollerdir. Yine sondaj
kazılarında, olası işliğin batısındaki 2773 numaralı sondaj ile kuzeyindeki 574 ve 1475 numaralı sondajlarda mezarların bulunduğu rapor edilmektedir. Mezarların dönemi ile ilgili
bir bilgiye ulaşamadık. Ancak, söz konusu mezarların olası Helenistik dönem işliği ile
aynı eksen üzerinde veya biraz batısında yer alması, bu aksın nekropol sınırı olabileceğini
akla getirmektedir. Bu varsayımdan hareket ederek Helenistik dönem Prusa’sının batı
sınırını yaklaşık Tahtalı Sokağa kadar uzatmak mümkün gibi gözükmektedir. Elbette bu
konuda son sözü alanda yapılacak bilimsel arkeolojik kazılar söyleyecektir.
Batıda Hisar bölgesini sınırlayan ve doğal bir kalkan görevi gören derin vadi
olası Batı Nekropolü’nün daha fazla batıya doğru ilerlemesine imkân tanımamaktadır. Bu
nedenle doğuda, bugünkü Ulucami civarında, en az bir nekropol alanının daha olduğunu
düşünüyoruz. Geyve Hanı’n kuzeydoğusunda 1969 yılında Ticaret ve Sanayi Odası binası için yapılan temel kazılarında açığa çıkan dromoslu tümülüs bu düşüncemizi doğrular
niteliktedir.76
Romalı Dion’dan öğrendiğimiz kadarıyla Prusa a.O. kentinde Zeus Olympos
Tapınağı, stadyum, tiyatro gibi klasik bir Yunan kentinde olması gereken dini ve kamu
yapıları bulunmaktadır. Dion bu önemli yapılardan bazılarının kent dışında olduğunu
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Kandes, 2009, s. 34 vd.
K. Baykal da bizim gibi düşünenlerdendir. Ayrıca bkz. Baykal, 1993, s. 13.
Özkan - Ünal, 2009, s. 212-213.
Özkan - Ünal, 2009, s. 103 Kat. 2005/62 ve 2005/63
Özkan - Ünal, 2009, s. 198-199.
Özkan - Ünal, 2009, s. 158-159.
Özkan - Ünal, 2009, s. 172-173.
Mert vd. 2018, s. 203 vd.; Özkan - Ünal, 2009, s. 6.
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söylemektedir.77 Stadyum ve tiyatronun Hisar dışında tam olarak nerede yer aldığını bilemiyoruz. Ancak, Dion, kenti güzelleştirmek için heykelleri ile birlikte Zeus Olympos
Tapınağı’nı değirmenlerin olduğu yerden alarak şehrin en görülebilir yerine nakletmek
istemektedir.78 Dion’un bu arzusunu yerine getirip getiremediğini bilemiyoruz.

Roma İmparatorluk Döneminde Prusa
Helenistik dönemde ancak Tahtalı Sokağ’a kadar yayıldığını düşündüğümüz Prusa a.O., Roma İmparatorluk dönemi ile birlikte gelişerek büyümüştür. Pax Romana’nın
zayıflamaya başlaması sonucu MS. 3. yüzyılda başlayan Got saldırıları karşısında, Nikaia
veya Apollonia gibi komşu kentlerde olduğu gibi hızlı bir şekilde yerleşimin etrafı sur
duvarları ile çevrilmiştir.79 Onarımlar dikkate alınmazsa, günümüze ulaşan sur duvarları
önemli oranda MS. 3. yüzyılda inşa edilmiş olmalıdır.
Roma İmparatorluk dönemi Prusa’sında yer alan olası yapılar hakkında antik
kaynaklarda bazı ipuçları bulunmaktadır. Örneğin Dion Chrysostomos (MS. 40-112)
Halk Meclisi’ne 100 yeni üyenin alınmasını tavsiye ettiğini yazmaktadır.80 Bu ifadeden,
özgür Roma kentlerinde olduğu gibi, Prusa’da Halk Meclisi’nin toplandığı “curia” binasının olduğunu söyleyebiliriz. Dion’un önerisi sonucunda meclis binasının bir miktar
daha büyütülüp büyütülmediğini bilemiyoruz.
Genç Plinius’un bir mektubundan anlaşıldığı kadarıyla kentte bir “konuk evi”
bulunmaktadır.81 Bu yapı proconsulün konakladığı ve görev yaptığı yer olarak da düşünülebilir. “Konuk evi” adı verilen sivil ve idari yapı daha sonraki Bizans egemenliğinde
olasılıkla Bizans tekfuruna hizmet etmiş olmalıdır. Belki, Osmanlı beylerinin kullandığı
düşünülen ilk saray da bu yapıydı.
Yine Plinius’tan öğrendiğimiz kadarıyla, Prusa’da yapılan bir takım kamu yapılarında yolsuzluklarla suçlanan Dion Chrysostomos, Roma’ya sürgüne gönderilmiş,
daha sonra affedilerek kente geri dönmüştür. Servetini geri kazanan Dion, Prusa’da masraflarını üstlenerek ortasında eşi ve oğlunun mezarları bulunan peristilli bir kütüphane
yaptırmıştır.82
Genç Plinius Prusa’da harabe haline gelen bir hamamdan da bahsetmekte, eski
hamamı onarmak yerine imparatorun şanına layık, çağının görkemini yansıtacak ve kentin saygınlığını artıracak yeni bir hamam yapılmasını önermektedir. Hamam yeri olarak
bir Prusalı’nın İmparator Claudius’a miras olarak bıraktığı, ancak sonradan harap olan
bir eve ait araziyi göstermektedir. Plinius, Traianus’a hamamın burada yapılmasının kenti
77
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Plin.epist. 35, 45, 54; Yenal, 2011, s. 38, dipnot 25.
Kandes, 2009, s. 34.
Corsten, 1993, s. 52, dipnot 125-127.
Yenal, 2011, s. 40.
Yenal, 2011, s. 40.
Plin.epist. 59-60.
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virane görünümden kurtaracağını, başka yapıları yıkmadan hamamın yapılabileceğini,
eski hamam yerinin ise exedra ve stoalarla donatılabileceğini önermektedir.83 Plinius’un
önerdiği yeni hamamın ve eski hamam yerine exedra ile stoaların yapılıp yapılmadığını
bilemiyoruz. Ancak en azından bu yapıların inşası konusunda bir iradenin oluştuğunu
düşünüyoruz.
Plinius ayrıca kentte hamam ve tiyatronun yanı sıra gymnasium, gerusia, basilica
gibi kamu yapılarının bulunduğunu da bildirmektedir. Gymnasium gibi ağırlıkla beden
sağlığı ve güzelliği amacıyla sportif eğitimlerin verildiği yapılar çoğunlukla hamamlarla
birlikte inşa edilmektedir. 60 yaşını aşan kişilerin oluşturduğu bir tür sosyal dayanışma
kurumu olan gerusialar ise genellikle gymnasiumlar ile birlikte yer almaktadır. Ancak
Plinius Traianus’a gönderdiği mektupta, yeni hamama değinmesine rağmen gymnasiumdan bahsetmez: “Efendim, evi vermek yahut Purusalılara satmaktan hangisini buyurursunuz. Ben hamamın aynı yere yapılmasını ve çevresine açık kuşaklarla, kemerli ve
direkler üzerine yapı yapılmasını yahut yalnız oturacak yerler yapılmasını öneriyorum.
Bu yapıt, tüm güzellikleri ile şahsınıza layık bir eser olacaktır.”84 Yenal’a göre, kentteki
hamam gymnasiumun kompleksi, Nikaia’da olduğu gibi kent merkezinde yer almalıdır.85 Bazilikalar ise yargılama, bir araya gelme gibi çok amaçlı işlevlere sahiptir. Roma
kentinde, bazilikaların kent merkezlerinde yer alan forumlar ile birlikte planlandığı bilinmektedir.86
Dion bir konuşmasında, saydığı yapılar arasında İmparator Tiberius’a adanan altı
sütunlu bir tapınak87 ile kendi annesine ithaf ettiği bir diğer tapınaktan bahsetmektedir.
Zeus Olympos Tapınağı’nın yanı sıra stadyum, hipodrom ve tiyatro gibi bazı kamu yapılarının ise kent dışında bulunduğunu aktarmaktadır.88 Asklepios Tapınağı da kaplıcaların
bulunduğu yerdedir,89 olasılıkla da günümüz Çekirge’sinde.
Modern bir Roma kenti genellikle doğu batı (decumanus maximus) ve kuzey
-güney (cardo maximus) aksında ana caddeler ile dört bölüme ayrılmaktadır. Yenal, “decumanus maximus” için Orta Pazar Caddesi’ni, “cardo maximus” için ise Kavaklı/Yer
Kapı Caddesi’ni önermektedir.90 Ancak biz güneyde Fetih/Su Kapı’dan başlayan Oruçbey Caddesi’nin “cardo maximus” olabileceğini düşünüyoruz (Resim 1). Bu konu aşağıda ayrıca tartışılacaktır.
Sonuç olarak “cardo maximus” ve “decumanus maximus” ile hippodamos planında inşa edilmiş olması gereken Roma dönemi Prusa’sı, Helenistik Prusa a.O.’a göre
83
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Plin.epist. 35.
Texier, 1997, s. 163.
Yenal, 2011, s. 40, dipnot 39.
Yenal, 2011, s. 41 vd.
Plin.epist. 35, 45, 54; Yenal, 2011, s. 40, dipnot 37.
Yenal, 2011, s. 38, dipnot 25.
Kandes, 2009, s. 47.
Yenal, 2011, s. 45.
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daha da büyük olmalıdır. Dion Chrysostomos, Prusa senatosuna yaptığı bir konuşmada;
öngördüğü kentsel dönüşüm projelerinin yapılabilmesi için kent içindeki mezarlıkların
kaldırılmasını, başta kentin kurucusu Prusias’ın anıt mezarı ve heykeli olduğu halde
bazı kutsal sayılan yapıların da taşınmasını istemesi,91 tahmin ettiğimiz büyümenin bir
diğer göstergesidir. Çünkü sözü edilen mezarlar olasılıkla kentin büyümesi sonucunda
yerleşim alanında kalan Helenistik dönem mezarları olmalıdır. Büyüyen kent, Tiberius
Tapınağı, curia ismi verilen meclis binası, saray olarak gösterilebilecek konuk evi, peristilli kütüphane, hamamlar, tiyatro, stadyum, hipodrom, gymnasium, gerusia, basilica,
kapalı çarşılar, işlikler, örtülü geçitleri olan kaplıcalar gibi çok sayıda kamu binası ve anıt
ile donatılmıştır.92 Zeus Olympos ve Asklepios Tapınakları, stadyum, hipodrum, tiyatro
gibi bazı yapılar ise kent dışında yer almaktadır. Belki de Dion’un önerisi üzerine Zeus
Olympos Tapınağı heykelleri ile birlikte kent içine taşınmıştır.
Bu dönemde halkın başlıca geçim kaynağı bakırcılık, değirmencilik, kerestecilik,
tarım, hayvancılık, şarapçılık ve porphyra (kırmızı) boyamacılığıdır.93

Bizans Döneminde Prousa
Kent ile ilgili kaynaklar 4. yüzyılın ortalarından 9. yüzyıla kadar derin bir sessizliğe gömülmüştür. Özerkliklerini ve ayrıcalıklarını kaybettikleri bu dönemde Romalılar
zamanında sahip oldukları refah ve görkem de ortadan kalkmıştır.94 Kent mevcut yerini
korumaktadır ve etrafını çevreleyen belli mesafelerde güçlendirilmiş kuleli surlara sahiptir. Kent bu nedenle Niketas Choniates tarafından “çok ve güzel kuleli” olarak anılmaktadır.95
Bizans dönemi kentleri başlangıçta Roma kentini devam ettiriyor gibi gözükse
de zaman içerisinde pagan inancı tamamen terk edilerek Hristiyanlaşmışlardır. Bu
dönüşümde öncelikle pagan inancının izlerini ortadan kaldırmak için tiyatro, hamam gibi
kamu yapıları yok edilmiş, tapınaklar ise itibarsızlaştırılarak çoğunlukla kiliseye dönüştürülmüştür. Bu nedenle Bizans Prousa’sında artık tapınaklardan, hipodromdan, tiyatrodan, gymnasiumdan veya stadiumdan bahsetmek mümkün değildir. Onun yerini kiliseler,
yetimhane, aşevi, dispanser ve hastane gibi birçok sosyal kurumu bünyesinde barındıran
külliye görünümlü manastırlar almıştır.96 Raif Kaplanoğlu, Plinius ve Charles Texier’i
kaynak göstererek, Lala Şahin Paşa Medresesi’nin tapınaktan kiliseye dönüştürülen bir
yapının üzerine inşa edildiğini ileri sürmektedir: “Plinius, eski hamamı yeniden yaptırmak için İmparator Claudius adına Büyükkapı (Hisar Kapı) yakınlarında bir tapınak
yapmak için bağışlanan evin yerini seçtiğini imparatora bildirmektedir.”97
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Yenal, 2011, s. 38.
Kandes, 2009, s. 39.
Kandes, 2009, s. 38.
Kandes, 2009, s. 79.
Kandes, 2009, s. 83.
Yenal, 2011, s. 48.
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Manastırların en önemlilerinden birisi, daha sonra Osman ve Orhan Gazi’nin
ebedi istirahatgâhı olacak Agora veya Hagios Eustratos Manastırı’dır. Stephan Gerlach’ın aktardığına göre Orhan Türbesi’nin yerinde Ioannes (Yahya) Kilisesi vardır.98 Bu
kilise mermerden inşa edilmiş çok güzel bir mabettir.99 Yine Hisar içinde Megiste Mone
(Büyük Manastır) adını taşıyan ve surun uç kısmına inşa edilmiş olması nedeniyle sur
duvarı tarafından da korunan bir diğer manastır daha bulunmaktadır.100
Menthon, Kayapa yakınlarında bulunan Hagios Elia Manastırı’nı 11. yüzyıl
sonlarına doğru Türk akıncıların saldırıları nedeniyle Tophane’ye taşıdığını ve Hagios
Eustratos Manastırı adıyla yeniden kurduğunu anlatmaktadır.101 Yine Menthon, Şehadet
Cami’nin temellerinin altında kente taşınan bir diğer manastırın bulunduğunu bildirmektedir. İmparatoriçe Eirene (MS. 797-902), Hagios Eustratos Manastırı’nın yakınlarına
bünyesinde Hagios Prodromos Bazilikası’nın da bulunduğu bir manastır yaptırmıştır.102
Bütün bu yapılar Bizans kentinin manastırların hâkim olduğu bir yerleşime dönüştüğüne
işaret etmektedir. Dini yapılardaki bu yoğunluktan dolayı kent bir dönem “Theopolis/
Tanrılar Kenti” olarak isimlendirilmiştir.
Bizans kentinde ticari aktiviteler agoralarda gerçekleşir. Ancak, Bizans agoraları
ne Yunanlılarda olduğu gibi buluşma yeridir, ne de Roma’nın forumunda olduğu gibi
toplumsal işlevlerin üstlenildiği mekândır. Prousa Agorası’nın Saltanat Kapısı yakınında
olduğu tahmin edilmektedir. Bu kapının yakınında yer alan ve 11. yüzyılda yaptırılan
Hagios Elia Manastırı’nın, aynı zamanda Agora Manastırı olarak isimlendirilmesi, bu
olasılığı güçlendirmektedir.103
Kent içinde kurulan pazarlara “forus” ismi verilmekte, kentin ana caddesinin bir
veya iki arkasındaki “arkat”larda kurulmaktadır.104 Prousa’da kentin kuruluşundan beri
var olan birbirine dik iki ana caddenin arkatlı bir forusa dönüştürülmesi Dion Chrysostomus’un da kentsel tasarım projesinde gündeme getirdiği konulardan birisidir.105 Bununla
birlikte Hisar’da olası ana caddelerde “embolos” adı verilen iki sıra arkatın olup olmadığı
konusunda herhangi bir bilgi mevcut değildir.
Sonuç olarak Bizans İmparatorluğu yönetiminde Prousa adını alan kent, “Theopolis” ismi ile anılacak kadar dini yapılar ile donatılmış, ancak daha sonra Arap ve Türk
akımlarından kaynaklanan baskılar nedeniyle iyice küçülerek bir kastrona dönüşmüştür.

98 Eyice, 1962, s. 132, dipnot 7, 135, dipnot 22.
99 Kandes, 2009, s. 83.
100 Kandes, 2009, s. 83.
101 Menthon, 1935, s. 47-48, 74, 81; Yenal, 2011, s. 48.
102 Kandes, 2009, s. 83; Yenal, 2011, s. 48, dipnot 88.
103 Kandes, 2009, s. 106; Yenal, 2011, s. 49, dipnot 96.
104 Mango, 1985, s. 57-60; Yenal, 2011, s. 49, dipnot 94.
105 Hanfman, 1975, s. 44; Yenal, 2011, s. 49, dipnot 95.
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HİSAR KAZILARI
Yukarıda çağlar boyunca kentte yaşanan gelişmeler ve olası kültür katmanları
yazılı kaynaklardan hareket edilerek belirlenmeye çalışıldı. Yazılı kaynaklardaki bilgilerden ileri sürülen hipotezler ancak arkeolojik kazılarla desteklenebiliyorsa kesin kabul
görebilir. Bu nedenle Hisar bölgesinde bugüne kadar yapılan sondaj kazılarında elde edilen bulguları da kısaca gözden geçirmek doğru olacaktır.
Antik Prusa a.O. kentinin yer aldığı Hisar bölgesi veya günümüzdeki adıyla Tophane Mahallesi’nin korunması ile ilgili ilk adım Başbakanlığa bağlı Kültür Müsteşarlığı,
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın 19.04.1974 tarih ve
7763 sayılı kararı ile atılmıştır.106 Tophane’de koruma amaçlı imar planı 1991 yılında
yürürlüğe girmiştir. Hisar İçi’nin korunması ile ilgili alınan en bağlayıcı adım ise Bursa
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından alınan 17.02.2000 tarih ve 7712
sayılı karar ile olmuş, bununla Hisar içi III. Derece Arkeolojik Sit alanı olarak tescillenmiştir.107 Diğer bir ifade ile alanda yapılan sondaj kazıları 2000 yılından sonra düzenli
olarak kayıt altına alınmaya başlamıştır.
Hisar’da kayıtlara geçen ilk kazı, Devlet Hastanesi’nin karşısındaki park alanında ve Ahmet Vefik Paşa Hastanesi civarında yapılmıştır. 1935 yılında Arif Müfit Mansel
tarafından gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, MS. 5. ve 6. yüzyıla tarihlenen odalar,
kapı boşlukları, koridor, beşik tonozlu geniş mekânların olduğu bir yapı kompleksi açığa
çıkarılmıştır. Duvarlar horasan harcı ile bağlanan moloz taş ve tuğla ile örülüdür. Küçük buluntular arasında Erken Bizans dönemine ait seramik parçaları ve sikkeler rapor
edilmektedir.108 Ancak kazıya ilişkin rapor yayımlanmamıştır.
Aynı alanda Bursa Müze Müdürlüğü tarafından, ilki 1986 yılında, ikincisi
2000 yılında ve sonuncusu 2017 yılında başlamak üzere üç dönem arkeolojik kazılar
yapılmıştır.109
Bursa Müzesi Müdürü Salih Kütük başkanlığında 1986 yılında Haziran - Temmuz ayları arasında yapılan kurtarma kazılarında galerilere yoğunlaşılmıştır. Kütük, kazıların amacını; “arkeoloji literatürüne Bithynia Galerileri olarak geçen aslında Bithynia
Devri ile hiçbir ilgisi bulunmayan bütünüyle Bizans Devrine ait olan yapı kompleksinin
planını ortaya çıkartmak” şeklinde tanımlamaktadır.110 Galerilerin üzerinde yer alan Ahmet Vefik Paşa Hastanesi, 1864 yılında Ahmet Vefik Paşa tarafından Damat Efendi Konağı satın alınarak konağın hastaneye dönüştürülmesi ile yaptırılmış ve ilk adı Gureba
Hastanesi olmuştur. 1904-1906-1913 yıllarında yeni binaların eklenmesi ile kısım kısım
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Özkan - Ünal, 2009, s. 50.
Özkan - Ünal, 2009, s. 50.
Özkan - Ünal, 2009, s. 38.
Özeren vd. 2002, 149; Özkan - Ünal, 2009, s. 39.
Salih Kütük tarafından hazırlanan ancak yayımlanmamış olan tarihsiz kazı raporu.
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büyüyen hastane 1921 yılında Yunan Kuvvetleri tarafından işgal edilerek askeri hastane
olarak kullanılmıştır. Daha sonra Türkler tarafından da askeri hastane olarak kullanılan
yapı 1927 yılında Memleket Hastanesi’ne dönüştürülmüştür. Ahşap olması nedeniyle
1956 yılında çıkan yangında harap olmuş ve yıktırılmıştır (Resim 2). Sonrasında hastanenin yerinde birkaç duvar kalıntısı ile bahçesindeki havuz kalmıştır.
Müze kazı raporuna göre hastanenin temelleri altında kalan galeriler tıbbi atıklardan oluşan çöp ile doludur. Galerileri oluşturan duvarlarda, yer yer muntazam blok taşlar
kullanılmış, ancak çoğunluk horasan harçlı moloz taş ve tuğla değerlendirilmiştir. Kurtarma kazılarında toplam 10 adet mekânın temizlendiğinden bahsedilmektedir. Tonozlu
galerilerden geçen içi sıvalı, 40 x 60 cm ölçülerinde pis su kanalları dikkat çekmektedir. 6
numaralı mekânda tonozun bir bölümü parçalanarak betonla kapatılmış ve ortasına ocak
tuğlasından baca yapılmıştır. 1935 yılında yapılan kazılarda 7 numaralı mekânda Mansel
çalışmış, kazıda çıkan toprağı alanın batı tarafına yığmıştır. Toprak içinde Geç Roma
devrinden kap kacak ile kandil parçaları, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sırlı ve
sırsız kap parçaları ele geçmiştir. Mekânlar arasındaki duvar kalınlıkları 85 cm ile 250 cm
arasında değişmektedir. Kütük, galerilerde duvar kalınlıklarının farklı oluşunu üst yapıda
bindirilen ağırlıkla orantılı olduğunu düşünmektedir. İnşaat tekniği ve malzeme birbirine
benzemektedir. Mekânların içine yapılan ahşap kalıp üzerine moloz taşlar horasan harç
ile sıkıştırılması suretiyle duvarlar yapılmış, daha sonra duvar üzerleri sıvanmıştır (Resim
3). Sıva ve ahşap kalıp izleri tonozlarda görülmektedir. Sekizinci ve onuncu mekânların
tonozlarında havalandırma amacıyla konulmuş pişmiş toprak künkler vardır. Mekânların
tamamı zemin ana toprağın düzeltilmesi ile oluşturulmuştur. Beşinci mekânın batı ucu
geç dönem duvarı ile kapatılmıştır. Mekânlardan bazılarının moloz taşla doldurulduğu
tespit edilmiştir. Son olarak, birinci, ikinci ve üçüncü mekânlardan dördüncü mekâna
orijinal bir geçişin bulunmadığı tespit edilmiştir.
Bursa Araştırmaları Vakfı’nın desteği ile Halil İnalcık’ın danışmanlığında yapılan ve “Bithynia Sarayı Kazısı” olarak bilinen 2000 yılındaki kazılar, Ağustos - Ekim
ayları arasında Osmanlı sarayına ait buluntuları gün ışığına çıkarmak amacıyla yapılmıştır.111 Kazılar Bursa Devlet Hastanesi karşısında İsa Bey Cami’nin batı tarafındaki alanda
gerçekleştirilmiştir (Resim 4). Bu kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk dönemi çanak
çömlek parçaları, Bizans dönemine ait sırlı, sgrafitto tekniğinde yapılmış kap parçaları,
sırsız çanak çömlek parçaları, Erken Osmanlı dönemine ait slip tekniğinde ve 16. yüzyıl
mavi - beyaz seramik parçaları, Geç Osmanlı dönemine ait sırlı ve sırsız çanak çömlek
parçaları ile galeriler açığa çıkarılmıştır.112 Tonozlu galerilerde Geç Roma - Erken Bizans
dönemine tarihlendirilebilecek pişmiş toprak, sırlı ve sırsız çanak çömlek parçaları ile
kandil parçaları bulunmuştur.113 Bunlardan başka çatı mezarında gömülü çocuk kemikleri
rapor edilmiştir.114
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Üçüncü dönem kazıları Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Nisan 2017
tarihinde başlamış ve halen devam etmektedir. Kazılarda 18 farklı sondaj alanında çalışılmış ve ilk defa üstteki yapılar ile altyapıdaki galeriler arasında bağlantı belgelenmiştir (Resim 5). Galerilerde, daha önce Salih Kütük, tarafından açılan galerilerde temizlik
çalışmalarına devam edilmiş, çoğunlukla zemin anakayaya kadar kazılmış, ana kayaya
üzerinde özenle oyularak oluşturulmuş çukurlara rastlanmıştır (Resim 6). Galerilere kuzeyinde 3 adet kemerli kapı ile ulaşılmaktadır. Kapıların girişinde kademeli beşik tonozlarla örtülü 1, 2 ve 3 numaralı galeriler yer almaktadır (Resim 7). Kazılar esnasında
bu galerilerin tabanına sonradan dökülmüş olan beton zemin kaldırılmıştır. Galeri 2’de
seviye inme çalışmaları esnasında 23,8 m uzunluğunda bir kanal açığa çıkmıştır.
Yeri gelmişken galerilerin Bithynia Galerileri olarak isimlendirilmesi konusuna da kısaca değinmek isteriz (Resim 6). Bithynia, Bursa’da çok sevilen, hatta söz konusu galerilere ismini veren bir kavramdır. Arkeolojide Bithynia kelimesi iki anlamda
kullanılmaktadır: Bithynia Bölgesi ve Bithynia Krallığı. Antikçağda Prusa ad Olympum
olarak bilinen kent Bithynia kavramının neresindedir? Kent kısa tarihinde de vurguladığımız gibi Prusa, Bithynia krallığının sınır kenti, sonrasında ise Bithynia eyaletinin
sıradan kentlerinden birisidir. Bu nedenle biz de Kütük gibi galerilerin Bithynia Galerisi
olarak adlandırılmasını anlamsız buluyoruz. Eğer bir isim vermek gerekiyorsa kanımızca
en doğrusu “Prusa Galerileri” olacaktır. Konu ile ilgili bir diğer tartışma konusu galerilerin işlevidir. Olasılıklar arasında su sarnıcı olabileceği de bulunmaktadır. Duvarların
bazı bölümlerinde sıvı izi korunmuş olsa da hem galerilerde yer alan kanallar, hem de
zeminin su tutacak kadar yalıtılmamış oluşu bu olasılığı zayıflatmaktadır (Resim 3). Plinius; kemerli ve direkler üzerine yapılan yapılardan bahsetmektedir.115 Bu ifade yapıların
altyapısına işaret ederek Hisar’daki kemerli galerileri akla getirmektedir. Bu tanımdan da
anlaşılacağı gibi galeri olarak isimlendirilen tonozlu birimler, üzerinde yer alan yapı ile
alakalı altyapı düzenlemeleri olmalıdır. Kütük de yaptığı sondaj kazısında duvar kalınlıklarındaki farklılıklara dikkat çekmiş, kalınlık farklarının üst yapı ile alakalı değişiklik
gösterdiğini tespit etmiştir.
Büyükşehir Belediyesi’nin Tophane yamaçlarında desteklediği sur onarımı çalışmalarının bir bölümü eski Müftülük Binası’nın önü, İl Kültür Müdürlüğü’nün kuzey
duvarının yanına denk düşen alanda gerçekleştirilmiştir (Resim 8). Bu alanda yapılan
sondaj kazılarında düzgün kesme taşlar ile inşa edilen üç nefli bazilikal planlı bir kilise
kalıntısı açığa çıkmıştır (Resim 9). Prof. Dr. Semavi Eyice, Orhangazi Türbesi’ndeki
opus sectileleri çalıştığı makalesinde, türbenin açık bir şekilde Bizans devrine ait bir yapıdan dönüştürüldüğünü ortaya koymuştur.116 Bununla birlikte günümüzde kaybolan Aziz
Mikail’e adanmış bir kiliseden bahsedilmektedir.117 Bu kilise günümüzde kayıp olsa da
kenti ziyaret eden Ortaçağ gezginleri tarafından görülmüş ve ziyaret edilmiştir. Bilindiği
115 Texier, 1997, s. 163.
116 Eyice, 1963, s. 373-383.
117 Eyice, 1962, s. 141, dipnot 49-50.
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gibi Aziz Mikail, Hristiyanlık dininde büyük melekler arasında yer almaktadır ve hesap
gününde insanlara şefaat edecektir. Bu nedenle Aziz Mikail kiliseleri diğerlerine göre çok
daha fazla saygı görmüş ve özel olmuştur. Bursa’daki Aziz Mikail Kilisesi’nin Bizans
İmparatoru I. Justinian tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Hem yapının işçiliği hem
de buluntular Justinian dönemini desteklemektedir. Dolayısı ile Tophane’deki bazilikal
kilise MS. 6. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olmalıdır. Bu tür önemli yapıları bünyesinde bulundurduğundan dolayı Bursa, Bizans döneminde uzun süre Theopolis (Tanrılar
Kenti) adı ile anılmış ve hac merkezlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. İmparator ve
yakınlarının hacı olmak için uzun süre Bursa’yı ziyaret ettiği bilinmektedir.
Bursa Surları’nın Tophane yamaçlarındaki kule kazısını değerlendiren İbrahim
Yılmaz, Tophane ön yamaç surları restorasyon çalışmasının Saltanat Kapısı’nın kuzeyinden başlayarak Kaplıca Kapı’ya kadar uzanan yaklaşık 1200 metrelik bölümünü kapsadığını ifade ederek, bazilika kalıntısının yanında “B Kulesi” olarak isimlendirilen bölümde, restorasyon öncesi yapılan temizlik çalışmaları esnasında bir kuleye ait kazamat
kalıntısının ortaya çıktığına işaret etmektedir (Resim 10). Yılmaz’a göre, B Kulesi İç
Kale’de bulunan Bey Sarayı’nı koruyan kulelerden birisidir (Resim 11). Bu kule, geleneksel malzeme ve yöntemler kullanılarak özgün haliyle tamamlanmış ve eski ihtişamlı
haline getirilmiştir. Kule iki katlı olmasına rağmen, Tophane Parkı’nın ön görünüşünü
etkilememesi düşüncesiyle, sadece bir katı tamamlanmış, diğer katın zemini seyir terası
olarak bırakılmıştır (Resim 12).118 Eğer tespit doğru ise Bey Sarayı’nı Hisarın bu bölümüne doğru genişletmek gerekecektir.
Kavaklı Mahallesi’nde, Prusa a.O. kentinin doğudaki iki giriş̧ kapısından biri
olan Yer Kapı yakınlarında, günümüzde Üftade Cami Kuran Kursu’na bağışlanmış̧ bir
evin bodrum katında bulunan mozaikler, kentin Bizans dönemine işaret eden bir diğer
önemli kalıntısıdır (Resim 13).119 Dar’ül Kurra’nın karşısında 1949 yılında yapılan hafriyat kazısında in situ olarak açığa çıkan ve “Yer Kapı Mozaikleri” olarak literatüre giren
mozaik döşeme, yapıda bir merdiven ile inilen bodrum katında bulunmaktadır. Merdivenin hemen batısında kuzey-güney doğrultuda sonradan örülmüş bir duvar ile bodrum
üç bölüme ayrılmıştır.120 Bu duvar ile birlikte bodrumun girişi koridorlu bir alan haline
gelmiş ve zemindeki mozaik döşemeler üç pano olarak birbirinden ayrılmıştır. Bodrum
katın kuzey bölümünde, koridorlu121 ve kantharoslu panolar,122 güney bölümünde ise
kuşlu pano123 yer almaktadır. Kuzeydeki koridorlu alan ve kantharoslu alan ile güneydeki
kuşlu alanı doğu-batı doğrultuda 185,5 cm genişliğinde bir bölüm birbirinden ayırmaktadır. Bu bölüm, 38 cm genişliğinde giyoş deseninin işlendiği bir bordür ile başlayıp, 105
cm genişliğinde iç içe kesişen dairelerden oluşan bezeme ile devam etmekte ve 38,5 cm
118
119
120
121
122
123

Yılmaz, 2014, s. 51.
Okçu, 2009, s. 32; Çıtakoğlu, 2015, s. 9 Levha 2a.
Çıtakoğlu, 2015, s. 9 Levha 2b.
Çıtakoğlu, 2015, s. 9 Levha 2b, 7b.
Çıtakoğlu, 2015, s. 9 Levha 3a-b, 4a-b.
Çıtakoğlu, 2015, s. 9 Levha 5a-b, 6b.
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genişliğinde meander desenli bir bordür ile sonlanmaktadır.124 Aynı zamanda bu meander
desenli bordür kuşlu alanın güney bordürüdür. Mozaik döşeme bodrum katın duvarlarını
aşarak binanın dışına doğru devam etmektedir. Kantharos, kuşlar ve bitkisel desenler
nedeniyle bir kilisenin zemin döşemesi olmalıdır. K. Baykal, kilisenin H. 890 yılında
inşa edilmiş olduğunu düşünse de125 zemin mozaiği stil, motif ve işçiliği ile MS. 5. ve 6.
yüzyıla işaret etmektedir.126
Hisar’da bir diğer önemli mozaik döşeme Molla Gürani Mahallesi, Muradiye
Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında ve 1. derece sit alanında yer alan, özel mülkiyetteki taşınmazda Bursa Müze Müdürlüğü tarafından 2003- 2004 yıllarında yapılan kurtarma kazılarında açığa çıkartılmıştır (Resim 14). Zodyak kuşaklı taban mozaiğinin merkez panosunda yer alan “Sol Invictus” betimi ne yazık ki müzeye kaldırılamadan 2006
yılında kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştır (Resim 15).127 Geri kalan parçalar
2007 yılında İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü
ile ortak gerçekleştirilen çalışmalar sonucu yerinden alınarak Bursa Arkeoloji Müzesi’ne
nakledilmiştir.128 Kuzey – güney doğrultuda uzanan129 mozaik döşemenin ana panosunu,
dairevi bir şeklin içerisinde on iki burcun betimlendiği Zodyak kuşak (Resim 16), bu kuşağın ortasında güneş̧ tanrısı Sol Invictus ve panonun dört bir köşesinde personifike edilen mevsimler oluşturmaktadır (Resim 17). Ana panoyu oluşturan Zodyak kuşak sarı ve
kırmızı renkte birbirine bitişik kare bir çerçeve içerisinde yer almaktadır. Beyaz zeminli
olan panoların içi kırmızı renkli tesseralardan yapılmış bir bant ile çevrildikten sonra
tavus kuşu, horoz, keklik gibi hayvan figürleri sıralanmıştır.130 Merkezdeki Sol Invictus
figürünü çevreleyen trapezlere bölünmüş kuşağa işlenen on iki burçtan sağlam durumda
olanlardan anlaşıldığı üzere, burçlar geleneksel olduğu üzere boğa, yengeç, oğlak, koç̧
gibi hayvan figürleri ile simgelenmişlerdir. Her bir burç, dıştan içe doğru beyaz ve siyah
konturlu yeşil renkli bir zemin üzerinde gösterilmiştir. Mozaik tabanda iyi korunmuş
olanlar, boğa, ikizler, yengeç, başak, terazi, akrep, yay ve oğlak burçlarıdır.131 Mozaiğin
üzerinde pagan unsurlar olan Sol Invictus, Hercules gibi betimlerin yer alması döşemenin
Hristiyanlık öncesi bir zaman dilimine ait olduğunu işaret etmektedir. Desen kompozisyonları ve teknik özellikleri incelendiğinde ise yüksek kaliteli ince bir işçiliğe sahip
olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Mozaik döşeme üslup özelliklerine göre MS. 3. ve
4. yüzyıla tarihlenmektedir.132 Benzer mozaik tabanların sinagoglarda bulunmuş olması,
Tophane’de Geç Antikçağ’da yaşayan bir Yahudi cemaate ve dolayısı ile sinagoga işaret
etmektedir.133
124
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Çıtakoğlu, 2015, s. 9 Levha 6a.
Baykal, 1993, s. 58-59; Özkan-Ünal, 2009, s. 39, dipnot 37; Okçu, 2009, s. 40; Çıtakoğlu 2015, s. 18.
Çıtakoğlu 2015, 21.
Özkan - Ünal, 2009, s.53
Özkan - Ünal, 2009, s. 54.
Çıtakoğlu, 2015, s. 21 Levha 19a-b.
Çıtakoğlu, 2015, s. 22 Levha 20b.
Çıtakoğlu, 2015, s. 22 Levha 21a-b, 22a-b.
Çıtakoğlu, 2015, s. 25.
Şahin 2009, s. 109.
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Mozaiğin çıktığı alanda 2015 yılında Osmangazi Belediyesi’nin desteğiyle Bursa Arkeoloji Müzesi başkanlığında arkeolojik kazılara yeniden başlanmıştır (Resim 18).
Kazı sonucunda atık suya ait üzeri sal taşları ile kapatılmış kanallar, çok sayıda değişik ölçülerde su künkleri, yapı temelleri, Bizans ve Osmanlı dönemi sırlı seramikler ile
Osmanlı lüleleri bulunmuştur (Resim 19).134
Orta Pazar Caddesi’ndeki temel kazısı sırasında bulunan mermer bir kadın
heykeli,135 kanal hafriyatı sırasında MÖ. Geç 1. yüzyıl ve MS. 1. yüzyılın ilk yarısına
tarihlenen mermer erkek portreleri136 veya Nakkaşlı Sokak 11 numaralı kazı alanında
çıkarılan kadın portresi137 bu aksın Roma İmparatorluk döneminde kullanılan decumanus
maximusa (doğu-batı caddesi) işaret etmesi açısından önemlidir.
Yenal, kuzey-güney doğrultusunda uzanan cardo maximus caddesini Kavaklı Yer Kapı Caddesi aksında göstermektedir.138 Kavaklı Caddesi üzerinde herhangi bir sondaj kazısı rapor edilmemiştir. Ancak 17, 24, 25 ve 32 numaralı sondajları, caddeye cephe
vermesi nedeniyle irdelemekte fayda vardır. 17 numaralı sondajda, doğu-batı istikametinde yola doğru uzanan ve tam plan vermeyen duvar kalıntılarından söz edilmektedir.139
Yol kenarında yer alan 24 numaralı sondajda hypocaust ısıtma sistemi nedeniyle olasılıkla bir hamam bulunmaktadır.140 Kavaklı Cami’nin batısında yer alan 25 numaralı sondajda değişik dönemlere ait temel kalıntılarının yanı sıra doğu - batı istikametinde yan yana
uzanan pişmiş toprak su künkleri açığa çıkarılmıştır.141 Su künkleri Kavaklı Caddesi’nin
decumanus maximusu dik açı ile kesen sokaklardan birisi olabileceğine işaret etmektedir.
32 numaralı sondajda yine değişik dönemlere ait temel kalıntıları rapor edilmektedir.142
Sonuç olarak, 17, 24, 25 ve 32 numaralı sondajlardan hareket ederek Yenal’ın iddia ettiği,
Kavaklı Caddesi’nin cardo maximus olabileceğine dair herhangi bir ipucu elde edemiyoruz.
Kaldı ki, Kavaklı Caddesi decumanus maximusu kentin ortasından ikiye ayıracak
kadar merkezi aks üzerinde değildir, çünkü kentin doğu yarısında kalmaktadır (Resim 1).
Geç dönem yapılaşmaları ile akslar birbirine çok karışmış olsa da Helenistik kentin batı
sınırını oluşturan Tahtalı Sokak ile doğudaki surların yaklaşık orta aksında, olasılıkla
Fetih/Su Kapı’dan başlayan Oruçbey Caddesi yer almaktadır. Bu caddenin Roma Prusa’sında cardo maximus olabileceğini düşünüyoruz (Resim 20). 42 numaralı sondajda
açığa çıkartılan üzeri sal taşlarla kapatılmış atık su kanalı ve birbirine paralel dizilen çok
sayıda içme suyu künkü cardo maximus konusundaki hipotezimizi destekler nitelikte134
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Seramik örnekler için bkz. İnanan - Şahin 2017, 33-54; Şahin - Gülsefa 2017, 77-101.
Özkan - Ünal, 2009, s. 36, 144 Env. 1960.
Özkan - Ünal, 2009, s. 37 vd., 144 Env. 2092 ve 2096, 147 Env. 5691.
Özkan - Ünal, 2009, s. 113 Env. 10.3.2001, 167.
Yenal, 2011, s. 45.
Özkan - Ünal, 2009, s. 178-179.
Özkan - Ünal, 2009, s. 192-193.
Özkan - Ünal, 2009, s. 194-195.
Özkan - Ünal, 2009, s. 208-209.
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dir.143 Gabriel’in haritasında bu aks daha açık görülmektedir (Resim 1).144
Konumuzu ilgilendiren Bey Sarayı ile ilgili olabilecek sondaj kazıları ise Kale
Sokak’ta bulunan 38 ve 41 numaralı, Orhangazi Çıkmazı’nda yer alan 46 numaralı kazı
alanlarıdır. Kazı raporlarına ulaşamadığımız için detaylı bilgiye sahip değiliz. Ancak
Emel Özkan ve Funda Ünal tarafından hazırlanan Hisarkeoloji isimli kitapta, 38 numaralı kazı alanında açığa çıkan bir su künkü ve devşirme olarak kullanıldığı bildirilen
mermer bir sütun kaidesi rapor edilmektedir.145 Çamur harcı ile moloz taşlarla örülmüş
niteliksiz temel duvarları dikkat çekmektedir. Fotoğraflardan, mermer sütun kaidesinin
oturduğu zeminin ana kaya mı, yoksa kültür toprağı mı olduğu tam seçilememektedir.
Su künkünün altında da kültür toprağı devam etmektedir. Kazılarda ana kaya seviyesine kadar inilmediği için sadece geç dönem yerleşimi hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.
Hemen bitişiğindeki 41 numaralı sondajda ise moloz taşlarla Horasan harcı kullanılarak
örülmüş nitelikli bir duvar kalıntısı söz konusudur.146 Sondaj 2’de bulunan yaklaşık 70
cm kalınlığındaki duvar doğu - batı istikametinde uzanmaktadır. Bu duvar için temel
duvarı ifadesi kullanılmış olsa da ortalama 100 cm derinliğe kadar inilmiştir. Fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla kültür toprağı aşağı doğru devam etmektedir. Duvarın doğuya
doğru ne kadar devam ettiği de belli değildir. Yani yine ana kaya veya ana toprağa inilmeden tamamlanan bir kazı söz konusudur. Orhangazi Çıkmazı’nda yapılan sondaj kazısında ise bir hamam yapısından söz edilmektedir.147 Tanıtım fotoğraflarından 41 numaralı
kazı alanında bulunan Horasan harçlı duvarlara benzer duvarların burada da yer aldığını
söyleyebiliriz. Ayrıca, hamamlara özgü olan hypocaust ısıtma sistemine ait herhangi bir
buluntudan bahsedilmemesi de kayda değerdir. Külhan olduğu değerlendirilen kalıntı,
su künkleri ve havuza benzer yuvarlak formu nedeniyle alanda sözü edilen kiliselerden
birisine ait baptisterion da olabilir. Kiremit zemin alanın kilisenin bir bölümü olmasına
engel değildir. Bu kalıntılar belki de ilk olarak Texier tarafından ileri sürülen Aziz Elias
(İlyas) Manastırı’na işaret etmektedir.148
Müze sondaj kazılarında Klasik döneme ait seramik parçaları yok denecek kadar
azdır. Helenistik dönemle birlikte seramik buluntular sayı olarak artmaya başlar.149 Roma
İmparatorluk dönemine ait en yoğun buluntu grubunu kandiller150 ve ağırşaklar151 oluşturmaktadır. Ağırşaklar kentte dokumacılığın yaygın olduğunu göstermesi açısından kayda
değerdir. En yoğun seramik buluntusu Bizans152 ve Osmanlı153 dönemlerine ait sırlı ve
sırsız kap kacaklardan oluşmaktadır.
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Özkan - Ünal, 2009, s. 228-229.
Gabriel, 2010, s. 25 Resim 6.
Özkan - Ünal, 2009, s. 220-221.
Özkan – Ünal, 2009, s. 226-227.
Özkan – Ünal, 2009, s. 238-239.
Texier – Pullan, 1864, s. 169; Eyice, 1962, s. 135 vd., dipnot 23
Özkan – Ünal, 2009, s. 56, 58.
Özkan – Ünal, 2009, s. 60 üstteki fotoğraf.
Özkan – Ünal, 2009, s. 60 alttaki fotoğraf.
Özkan – Ünal, 2009, s. 61 alttaki fotoğraf, 62 vd.
Özkan – Ünal, 2009, s. 76 vd.
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Sonuç
Kadim bir geçmişe sahip olan Bursa bilindiği kadarıyla Helenistik dönemde Prusa a.O., Roma İmparatorluk döneminde Prusa, Bizans Çağında ise Prousa
olarak adlandırılmıştır. Bundan dolayı da kentin ismi ilgili dönemdeki farklı şekliyle
gösterilmiştir.
Prusa a.O. Bithynia Krallığı döneminde, krallığın en güneyinde yer alan önemli
ve stratejik bir sınır kentidir. Roma imparatorluğu döneminde ise Bithynia ve Pontus
(Bithynia et Pontus) eyaletinde, “civititas libarate” unvanını almış özgür ve yargı hakkına sahiptir. Dion Chrysostomos gibi ünlü isimleri yetiştirmiş, zaman içerisinde çarpık
kentleşmeye uğramış, zaman zaman harap olmuş, yolsuzluklarla anılmıştır.
Hippodamos planda inşa edildiğini düşündüğümüz kentin ana caddeleri Orta Pazar Caddesi ve Oruçbey Caddesi aksında uzanmaktadır (Resim 20-21). Helenistik kentin
batı sınırı Tahtalı Sokak olmalıdır. Sur duvarlarının daha geniş alana yayılması Roma
İmparatorluk döneminde kentin büyüdüğüne işaret etmektedir. Bizans İmparatorluğu
döneminde ise “Theopolis” ismini alacak kadar çok sayıda kilise ve manastıra sahiptir.
Arap ve Türk akımları nedeniyle diğer Bizans kentlerinde olduğu gibi küçülmek zorunda
kalmış, Osmanlı’nın başkenti olmasıyla tarihinin en parlak dönemini yaşamıştır.
Genç Plinius’un mektuplarında, Prusa’da proconsulun konakladığı ve görev yaptığı bir “konuk evi”nden bahsedilmektedir. Bu yapı daha sonra olasılıkla Bizans tekfuruna hizmet etmiş, en sonunda ise Bey Sarayı’na dönüştürülmüştür. Bey Sarayı’nın, diğer
bir ifade ile Tekfur Sarayı’nın, bulunduğu olası yer, anayol ağlarına yakın ve hâkim bir
konumda olmalıdır. Kentin merkezini anlamak için decumanus maximus ile cardo maximusun kesiştiği noktaya bakmak doğru olacaktır (Resim 20-21). Bu nedenle sarayın Gabriel haritasında gösterilen yerde bulunması olasıdır. Bununla birlikte Yılmaz’ın önerdiği
B Kulesi de göz önünde bulundurulup, sarayın yayıldığı alanı Orhangazi Çıkmazı’na,
yani doğuya doğru, genişletmek de mümkündür. Bu genişleme Kandes’i haklı çıkaracak
gibidir. Çünkü Kandes, Bey Sarayı’nı, Hisarın tüm kuzey yakası boyunca uzayan, aralarında bağlantı bulunmayan birbirinden kopuk birden fazla yapının bir araya gelmesiyle
oluşan bir kompleks olarak düşünmektedir.154 Biz de bu öneriye katılarak, saray ve idari
birimlerden oluşan külliyenin decumanus maximusun kuzey hattı boyunca yayıldığını
düşünüyoruz.

154 Kandes, 2009, s. 140.
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Resim 1. Gabriel’in Bursa haritası (Foto: Gabriel 1958, 25 Resim 6).

Resim 2. Ahmet Vefik Paşa Hastanesi
(Kaynak: http://www.bursakutuphanesi.com/site/eskibursa_foto/789 (Erişim Tarihi: 25.04.2021).
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Resim 3. Galerilerden örnek (Foto: Faruk Özgökçe).

Resim 4. Kazı alanına genel bakış (Foto: Faruk Özgökçe).
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Resim 5. 2017-2019 kazıları (Foto: Faruk Özgökçe).

Resim 6. 2017-2019 galeri kazıları (Foto: Faruk Özgökçe).
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Resim 7. 2017-2019 kazıları, yapı temelleri (Foto: Faruk Özgökçe).

Resim 8. Eski müftülük yanında sur onarım çalışmaları (Foto: İbrahim Yılmaz).
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Resim 9. Bizans dönemi bazilikal kilise. Aziz Mikail Kilisesi?
(Foto: R. Ertekin, Şehrengiz, http://www.bursadakultur.org/tophanede_kilise.htm (Erişim Tarihi 25.04.2021)

Resim 10. “B Kulesi”nde restorasyon öncesi temizlik çalışmaları (Foto: İbrahim Yılmaz).
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Resim 11. “B Kulesi”nde kazı çalışmaları. Üstten görünüş (Foto: İbrahim Yılmaz).

Resim 12. Bey Sarayı’nı koruyan kule? (Foto: İbrahim Yılmaz).
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Resim 13. Yer Kapı mozaiği (Kaynak: Okçu, 2009, s. 35, Resim 3).

Resim 14. Zodyak mozaiği (Kaynak: Okçu, 2009, s. 49, Resim 27).
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Resim 15. Kaçak kazıdan sonra zodyak mozaiği (Foto: Emel Özkan).

Resim 16. 12 Burcun betimlendiği zodyak kuşak (Foto: Emel Özkan).
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Resim 17. Yaz mevsiminin personifike edildiği köşe panosu (Foto: Emel Özkan).

Resim 18. Tophane arkeopark kazısı (Foto: Kazı Arşivi).
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Resim 19. Tophane arkeopark kazısı. Su kanalları ve künkleri (Foto: Kazı Arşivi).

Resim 20. Decumanus Maximus ile Cardo Maximus aksları (Foto: Google Map).
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Resim 21. Bey Sarayı’nın olası yeri (Foto: Google Map).

72

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Kaynakça155
Baykal 1993
K. Baykal, Bursa ve Anıtları, Bursa 1993.
Brogillio - Perkins 1999
G.P. Brogillio - B.W. Perkins, The Idea and Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early
Middle Ages, Leiden 1999.
Corsten 1993
Th. Corsten, Die Inschriften von Prusa ad Olympum II. Die Geschichte der Stadt in der Antike Inschriften unbekannter Herkunft im Archäologischen Museum Bursa. IK. 40, Bonn 1993.
Cremer 1992
M. Cremer, Hellenistisch-römische Grabstelen im nordwestlichen Kleinasien, 2. Bithynien. AMS 4, 2,
Bonn 1992.
Çıtakoğlu 2015
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AN OVERVIEW OF PRUSA CITY’
HISAR DISTRICT IN THE LIGHT
OF ANCIENT SOURCES
Özet
Bursa’nın yerleşim merkezini oluşturan Hisar,
kentin kurulduğu günden bu yana kesintisiz
şekilde iskân edilmiştir. Helenistik dönemde
temelleri atılan, Roma döneminde büyük
bir gelişim gösteren ve işgal tehlikesinin en
üst noktaya ulaştığı Bizans İmparatorluğu
döneminde son halini alan Prusa kenti,
savunma özelliğiyle bölgede öne çıkan
kentlerden biri olmuştur. Zaman içerisinde
yok olsa da bu tarihi bölgede pek çok yapının
yer aldığı bilinmektedir. Bu çalışmada
kuruluşundan Roma egemenliğinin sonuna
kadar Hisar’da yer aldığı anlaşılan yapılar
ile “Bithynia Sarayı” olarak tanımlanan yapı
kalıntısına ilişkin tartışmalar ele alınacaktır.

Abstract
Hisar, the settlement center of Bursa, has
been inhabited continuously since the city
was founded. The city of Prusa, which was
founded in the Hellenistic period, showed
a great development in the Roman period
and took its final form during the Byzantine Empire, when the danger of occupation reached the highest point, became
one of the prominent cities in the region
with its defensive feature. Although it disappeared over time, it is known that there
are many buildings in this historical area.
In this study, the discussions on the buildings that were understood to have been in
the Hisar from its foundation until the end
of the Roman rule and the remains of the
building defined as the “Bithynia Palace”
will be discussed.

Anahtar Kelimeler: Prusa, Hisar, Roma İmparatorluğu, Saray

Keywords: Prusa, Hisar, Roman Empire,
Palace
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Giriş
Helenistik dönem ve Bizans egemenliği sırasında yaşanan savaşlar ve kuşatmalar
nedeniyle sarp arazilere ya da tepelere kurulan pek çok kale ve tepe yerleşimi ortaya
çıkmıştır. Örneğin Pergamon, Aigai, Assos, Termessos gibi tepe veya dağ üzerine inşa
edilen yerleşimler bu konuda akla gelen başlıca örneklerdir.1 Helenistik dönemde kurulan
Prusa kenti de savunmaya uygun bir tepede bulunmaktadır. Bithynia Krallığı tarafından
Phrygia Epiktetos (Eskişehir civarı) bölgesine karşı bir sınır karakolu olarak kurulduğu
anlaşılan Prusa (Yun. Προῦσα), Bithynia’nın güneydeki en önemli savunma kentlerinden
birisidir.2 5. yüzyıl yazarlarından Paulus Orosius, eserinin Mithridates savaşlarını aktardığı
kısmında Prusa için “çok güçlü bir şekilde güçlendirilmiş bir şehir” der.3 Bizanslı tarihçi
Khoniates, 13. yüzyıl başında Latinlerin Prusa kuşatmasındaki başarısızlığını kentin çok
güçlü bir surla çevrili olmasıyla ilişkilendirir.4 Sonuç olarak, kent bu güçlü savunma
özelliği sayesinde Bizans iç savaşı, Latin istilası ve Türklerle yapılan savaşlarda avantajlı
bir konumda olmuştur.5
Günümüzde Bursa Hisarı olarak adlandırılan bu bölgenin erken dönemine ilişkin
bilgilerimiz sınırlıdır; buna karşın yapılan son araştırmalar surların inşasına da Helenistik
dönemde başlandığını göstermektedir ki, bu da Prusa ad Olympum kenti Akropolisi’nin
(yüksek tepe) yani dini ve idari binalarının olduğu merkezin Hisar olduğunu
kanıtlamaktadır.6 2000 yılından sonra kapsamlı hale gelen arkeolojik çalışmalar ve 2014
yılından itibaren Bursa Osmangazi Belediyesi’nin “Hisar Arkeopark Projesi” kapsamında
yürüttüğü projenin de gösterdiği üzere Antikçağ’dan Osmanlı’ya uzanan süreçte Hisar ya
da diğer adıyla Bursa Akropolis’i kesintisiz bir tarihsel süreç yaşamıştır. Hisar’daki taban
mozaikleri, seramikler, harçlı ve harçsız duvarlarla örülmüş bina temelleri, kanalizasyon
kalıntıları gibi arkeolojik buluntuların önemli bir kısmı ile Osmanlı döneminde devşirme
malzeme olarak (Hisar Kapı yanındaki duvarda da görülebileceği gibi) kullanılan mimari
parçalar Roma-Bizans dönemine (ağırlıklı olarak 3.-8.yüzyıl) tarihlendirilmektedir.7
2016 yılında bulunan Mithras betimli taban mozaiği de Hisar’daki yerleşimlere olan
ilgiyi daha da arttırmıştır.8 Yine son yıllarda yapılan kimi çalışmalar neticesinde Osmanlı
dönemi Hisarı’na dair de önemli sonuçlara ulaşılmıştır.9

1 Akarca, 1998, s. 82-91.
2 IK 40, s. 26.
3 Oros, 2014, 6.2.23.
4 Khoniates 2004, s. 797-798.
5 Öyle ki Bizanslı tarihçi Laonikos Chalkokondyles de Prusa halkının ancak aç bırakılmasıyla kentin fethedilebildiğini
belirtir. Chalkokondyles, Hist. 1.15,17.
6 TIB XIII, s. 954.
7 TIB XIII, s. 955; Osmanlı dönemindeki tamiratlar için bkz. Göltekin, 2019, s. 16-23.
8 https://www.milliyet.com.tr/gundem/bursadaki-hisar-arkeopark-ta-mitras-mozagi-bulundu-2296424 (Erişim Tarihi: 21
Ocak 2021)
9 Çağaptay, 2011, s. 45-69.
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Bursa veya eski adıyla Prusa pros Olympon (Lat. Prusa ad Olympum) kentinin
kuruluşuna ilişkin birkaç farklı görüş mevcuttur: Coğrafyacı Strabon, Prusa ad Olympum
kentini I. Prusias’ın kurduğunu, doğa tarihi yazarı yaşlı Plinius ise kenti Kartacalı
Hannibal’in kurduğunu yazmıştır.10 Plinius, ayrıca kentin Olympos Dağı yakınında
olması nedeniyle “Olympena” şeklinde adlandırıldığına da değinmektedir.11 Byzantionlu
Stephanos da muhtemelen Strabon’dan yararlanarak kentin kurucusunun, Pers Kralı
Kyros’la savaşmış olan Kral I. Prusias olduğunu söyler.12 Nikaialı Arrianos da bu görüşü
destekler şekilde Prusa ad Olympum kentinin Nikomedes’in babası Monodontos (tekdişli lakaplı) Prusias tarafından kurulduğunu belirtir.13 Görüldüğü üzere hâkim görüş, bu
kenti Bithynia’nın fatih krallarından olan Kral I. Prusias’ın kendi ismiyle kurduğudur.14
Bu açıdan kent, Kral I. Prusias tarafından Kios ve Kieros’ta olduğu gibi sonradan ele
geçirilmiş bir kent değil, yeni kurulmuş bir kenttir. Öyle ki bölgenin Roma dönemindeki
önemli hatibi ve Prusa kentinin de yöneticiliğini yapmış olan Dion Khrysostomos şehrinin
ne çok büyük ne de çok eski olduğunu belirtmiştir.15

Resim 1. Prusa kenti kurucusu Kral I. Prusias

(Kaynak: RPC IV.1, 4825)

10 Str. XII.4.3.; Plin. NH. v.43.1.
11 Plin. NH. v.40.1.
12 “Prusa, Prusiada’dan farklıdır. Çünkü Bithynia’daki Prusias, adını Bithynia kralı Zielas’ın oğlu Prusias’a borçludur.
Buranın daha önceki adı Kios idi ve bu kentin sakinine de “Prusieus” deniyordu. Öbür yandan Prusa Kyros’a karşı
savaşmış olan Prusias tarafından inşa edilmiş olan küçük Bithynia şehrinin adı idi ve kökeni bu şehirden olanların adı
“Prusaeus (Prusalı-Bursalı)” idi. Nyssalı birinin Nyssaeus olarak adlandırılması gibi.” Steph. Byz. s. v. Prusa.
13 FGrHist 156 f29.
14 Bkz. Dörner 1992, s. 1076-1077; Kent kurulurken Kartaca Kralı Hannibal’in de önerileri etkili olmuş olmalıdır. Fakat
kent sikkeleri de kentin kurucusunun I. Prusias olduğunu kanıtlamaktadır. Bkz. Resim 1.
15 Dion. Or. 44.9.
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Bithynia Krallığı döneminde küçük boyutlu bir kent olan Prusa, Roma
egemenliğiyle birlikte sosyo-ekonomik anlamda önemli bir gelişme göstermiş, Bithynia
eyaletini oluşturan 12 kent arasında sayılmış ve bilinen en erken sikkesini de Roma
İmparatoru Nero döneminde (MS. 54-68) basmıştır.16
Savunma amacıyla kurulduğu anlaşılan bu kentte yer aldığı düşünülen kamusal ve
idari yapıların ne zaman ve hangi amaçla inşa edildiği ise günümüzde çokça tartışılan bir
konu olmuştur. Hem bu tartışmayı daha da açarak mevcut tartışmalara katkıda bulunmak
hem de Hisar’da yer aldığını düşündüğümüz antik yapıların varlığını göstermek adına
Antikçağ kaynaklarını inceleyerek çeşitli önerilerde bulunmak mümkündür.

Antikçağ’da Hisar’da Yer Alan Yapılar
Hellenistik dönemdeki kentleşmesine dair bilgilerimizin oldukça sınırlı olduğu
Prusa’nın asıl gelişimini Roma egemenliğinde özellikle de MS. 2. yüzyılda kazandığı
anlaşılmaktadır. Genellikle kraliyet hamamları, Olympos ormanları ve sur yapısıyla
bilinen Prusa kentinin Hisar Bölgesi’ne karşılık gelen kısmında da günümüze ulaşmayan
pek çok yapının olduğu bilinmektedir.17 Bunlardan önemli bir kısmının Roma döneminde
inşa edildiği bilinmekle birlikte, Geç Antikçağ’da inşa edilen çeşitli yapıların da olduğu
bilinmektedir.
Kentin en ünlü isimlerinden Dion Khrysostomos (altın ağızlı) döneminde Prusa
kentinin akropolisine inşa ettirildiği düşünülen veya yine Dion’un söylevleri sayesinde
haberdar olduğumuz çeşitli yapılar da söz konusudur. Dion döneminde yaptırılan,
güneşten ve yağmurdan korunmaya yarayan sütunlu/stoalı cadde bu dönemde yaptırıldığı
bilinen başlıca yapılardan biridir.18 Günümüzde Bursa Arkeoloji Müzesi envanterinde
bulunan bir yapı inşa yazıtı da bu söz konusu stoalarla ilişkili olmalıdır.19 Yine Dion’dan
öğrendiğimize göre kente bir de çeşme yaptırılmıştır. Dion kendisine gelen eleştirilere de
bu türden lüks yapılarla sınırlı kalmayıp, mümkün olması durumunda kenti tahkimatlar,
limanlar ve tersanelerle donatmak istediğini belirtmiştir.20 Ayrıca yine Dion’dan
öğrendiğimize göre kentte pek çok tapınak ve mabet bulunmakla birlikte, Zeus Tapınağı
yangın neticesinde yıkılmış, yangındaki kimi heykeller oradan kurtarılarak kentin en göz
alıcı yerlerine yerleştirilmiştir.21

16 RPC I, No. 2018-2019.
17 Ath. ii. 43; Steph. Byz. s. v. Therma.; Plin. epist. x. 23-24; 70; IK 39, No.4; Fernoux 2004, s. 378-380;
Bekker-Nielsen 2008, s. 25.
18 Dion. Or. 47.17.
19 IK 39, No.8.
20 Dion. Or. 45.12-13.
21 Dion. Or. 47.18.
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Yine Dion döneminde inşa edilen fakat mali kaynağı ortaya çıkarılamayan bir
kamu binası, kentteki rakip grup tarafından Vali Plinius’a şikâyet edilmiştir.22 Plinius’un
İmparator Traianus ile olan yazışmasında Dion’un, içinde İmparatorun heykelinin yer
aldığı ve bu yönüyle kutsal olan fakat niteliği tam olarak bilinemeyen kütüphaneli bir
yapıyla doğrudan bağlantılı sütunlarla çevrili bir avluda Dion’un oğlunun ve eşinin
mezarlarının bulunduğunu aktarmıştır.23 Kentte tartışmalara konu olan bu yapının da
Hisar’da yer aldığı ve gelecekte yapılacak olan kazı çalışmalarında çeşitli izlerinin
bulunabileceğini söylemek mümkündür.

Resim 2. Prusa Kenti-Hisar, (Çizim: Inger Bjerg Poulsen, Kaynak: Bekker-Nielsen, 2008, s. 53, fig.12)

MS. 110-113 yılları arasında Bithynia Valisi olan Plinius’un 81. mektubunda
geçen -hospitium kelimesinden hareketle kentte özel misafirlerin, yabancı konukların,
elçilerin veya valilerin konakladığı bir yapının da olduğu anlaşılmaktadır.24 Bu konak
yapısının kentin akropolisinde yani Hisar’da olabileceğini gösteren bir bilgi şu an için
söz konusu olmasa da kenti ziyarete gelen bir elçinin veya valinin kentin idari ve dini
merkezinde konaklamış olması muhtemel gözükmektedir.
Roma egemenliğiyle birlikte halk meclisi ve danışma meclisi gibi iki idari
yapının burada yer aldığı, yine Dion Khrysostomos döneminde conventus yani adli
yargı merkezi olmasına onay verilen kentteki mahkemelerin de yine burada yapılmış
22 Plin. epist. x.81.
23 Plin. epist. x.81-82.
24 Plin. epist. x.81.
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olduğu söylenebilir. Bu anlamda Hisar’da toplantıların yapılmasında kullanılan çeşitli
yapılar olması gerekmektedir. Antikçağ kaynakları incelendiğinde Dion’un söylevlerinde
bu yapılara ilişkin bazı bilgiler bulunmaktadır.25 Dion’un Apameialılar ve Prusalılar
arasındaki sorunları ortadan kaldırmaya yönelik verdiği bir söylevinde, konuyu hem
meclis binasında hem de tiyatroda gündeme getirdiğini belirtmektedir.26 Bu bilgiden
hareketle, günümüze kadar herhangi bir tiyatro-amfitiyatro yapısı ulaşmamasına karşın
Roma egemenliğinde meclis binası ve tiyatro binasının olduğu anlaşılmaktadır. Kentte
tiyatro yapısının varlığını doğrulayan çeşitli gladyatör yazıtları da söz konusudur.27 Bu
yazıtlardan bazılarında da Gladyatörlerin adaklarına ilişkin bilgiler de görülebilir. Yine
bölgenin ünlü komedya yazarlarından Philiston’un da Prusa kökenli olabileceğine dair
görüşler söz konusudur.28

Tartışmalı Bir Konu: “Eski Saray” ya da “Bithynia Sarayı”
Bursa kent merkezinde Hisar olarak adlandırılan tarihi merkezdeki yapılar
arasında halk arasında ve yerel tarihçiler tarafından “Bithynia Sarayı” veya “Eski Saray”
olarak anılan yapı kalıntısına ilişkin iki farklı görüş mevcuttur. Kimi araştırmacılara göre
söz konusu yapı Bizans egemenliğinde inşa edilmiş olan bir yapı, kimi araştırmacılara
göre de kökeni Yunan-Roma egemenliğine dayanan tarihi bir saray kalıntısıdır. Öncelikle
Bithynia Sarayı ifadesinin söz konusu yapının mevcut kültürden farklı ve Yunan-Roma
yapı kalıntılarına benzerlik gösterdiği için kullanıldığı bilinmektedir.
Kral I. Prusias’ın yaşadığı yıllarda Helenistik dönemin başlıca uygulamalarından
biri olan, kralın ele geçirdiği bölgede kendisinin veya eşinin adıyla bir kent kurması ve
bu yeri başkent yaptıysa bir saray kompleksi de inşa ettirmesi Helenistik dönemin sonuna
kadar devam eden popüler bir uygulamadır.29 Tiyatro, odeon vb. gibi çeşitli eğlence yapıları
ile dini yapıların inşası da klasik kültürün geleneksel inşa programıdır. Helenistik dönem
krallıklarının hemen hepsinin çeşitli kentlerde saraylar inşa ettirmesi günümüzdeki gibi
katı bir başkent anlayışı olmadığını, kralın seyahat ettiği kentteki sarayından da ülkesini
yönetebildiği bilinmektedir.30 Bu açıdan Kral I. Prusias’ın ele geçirdiği ve kendi adını
verdiği bu kente saray olmasa da kentte bulunduğu zamanlarda konaklayacağı bir idari
yapıyı inşa ettirmiş olabileceği söylenebilir. Fakat Prusa kentinden bahsedilen hiçbir
filolojik belgede veya epigrafik buluntuda saray veya krallığa ait bir yapı kompleksi
(Yun. basileia/basileion) ifadesinin geçmiyor oluşu nedeniyle olası saray yapısını tespit
için yalnızca arkeolojik kazılar ve buluntulardan yararlanılabiliriz.
Hellenistik dönemde Prusa kentinin komşularına bakıldığında, Perslerin Phrygia
25
26
27
28
29
30

Dion. Or. 40.6.
Dion. Or. 40.6.
IK 39, No. 45, 60, 171, 175, 1031, s. 231-232.
Suda. phi.364.
Strootman 2007, s. 55.
Strootman 2007, s. 55.
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Satraplarından olan Ariobarzanes’in ve ardıllarının Kios’taki ikametgâhında konakladığı
bilinmektedir.31 Bu açıdan Kios kentinde Pers-Helenistik dönemde saray veya saray
işlevi gören idari bir yapının olduğunu söylemek mümkündür. Strabon’un belirttiği üzere
Makedon kralı V. Philippos, bağımsız haldeki Kios kentini yerle bir ettikten sonra, savaş
sırasında kendisine yardım eden Bithynia kralı Prusias’a Kios arazisini vermiştir ki bu
tarihten sonra saray yapısına dair bir bilgimiz de bulunmamaktadır.32 Bölgeye yakın bir
başka kent olan, günümüzde Balıkesir Bandırma’ya lokalize edilen Daskyleion’da da
yine Pers Satraplığına ait olan sarayların varlığı bilinmektedir.33 Bölgedeki bir diğer saray
ise Bithynia Krallığı’na başkentlik yapan Nikomedia’da bulunmaktadır.34
Prusa kenti Kios, Daskyleion veya Nikomedia gibi tarihi bir idari merkez
olmamasına karşın gerek güvenli bir konumda olması gerekse de fındık, kestane, asma,
elma ve nar gibi ürünlerin bolca yetişebildiği verimli bir araziye hâkim olması nedeniyle
tarih boyunca cazip ve stratejik bir yerleşim yeri haline gelmiştir.35 Fakat taşımacılık
yapılabilir bir nehri olmaması ve dahası kendi topraklarından denize erişememesi,
kentin gelişimi açısından önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.36 Bu anlamda
kentin kurulduğu yıllarda sarayının da olduğunu söylemek zordur. Roma döneminde de
bu türden bir yapı kompleksinden bahseden filolojik bir kaynak veya epigrafik buluntu
söz konusu değildir. Kentte protos arkhon yani kentin yöneticisinin ikametgâhı veya
Plinius’un eserinde bahsettiği konukevi dışında bu türden bir yapının olduğunu söylemek
mevcut buluntular ışığında zordur.
Buna karşın Bizans egemenliğinde çeşitli hanedan mensuplarının ve imparatorların
bölgedeki kaplıcalarda vakit geçirmeye geldikleri sırada Prusa’da da ikamet etmiş
olabilecekleri belirtilmektedir.37 Yine kentin başlıca yöneticisi halini alan piskoposun
ve sonraları metropolitin de söz konusu bölgede konaklayabileceği piskoposluk sarayı
benzeri bir yapının inşa edilmiş olabilmesi mümkündür.38 Söz konusu bölgedeki dini
yapılar da düşünüldüğünde böyle bir yorum yapılabilinir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin erken dönemlerinde yoğun şekilde sürdürülen kazı
faaliyetleri sırasında Bursa kentinde efsane halini almış olan “Eski Saray”ı da bulmak
adına 1935 yılında Müze Müdürlüğü başkanlığında kısıtlı bölgede yürütülen bir kazı
çalışmasına başlatılmıştır.39 Yıl sonunda yapılan çalışmaları raporlayan dönemin İstanbul
31 Xen. Hel. i.4.7.
32 Str.XII.3; Ayrıca Makedon ve Bithynia Krallıkları arasında çeşitli evlilik ilişkileri de söz konusudur.
Bkz. App.Bell.Mithr. 1.2.
33 Xen. Hel. iv.1.15.
34 Plut. Flam.TFI 20.2-3.; Suet-Caes. 2; Cass. Dio. 43.20.1.
35 Prusa ve Olympos dağı civarında yetişen ürünler için bkz. Theoph.4.5.4.
36 Jones 1978, s. 1-2.
37 TIB XIII, s. 244; Khoniates 701-702.
38 TIB XIII, s. 213; Khazdan vd. 1991, s. 1750.
39 Arık, 1940, s. 236; Peker 2020, s. 138-139.
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Arkeoloji Müzeleri Müdür Yardımcısı Arif Müfid Mansel şu bilgileri vermiştir:
“Ahmet Vefik Paşa (Memleket) Hastanesi’nin -vaktiyle Eski Saray denilen
alanın- altında, yani Bursa’nın en yüksek yerinde varlığı haber verilen kapı ve
duvarın temizlenip açılmasıyla işe başlanmıştı. Bu yüksek yerin eski “Prusa”nın
akropolisi olması ihtimali içindedir. Dört metre derinliğe kadar inen hafriyatla
ele geçen yapı iki katlıdır. Üst kat şimdiki yer yüzünün pek yakınındadır. Burada
bir kilisenin apsidini hatırlatan değirmi (dairesel) bir duvar bulunmuştur.
Bu apsidli yapının altında, bu yapının temel kısımlarına ait olması muhtemel
zannedilen bir sıra oda ve koridorlar meydana çıkarılmıştır. Bunlar müstakil
biçimli, birbirine alçak kapılarla geçilen, üzerleri tonozlarla örtülü yerlerdir ki,
geniş bir salona inmektedirler. Bu büyük salonun da üstü tonozlarla örtülüdür.
Bu duruma bakarak bu alt kısmın, yukarıdaki (kilise olması muhtemel) yapının
“nef” ve “narteks”inin altına rastlayan yerler olduğu tahmin olunmaktadır.
Mimarlık eserleri çok iyi bir haldedir. Malzeme olarak: fazlaca kömür tozu ve
kiremit kırığı karışmış bulunan koyu renk toprak renginde harç ile biçimsiz ufak
kalker taşları ve çok yerde kaba tuğlalar kullanılmıştır. Kemerlerde, metallerde
sonradan onarım izleri görülmüştür…40”
Mansel’in yapıya ilişkin verdiği detaylar genel olarak bunlarla sınırlı olmakla
birlikte yapı katmanındaki oda ve koridorlar temizlendikçe çeşitli seramik buluntular,
bronz sikkeler ve mozaik parçaların da ortaya çıktığı belirtilmiştir. Buluntuların ve
mozaiklerin Eskiçağ Terminolojisinde Geç Antikçağ olarak tanımlanan Geç RomaErken Bizans dönemine (MS.4-6.yüzyıl) ait olduğunun belirtilmesi de yapının tarihine
dair önemli bir fikir vermektedir. Buna ek olarak kazı sırasında bulunan İmparator
Constantinus (MS. 306-337) ve ardıllarına ait çeşitli sikkeler, yapının 4. yüzyılda var
olduğunu kanıtlamaktadır.41
Roma egemenliği sırasında uzun yıllar süren Pax Romana (Roma Barışı)
sayesinde kentlerin surlara ihtiyacı kalmamış, özellikle Ege, Dalmaçya ve Akdeniz
kentlerinde savaş, kuşatma tehlikesi tamamen ortadan kalkmıştır. Fakat MS. 3. yüzyılda
yaşanan Got saldırıları neticesinde valilik kararnamesiyle işgal tehdidi altındaki tüm
kentlerin sur inşa etmesi istenmiş, kentler de birçoğu diğer yapılara ait olan mimari
parçalarla hızlı bir şekilde sur inşa etmiş veya var olan surları sağlamlaştırmıştır.42 Nikaia,
Prusias ad Hypium ve Prusa ad Olympum kentlerde söz konusu surlar günümüzde de
görülebilmektedir. Bu anlamda “Eski Saray” şeklinde tanımlanan yapıdaki dehlizler ve
tünellerin de yapımına bu dönemde başlanmış olunmalıdır. 2021 yılında Topkapı Sarayı
40 Arık, 1940, s. 236.
41 Arık, 1940, s. 236.
42 Bekker-Nielsen, 2008, s. 156-157.
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birinci avlusunda bulunan yer altı galerileri ve odaları da Hisar’daki söz konusu yapı
topluluğuyla benzerlikler göstermektedir.43 Bu açıdan Hisar’daki yer altı galerilerinin de
su ve yiyecek depolama işlevini gördüğü veya ilk olarak böyle bir amaçla inşa edilmiş
olabileceği söylenebilir.

Sonuç
Bursa’nın tarihsel merkezi olan Hisar Bölgesi, yüzyıllar boyunca idari merkez
olma özelliğini sürdürmüş, üzerinde yer alan tarihi yapılarıyla da daima dikkat çekici
bir yerleşim yeri olmuştur. Antikçağ’daki Hisar hem Prusa kentinin yönetim ve ibadet
merkezi, hem de başlıca kamusal merkezi olmalıydı. Surlarla çevrili bir savunma kenti
olsa da gerek arkeolojik çalışmalar gerekse de filolojik kaynaklar buradaki yerleşimin
oldukça farklı yapılara ev sahipliğini yaptığını göstermektedir. Kral I. Prusias döneminde
güneyden gelebilecek saldırılara karşı bir sınır kenti olarak kurulmuş ve surlar da ilk
olarak bu dönemde inşa edilmiştir. Roma egemenliğiyle birlikte sınır kenti özelliğini
kaybeden ve barışın hâkim olduğu kentte ünlü hatip ve yönetici Dion Khrysostomos’un
inşa programı sayesinde çeşitli kamusal yapılar inşa edilmiştir. Yine Dion’un söylevleri
sayesinde günümüzde konumu bilinmeyen tiyatro, meclis binası ve tapınakların varlığı da
açıkça görülmektedir. Dönemin bir diğer tanığı olan Bithynia et Pontus eyaletinin valisi
Plinius’un Prusa’da geçirdiği günlerde Roma İmparatoru Traianus’a yazdığı mektupların
bazılarında da Hisar’da olduğunu düşündüğümüz kimi yapılardan bahsedilmiştir.
Kütüphaneli ve avlulu bir yapı ile kente gelen önemli misafirlerin misafir edildiği bir
konağın varlığı görülmektedir.
Antikçağ’da genel itibariyle bu türden bir gelişim gösteren kentte bazı
araştırmacılar tarafından Helenistik veya Roma dönemine atfedilmeye çalışılan Bithynia
Sarayı olarak adlandırılan yapı ise gerek mimari özellikleri gerekse de ele geçirilen
buluntuları nedeniyle en erken Geç Antikçağ’da inşa edilmiş olan bir yapı kompleksi
olup, saray olabileceğini gösteren kesin bir buluntu veya belge de şu an için söz konusu
değildir. Erken Cumhuriyet döneminin buluntuları da göstermektedir ki söz konusu
yapıdaki en erken tarihli buluntu izleri MS. 4. yüzyıl başlarına tarihlendirilmektedir. Bu
anlamda Got istilası sırasında Prusa kentinin surlarını güçlendirirken “Bithynia Sarayı”
olarak anılan, su ve yiyecek depolanmasına imkân verecek idari nitelikli ve korunaklı bir
yapı kompleksi inşaatına girişilmiş olması mümkün gözükmektedir.

43 https://www.milliyet.com.tr/gundem/avlunun-altindan-cikti-topkapi-sarayinda-buyuk-kesif-6475984
(Erişim Tarihi 19.03.2021)
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THE BEY SARAY IN BURSA:
SPATIAL AND CROSS-CULTURAL
PERSPECTIVES ON THE RISE OF
THE EARLY OTTOMAN PALACE
Özet
Bursa’nın 1326 yılında fethedilip Osmanlı
idaresine geçtiğinde, kale içindeki pek çok yapı
gibi devşirildiği düşünülen idari ve garnizon
yapılarını barındıran sarayın, nasıl bir mimari
çerçevesi vardı? Popüler kültürde, Bey Sarayı
olarak bilinen bu yapı, aynı zamanda Bizans
geleneğinden gelen kentin yöneticisinin
içinde yaşadığı ve kenti idare ettiği Tekfur
Sarayı geleneğini de devam ettirmektedir.
Sarayın mimari çerçevesini tanımlamak için
bu yazı üç odağa sahip olacaktır. İlk odak,
günümüze herhangi bir fiziksel kalıntısı
kalmamış olan saray yapısını kenti gezen
çeşitli seyyahların verdiği bilgiler, bazı arşiv
belgeleri ve arkeolojik veriler yardımıyla
incelemektir. Bu bağlamda, öncelikle,
Bursa’daki Bey Sarayı’nın yazılı kaynaklarda
nasıl anıldığı tartışılacak ve yapısal özellikleri
değerlendirilecektir. İkinci olarak, saray
yapısı, 12. ve 14. yüzyıllar arasında Bizans,

Abstract
The Bey Saray in Bursa originally dates
to the Byzantine period, hence its popular
name in the Ottoman period of Palace of
the Tekfurs (or Beys), referring to the then
rulers of the city. But it also bears a continuity from the Byzantine to the Ottoman,
and it was reused by the Ottomans when
they conquered Prousa in 1326. What was
the original architectural framework of the
palace and its administrative buildings,
which were once located in the inner citadel? In order to demistify this enigmatic
building complex of which no standing remains can be verified, this article will have
three foci. First, we will examine travelers’
accounts, archival documents and results
from recent archaeological fieldwork to
discuss its architectural characteristics.
Second, we will draw on a wide range
of twelfth- to fourteenth-century palatial

Selçuklu, Aydınoğlu ve Saruhanoğullarına
ait saraylarla karşılaştırmalı incelenecektir.
Özellikle, Konstantinopolis’ten, Antalya’ya
ve Nif’e; oradan Konya, Manisa, Ayasoluk
ve nihayet Bursa’ya uzanan düzlemde
karşımıza çıkan saray yapıları karşılaştırmalı
bir anlatı yardımıyla kent içinde veya kent
dışında konumlanma biçimlerine bakılarak
incelenecek, bu yapı tipine yüklenen çeşitli
kültürel gelenekler değerlendirilecektir.
İkinci odakla bağlantılı olarak, üçüncü odakta
ise özellikle, Bey Sarayı’nın Erken Osmanlı
dönemindeki kullanımının yanı sıra, saray
kavramının sultanla birlikte hareket eden bir
kurum olarak görülmesi fikrine dayanarak,
kırsalda inşa edilen konutlar ve çadır saraylar
hakkında da bazı saptamalar yapılacaktır.
Bu şekilde, Bey Sarayı kültürlerarası
karşılaştırmalı bir yaklaşımla, bir mimari
mekân ve bir Osmanlı kurumu olarak
incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Bursa, Hisar, Bey Sarayı, Bizans, Anadolu Selçuklu
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complexes from the Byzantine, Seljuk,
Aydinid and Saruhanid realms to contextualize the question of siting and location
and better understand the relationship
between the architectural form and function. We will especially focus on the late
Byzantine palaces in Constantinople and
Nymphaion, the Seljuk kiosks in Antalya
and Konya and the principality-period kiosks from Ayasoluk and Manisa. Our final
focus will be devoted to describing how a
palace acted as an architectural and political testimony to the Ottoman ruler, one
that moved with him during campaigning
to accommodate the needs of a peripathetic court. Hence, we will expand our focus
from the Bey Saray to itinerant palaces
built with less durable materials, such as
tents, that were used cyclically. Within this
framework, through a nuanced re-reading
of the archival, architectural and archaeological evidence, we will present the early
Ottoman palace in the old city of Bursa as
both the residence of the ruler and as an institution shaped by many local forms and
incoming multi-cultural details.

Keywords: Bursa, Hisar, Bey Saray, Byzantine Palace, Anatolian Seljuk Palace
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Giriş
1724 yılında sahneye konulan Handel’in Tamerlano (Timurlenk) adlı üç sahnelik operasının ilk sahnesi, Bursa’daki Osmanlı sarayının odalarında ve duvarlarla çevrili
bahçesinde geçer. Opera, bir yandan I. Bayezid’in Timur’a tutsak düştükten sonra yaşadığı ızdırabı anlatır, diğer yandan da Bayezid’in kızı Asteria, Timur ve Pontus Prensi
Andronikos arasındaki aşk üçgenine odaklanır. Handel’in bu operasındaki saray kurgusu için nereden feyz aldığını bilemeyiz, ancak Bursa’da geçtiği hayal edilen bu öyküde
mekân olarak sarayın seçilmesi oldukça ilginçtir. Peki Bizans döneminde Saroz adında
bir tekfurun idaresinde olan ve Bursa’nın 1326 yılında fethedilmesiyle Osmanlı idaresine
geçen bu sarayın nasıl bir mimari çerçevesi vardı? Bu soruyu yanıtlamak için bu yazı üç
odağa sahip olacaktır. İlk olarak, günümüze herhangi bir yapı kalıntısı kalmamış olan
saray için burayı gezmiş pek çok seyyah, bazı arşiv belgeleri ve arkeolojik veriler incelenecektir. Bu bağlamda, öncelikle, Bursa’daki Bey Sarayı’nın yazılı kaynaklarda nasıl
anıldığı tartışılacak ve yapısal özellikleri değerlendirilecektir. İkinci olarak, saray yapısı,
12. ve 14. yüzyıllar arasında Bizans, Anadolu Selçuklu, Aydınoğlu, Saruhanoğullarına ait
saraylarla karşılaştırmalı incelenecektir. Özellikle, Konstantinopolis’ten Antalya’ya ve
Nif’e; oradan Konya, Manisa, Ayasoluk ve nihayet Bursa’ya uzanan düzlemde karşımıza
çıkan saray yapıları karşılaştırmalı bir anlatı yardımıyla kent içinde veya kent dışında
konumlanma biçimlerine bakılarak incelenecek, bu yapı tipinin çeşitli kültürel gelenekler
altında aldığı ifade değerlendirilecektir. İkinci hedefle bağlantılı olarak, üçüncü adımda
ise, özellikle, Bey Sarayı’nın Erken Osmanlı dönemindeki kullanımının yanı sıra, saray
kavramının sultanla birlikte hareket eden bir kurum olarak görülmesi fikrine odaklanılarak kırsalda inşa edilen konutla r ve çadır saraylar hakkında bazı saptamalar yapılacaktır.
Bu sayede, Bey Sarayı kültürlerarası karşılaştırmalı bir yaklaşımla, bir mimari mekân ve
Erken Osmanlı döneminin bir kurumu olarak incelenecektir.
Günümüzde Bursa Orduevi arazisi içinde kalan ve herhangi bir kalıntısı kalmamış bu saray yapısını incelerken Bizans döneminin Prousa kentinin 1326 yılındaki
fethinin ardından gerçekleştirilen Osmanlılaştırma ve yeniden kullanma sürecinin bir
parçası olduğunu söyleyebiliriz. Tıpkı günümüzde Tophane parkında bulunan Bizans yapılarının cuma camiye, Sultan Osman ve Orhan için türbeye dönüştürülmesi gibi Bizans
döneminden kalma idari bina ve yönetici konutunun bulunduğu bu alanın da Osmanlılarca devşirilmesi sorgulanacaktır.1 Zira, Bizanslı yerel yöneticilere hizmet veren bu
yapı, erken dönem Osmanlı sultanlarının yaşadıkları ve devleti idare ettikleri mekâna
dönüşmüş olmalıdır.

Saray ve Yakın Civarı Hakkında Bildiklerimiz
1855 depremi sonrasında, 1862 yılında Suphi Bey tarafından çizilen haritada
(Resim 1 ve 2) surlar içinde gösterilen iç kale ile dikdörtgen planlı alan saray olarak ta1 Çağaptay, 2020.
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nımlanmıştır. Bu planda doğu, batı ve kuzey yönlerinde toplamda on dört yuvarlak kule
ile çevrili, dik bir yar üstüne yerleşen, kuzey tarafında ise kare planlı üç kule daha görülmektedir. Bu alan, 17. yüzyılın önemli seyyahı Evliya Çelebi tarafından ve 18. yüzyıl
sonunda kenti gezen Oryantalist araştırmacı Joseph Hammer-Purgstall tarafından “das
innere Schloss” (iç kale),2 John Covel ise “Seraglio” (saray)3 olarak tanımlanmıştır.

Resim 1. Ayverdi’nin çizimi (Kaynak: Ayverdi, 1966)

Resim 2. Suphi Bey Haritası’nda saray

Osmanlıların 1326 yılında Bursa’yı fethetmeleriyle beraber Bizans dönemine ait
dini yapıları cami ve türbeye çevirerek kullandıkları gibi iç kalede yer alan tekfurun evini
ve garnizon binalarını da devşirerek kullandıklarını düşünebiliriz.4 Benzer şekilde, Osmanlı Beyliği’nin çağdaşı olan Saruhanoğullarının da hâkim oldukları Manisa kentinde
bulunan ve Manisa Kalesi içinde İznik imparatorları döneminde (1204-1261) inşa edilen
saray yapısının, Saruhanoğulları ve Osmanlılar döneminde yeniden kullanılmış olabileceği olgusu, yapılan arkeolojik yüzey araştırması çalışmasında benzer bir yaklaşımla
tartışılmıştır.5
O halde, Osmanlı’nın Bursa’yı fethiyle birlikte kullanmaya devam ettiğini düşündüğümüz ama aslında Bizans döneminde inşa edilmiş yapı nasıl bir mimari çerçeveye sahip olabilirdi? Bu soruyu yanıtlamak için Bizans’ın geç dönemine tarihlendirilen
surlarla çevrili kule evlerine kısaca göz atmak gerekir. Anadolu’da pek çok geç dönem
Bizans kenti dış surlarla korunurken, uç noktasında kentin yöneticisinin yaşadığı ve idari
merkezi barındıran bir iç kaleye de sahiptir. Bu bağlamda Bursa ile kıyaslanabilecek en
iyi örnek İzmit Körfezi’nde konumlanan Eski Hisar (Bizans dönemindeki adıyla Niketiaton) adlı kule-saray yapısıdır (Resim 3). Bu örnek özelinde Geç Bizans döneminde
koruma amaçlı olarak kule biçiminde inşa edilen ve surlarla çevrilen yapılar çeşitli ça2
3
4
5

Hammer-Purgstall, 1818, s. 42.
Covel, 1998, s. 150.
Çağaptay, 2020.
Ermiş, 2016, s. 255-257.
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lışmalarda tartışılmıştır. Aristokrat ve yönetici sınıfın yaşaması için inşa edilen bu tip
yapıların öne çıkan başka bir özelliği dikdörtgen bir plana sahip olmalarıdır. Çerçeveli
tuğla tekniğiyle inşa edilen bu kule biçimli yapının duvar kalınlığı 3 metreyi bulmaktadır.
Üç katlı olup, giriş katı penceresiz ve tonozla kaplı, orta katı alçak tavanlı planlanmıştır.
Yaklaşık 4,3 m olan son katı ise yapının görsel ihtişamına katkıda bulunur.6

Resim 3. Eski Hisar’daki kule ev, Gebze (Foto: David Hendrix)

İkinci örnek, 13. yüzyılın ortalarında inşa edildiği düşünülen İzmir Kemalpaşa’daki
Nif (Nymphaion) Sarayı’dır (Resim 4). Saf kesme taştan yapılmış masif zemin katının
üstünde çerçeveli tuğla tekniğiyle inşa edilen ve pencere açıklıklarıyla düzenlenen iki
kat daha yer almaktadır. Konstantinopolis’in IV. Haçlı Seferi sırasında istila edilmesiyle
beraber başkentten kaçan İznik İmparatorlarının (1204-1261) sarayı işlevini üstlenen bu
yapı, geniş bir düzlüğün tam ortasında yer alır. Cephesinin yüksekliği nedeniyle yine
savunma ve güvenlik amacı güden bir yapıya sahiptir.7

6 Niewöhner, 2015, s. 40-41.
7 Çağaptay, 2010 ve 2019b.
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Resim 4. Nif Sarayı, Kemalpaşa, İzmir (Foto: David Hendrix)

Antalya Serik yakınlarındaki Sillyon antik kentindeki ev de Geç Bizans dönemi seçkin sınıfına ait bir başka önemli örneği teşkil eder. Akropol duvarlarının tepesinde yükselen iki katlı bir kule görünümünü taşır. Penceresiz ve yüksek bir temel üzerine
inşa edilen bu yapının zemin katında az sayıda pencere ve bir kapı yer almaktadır. Üst
kat cephesi kemerli pencerelerle düzenlenmiştir ve ovaya doğru bakmaktadır. 5,65 ×
11,6 m’lik dikdörtgen plana sahip yapının iç mekânın odalara ayrıldığını söyleyecek
herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Duvarları yaklaşık 1 m kalınlığındadır. Bizans
mimarisinde, özellikle ev ve saray mimarisinde önemli çalışmalarıyla tanınan Philipp
Niewöhner’e göre bu ev, Orta Bizans döneminde Sillyon’da yaşayan bir imparatorluk
temsilcisinin ikametgâhı olabilir. Muhtemelen kentin 1207 yılında Anadolu Selçuklu
idaresine geçmesine kadar bu işlevi sürdürmüş olmalıdır.8
Her ne kadar Nif Sarayı sur duvarlarıyla çevrili olmasa da yukarıda bahsedilen
üç örnek, Orta Bizans döneminden itibaren önce Anadolu Selçukluların, ardından Geç
Bizans döneminde Osmanlılar ve onların çağdaşı olan diğer beylikler tarafından yapılan
kuşatmalar karşısında idareci ve aristokrat sınıfın hem barınmalarını hem de görevlerini
idame ettirebilecekleri alanları sağlayan yapıların varlığına işaret eder. Dikdörtgen planlı
ve kule görünümlü bu yapılar, mimari çerçeveleri nedeniyle koruma ve savunma amacına
hizmet eder. Aynı ihtiyaç Konstantinopolis’te inşa edilen geç dönem Bizans saraylarında da ortaya çıkmıştır. Ayvansaray semtinde kaybolmaya yüz tutmuş, yalnız kalıntıları
bulunan, aslen I. Aleksios Komnenos tarafından 11. yüzyıl sonunda inşa edilen, Blakernae Sarayı’na, 12. yüzyılın sonunda I. Manuel Komnenos tarafından eklenen dikdörtgen
planlı saray yapısı ve civarını koruma altına alan sur ve istinat duvarları bu bağlamda
örnek olarak verilebilir.9
8 Niewöhner, 2015, s. 41.
9 Mango, 1991, s. 293; Van Millingen, 1899, s. 122-125.
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I. Manuel Komnenos’un Blakernae Sarayı’ndan uzanan sur duvarlarıyla kentin
kara surları ile arasına eklemlenerek 1330’lu yıllarda Palaiologlar döneminde Edirnekapı’da inşa edilen Tekfur Sarayı ise kule biçimli inşa edilen bu konut biçiminin imparatorluğun başkentindeki en çarpıcı yansımasıdır (Resim 5). Aynı zamanda bir yapı birimi
olarak Geç Bizans dönemindeki saray algısının gelişiminde de olgun aşamayı temsil etmektedir.10

Resim 5. Tekfur Saray, İstanbul (Foto: David Hendrix)

Örnekler Yardımıyla Bursa Bey Sarayı’nın
Yapılı Çevresinin Değerlendirilmesi
Her ne kadar Bizans döneminde Bursa’daki saray ve idari yapı bütününün Konstantinopolis kadar büyük ölçekte yapılmayacağını kabul etmek gerekse de Bursa’daki
yapının da benzer planimetrik özelliklerle, muhtemelen daha küçük ölçekte yapılmış olabileceğini önerebiliriz. Bu bağlamda, Geç Bizans döneminde kent ve kırsalda inşa edilmiş kule ve köşk yapılarına baktıktan sonra, Anadolu’nun özellikle 13. yüzyıl başından
itibaren farklı toplumlar arasında devamlı el değiştiren coğrafyasında önce Anadolu
Selçuklulardan, sonra Osmanlıların çağdaşı olan Aydınoğulları ve Saruhanoğullarından
gelen verilere bir göz atalım: Konya’da Alaaddin Köşkü olarak bilinen ve 1173 yılında
II. Kılıç Arslan tarafından inşa edilen kule köşk yapısı kerpiç, tuğla ve ahşaptan inşa
edilmiştir. Üç yönde seyir terasına sahiptir (Resim 6). Balkonların bir odaya açıldığı bu
yapının büyük penceresinden Konya Ovası’na hâkim olmak mümkündür.11 Anadolu’da
Selçuklu döneminde yüksek noktalara uzaktan görünecek şekilde inşa edilen köşk yapıları, Osmanlılar tarafından geliştirilmiş ve sonuçta “kule-köşk” olarak tanımlanan bir
mimari tipoloji ortaya çıkmıştır.12 Osmanlı mimarisinde hayat bulan bu tipolojiyi salt
Anadolu Selçuklu mimarisinden gelen bir etki olarak görmek yerine, aynı dönemdeki
10 Van Millingen, 1899, s. 109-114; Ahunbay, 1997, s. 248-251; Niewöhner, 2015, s. 41-42.
11 Redford, 2013 ve Redford, 2015, s. 233-235.
12 Tanyeli, 1988, s. 188 ve Özlü, 2021.
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Bizans kule-saray tipolojisiyle kıyaslayarak incelersek Bursa’daki saray yapısının çerçevesi hakkında yeni saptamalar yapabiliriz.

Resim 6. II. Kılıç Arslan Köşkü, Konya (Kaynak: Yazar Arşivi)

Nitekim Konya’daki köşk, görsel ifadesi ve anıtsallığı itibariyle
Konstantinopolis’teki Blakernae, Tekfur Sarayları ve Nif’teki Laskaris Sarayı ile benzerlik taşır. Bu bağlamda, Bursa Sarayı’nın Erken Osmanlı döneminde nasıl bir çerçeveye
sahip olduğunu anlamamız için bir başka kıyas daha önerilebilir. Efes Antik Kenti’nde
Ortaçağ dönemi yerleşimi olan Ayasoluk Kalesi’nin akropolünde Mustafa Büyükkolancı
tarafından yürütülen kazılarda bulunan saray yapısını burada anmak yerinde olacaktır.13
Almaşık duvar örgüsü sisteminde inşa edilen saray birbirine eklemlenmiş yapılardan oluşur. Yapının birden fazla katı olduğu kazı ile ilgili yayınlarda tartışılmıştır. Bu argümanı
güçlendirecek bir başka kaynak ise John Covel tarafından 1670’lerde yapılan Ayasoluk
ve Efes gravürüdür (Resim 7).14 Bu gravürde sur duvarlarının ardından kare planlı gibi
görünen bir köşk yapısı göze çarpmaktadır. Efes Antik Kenti’ne doğru bakan bu saray
yapısının da Konya’daki gibi bir çıkmaya sahip olduğu önerilebilir. Bursa Sarayı’nda da
benzer çıkmalara sahip kuleli bir köşk yapısı olabilir mi? Çağhan Keskin, I. Bayezid döneminde Bursa Sarayı’nda yapılan gösterişli törenleri tartışan makalesinde, sultanın her
gün “âli burca” çıkıp halkın sorunlarını dinlediğinden bahseder.15 Evliya Çelebi, Bursa
Sarayı’nı duvarlarla çevrili, yüksek bir yerde, görkemli bir yapı olarak tanımlar: “Cümleden mükellef sarây-ı azîm ve âlî yukaru iç kal’ada pâdişâhlara mahsûs sarây-ı ke-bîrdir,” diye ekler.16 Bu tanımlama, Bursa’daki sarayın duvarlarla korunduğu ve yüksek bir
noktaya konumlandığı ihtimaline işaret edebilir. Bunlara ek olarak, 1827 yılında İsveçli
seyyah ve diplomat Carl Löwenhielm tarafından sulu boyayla yapılan Bursa panorama13
14
15
16

Büyükkolancı, 2009.
British Museum Add. MS 22912 no’lu elyazması, folyo 43v.-44r bk. Covel, 1998.
Keskin, 2014, s. 893.
Evliya Çelebi, 1998, s. 11.
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sında (Resim 8) tıpkı Covel’in Ayasoluk’taki Aydınoğlu Köşkü’ndeki gibi sur duvarlarının arkasından yükselen Bursa Sarayı’na ait yapılar bu görsel saptamamızı güçlendirir.17

Resim 7. Covel’in Efes Ayasoluk Panoraması (Kaynak: British Library, MS. Add 22912 46v-47 r.)

Resim 8. Löwenhielm, Gökdere’den Bursa Kalesi’ne Bakış (Kaynak: Stockholm National Library)

Löwenhielm’ın sulu boyasında da tıpkı Covel’in gravüründe olduğu gibi surların ardından görünen köşk önündeki ovaya hâkim bir konum sergiler. Anadolu’nun beylikler döneminden Osmanlı hakimiyetine geçiş yapan coğrafyasında, iç kale surlarının
ardındaki Bursa Sarayı’nın yanı sıra, 1365 yılında I. Murad tarafından Edirne’de inşa
edilen Eski Saray hakkında elimizde çok fazla veri yoktur.18 II. Murad döneminde Edirne’nin dışında inşa edilmeye başlanan ve sonradan oğlu II. Mehmed tarafından tamamlanan Yeni Saray’da bulunan, kule şeklinde inşa edilmiş Cihannüma Köşkü’nün kitabesi
Fatih dönemine ait 1451-1452 tarihlerini verse de köşkün II. Murad döneminde inşa edil17 Çağaptay, 2020.
18 Atasoy, 1995.
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diği araştırmacılar tarafından kabul edilmiştir.19 Manisa’da kent içinde yer alan saraydaki
kule-köşk ise II. Murad’ın kütüphane ve okuma odası işlevine sahiptir.20 Bu tipolojinin
en çarpıcı yansımaları belki de İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda Adalet Kulesi’nde hayat
bulmuştur.21

Yazılı Kaynaklarda Bursa Sarayı
Erken Osmanlı dönemi sultanlarının saray ve idari yapılanmasının Bursa’daki
mekânsal yansımasını anlamak için başvurduğumuz 14. yüzyıl Bizans ve Osmanlı kaynakları bu konuda bir sessizlik içindedir. Sarayın işlevi konusunda en çarpıcı metinsel
kanıtlar Memlük dünyasından gelmektedir. Cihan Yüksel Muslu, Memlük-Osmanlı ilişkilerini incelediği kitabında, 1381 yılında I. Murad’ın oğlu I. Bayezid ile Germiyanoğlu
emirinin kızı Devlet Hatun’un (Sultan Hatun olarak da bilinir) Bursa’da yapılan düğününden bahseder.22 Düğüne davet edilen Anadolu beyliklerinden gelen temsilcilerinin
yanı sıra, onur konuğu olan Memlük elçilerine “baş koltuk” tahsis edilmiştir. Kaynaklar,
her ne kadar Bursa’da yapılan bu törenin geçtiği mekânı saray olarak tanımlamasa da
olayın önemi nedeniyle düğün töreninin iç kaledeki sarayda gerçekleştiği düşünülebilir.
Benzer şekilde, 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi Katib Çelebi Cihannümâ’sında bu düğünden bahsederken, I. Murad’ın “Bursa yakınlarında ve Edirne›de” saraylar
yaptırdığına dikkat çeker. Murad’ın Bursa’da yeni bir saray mı inşa ettirdiğini veya iç
kaledeki saraya yeni bir birim mi eklediğini açıklamasa da böylesi bir saray yapısının
oğlu I. Bayezid’in düğün töreninden önce inşa ettirilmiş veya yenilenmiş olunabileceği
düşünülebilinir. Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından da tartışıldığı üzere, bahsedilen büyük
düğün töreni öncesinde Bey Sarayı’nda yeni bir düzenleme yapılmış olabilir. Alternatif
olarak, Bursa yakınlarında yeni bir bina da inşa edilmiş olabilir. Tarihsel perspektifte,
sonraki dönemlerde, Bursa’daki Bey Sarayı’nın düğün, sünnet, tahta çıkma gibi hanedanlık için önem taşıyan olaylara ev sahipliği yaptığı bilinir.23 Bu kutlamalardan en göze
çarpanı I. Murad’ın oğullarını 1364’te Sırp Sındığı Savaşı’nda Sırplara karşı kazandığı
zaferden kısa bir süre sonra Bursa’da sünnet ettirmesidir. Aşık Paşazade tarafından bize
bildirildiği üzere, 15. yüzyılın başlarında, II. Murad’ın babası I. Mehmed’in ölümünden
sonra tahta çıkma töreni ve nikâh töreni de Bursa’daki sarayda gerçekleşmiştir.24
Düğünlere, sünnetlere, tahta çıkma törenlerine ev sahipliği yapmış Bursa’daki
Bey Sarayı’nın nasıl bir mimari çerçeveye sahip olduğunu tanımlamak oldukça güçtür.
Bu sorunun birkaç sebebi vardır. İlki, bu sarayı anıtsal ve iddialı olmayan, dayanıklı malzemeden yapılmamış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yapının özünü büyük olasılıkla tuğla
19
20
21
22
23
24

Arel, 1996, s. 103; Özer, 2014, s. 30 ve Özlü 2021.
Tanyeli, 1988, s. 193 ve Kontolaimos, 2016.
Özlü, 2021.
Muslu, 2014, s. 69-71.
Baykal, 1986; Ayverdi, 1966, s. 117-293.
Aşık Paşazade, 2007, s. 48-49 ve 81-82.
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ve taştan inşa edilmiş Bizans ya da daha önceki dönemlere ait bir kabuk oluştururken,
Erken Osmanlı döneminde benzer malzeme ve belki ahşap kullanılarak yeniden kullanılmaya devam edilmiş olmalıdır. Bu anlamda, devşirilmiş olmamasına rağmen, Covel’in
yaptığı gravür bağlamında yukarıda da bahsettiğimiz Aydınoğulları’nın Ayasoluk kalesindeki köşkünün (Resim 9) almaşık tuğla ve taş düzenli duvar örgüsü ile iyi bir kıyas
teşkil edebilir. Kalede arkeolojik kazıları yürüten Mustafa Büyükkolancı’ya göre iki katlı
olarak inşa edilen bu köşkün üst katı ahşaptan inşa edilmiş olmalıdır.25

Resim 9. Aydınoğulları’nın Ayasoluk Kalesi’ndeki köşkü (Foto: Suna Çağaptay)

İkinci neden, Edirne’nin 1361 yılında fethedilmesi ve özellikle 1402 yılındaki
Timur istilasının ardından gelen Fetret Dönemi’nde Bey Sarayı’nın daha az kullanılmaya
başlanması ve bir anlamda kaderine terk edilmesidir. Edirne’nin fethiyle beraber bir dönem, Bursa ve Edirne eş zamanlı olarak başkentlik vasfını yerine getirmişlerdir. Nihayetinde, 1420’den sonra Osmanlı’nın ikinci başkenti Edirne’de yeni bir sarayın inşası Bey
Sarayı’nın önemini gölgelemiş ve bu yapının daha da bakımsızlaşmasına neden olmuştur.26 II. Murad’ın İsfendiyaroğlu emirinin kızı Devlet Hatun’la Bursa’da evlenmesinden
sonra, Sırp hükümdarının kızı olan eski eşi Mara Brankoviç’i Bursa’da bırakarak yeni
eşini Edirne’ye götürmeye karar vermiştir.27 Bir zamanlar düğünlere ev sahipliği yapan
Bey Sarayı’nın yerine, 1449’da I. Mehmed ile Dulkadiroğulları hanedanın kızı Sitti Hatun’un düğünü Edirne’de yapılmıştır.28 Böylelikle Amy Singer tarafından tartışıldığı gibi
Bursa’daki saray, 15. yüzyıl ortalarından itibaren, sultanlar tarafından ilgi görmeyen eski
eşler, cariyeler ve hizmetçilerinin yaşadığı bir mekâna dönüşmüştür.29
25
26
27
28
29

Büyükkolancı, 2009, s. 145.
Kontolaimos, 2016; Özer, 2014.
Singer, 2016.
Redford, 2004, s. 394-395.
Singer, 2016, s. 99.
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Bu dönemde Bey Sarayı’nı anlatan Batılı gezginler buranın özellikle surlarla
çevrili bahçelerini ve mermer çeşmelerini anlatmışlardır. Örneğin, 1588’de Alman gezgin Reinhold Lubenau’nun anlattığına göre saray alanı nerdeyse terk edilmiş durumdadır.30 Saray harabeye dönmüş, bahçesi ve yapay göl (büyük olasılıkla bir gölet) bakımsız
kalmıştır. Yaklaşık yüz yıl sonra, 1657 yılında John Covel şunları söylemiştir:31
“Manastıra (türbelerin ve Cuma Camisinin olduğu yeri kastediyor) 175 veya 180
adımlık mesafede küçük bir kalenin kalıntıları vardı…Fethin ardından ilk olarak
saray ve idari işlevli binalar yapıldı, ama şimdi Büyük Signor (Osmanlı sultanını
kastediyor) için biskot ve diğer ekmeklerin üretiminde kullanılmak üzere buğday
ve pirincin öğütülmesinden elden edilen ince bir unun üretildiği bir yere dönüşmüştür.”
Covel’in bu tanımlaması sarayın değişen işlevini hatırlatır. Bursa şer’iyye sicillerinden elde ettiğimiz veriler sayesinde IV. Mehmed (1642-1693) döneminde sarayın bulunduğu alanın çıkarılıp, batıya doğru kaydırıldığını ve bu dönemde yeni bir arz odası, bir
has oda, bir hamam, ahırlar ve saraçhane gibi bölümler eklendiğini öğreniriz.32 1682’de
kaleme aldıkları seyahatnamelerinde George Wheler ve Jacob Spon adlı seyyahlar ise
John Covel ve şeri’yye sicillerinden elde ettiğimiz verileri doğrular şekilde, Osmanlı’nın
erken dönemine ait ilk sarayın değişen işlevini ve yeni bir konut kompleksinin eklenmesini, “Bu kalede biri eski diğeri yeni olmak üzere iki saray yapısı vardır. Eskisi neredeyse
yıkılmıştır, sadece mısır ayıklamaya ve saray için un üretme hizmeti vermektedir” diye
anlatırlar.33 1825 yılında Löwenhielm tarafından yapılan çizimde de saray terkedilmiş ve
işlevsiz olarak görülmektedir (Resim 10).

Resim 10. Osmanlı saray yapısından bir detay (Çizim: Carl Löwenhielm, Kaynak: Stockholm Ulusal Kütüphanesi)

30
31
32
33

Lubenau, 1914-1915, s. 176.
Covel, 1998, s. 150.
Ayverdi, 1966, s. 330; Keskin, 2020.
Spon-Wheler, 1724, s. 215.
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Payitahtın Kalbi Bursa Bey Sarayı’na Yazılı Kaynaklar ve
Arkeolojik Verilerle Bakmak
Nebahat Avcıoğlu’na göre başkent ve saray kavramları hem kurumsal hem de
mimari olarak birbirine karşılıklı olarak hayat verir.34 Bu anlamda Bey Sarayı, başkent
kavramıyla saray kavramının birbirinden ayrılmaz olgular olduğunu bir kez daha hatırlamamızı sağlar. Saray ve köşk yapılarının hem devleti hem de sultanın varlığını ve gücünü
simgelemesi olgusu ve bunun mimari çerçeveye duvarlarla çevrili köşk benzeri kule biçimli yapılar şeklinde yansıması çeşitli çalışmalarda tartışılmıştır.35
Ancak, tıpkı at sırtında topraklarını idare etme sevdasında olan Osmanlı sultanı
imgesine uyacak şekilde, mekânsal ve idari bir kurum olarak saray kavramını Bursa iç kalenin sınırları dışında yaşar şekilde de düşünmek gerekir. Mütemadiyen hareket halindeki
bir sultanın ve onun yönetici sınıfının ihtiyacını karşılamak için Bithynia topraklarında
kurulmuş çadır saraylar veya geçici yapıları bu bağlamda düşünmek yerinde olabilir.
İslam dönemi saraylarını incelediği bir çalışmada Gülru Necipoğlu’na göre iki tip saray yapısı öne çıkar: Kale içinde konumlanmış saraylar ve kırsalda konumlanan bahçe
saraylar.36 Örneğin, Anadolu Selçuklu döneminde surlarla çevrili her kentin merkezinde
ve şehrin kırsalında birer saray vardır. Kırsaldaki saray hükümdarın günlük zevkleri olan
avcılık, at binme ve cirit oynama gibi işlerin yerine getirildiği bir alana dönüşmüştür.37
Erken Osmanlı döneminde idari bir merkez olarak saray kavramının önemli bir
yönü durağan veya sabit olmayan bir niteliğe sahip olmasıdır. Örneğin, 1331’de İznik’i
ve 1333’te Bursa’yı ziyaret eden Faslı seyyah İbn Battuta, Bursa’yı at üstünde bir kentten
diğerine gidip topraklarının idaresini elinde tutan Orhan’ın başkenti olarak değerlendirmiştir. İbn Battuta, Orhan’ı, “En büyük Türkmen kralı, maddi, toprak ve askeri zenginliğe sahip” olarak tanımlayıp Orhan’ın kentleri fethetme arzusuyla başkentinden uzakta
olduğunu da eklemiştir.38 Bu nedenle, bu dönemde sultanların yalnızca Bursa’da kalmak
yerine devamlı hareket halinde olduğunu söylemek mümkündür. Yazılı ve arkeolojik
kaynakların yardımıyla aşağıda tartışacağımız üzere Saruhanoğlu ve Aydınoğullarının
yalnızca kale içinde yer alan Ayasoluk, Birgi ve Manisa saraylarını değil, aynı zamanda
Spil Dağı ve Bozdağ’da konumlanan bahçe saraylarını ve çadır sarayları da kullanılıyor
olması durumu, Erken Osmanlı sultanlarının saray algısında da benzer bir durum olup
olamayacağı sorusunu aklımıza getirir. Zira, bu dönemde Osmanlı sultanın gittiği her
yeni kasaba veya fethettiği her kale, onun yeni sarayı haline gelmiş olabilir. Muhtemelen
bu nedenle Bursa’nın fethedilmesinden önce Osmanlı’nın hakimiyetinde olan Söğüt ve
34
35
36
37
38

Avcıoğlu, 2008, s. 191-192.
Gülsün vd, 1995; Çoruhlu, 2001; Kançal-Ferrari, 2009.
Necipoğlu, 1993, s. 15.
Redford, 2015, s. 232.
Gibb, 1958-1962, s. 451-452
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Karacabey gibi yerleşimler Bursa’dan önceki başkentler olarak kabul görmüş olmalıdır.
Bu durum, dönemin siyasi ve idari gerekliliği olarak Bursa dışında, örneğin Yenişehir’de,
yeni sarayların inşa edilmesine olanak vermiştir.39
Bursa Bey Sarayı ile kıyaslanabilecek bir diğer örnek Birgi Sarayı’dır. Aydınoğlu
Mehmed Bey döneminde kış mevsimi ve sefer hazırlıklarının yapıldığı mekân olarak
kullanılan Birgi Sarayı’ndan da tıpkı Bursa Sarayı gibi herhangi bir kalıntı yoktur. Ancak,
sarayın çarpıcı mimarisi konusunda İbn Battuta bize önemli detaylar verir. Seyyahın anlattığına göre bu saray iki kısımdan oluşur: Giriş kısmı ve konukların ağırlandığı, halı
ve kilimlerle kaplı kabul odası. Giriş bölümünde sağlı sollu dizili duran, ucu kırmızı
işlemeli beyaz ipekten tunik giyen Grek kölelerden hayranlıkla bahseden Battuta, kabul
salonunun ortasında bulunan, dört köşesine tunçtan aslan heykelleri yerleştirilmiş bir süs
havuzunu da anlatır. Ayrıca, kabul salonunda Kurân-ı Kerim okuyan hatiplere değinir.
Yemekte üzümlü ve narenciyeli şerbet ikramı, sofrada kullanılan altın ve gümüş kaşıklar
ve seramik tabaklar hakkında da bilgiler verir.40
Birgi Sarayı’ndaki misafirperverlik, sofra adabı ve sarayın mimari düzeni göze
alındığında Bursa’daki Erken Osmanlı dönemi saray yapısı için de benzer bir mekânsal
kurgu hayal etmek mümkün olabilir mi? Bunu anlamanın belki de tek yolu arkeolojik
araştırmadan destek almaktır. 2009 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Orduevi arazisinde farklı noktalarda yürüttüğümüz yeraltı görüntüleme radarlı yüzey araştırmasının sonuçlarına dayanarak yaptığımız yayınlarda, sarayın Geç Antik dönemden
itibaren tarihlenen konut birimlerinin üzerine inşa edildiğini gözlemledik. Özellikle Tophane Parkı’nda bulduğumuz, Bizans dönemine tarihlediğimiz mimari kalıntılara sahip
yapılarla benzer derinlikte olduğunu (1,2 - 1,8 m) saptadığımız, 11x8 m veya 13x11 m
ölçülerinde birbirine eklemlenmiş ve kaplama taşla kaplı dikdörtgen planlı yapılardan
bu bağlamda bahsetmek gerekir (Resim 11).41 Elde ettiğimiz verileri, Bursa Arkeoloji
Müzesi tarafından Haşim İşcan Parkı civarında yapılan kurtarma kazılarının sonuçlarıyla
birleştirmemiz gerekir.42 Bu sayede, iç kalede konumlanan saray yapısının değişen ve
dönüşen işleviyle Bizans’tan Osmanlı dönemine kadar süreklilik gösteren önemli bir alan
olduğu saptamasını yapabiliriz. Orduevi arazisinde bahçede yürütülen diğer taramalarda,
0,9 m - 2,1 m derinlik arasında ise surlara ait burçlar ve duvar kalıntıları da saptanmıştır
(Resim 12).43
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Altınsapan, 2005; Çağaptay 2019a; Çağaptay 2020.
Gibb, 1958-1962, 2, s. 440-442.
Çağaptay, 2014.
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Resim 11. Orduevi otopark alanında toplanan yeraltı görüntüleme profili

Resim 12. Orduevi bahçe ve yeşil alanında toplanan yeraltı görüntüleme profili

Yerleşik ve Göçebe Düzen Arasında: Bursa Bey Sarayı ve Ardılları
13. ve 14. yüzyıl Anadolu coğrafyasında hayat bulan Anadolu Selçuklu, Moğol/
İlhanlı ve Beylikler gibi toplumlar göçebe kültür olarak kabul edilirler. Bu nedenle barındıkları ve topraklarını idare ettikleri mekânlarında göçebe yaşam tarzına uygun, geçici
saray veya çadır gibi yapılar olabileceği iddia edilmiştir. Oysa, geçici saray ve çadırların
yönetici sınıf tarafından kullanılmasını belirli bir coğrafya, kronoloji veya kültürle sınırlamak doğru bir saptama değildir. Bu tarz geçici mekânlarda yaşayıp, devleti idare etmek
Helenistik dönemden, Sasanilere, Romalılara, Ahamenişlere uzanan, sonrasında Bizans,
aralarında Eyyübi, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Memlüklülerin olduğu pek çok İslam
hanedanlığında da sık rastlanan bir durumdur.44 Çadırda idare edilen devlet kavramının
yalnızca göçebelikleriyle tanıdığımız kültürlere özgü bir durum olmayacağı konusunda
Scott Redford’un yorumlarını hatırlamamız gerekir.45
Erken Osmanlı bağlamında ise hem yerleşik düzene hizmet eden kent surları
içinde konumlanmış sarayları, hem de kırsalda inşa edilmiş köşk ve çadırları bu dönemin
44 Mullett, 2013, s. 499-500.
45 Redford, 2000 ve 2015, s. 232.
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yöneticilerinin gereksinimlerine en iyi yanıt veren çözümler olarak düşünmemiz gerekir.
Bu iki başlı yaşam, hem iklimsel (kentin sıcağında yaylaya kaçma) zorlukları aşmalarına
hem de askeri planlarını (sefer için hazırlanma) hayata geçirmelerine katkıda bulunmuş
olmalıdır. Bir yandan da hem yerleşik hem de göçebe düzende yaşayan tebaalarıyla da
iletişimlerini devam ettirmelerini sağlamış olmalıdır. Yerleşik düzene sahip olan toplumlara dâhil ettiğimiz Bizans’ta bile hükümdarların mevsimsel bir rota izleyip ya da askeri
gerekçelerle kent içindeki saraylardan kırsaldaki saraylara geçtikleri veya yeşil alanlarda
kurulan çadırları kullandıkları da çeşitli yazılı kaynaklarda karşımıza çıkar. Belki de bu
örneklerden en çarpıcı olanı Bizans dönemi yazarlarından Georgios Akropolites’in bize
aktardığı, İznik İmparatoru III. Ioannes Vatatzes’in Nif Sarayı’nın avlusunda çatılan bir
çadırda hayata gözlerini yummuş olmasıdır.46
Gezgin hanedanların ve yönetici sınıfın hâkim olduğu Ortaçağ Anadolusu’nda
Anadolu Selçukluları ve Bizanslılar’ın çadır saraylar kullanmaları bilinen bir olgudur.
Örneğin, Scott Redford, Anadolu Selçuklu dönemi saraylarının mimarisi ve peyzajını
incelediği çalışmalarında Alanya’nın kırsalında inşa edilen Hasbahçe ve Hacıbaba’daki
Anadolu Selçuklu kule köşklerinin, Konya’daki köşkten oldukça farklı olduğunu söyler.47 Kırsalda inşa edilen saraylarının en temel özellikleri avlanma amacıyla ormanlık
araziye ve su kaynaklarına yakın olmalarıydı. Bu durum, Bursa ve çevresindeki saray
yapılarının da mevsimsel kullanılıp kullanılmadığı sorusunu sormamızı sağlar. Anadolu
Selçuklular, Kayseri’deki Kubadiye’yi kış mevsiminde kullanırken, Beyşehir Gölü’ndeki
Kubadabad’ı ise yaz mevsimlerini geçirmek için tercih etmişlerdir. Benzer şekilde, Bizans kaynakları sayesinde İznik imparatorlarının kış sarayı, baharda yapılacak savaşlar
öncesi dinlenme ve strateji belirleme yeri olarak Nif Sarayı’nı kullanırken, yaz aylarında
daha serin iklime sahip olması nedeniyle İznik’teki saray yapısını kullandıklarını biliyoruz.48 Benzer bir mevsimsel kullanım ise Aydınoğullarında da gözlenmektedir. Aydınoğlu
Mehmed Bey’in yaz aylarında Bozdağ yaylasındaki seyyar sarayı kullandığını himayesindeki İmad oğlu Samarkandi’den öğreniriz.49 Yalnızca Mehmed Bey değil, oğlu İsa Bey
de Ayasoluk kalesindeki köşkten Bozdağ’a gitmiştir. Mehmed Bey tarafından Bozdağ’a
davet edilen İbn Battuta, bu yeri, “bir su akıntısıyla çevrili ve ceviz ağaçlarının gölgesi
altında bir yer” olarak tanımlar. Seyyar sarayın harqa olarak adlandırıldığını söyler. Bu
seyyar sarayın kubbemsi bir külahla örtülü ve keçe parçalarıyla kaplı tahta çıtalardan
oluşan iskeletinden bahseder. Işığı ve havayı içeri alacak şekilde ayarlanabilecek keçe
kaplı bu seyyar sarayın misafirlerin kabul edildiği bir kısmı da vardı.50
1313 yılında Saruhanlı idaresine ve ardından 1390 yılında Osmanlı kontrolüne
giren Manisa kentinde bulunan, şehzadelerin eğitim gördüğü bir bahçe saraydan da bah46
47
48
49
50

Freshfield, 1886, s. 385.
Redford, 1993 ve 2015.
Çağaptay, 2011, s. 360.
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setmek gerekir. Spil Dağı’nda, günümüzde Sultan Yaylası ve bazen Şehzade Yaylası diye
bilinen alanda konumlanan saray ve köşk kalıntılarını Evliya Çelebi 1671 yılında gezmiş,
saray ve ev kalıntılarından bahsetmiştir.51 Osmanlı kaynaklarına göre bu saray özellikle
Fatih’in oğlu Şehzade Mustafa tarafından kullanılmıştır.52 Feridun Emecen tarafından
sonradan yapılan çalışmalarda bu yapıyla ilişkili hamam ve başka yapıların varlığından
da bahsedilmiştir.53 Osmanlı tahrir defterlerinde Süsendıraz diye geçen ve bu nedenle
İznik İmparatorluğu döneminde inşa edilen Sosandra Manastırı’nın yeri olabileceği düşünülen bu alan,54 tıpkı Prousa’daki Tekfur Sarayı’nın Bey Sarayı’na devşirilmesi gibi
Bizans döneminin önemli bir manastır alanının bahçe saraya dönüşmesine ev sahipliği
yapmış olmalıdır.
Bir başka soru ise bu tarihten daha evvel Bursa’daki Bey Sarayı’nın yerine başka
sarayların geçip geçmediğidir. Örneğin, Timur’un Bursa’yı istila etmesinden sonra ve
Fetret Dönemi esnasında I. Mehmed tarafından inşa ettirilen Yeşil Külliyesi’ndeki Ters T
planlı cami ve imaret yapısının kullanım amaçları arasında yalnızca ibadetin olmadığı, bu
yapının aynı zamanda I. Mehmed’in konuklarını kabul ettiği arz odası veya saray yapısı
işlevini gördüğü halen süregelen doktora çalışmalarında incelenmektedir. Bu çalışmaların nihayete ermesini merakla beklerken, Yeşil Cami’nde gördüğümüz, Moğol-İlhanlı
etkisiyle yoğrulmuş Timurî esintiler taşıyan çinilerin, Kubadabad Sarayı yakınlarında
kazılan çini fırınlarında ele geçirilen ve Eşrefoğulları için üretildiği düşünülen siyah ve
turkuaz renkli çinilerle olan benzerliğini hatırlamalıyız.55 Yeşil’de ortaya çıkan bu çiniler, bir anlamda Osmanlı’nın Fetret Dönemi’ndeki siyasi dönüşümünün sanata yansıması olarak kendini göstermiş olabilir.56 Belki de saray kültürüyle ilişkilendirilen çinilerin
Bursa’daki Yeşil Cami’de kullanılması bu eşsiz yapının saray veya saray odası olarak
kullanıldığına da işaret edebilir.
Sonuç olarak Bursa’daki Bey Sarayı, Ortaçağ Anadolusu’nda gözlemlenen
mimari devşirme kültürü bağlamında incelediğinde özellikle ilgi çekici muhtemelen kule
köşk biçimli bir yapı olarak ortaya çıkmaktadır. Arkeolojik veriler ve yazılı kaynaklar
ışığında ele alındığında, Bizans yapısının Osmanlılar tarafından devşirilerek bir müddet
kullanıldığı, ardından sarayın farklı bir alana kaydığı ve yeni yapılar inşa edildiği, ancak daha sonra gözden düşerek terk edildiği söylenebilir. Ayrıca erken dönem Osmanlı
sultanlarının sefer halinde olmaları nedeniyle kent surlarının dışında geçici sarayları da
mesken tuttuklarını ekleyebiliriz. Bey Sarayı’nın geçirdiği dönüşüm ve sahip olduğu işlevler, ait olduğu coğrafya bağlamında, çeşitli Bizans, Anadolu Selçuklu, Erken Osmanlı
ve Aydınoğulları ve Saruhanoğullarına ait saray yapılarıyla mukayeseli olarak incelendiğinde daha iyi anlaşılmaktadır.
51
52
53
54
55
56

Tezcan, 1999, s. 160.
Uluçay ve Gökçen, 1939.
Emecen, 1989, s. 39.
Mitsiou, 2011.
Arık ve Arık 2008; Redford, 2015, s. 241.
Necipoğlu, 1990; Necipoğlu, 2005, s. 77-80 ve Yürekli, 2017, s. 739-741.

104

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Kaynakça
Ahunbay 1997
Metin Ahunbay, “Tekfur Saray, İstanbul, Turkey,” Secular Medieval Architecture in the Balkans
1300-1500 and Its Preservation, ed. S. Curcic-E. Hadjitryphonos, Thessaloniki, Aimosss 1997,
s. 248-251.
Altınsapan ve diğerleri 2015
E. Altınsapan, Z. Gökalp, H. Yılmazyaşar ve A. Gerengi,“2011-2014 Kazıları Işığında Eskişehir
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AN EXAMPLE FROM A BYZANTINE PERIOD PALACE: İSTANBUL
TEKFUR PALACE
Özet
İstanbul’da
bulunan
Tekfur
Sarayı,
Ayvansaray Bölgesi’nde, Blachernai Saray
bütünü içerisinde yer alan bir yapıdır.
İstanbul’da dört duvarıyla kalan tek sivil
mimarlık örneği olan yapının adı Osmanlılar
tarafından Bizans imparatorlarına verilen
“Tekfur” adından gelmektedir. Blachernai
Sarayı, İstanbul’un Latin işgali sırasında
çok zarar görmüştür. Tekfur Sarayı da kara
surları arasına inşa edilmiştir. Saray, avluya
bakan cephesinde görülen tuğla işçiliği
ve keromaplast bezemelerine dayanılarak
14. yüzyıla tarihlendirilebilir. Zemin katın
kemerlerle avluya açıldığı ve üstüne iki katın
geldiği yapının, ikinci katında küçük bir
bireysel şapel ve sokağa bakan kısımda da
küçük bir kapalı balkonu bulunur.

Abstract
Tekfur Palace (Palace of the Porphyrogennetos) in İstanbul is part of the Byzantine
Period Blachernai Palace constructed in the
Ayvansaray region of the city. Ottomans
called the Byzantine Emperors “Tekfur.” It
is a unique example of domestic architecture conserved with its four walls from the
Byzantine Period. Latin occupation of İstanbul destroyed most parts of the city and
Tekfur Palace was constructed in between
the two land walls of the city after the retreat of Latins. The Palace is dated after
its brickwork and ceroplastic decoration to
the 14th century. The arcaded ground floor
of the building opens to a courtyard. Twofloor high building has a private chapel
on the second floor and a closed balcony
overlooking the adjacent street.

Yapı Osmanlı döneminde farklı amaçlar için
kullanılmıştır. Bu nedenle de Bizans dönemine
ait çok fazla maddi kültür verisi alanda yapılan
kazılar sırasında ele geçmemiştir. Yapının
çok büyük olmaması yapıldığı dönemde
tören geleneğinin iyice azalması ve kalabalık
törenlerin yapılmamasıyla açıklanabilir.
Tekfur Sarayı ve Blachernai Saray ilişkisini
14. yüzyıl Akdeniz dünyasında var olan başka
düzenlemelerle de karşılaştırabiliriz. İspanya
Elhamra Sarayı ve yazlık kısmı Generalif’in
ana binalarla olan fiziksel ilişkisi, karşılaştırma
yapabileceğimiz bir örnektir.

The Ottomans gave different functions to
the building. Therefore i it is hard to find
original materials coming from the excavations that took place in the Palace. After
the Latin occupation of the city, large and
impressive ceremonies could not be organized, which might explain the dimensions of the building. One can compare the
landscape relation between the Blachernai
Palace and Tekfur Palace by comparing it
to other Mediterranean palaces of the 14th
century. Generalif,the summer palace of
the Alhambra Palace in Spain shows close
similarities with the physical organization
of Tekfur within the Blachernai complex.

Anahtar Kelimeler: Bizans Sarayı, Tekfur Sarayı, İstanbul, Blachernai

Keywords: Byzantine Palace, Tekfur Palace, İstanbul, Blachernai
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Giriş
Erken Osmanlı döneminden beri Bizans imparatorlarına “Tekfur” denilmektedir.
İstanbul’un Tekfur Sarayı, Bizans İmparatorluğu’na başkent olan Constanstinopolis’ten
su sarnıçlarını saymazsak, günümüze kadar dört duvarı ile korunarak gelebilmiş tek sivil
mimari örneğidir. Tekfur Sarayı, Edirnekapı ile Eğri Kapı arasında bulunan Bizans dönemi kara surları duvarlarından yararlanılarak inşa edilmiştir (Resim 1). 10. yüzyılda inşa
edilen Blachernai Saray bütünü (Ayvansaray) içinde, onun bir parçası olarak yer almaktadır ve sur duvarlarının içine yerleştirilen duvarlarla çevrelenerek iki katlı olarak inşa edilmiştir (Resim 2). Konuyla ilgili yazılı belge olmaması nedeniyle inşa tarihi tam olarak
bilinmeyen bu yapının avluya bakan cephe düzenlemesine bakılarak, 14. yüzyılda şimdiki
görünümünü aldığı kabul edilmektedir. Yapının Bizans dönemindeki adı da 20. yüzyıla
kadar belirsiz kalmıştır. Hebdomon Sarayı, Belisarios Sarayı, Konstantin Sarayı veya
Porphyrogennetos Sarayı olarak adlandırılan yapıya Osmanlı döneminde Tekfur Sarayı
veya Tekir Sarayı da denmiştir.1 Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan kaşıkçı elmasının da
burada çöp içinde bulunduğu varsayımı yapının saray olmasıyla ilgili hoş bir hikâyedir.2
İstanbul’da Bizans döneminde başka saray yapıları da bulunmaktaydı. Bunların
bazıları Büyük Saray gibi imparatorluk sarayları, bazıları yazlık saraylar, kimileri ise
aristokratların büyük konakları niteliğinde yapılardı.3 Doğu Roma İmparatorluğu döneminden itibaren inşa edilen bu yapıların yerlerine zaman içinde ya başka yapılar yapılmış
veya terk edildikleri için yıkılmışlardır. İstanbul kent dokusu içerisinde yer yer bazen
görülen bir cephe, duvar kalıntısı, kemerli alt yapı mekânları gibi mimari parçalarla varlıklarını sürdürmektedir. İstanbul Bizans sarayları üzerine tek tek makaleler olsa da tüm
sarayları değerlendiren genel bir araştırma bulunmamaktadır.4 Bizans’ın en görkemli imparatorluk sarayı olan, Sultanahmet Bölgesi’nde, Hipodrom’un yanı başında yer alan Büyük Saray’dan günümüze, ancak mimari plastik örnekleri ile yer mozaikleri gelebilmiştir.5 İstanbul’un Latin işgali (1204-1261) sırasında kent çok zarar görmüş, birçok yapısı
yıkılmış ve yağmalanmış, Ortodoks kiliseleri Katolik kiliselerine dönüştürülmüştür. Kent
tekrar 13. yüzyılın sonundan sonra toparlanmaya başlamışsa da eski görkemini kaybetmiştir.

1 Eyice, 1981, s. 39-40,
2 Bu hikâye, Raşit’in tarihine dayanmaktadır. Bkz. Eremya Çelebi, 1992, s.178, dipnot.307; Ayrıca bu hikâye değişik
popüler dergi ve gazetelerde de yayımlanmıştır. Örnek: Pasmacıyan, 1933; Alyanakyan, 1945. Bu yayınlara dikkatimi
çeken Garo Kürkman ve rahmetli Kevork Pamukyan’ a teşekkür ederim.
3 Bu yapılarla ilgili genel bilgi, plan ve fotoğraflarına bkz. https://www.thebyzantinelegacy.com/palaces
4 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti kapsamında Bizans sarayları ve rastlantısal kazılardan elde edilen malzemelerle
yapılmış sergi kataloğu için bkz. Danker-Çelik, 2011.
5 Tezcan, 1989; Büyük Saray Mozakleri Müzesi: https://muze.gov.tr/muze-detay?SectionId=MOZ01&DistId=MOZ
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Tekfur Sarayı
Bizans döneminde Porphyrogennetos (Büyük Saray’da hükümranlık simgesi
olan mor mermerlerle kaplı odada, babası imparator olduktan sonra doğanlara referans
verilmektedir) Sarayı olarak bilinen yapı İmparator VIII. Mihail Paleologos’un oğlu
Constantine’nin adına bu ismi aldığı kabul edilmektedir. Yapının Latin işgalinden sonra İstanbul’un tekrar VIII. Mihail Paleologos tarafından alınması ve Bizans yönetimine
geçmesiyle 1261-1271 tarihleri arasında inşa edildiği düşünülmektedir. Bu konuda yazılı
bir kaynak bulunmamakla beraber, Latin işgali sonrası Blachernai Sarayı’nın onarımları
ve belki de yeni bölümlerin eklenmesi sırasında inşa edilmesi olasıdır.6 Ancak yapının
inşasının iki evresi olduğu düşünülür. Birinci evre yapının altı kısmındaki taş örgülü
duvarlara göre 10. yüzyıla kadar indiren araştırmacılar vardır;7 ikinci evre, avluya bakan
cephe düzenlemesine göre 14. yüzyıla tarihlenir. 1328 yılında İmparator III. Andronikos
bir süre burada oturur. 1420 civarında İstanbul’un ilk haritasını yapan Buondelmonti8
tarafından burası “Palatium Imparatoris” yani İmparatorluk Sarayı olarak adlandırılır.
Saray, Bizans hanedan ailesi arasındaki iç savaşlara da konu olmuştur.
Tekfur Sarayı denilen bölüm günümüzde Ayvansaray’ın en yüksek noktasında
bulunur (Resim 3). Blachernai Sarayı’nın sınırları tam olarak belirlenmemişse de Haliç
kıyısından Tekfur Sarayı’nın olduğu kısma kadar setler üzerine kurulmuş değişik yapılardan oluştuğu düşünülmektedir. Ancak bu yapıların yerlerine 15. yüzyıldan sonra farklı
yapılar inşa edildiğinden ve 19. yüzyıldan itibaren kentsel doku neredeyse tamamen değiştiğinden Tekfur Sarayı ile Blachernai Sarayı arasında bina ve/veya yol bağlantısının
nasıl olduğu da bilinmemektedir. İstanbul’un topografisi nedeniyle Haliç’le Tekfur Sarayı arasında yüksek alanların ve setlerin olması, bu bağlantının nasıl olduğunu, hatta
bağlantının varlığını bile netleştirmeyi engellemektedir.
Osmanlıların 1453’te İstanbul’u fethi sırasında Tekfur Sarayı’nın ne durumda
olduğu hakkında fazla bir bilgi yoktur. Osmanlı döneminde yapı, önceleri saraya hediye
edilen fil gibi büyük hayvanların korunduğu bir yer olarak kullanılmıştır. 18. yüzyılın başında Sultan III. Ahmed ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından, İznik çiniciliğini
ihya etmek üzere buraya İznikli ustalar getirilerek, Tekfur Sarayı çini atölyesi kurulmuş
ve 18. yüzyıl ortasına kadar da bu iş için kullanılmıştır.9 Zaman içinde iç kısımları ve
çatısı yıkılmış olmalıdır ki, yapı daha sonra kuyumcu potacıları tarafından kullanılmış,
19. yüzyılda çevresinde cam üretimi de dâhil başka iş kolları da faaliyet göstermiştir. Bir
6 Talbot, 1993, s. 243-261.
7 Janin, 1964, s. 129-130.
8 Cristoforo Buondelmonti, 15. yüzyılda İstanbul Osmanlıların eline geçmeden, İstanbul’un haritasını yapmıştır. Harita
daha sonraları kopyalanmış ve başka haritalarının da çekirdeğini oluşturmuştur.
9 Yenişehirlioğlu, 2001, s. 179-192; Aynı Yazar 1995, s. 535-566 ve 2003, s. 329-344.
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dönem Yahudhane olarak da kullanılan sarayın 19. yüzyıl sonundan itibaren terk edildiği
anlaşılmaktadır. 20. yüzyıl başlarında harabe halinde olan Tekfur Sarayı’na bu dönemde
Arkeoloji Müzesi Müdürü olan Halil Edhem Bey müdahalede bulunmuş ve avluya açılan
kemerler arasına demir çubuklar yerleştirilerek sütunlar sağlamlaştırılmıştır. 1955 yılında
İstanbul’da ilk kez toplanan Uluslararası Bizans Kongresi öncesi Mimar Cahide Tamer
tarafından yapı temizlenip duvarları güçlendirilmişse de bir restorasyon çalışması yapılmamıştır. Uzun yıllar Ayasofya Müzesi’ne bağlı bir kentsel sit alanı olarak kalan yapı
onarılarak 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Tekfur Sarayı Müzesi
olarak açılmıştır.
Tekfur Sarayı’nda Osmanlı çini fırınlarını bulmak için yaptığımız kazılar sırasında yer yer Bizans dönemiyle ilgili bulgulara da rastlanmıştır. Bu bulgulara aşağıdaki
kısımlarda yeri geldikçe değinilecektir.

Mimari
Tekfur Sarayı bölgenin en yüksek yerinde ve kuzeye açık olarak yapıldığından
özellikle yaz aylarında serin kuzey rüzgârlarına açıktır. Yapının kuzey tarafında bir avlusu ve zemin üstü iki katı bulunur. Zemin kat kemerlerle avluya açılır. Avlunun ve yapının
girişi özgün değildir (Resim 4). Avlunun batı tarafından girişini belirlemek için Koruma
Kurulu tarafından yapılan kazı çalışmalarında giriş zeminine ulaşılamamıştır. Yapının
girişi büyük olasılıkla, avlunun dışında batı tarafında yer alan ve Blachernai Sarayı tarafından aşağıdan gelen bir rampa ile doğrudan birinci katta yer almaktaydı.
Sarayda 1993-1995 ve 2001-2003 yılları arasında yaptığımız kazı çalışmaları sırasında zemin katta birinci katı taşıyan sütun kaideleri dışında alt yapıyla ilgili başka veri
çıkmamıştır (Resim 5). Arkeoloji müzesinden gelen ve günümüzde avluda sergilenmekte
olan sütun başlıklarının bu kaidelerde bulunan sütun başlıkları olup olmadığı bilinmemektedir (Resim 6).
Zemin kat toprağı (Resim 5, 8) Osmanlı döneminde çini ve pota üretimi sırasında
çokça kazıldığından, burada kimi 13. yüzyıl sonu 14. yüzyıla tarihlenebilecek az sayıda
sgrafitto tekniğinde seramik kâse dibi ve “M” monogramlı bir madalyon dışında veri çıkmamıştır (Resim 7). Zeminin güney duvarı dibinde ise Bizans döneminden bir su kanalı
bulunmuştur.
Yapının birinci ve ikinci katına son restorasyonlardan sonra konan iç merdivenlerle ulaşılmaktadır. Ayrıca temizlenen kimi kısımlarda daha önceden görülmeyen yeni
mekânlara da ulaşmak olasıdır. Burada iki kat boyunca yükselen bir boş alan bulunmaktadır.
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Birinci ve ikinci katlar (Resim 9-10) günümüzde bölüntüsüz dikdörtgen alanlardır. Kara surlarına ait bir kuleye bağlantısı bulunan ve 50 m2’lik bir zeminden ibaret
olan birinci katın kuzey duvarında eşya koymaya yarayacak kimi nişlerin oluşu bu katın
daha önce kimi bölümlemeler ile ayrıldığını düşündürmektedir. Ancak söz konusu kattaki taban alanının fazla büyük olmayışı bu bölümlerin çok olamayacağını göstermektedir.
İkinci katta güney duvar tarafında bir niş içerisinde küçük bir bireysel şapel ve güney
doğu köşesinde de dışarda küçük bir balkon bulunmaktadır. Bölümlenmemiş bu alanın
toplantı için kullanılmış olabileceği düşünülebilir.
Her ne kadar bu yapıya “İmparatorluk Sarayı” denilse de aslında bir sarayda olması gereken, küçüklü büyüklü, farklı amaçla kullanılabilecek pek çok mekânın burada
olmadığı dikkati çekmektedir. Yapının çok büyük olmaması da kalabalık törenler için
yapılmadığı bilgisini destekler. Ancak, Latin işgalinden sonra Bizans İmparatorluk tören
gelenekleri de değişmiş ve eskisi gibi büyük görkemli törenlerin yapılmadığı bir dönem
gelmiştir. Serin rüzgârlar alması nedeniyle daha ziyade yazın kullanıldığı sanılan bu yapı
daha çok toplantılar, eğlenceler veya konuklar için tercih edilmiş olmalıdır.
Sarayın en özgün yanı avluya bakan cephesinde pencereleri çevreleyen kemerlerin dışında yer alan sırlı keromaplast süslemeler ve renkli tuğla işçiliğidir (Resim 11).10
Bu süslemelere göre yapı 14. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Duvarları taş ve tuğla almaşık duvar tekniğiyle inşa edilmiş yapının Roma geleneğini devam ettiren çifte kemerlerin dışında keromaplast bezeme, 14. yüzyılda İstanbul’a gelen seyyahların da dikkatini
çekmiştir. Seyyahlar yapının avlu duvarları seviyesinin daha üstünde yer alan bu bezemelerin uzaklardan bile gözüktüğünü, özellikle de yeşil sırlı süslemelerin güneşte nasıl
parladıklarını anlatmaktadırlar.
Bu tür keromaplast bezemeler, Paleologos dönemi Bizans mimarisinin özelliği
olarak Bulgaristan yapılarında da çokça görülür. Bunlar ayrıca Anadolu Selçuklu sanatında da özel biçimlendirilmiş seramikler olarak değil ama küçük sırlı kâseler olarak
türbelerin dış cephelerinin saçak altında veya tek mekânlı mescidlerin kubbe eteğinde de
kullanılmışlardır.
Tekfur Sarayı avlusunda yaptığımız sondaj çalışmaları ise kapalı alana oranla
çok daha karmaşık buluntular vermiştir (Resim 12). Bu araştırmalara bizim yaptığımız
kazılardan sonra Arkeoloji Müzesi’nin yaptığı ancak raporları yayımlanmamış kazıları
da eklemek gerekir.
Bizim yaptığımız sondajlarda, avlunun orta yerine doğru 2.3m derinliğinde birbirini kesen duvarlara rastlanmıştır. Bunların derinliği düşünülürse Roma dönemine kadar
geri gittikleri varsayılabilir.
10 Eyice, 1961, s. 25-28.
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Avlunun değişik yerlerinde kazılan küçük kuyucuklardan toprağın içinde istiridye kabukları çıkmıştır. Bu kısımların da büyük olasılıkla Theodosius dönemi surları
yapılırken kumun elendiği ve elenen kumun duvarların inşaatında kullanıldığı, bunların
şantiye kalıntıları oldukları varsayılabilir. Avlunun batı tarafında da rastlantısal olarak
gömülmüş iskeletler çıkmıştır. Dönemleri konusunda yorum yapmak güçtür.
Avlunun kuzey doğu köşesi ile avlunun kapalı mekânla birleştiği güney doğu
köşesinde 12. yüzyıla tarihlenen amfora parçaları bulunmuştur (Resim 13). Nergis Günse
bunları sistemli bir depolamadan çok, avluda çalışan işçilerin kullanıp bıraktıkları amforalar olarak değerlendirmiştir. Ayrıca İstanbul’a özgü Bizans dönemi beyaz hamurlu
seramik parçaları da az sayıda bulunmuştur (Resim 14).
Avlunun orta kısmında açtığımız kare bir kısımda ise (Resim 15) avlu zeminin
altında, kuzeyden gelen ve üstü Bizans kiremitleriyle kaplı pişmiş topraktan künklerle
yapılmış bir su yolu çıkmıştır. Aynı karenin güney tarafında ise aşağıya inen iki basamak
burada bir havuz olabileceği fikrini uyandırır.
2003 yılından sonra avluda sistemli bir biçimde ve derinlemesine kazı yapılmadığından, avlu mekânının, sarayın avlusu olmadan önceki kullanımı ve saray olduktan
sonraki kullanımı ile ilgili net bilgiler elde edilememiştir.
Ancak avludaki bu havuz olabilecek oluşumu değerlendirirsek, Sarayın mimarisini ve konumunu sadece Bizans dönemi içinde değil ama 14. yüzyılın tüm Akdeniz
dünyası ve yaşama biçimi kapsamında da düşünebiliriz.
Böylece Tekfur Sarayının büyük bir saray olan Blachernai Sarayı ile olan ilişkisi
düşünülürse ve yapının çok büyük bir saray yapısı olmadan belirli zamanlarda sadece
belirli toplantılar için kullanıldığını varsayarsak; Tekfur Sarayı’na en yakın Akdeniz dünyası örneği, İspanya’da Elhamra Sarayı’na 13. yüzyılda yapılan ve 14. yüzyıl başında
elden geçen ek yazlık bölüm olan “Generalif” kısmıdır (Resim 16).
Akdeniz dünyasında coğrafyanın sağladığı olanaklar ve saray yaşamında benzerlikler doğu ve batı Akdeniz dünyası için ortak özellikler gösterebilmekteydi. Antik
Yunan’dan beri devam eden avlu geleneği Akdeniz mimarisinin genel bir özelliği olmuş; avlu çevresinde oluşan bölümler 8. yüzyılda Emevi Saray geleneği ile İspanya’ya
da taşınmıştı. Blachernai Saray bütünün nasıl biçimlendiği ve bu bütünün içinde sarayın Haliç kenarındaki bölümleri ile setler halindeki üst bölümlerinin nasıl olduğunun
restitüsyonunu yapmak günümüz verileriyle olanaklı değildir. Ancak Generalif ve Elhamra ilişkisi bize Tekfur Sarayı’nın genel Blachernai Sarayı bütünlüğü içindeki yeri
hakkında bir fikir edinmemizi sağlayabilir.
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Resim 1. Tekfur Sarayı

Resim 2. (Kaynak: https://www.tekfursarayi.istanbul/tr/galeri#images-2)
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Resim 3. (Kaynak: https://www.tekfursarayi.istanbul/tr/galeri#images-1)

Resim 4. Giriş-sol alt dip köşe (Kaynak: https://www.tekfursarayi.istanbul/tr/galeri#images-5)
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Resim 5. Zemin kat sütün kaideleri (Foto: F. Yenişehirlioğlu)

Resim 6. Sütun başlıkları
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Resim 7. Bizans seramikleri (Foto: F. Yenişehirlioğlu)

Resim 8. Tekfur Sarayı Müzesi zemin katı
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Resim 9. Tekfur Sarayı Müzesi birinci katı

Resim 10. Tekfur Sarayı Müzesi ikinci katı

123

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Resim 11. Keromaplastların yeri ve renkli tuğla işçiliği (Kaynak: F. Yenişehirlioğlu)

Resim 12. Avlu sondaj alanları (Kaynak: F. Yenişehirlioğlu)
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Resim 13. Bizans dönemi amfora parçaları (Kaynak: F. Yenişehirlioğlu)

Resim 14. Bizans dönemi beyaz hamurlu seramikler (Foto: F. Yenişehirlioğlu)
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Resim 15. E2 Açması (Kaynak: F. Yenişehirlioğlu)

Resim 16. Generalif-Elhamra Sarayı 14. yüzyıl
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THE CAPITAL OF THE
BEYLİK FOUNDER:
ORHAN BEY AND BURSA
Özet
Osmanlı Beyliği’nin teşekkül safhasında
Bursa’nın fethinin önemli bir yeri vardır.
Beyliğin kurucusu Osman Bey’in iki
önemli hedefinden biri olan bu kadim kent,
sonunda onun oğlu Orhan Bey tarafından
ele geçirilerek beylik payitahtı haline
getirilmiştir. Orhan Bey, beyliğin devlete
dönüşümünün ilk safhasında, Bursa merkezli
bir yeni siyasi çatı oluşturmuş, bunun alt
yapılarını da hazırlamıştır. Bu anlamda idare
merkezi olarak Bursa’daki Bey Sarayı’nın da
söz konusu yapının çekirdeğini teşkil ettiği
söylenebilir.
Bursa’ya yönelik Osman ve Orhan Beylerin
tedrici fetih siyasetlerinin ele alındığı bu
yazı, Orhan Bey’i gerçek anlamda bir
“beylik kurucusu” olarak tanıtma, fetih
tarihi üzerindeki tartışmaları belli bir zemine
oturtma, Bursa’nın dolayısıyla Bey Sarayı’nın
konumunu belirleme bakımlarından yeni
yaklaşımlar ileri sürmektedir.
Anahtar Kelimeler: Orhan Bey, Osman Bey,
Bursa, Bey Sarayı

Abstract
Bursa holds an important place in the early periods of the Ottoman Beylicate. This
city was among the primary objectives of
the founder of the Beylik and eventually
it could be taken by the son of him, Orhan
Bey and declared as the capital. Orhan Bey
build a political formation centered in Bursa
in the period of transformation from Beylik to a state and he prepared the grounds of
this process. In this sense, the Bey Palace
in Bursa was constituting the administrative
core of this new political formation.
This paper deals with the gradual conquest
policy of Osman and Orhan Beys and presents Orhan Bey as a literally “beylik founder” and also attempts to ground the discussions about the date of the conquest. This
paper also proposes new approaches to locate Bursa and Bey Palace in this transformation period.

Keywords: Orhan Bey, Osman Bey, Bursa,
Bey Palace
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Bursa, konumu itibarıyla yerleşmeye müsait yapısı ve stratejik mevkii sebebiyle
tarihî süreçte daima ilgi çeken önemli bir müstahkem yerleşim yeri olmuştur. Osmanlıların kuruluş döneminde Bursa’nın Osman ve Orhan beylerin özel olarak hedefleri arasında
yer aldığı açıktır. Osman Bey’in tarihi kaynaklarda idealleştirilen Bursa tutkusu bu anlamda hemen hatıra getirilebilir. Muhtemelen Osman Bey, eğer ilk kroniklerdeki bilgilere
güvenecek olursak, bölgesindeki İznik ve Bursa’yı öncelikli hedefi olarak benimsemiştir.
Onun hedefleri teker teker oğlu Orhan Bey döneminde sonuca ulaştırılmış, babasının
izinden giden Orhan Bey, zamanla Bursa merkezli beyliğini bir ölçüde büyük bir devlete
dönüşecek son derece stratejik yeni kazanımlarla büyük adımlar atmıştır. Peki, Orhan
Bey’in babasının yanında ortaya çıkış macerasını ve Bursa’nın fethine giden süreci nasıl
açıklayabiliriz?
Osman Bey’in faaliyetleri hakkında geç tarihli ilk Osmanlı kroniklerinin ekseriya
tarihsiz ve karışık fütuhat anlatımlarından ve birbirini çoğu defa nakzeden bilgilerinden
yola çıkarak bir fetih çizgisini, kale ve elde edilen şehir ve kasabalar temelli düzgün ve
kronolojik olarak ortaya koymak hayli zordur. Bununla beraber çağdaş Bizans tarihçisi
Pachimeres’in verdiği bilgilerle yapılan karşılaştırma, en azından kabaca tarih konusunda daha aydınlatıcı olabilir. Böyle bakıldığında 1310-1320’ye kadar uzanan zaman dilimi, hızlı fetihlerin ardından gelen derin bir sessizlik devresi olarak tanımlanabilir. İşte bu
“sessiz” döneme ilk Osmanlı kaynaklarındaki bilgiler ışığında bakıldığında, birdenbire
Osman Bey’in yerini yavaş yavaş almaya başlayan yeni bir tarihi simayı görürüz. Bu
şahıs; Osman Bey’in oğlu Orhan Bey’den başkası değildir. Niçin bu kaynaklar Osman
Bey’in başka oğulları olduğu halde Orhan Bey’i özellikle bu sessiz devrin kahramanı
olarak ortaya çıkarmışlardır?
Bu sualin cevapları için hatıra gelecek en tabi açıklama, bu geç tarihli kaynakların Osman Bey’in yerine Orhan’ın geçtiğini bildikleri için böyle bir söylemi tercih etmiş
olduklarıdır. Fakat acaba gerçekten de Orhan Bey babasının sağlığında diğer kardeşleri
yanında sivrilmiş biri olamaz mı?
***
İmdi bütün bu hatıra gelen sorular temelinde, öncelikle çağdaş Bizans kaynaklarının bulunmadığı bu kritik sessiz dönemi Osmanlı kroniklerinin Orhan Bey’in faaliyetleriyle doldurmaya başlamaları keyfiyetinin, sonradan uydurma olmaktan ziyade, tarihi anlamda zemini olan bir hadiseler zincirine dayanmakta olduğunu düşünmekteyim.
Osmanlı kaynaklarında bilgilerden hareketle kurgumuz yahut daha doğru bir kelimeyle
istidlalimiz, Orhan Bey’in bilhassa 1315’ten itibaren “babasıyla müşterek bey” olma halidir.
Orhan Bey’in 1300’lü yılların başında delikanlılık çağında olduğuna şüphe yoktur. Adına yazılmış 1301 tarihli bir belge üzerindeki şüpheler sebebiyle bu tarihi esas
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almak pek mümkün olmamakla birlikte, söz konusu vesika, en azından onun hakkında
Osmanlı kroniklerinin daha erken tarihli fütuhat bilgilerini temellendirmede sentetik de
olsa bir yaklaşım sağlar. Bugün aslı kayıp olan ama kopyalarıyla bilinen bu küçük vesika
Orhan Bey’in tuğrasını taşımakta ve Şeyh İzzeddin İsmail ve atası İbrahim Şeyh’in yeri
olan Çalıca’nın onlara vakıf olarak verildiğini tescil etmektedir. Bununla beraber şekil
ve metin itibarıyla hayli problemli olan bu belgenin II. Bayezid dönemindeki vakıfların
iadesi çerçevesinde hazırlanmış olduğu ve bilgilerinin de tahrir kayıtlarına yansıdığı vaktiyle tarafımdan tespit edilmişti.1
Bunun dışında Orhan Bey’in babasıyla birlikte ancak 1305’ten itibaren muhtemelen delikanlılık çağına girdiğinde fiili şekilde askeri çatışmalara katıldığı, yine ilk Osmanlı tarihlerinin bilgilerine dayalı olarak ileri sürülebilir.2 Kendi başına müstakil akınlar
düzenlediği dönem için 1310’lu yılları beklemek gerekir. Bu sıralarda akın lideri olarak
kendine has bir askerî birlik kurmuş olma ihtimali yüksektir. Anlaşıldığı kadarıyla Orhan
Bey’in ilk parlak akınları Sakarya vadisi boylarına yönelmiş olduğu dönemde vuku bulmuş, bu da kabaca 1315’ten hemen sonra gerçekleşmiştir denilebilir.
Osmanlı kroniklerine inanmak lazım gelirse, onun babasından ayrı ilk katıldığı
askerî harekât, Akçakoca, Konur Alp, Gazi Abdurrahman ve Köse Mihal ile birlikte giriştiği, Karaçepiş, Karatekin ile Absu kalelerinin fethiyle sonuçlanan seferdir. Bu olayın
tarihi 1305 olarak verilirse de bu tarihin şüpheli olduğunu ve belki daha sonraki tarihlere
kaydırılması gerektiğini söyleyebiliriz. Kesin husus 1310-1324 yılları arasındaki “karanlık dönemde” Orhan Bey’in giderek babasının yanında onun gösterdiği “uç harekât
alanında” müstakil hareket etmeye başlayan bir askeri lider vasfı kazanmaya başladığıdır.
Bunun 1315’ten sonra daha bariz bir şekil aldığı ileri sürülebilir. Babası zamanında müstakil olarak giriştiği son seferin ise 1324’te Atranos (Orhaneli) seferi olduğu farz edilir;3
ona yine namlı uç beyleri eşlik etmiştir. Bu durum Orhan Bey’in ileride beylik yolunda
babası tarafından işaret edilen bir lider haline gelmiş bulunduğunu hatıra getirir. Bir ölçüde Osman Bey’in son yıllarında Orhan Bey babasıyla müşterek sayılabilecek bir idareci pozisyonunu kazanmış olmalıdır. Nitekim Neşrî açık şekilde Bursa fethi arifesinde:
“el-hâsıl padişahlığı/beyliği Orhan’a teslim edip kendi pîr olup mütekaid olmuş idi/olup
huzurda idi. Nitekim Murad Han dahi Sultan Mehemmedi tahta geçirip kendi Manisa’da
mütemekkin oldu, gayeti bu sonra peşiman oldu, ol olmadı” diyerek buna işaret ettiği
gibi durumu II. Murad’ın oğlu Mehmed (Fatih) lehine tahttan çekilme olayına benzetir, sonradan II. Murad’ın pişman olduğunu ama Osman’ın olmadığını söyleyerek ilginç bir mukayese yapar.4 Eylül 1323’te düzenlenmiş olan Asporça Hatun vakfiyesine
1 Konuyla ilgili tespit ve yorumlar için bkz. Emecen, 2003, s. 199-200 (Gözden geçirilmiş yeni baskı: İstanbul 2012, s.
309-311).
2 H. İnalcık kronolojik bir çerçeve sunarak Orhan Bey’in 1305’ten itibaren “tek başına” askeri seferlere katıldığı
kanaatindedir bkz. İnalcık, 2010, s. 46. Ben bunu biraz daha geç tarihe doğru çekmenin yerinde olacağı kanaatindeyim.
3 İnalcık, 2010, s. 46,47.
4 Mevlânâ Mehmed Neşrî, 2013, s. 58-59. İbn Kemal de 1320’den itibaren Osman Bey’in hastalığı yüzünden bütün işleri
oğluna devrettiğini, hatta daha da ileri giderek beylikten “feragat” ettiğini belirtir (İbn Kemal, I, 1970, s. 190).
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göre Osman Bey’in henüz hayatta olduğunu, 1324’te ise Orhan Bey’in beyliğin başında
bulunduğunu biliyoruz.5
Netice itibarıyla tekrar edecek olursak 1320’den itibaren artık Osman Bey’in
yerini, diğer kardeşleri arasında savaşçı kimliği ile öne çıkmış ve bu durumu babasının
yakın silah arkadaşları kudretli uç beylerince de teyit bulmuş Orhan Bey’in aldığı açıktır.
Böylece Osman Bey’in büyük ihtimalle rahatsızlığı sebebiyle geri plana çekildiği işleri
tamamıyla oğluna bıraktığı anlaşılır. Bir bakıma bazı Osmanlı kroniklerinin de belirttiği
üzere müşterek bir idare söz konusu olmuştur denilebilir. 1322’den itibaren etkili şekilde
kuşatma altına alındığı anlaşılan Bursa’nın ele geçirilişi sırasında Osman Bey’in hasta
olduğuna dair Osmanlı kaynaklarının verdiği bilgilere inanmamak için bir sebep yoktur.
Böylece 1324’te vefat ettiği kesin olan Osman Bey’in yerini tabii varisi sıfatıyla Orhan
Bey almıştır ve büyük ihtimalle onun beyliği üzerinde herhangi bir tartışma da yaşanmamıştır.
***
Anlaşıldığına nazaran Orhan Bey’in bu tarihi kimliğini bir “devlet kurucusu”
vasfıyla tavsife izin veren vakıalar Osmanlı kroniklerinde daha doğru bir zeminde yerini
bulmuştur. Bu noktada özellikle sahih şekilde ortaya çıkan ilk mühim malumat, Bursa
gibi uzun yıllardır kuşatma ve abluka altında tutulan önemli bir Bizans kentinin ele geçirilmiş olması keyfiyetidir.6
Bursa’nın Orhan Bey döneminde ele geçirildiği ve fetih tarihinin 1326 olduğu
konusunda yakın zamanlara kadar bir mutabakat oluşmuş olduğuna işaret etmeliyiz.
Özellikle kısa Bizans kaynaklarında verilen açık tarih, bu hususta şüpheye meydan bırakmaz. Bursa’nın Osman Bey’in sağlığında 1322’de zapt edildiğine dair bazı Osmanlı
kaynaklarının bu döneme dair çoğu defa güvenilmez kayıtlarından hareket ederek bu
tarihi öne sürmek hatalı bir düşünüşün eseridir. Ne olduğu bilinmeyen hayli geç tarihte
yazılmış, bir Menakıbname’nin metnine7 güvenerek sadece bunu ortaya koyarak Neşrî
dışında farklı tarihe işaret eden kaynakları devreden çıkarmak aceleci bir yaklaşımın ürünüdür. Daha önce de belirtildiği gibi Bursa aslında uzun süredir abluka altında tutulan bir
konumdaydı.8 Aynı durum zaman zaman Osman Bey’in diğer hedefi İznik için de geçerli
görünmektedir. Bursa ve İznik’e uzanan yolların kesilmesi ve buraların zaman zaman sıkı
şekilde kuşatılması kaynakların diline muhtemelen farklı yansımıştır. Bizans’ın 1321’de
başlayan ve yedi yıl süren iç savaş dönemi Bithynia kesimindeki şehirlerin İstanbul ile
irtibatlarını daha etkili şekilde koparma anlamında, Orhan Bey’e büyük bir fırsat vermiş
5 Uzunçarşılı, 1941, s. 277-289; Bursa Vakfiyeleri I, s. 24-29.
6 Bunun için bkz. Emecen, 2015, s. 43,49.
7 Seyyid Kasım’ın XVII. yüzyılda yazılmış menakıbına dayalı olarak ileri sürülenlerin, devlet teşkilat, bey sarayı vs. gibi
aşırılıkların, tarihi değeri olmadığı için bunlarla ilgili varak-pareleri burada zikretmeyi zait addediyorum.
8 Emecen, 2015, s. 43, not. 8.
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olmalıdır. Bizans kısa kronikleri abluka altındaki kalenin 1326 yılı 6 Nisanı’nda Osmanlıların eline geçtiğine açık şekilde atıf yaparlar.9
Osmanlı kaynaklarından iyi bir derleyici olan Neşrî, Bursa’nın fethi konusunda
Âşıkpaşazâde’nin anlatımını esas alırken ele geçiriliş yılını 1322 olarak verir. Ana kaynağı olan Âşıkpaşazâde’nin eserinden ise 1326 tarihi açık şekilde yer alır.10 Âşıkpaşazâde,
Bursa halkının açlıktan zebun olduğu, hisarı teslim etmek için bir bahane aradıkları, aciz
kaldıkları ve özellikle burayı Osman Bey’den başka kimseye vermek istemedikleri bilgisini, daha önceki gelişmeleri de vererek nakleder.11 Ona göre Dinboz bozgunundan sonra
kaçan tekfurları takip eden Osman Bey, Ulubat’a geldi, oraya sığınan Kite tekfurunu
teslim alıp Kite Hisarı karşısında katletti ve hisarı ele geçirdi, sonra Bursa önüne geldi,
baktı ki burası çok müstahkem yer ve “ceng ile alınmaz,” işi zamana bıraktı, bir havale
kalesi yaptırıp içine asker koydu, sonra bir başka kale daha inşa ettirip Bursa şehrini/
kalesini tamamıyla abluka altına aldı. Ama etraftaki köylerin ahalisine aman verdi, onları
kendi tebaası haline getirdi.12 Bu bilgiler Bursa’nın da İznik gibi Osman Bey döneminde
“uzun süredir” katı bir abluka altında bulunduğunu ve ikmal yollarının kesildiğini açıklığa kavuşturur. Peki, bu abluka hali ne zamandan beri devam ediyordu? İşte bu sorunun
cevabı Bursa’nın 1322, 1324 ve 1326’da alındığı yolunda kroniklerde yer alan muhtelif
tarihlerde aranabilir. 1322 tarihi bu abluka meselesiyle yakından ilgili görünür.
Âşıkpaşazâde daha sonraları, Atranoz tekfurunun izini sürüp onu bozguna
uğratan Orhan Bey’in Bursa’ya gelerek Pınarbaşı semtine konduğunu açıklar. Ekseri
dikkat çekmeyen nazım kısmında ise Bursa Kalesi’ndekilerin onun gelişini gördüğünü,
kalenin kolaylıkla kan dökülmeden teslim alındığını beyan ettikten sonra mensur metinde açıklamalarını sürdürerek Gazi Mihal’in aracılığıyla Bursa tekfuru Baras’ın (Oruç
Bey’de Barsak/Barasak) teslim olmaya razı geldiği ve anlaşma şartlarını belirledikleri,
tekfurun hazinesini bırakıp askerleriyle şehri terk ettiği açıklamasında bulunur. Hikâyesini biraz daha süsleyerek tekfurun yardımcısı Saroz’un Orhan Bey’in neden hisarı verdiniz sorusuna: “Devletiniz günden güne büyür biz bunu gördük, bizim ise devletimiz artık
söndü, ayrıca Osman Gazi üzerimize bir havale kale yaptı, onun zamanında köylerimiz
zapt olundu, bizi hiç anmaz oldular, biz onların rahat olduklarını bildik biz de rahatlığa
ermek istedik, hatta tekfurumuz mal yığdı fakat vermeğe nesne bulamadı, hisar bize hapishane oldu, halk açlıktan kırıldı” diye cevap verdiğini beyan eder.13
Bu hikâyeye bir kurgu gözüyle bakılabilir; ancak bu gibi metinlerin altında
bazı gerçekleri yakalamak da mümkün olabilir. Yani hikâye bir bakıma özünde doğru
9 Kılıç, 2013, s. 59, 68.
10 “fethün tarihi hicretin yedi yüz yirmi altısında vâki olundu Orhan Gazi elinden” Âşıkpaşazâde, 2013, s. 44.
11 Âşıkpaşazâde, 2013, s. 41.
12 Âşıkpaşazâde, 2013, s. 33-34. İdris-i Bitlisî havale kaleleri için 714 (1314) tarihini verir, fethinin 11 yıl sonra
gerçekleştiğini vurgular bkz. İdris-i Bitlisî, 2007, s. 245.
13 Âşıkpaşazâde, 2013, s. 41-44.
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bir temel taşır. Burada önemli olan husus H. 726 / M. 1326 tarihinin kalenin ele geçiriliş
tarihi olduğudur.14
Diğer bir tarihçi Neşrî de bu versiyonu izler ama fethin tarihini farklı olarak 1322
şeklinde verdikten sonra bu tarihte kimsenin “nizaı olmadığını,” yani bir bakıma bunun
doğru tarih olduğunu özellikle vurgular. Bu sonuca nereden vardığını ise açıklamaz. Halbuki tıpkı kaynağı Âşıkpaşazâde gibi ekseri kronoloji açısından hassasiyetiyle tanınan
Fatih dönemi vezirlerinden Karamanî Mehmed Paşa da eserinde 726 (1326) tarihini gösterir.15 Âşıkpaşazâde’nin ifadelerini nakleden Neşrî’nin asıl cevabını aradığı bir başka
husus, Osman Bey’in o yıllarda hayatta olup olmadığıdır. Âşıkpaşazâde gibi o da Osman’ın bu sırada hayatta olduğunu tekrarlar.16 Öyle anlaşılıyor ki, ulaştığı bilgileri telife
çalışan Neşrî 1326 tarihinde Osman Bey’in hayatta olmadığı bilgisiyle Bursa’nın fethinin
bu tarihte zikredilmesini bir tenakuz gibi görerek 1322 yılını daha makul bulmuş olabilir.
Âşıkpaşazâde ise aslında Osman Bey’in vefat tarihini vermez; fakat zımnen Bursa’nın
1326’daki fethi sırasında onun hayatta olduğu gibi bir kanaate yol açacak ifadelerde bulunur.17 Neşrî’nin düzeltmek istediği husus, bir ölçüde bu tenakuza dayanır. Sonraki tarihçiler bunu pek tartışmamışlardır; her iki tarihi ve olayları da kaynaklarından aktararak
ve bazen hayli süsleyerek kaydetmiş görünürler.18
Dikkat edildiğinde ilk kronikler olarak Karamanî Mehmed Paşa ve
Âşıkpaşâzade’nin verdiği tarih, bunların görme imkânı olmadığı kısa Bizans kroniklerindeki tarihle açık şekilde aynıdır. Böyle bakıldığında söz konusu tarihin farklı çevrelerden bağımsız kaynak grubu olmak itibarıyla her iki taraftan da teyidinin söz konusu
olduğunu belirlemek mümkündür. Âşıkpaşazâde versiyonu, daha sonra onun bilgilerini
takip eden tarihçilerin kaleminde, ya “telif kudretsizliği” ya da kuru bir anlatım şekli
dolayısıyla bunu süslü bir dile aktarma gayreti yüzünden farklı bir bilgiye dönüştürülmüş
gibi algılanır. Bu durum bazı araştırmacılar tarafından pek dikkate alınmaksızın sanki
14 Âşıkpaşazâde, 2013, s. 44.
15 “Osmanlı Sultanları Tarihi” trc. Konyalı, 1949, s. 345.
16 Mevlânâ Mehmed Neşrî, 2013, s. 57-58. Ondan muhtemelen naklen Nişancı Mehmed Paşa, 1279, s. 106’da Bursa fetih
tarihini 722/1322 olarak verir.
17 “Sual: Bu fetihler kim oldu Osman Gazi hayatta mıydı? Veya değülmi idi? Cevab: Essah kavil budur kim hayatta
idi. Zira ki oğlunu atası bu sefere atası göndermişidi. Sual: Ya Osman Gazi niçün kendi varmadı? Cevab: Anuniçün
kim Orhan’ın dahi iki oğlu olmuşidi/var idi/ ve hem ekser Osman’ın ayağında zahmet vâki olmuşidi, ve hem eydürdü
kim oğlum Orhan benim zamanımda şevket bulsun deridi” (Âşıkpaşazâde, 2013, s. 44: Buradaki alıntıyı metnin diğer
nüshalarını göz önüne alarak oluşturdum).
18 Mesela İbn Kemal, Âşıkpaşazâde versiyonunu Neşrî temelli aynen alır, Neşrî’nin ikinci fetih versiyonunu da ondan
nakleder. Önce fetih tarihini 1326 olarak verir. Neşrî gibi fetih rivayetinde çok ihtilaf olduğunu da yazar. Yine bunu
Osman Bey’in sağ olup olmadığı meselesi üzerinden değerlendirir. İkinci rivayette Osman Bey’in ayağındaki zahmet
yüzünden kendisi varmayıp oğlunu yolladığını, hicri 720’de (1320) devleti ona bıraktığını (İbn Kemal, 1970, I, s.190:
ileride s.194’te de bu tarihte oğluna saltanatı feragat ettiğini belirtiyor); Bursa’nın barışla değil kahırla feth olunduğunu
(I,193) buna göre de 727’de alındığını (1327); fakat önceki rivayete göre 1326’da olması lazım geldiğini yazar (I, 190193). Behişti de Osman’ın Bursa’nın fethinden sonra vefat ettiğini uzun epik hikayelerle süsler ve tarihi H. 722 / M. 1322
olarak verir (Behiştî Ahmed Çelebi, 2020, s. 179-183) İdris-i Bitlisi Osman Bey’in Bursa muhasarası sırasında hasta
olduğunu 1321’den beri rahatsızlığının arttığını belirtir. Bk: İdris-i Bitlisi, 2007, s. 268-273. Keza Hoca Sadeddin Efendi,
muhasaranın sekiz yıl sürdüğünü beyan eder, benzeri bilgileri tekrarlar: Tâcü’t-Tevarih, I, 1279, 28-30.
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farklı bilgiler varmış izlenimi içinde mütalaa edilmiş ve böylece “sonraki devirde eserlerini yazan kronikçilerin benzeri bir telif zaafını” andıran bir hale bürünmüştür. Böylece
“katmerleşen” faydasız bir “bilgi terakümü” doğmuştur. Hâlbuki dikkatli şekilde olaylar
tetkik edildiğinde metinlerin alt zemininde Âşıkpaşazâde’nin kurgusunun yer aldığı rahatlıkla anlaşılır.
Burada Neşrî’nin bahsettiği Osman Gazi’nin vefatıyla ilgili versiyona da Bursa
fethi meselesiyle ilgili olduğundan kısaca temas etmeliyiz. Âşıkpaşazâde, Osman Bey’in
Söğüt’te vefat ettiğini, cesedi emaneten mezara bıraktıklarını, çünkü o sırada Orhan
Bey’in Bursa’da olduğunu, haberi alır almaz geldiğini, atasının vasiyetini yerine getirerek
onun tabutunu Bursa’ya nakledip “Gümüşlü Künbet”in içine defnettiğini yazar.19 Neşrî
ise muhtemelen zemininde bu bilgi olduğu halde başka bir rivayeti ekler; “Bursa Kalesi’nin kuşatması sırasında Osman’ın oğluyla beraber olduğunu, fakat muhasara sırasında
nikris illetinden vefat ettiğini, bunun üzerine Orhan Bey’in kale kuşatmasını kaldırıp
geceleyin geri döndüğünü belirttikten sonra, ordusundan kaçan birinin gelip: “Türk’ün
beyi ölüp göçüp kaçdılar” demesi üzerine Bursa tekfurunun onların peşine düştüğünü,
bu haberi alan Orhan Bey’in babasının cenazesini yollayıp kendisinin pusuya durduğunu
ve gafil avladığı Bursa tekfurunu yenip tutsak ederek kaleyi fethettiğini, sonra da Osman
Bey’in cesedini buraya getirttiğini yazar.”20 Fakat az ileride Osman’ın vefatı başlığı altında Âşıkpaşazâde’nin Osman Bey’in Söğüt’te vefat ettiği şeklindeki bilgilerini tekrarlar.21
Aslında bütün bu anlatılanların “Bursa” özelinde birbiriyle örtüştürülmesi mümkün görünür. Bu, zamandan âri olarak verilen bilgileri dikkatle mütalaa edersek o vakit
aslında 1322 tarihinin Bursa kuşatmasıyla alakalı olduğu ve anlatılanların 1322-1326
arasındaki hadisâtın birbiriyle karıştırılması neticesi kurgulanan bir hikâyeye dönüştüğü
ileri sürülebilir. Her iki tarihi bu bağlamda ele aldığımızda o vakit karşımıza, Bursa’nın
kale dışındaki kesiminin 1322’de ele geçirildiği, iç kalenin ise uzunca süren bir abluka
sonrası 1326’da teslim olduğu sonucu çıkar. Oruç Bey de ilginç şekilde Bursa’nın etrafında onu sıkıştırmak üzere üç havale kalesinin yapıldığını, bunların hisardan adam
çıkartmaz olduklarını ve bütün etrafı aldıklarını “hisarın yalanuz kaldığını” ifade eder
ve Bursa Kalesi’nin teslim yılı olarak 1326 tarihini benimser.22 Anonim tarihler ise
Âşıkpaşazâde’nin izinden giderler ve fakat fetih tarihini 1327 diye yazarlar.23 İdris-i
Bitlisi yine süslü cümlelerle uzattığı kısımda fethin 1325’te vuku bulduğuna değinir.24
Tekrar fetih için 1322 yılını özel bir tercihle öne çıkaran Neşrî’ye dönecek
19 Âşıkpaşazâde, 2013, s. 50.
20 Mevlânâ Mehmed Neşrî, 2013, s. 59-60.
21 Mevlânâ Mehmed Neşrî, 2013, s. 63.
22 Oruç Bey, 2014, s. 15-16.
23 Giese, 1992, s. 15. Başka bir Anonimde her iki tarihin de yer aldığı dikkati çeker. Önce 726 yılı verilir sonra da 727 yılı
yazılır (Anonim Osmanlı Kroniği, 1299-1512, 2000, s. 17).
24 İdris-i Bitlisî, 2007, s. 245. Orhan Bey dönemini anlattığı bölümde ise Orhan Bey’in tahta 726’da (1326) geçtiğini
açıkça yazar: Aynı eser, s. 147
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olursak: Onun muhtemel derdinin Osman Bey’in vefatıyla alakalı bilgilerin birbiriyle telifi olduğu söylenebilir ve anlatımını buna göre düzenlemiş olmalıdır. O ablukadan fethe
uzanan yolda verdiği 1322 tarihiyle, bir bakıma kuşatma sürecini belirlemek istemiştir.
Neşrî ayrıca genişletilmiş versiyonuna, Bursa’ya ilk yerleşimlerle alakalı bilgiler dahi
eklemiştir. Ona göre kalenin fethinden sonra Müslümanlar yer yer yerleşmeye başlamışlardır. Orhan Bey’in yakın çevresinden olup Bursa fethinde yanında bulunan ve asıl
adı İshak olan İl Eri Hoca’nın oğlu Hacı Ahmed de Bey Sarayı yanında bir mescit yaptırmıştır. İl Eri Hocaoğlu Mescidi onun kanaatine göre Bursa Kalesi’nde ilk inşa olunan
mescitti ve sonra da Ahi Hasan bunun yanında bir zaviye vücuda getirmişti.25 Neşrî’nin
bu hususi bilgileri Bursa’yla olan bağları itibarıyla dikkat çekicidir.
İdris-i Bitlisi ise fetih sonrası yapılanlar hakkında şunları not eder:
“Kuşkusuz o diyar ahâlisinin gönlünde bir araya gelme ve toplanma arzusu vardı.
Hisar ve şehrin zapt edilmesinden sonra meslek ve sanat erbâbının tamamı şehrin pazarını güvenilir bir hâle getirdiler. Merhamet ve adalet sesini o memleketin
etrafında yankılandırdılar. Öyle ki şehir ahâlisinden hiç kimsenin bir kırmızı fülüsü dahi yağma edilmedi. Hatta yaşlı bir kadının dolap ve çantasındaki bir tel ipi
dahi hasara uğramadı. Tekfurun veziri mücahitlerin o memleketi yağma etmelerini engellemek, onların gönlün hoş tutmak ve mal kazanmayı bekleyenlerin tamah
ve beklenti gözünü doyurmak için Bursa tekfurunun hizmet için gönderdiği otuz
bin fulorine ek olarak tekfur ve yakınlarının Bursa’da kalmış an hazine ve mallarından birçoğunu ki tekfur hayvanlara yükleyip götürmede yardım bulamadığı
için onları yerinde bırakmış ve sadece para ve cevherlerini gemiye götürebilmişti
ve kendi mallarından da bir kısmını Orhan Bey’e verdi. Orhan Bey bu hediyelerin
tamamını gaziler arasında adil bir şekilde paylaştırdı. Mertliği fazla olan cesur
bir grubu da daha fazla in’amla ödüllendirdi. Gaziler şehri yağmalasalar dahi
bu kadar çok ganimet ve eşya alamayacaklarını iyi biliyorlardı. Bu eşi görülmemiş nimetlerin adil bir şekilde kendilerine verileceğini beklemiyorlardı.”26
Ayrıca İdris-i Bitlisi, ele geçirilmiş olan Bursa hakkında maddi olmaktan çok
söz sanatını yansıttığı ve uzun tasvirlerde bulunduğu bir sayfa açar. Burada şehrin muhtemelen kendi zamanına (1500 başları) ait durumunu edebi hüner göstererek uzun uzadıya anlatır, çarşılarını, pazarlarını, kumaş dokumacılığını, özellikle ipekli kumaşlarını
över, etrafının verimliliğine işaret eder, şehrin batı tarafındaki Kaplıca “adlı sıcak pınarı”
tanımlar, Pınarbaşı’nın letafetinden söz eder: “Rum’un büyük beldelerini cem eden ve
ortasında yer alan bir şehirdir. Birkaç kasaba ve köyler ile mevkilerde oluşan mahallerle çevrilmiş Kayserlik Tahtgâhı cihetiyle bundan daha iyi bir ülke ve sipah, raiyyet
ile bir ordu bakımından en yararlı içtima yeri tasavvur etmek mümkün değildir. Elhak
25 Mevlânâ Mehmed Neşrî, 2013, s. 58, not: 758.
26 İdris-i Bitlisî, 2007, s. 268-273. Yorumsuz olarak naklettiğim bu metin yine sonraki tarihçilerin nasıl bir kurguya
yöneldikleri noktasında belirleyicidir.
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cihan arsasında belki cennet gibi genişlikte böyle muazzam verimli toprak asla cihanı
seyreyleyen göze çarpmamıştı,” der. Bunları niçin Orhan Bey’in payitaht olarak Bursa’yı
seçtiği şeklindeki başlıkta, ayırt edici sebepler olarak okuyucusuna aktarır.27 Bursa’nın
vasfı hakkında da uzunca bir şiire yer verir.28
Kısaca Bursa ve Orhan Bey bağı, buranın payitaht oluşuyla daha da belirginleşmiş, Bursa giderek ilk Osmanlı şehirleşme sürecinin ilginç bir örneği haline gelmiştir. Bunun hiç şüphe yok ki siyasi anlamı da söz konusudur. Osmanlı Beyliği’nin adeta
“çatısının çatılması” bu fetih sayesinde gerçekleşmiştir. Bundan dolayı Orhan Bey’i bir
“devlet bânisi” şeklinde düşünmemek için bir sebep bulunmaz. Bütün bunların Orhan
Bey tarafından gerçekleştirilmesi ve ardından meydana gelen önemli siyasî ve askerî
gelişmeler, bürokratik çabalar, atılan diplomatik adımlar, kendi dünyası dışındaki devletlerle kurulan ilişki ağları, karşımıza farklı bir tablo çıkarır. Orhan Bey bir devlet kurucusu
olma sıfatını elinde bulunduran bir hükümdar olarak sivrilir. Osmanlı Beyliği artık dönemin Arap seyyahlarının kalemiyle Bursa ile temsil edilen bir tanınmışlığı haiz olacaktır.
Öte yandan bir devletin teşekkülünü modern çerçevede “alenen ilan” edilme
haline bağlayacak olursak, o zaman parametreyi devlet merkezinin mevcudiyeti, hutbe
okunması, sikke darbı gibi üç kuvvetli unsur üzerinden rahatlıkla oluşturabiliriz. Üstelik
merkezî bürokrasinin teşekkül ettiği, idari işlerin çatısı altında görüldüğü bir sarayın
mevcudiyetinin bu belirtilenler içinde mühim bir yer işgal ettiğini de ileri sürebiliriz.
Kale içinde Orhan Bey’in ihya ettiği saray, basit bir “hükümdar evi” olmaktan
daha ileride bütün işlerin, çeşitli devlet meselelerinin görüldüğü idare merkez mahiyeti
kazanmıştır. Nitekim 1330’larda buraya gelen meşhur seyyah İbn Battuta’nın gözlemleri
bu vaziyeti çok sarih şekilde ortaya koyar.29 Artık Bey Sarayı çevresinde oluşan bir resmi kamu alanı doğmuş durumdadır. Keza fethin gerçekleştirildiği tarihte Orhan Bey’in
Bursa darplı para bastırmış olmasının büyük anlamı vardır. Siyasi açıdan bunu takip eden
yeni teşkilat yapılanması, bürokratik karineler vasıtasıyla Osmanlı beyliğinin “devlet”
halinde ifade edilebilecek halinin Orhan Bey ile başladığını ileri sürmek sanırım yerinde
olacaktır.30

27
28
29
30

İdris-i Bitlisî, 2019, s. 135-145.
İdris-i Bitlisî, 2019, s. 131-132.
İbn Battuta, 2004, I, 428-430.
Konuyla ilgili bkz. Emecen, 2020, s. 134-143; ayrıca bkz. Öz, 2019, I, s. 341-346; Kılıç, 2019, I, 331-338.
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THE CONTRIBUTIONS OF BURSA
BEY PALACE TO THE FORMATION
OF THE OTTOMAN ORDER
Özet
14. yüzyıl başlarında Yenişehir ve sonrasında
Bursa Sarayı’nda Osmanlı Beyliği’nin
devlet haline gelmesi için alınan kararlarla
kurumsallaşma faaliyetleri önemli bir
rol oynadı. Osmanlı beyleri, beyliğin
ilk döneminden itibaren hâkimiyet ve
hükümdarlık sembollerine önem verdi.
İlk gümüş para Orhan Bey tarafından
1327’de bastırıldı, ilk Osmanlı medresesi
1331’de İznik’te kuruldu. Türk-İslam devlet
geleneğinde yer alan hakan çadırı bu yüzyılda
yerini saraya bıraktı.

Abstract
The institutionalization activities played an important role with the decisions taken at the beginning of the 14th century in Yenişehir and later in
Bursa palace for the Ottoman Principality to become a state. The Ottoman beys gave importance
to the symbols of dominance and sovereignty
from the first period of the principality. The first
silver coin was minted by Orhan Bey in 1327 and
the first Ottoman madrasah was established in
Iznik in 1331. The khan tent, which appears in the
Turkish-Islamic state tradition, left its place to the
palace in this century.

Orhan Gazi döneminde devlet işlerinde fikir
alma ve meşveret meclisleri ile danışma
kurulları uygulamasının yaygın olduğu
anlaşılmaktadır. Bu tebliğde Bursa Bey
Sarayı’nda Osmanlı’nın kuruluş döneminde
oluşturulan devlet anlayışı kapsamında
askeri örgütlenme, tımar sistemi, dış
politikaların oluşturulması bağlamında kültür
ve diplomasi merkezi olarak kullanımına
ilişkin yapılan çalışmalar örneklerle ele
alınmıştır. Osmanlı’nın ilk sarayı olan Bursa
Bey Sarayı’nda klasik Osmanlı dönemi
devlet anlayışının temellerinin atıldığı
anlaşılmaktadır.

It is understood that in the period of Orhan Gazi,
the practice of getting ideas, consulting councils
and advisory boards in the affairs of the state was
so common. In this paper, the studies on the use
of Bursa Bey Palace as a center of culture and diplomacy in the context of military organization,
manorial system and constitute of the foreign
policy within the scope of the state understanding created during the establishment period of the
Ottoman Empire are discussed with examples. It
is understood that the foundations of the state understanding in the classical Ottoman period were
laid in Bursa Bey Palace which is the first palace
of the Ottoman Empire.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Beyliği, Orhan
Gazi, Bursa Bey Sarayı

Keywords: Ottoman Principality, Orhan Gazi,
Bursa Bey Palace
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Resim.1 Dursun Fakih’in, Osman Gazi adına Karacahisar’da hutbe okuması
(Kaynak: Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Koleksiyonu).

Osmanlı Devleti’nin Karar Merkezi Olarak Bursa Bey Sarayı
Bursa Bey Sarayı her şeyden önce Osmanlı sultanlarının meşveret ettiği bir
danışma merkeziydi. Osmanlı devlet anlayışının kaynaklarından Nizamül-mülk (ö. 1092)
Siyasetnâme’sinde, sultanın memleket işleri için bilginlere danışması gerektiğini belirtir.
Ünlü Selçuklu devlet adamı meşveretin aynı zamanda Allah emri olduğunu şu örnekle
kaydetmiştir:1
“…Peygamberimizden daha âlim bir kişinin bulunmadığına ittifak edilmiştir.
Yaşadıkları dışında göklerin, yerlerin, cennet ve cehennemin, kâinatın birçok
bilgisi vahiy yoluyla kendisine haber verildi. Bu kadar yücelik ve mucizelere
sahip olduğu halde Allah; “Ey Muhammed! Bir iş yapacağın zaman işinde
onlara danış veya önemli bir olayla karşılaştığın zaman dostlarınla meşveret
et, diye emretmiştir.”2 Padişahın önemli bir olay karşısında ihtiyarlar, bilginler
ve dostlarıyla meşveret etmesi vaciptir. Herkesin ve özellikle uzman kişilerin
bildiklerini söylemesi, her bilginin zıttı da olsa fikrini ortaya koyması gerekir.
Doğru, bu şekilde ortaya çıkar. Meşveret yapmadan icraatta bulunan liderler,
bencil ve zayıf görüşlüdür. Allah’a şükür padişahımız Melik Şah görüşü kuvvetli,
işini bilir ve tedbirlerini alır bir kişidir. Biz, farz olduğu için kitabımızda bu
kadarını hatırlattık.”3
1 Nizamülmülk, 1995, s. 13-20.
2 Âl-i İmran, 3/159.
3 Nizamülmülk, 1995, s. 133-134.
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Bir başka siyasetnâme yazarı İbn Haldun (ö. 1406), devlet olgusunu yorumlayan
ve bunu derin bir tarihi analize dayandıran önemli bir düşünürdür.4 Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi’nden değerli hocamız Süleyman Uludağ, İbn Haldun’un eseri
Mukaddime’nin temel kavramlarından olan “mülk” olgusunu şöyle açıklamıştır: “Mülk;
tasarruf etmek, güç sahibi olmak anlamına gelir. Mülk Allah’ındır. Mâlikü’l-mülk O’dur,
dendiği zaman “her şeyin hâkimi, sahibi, mutasarrıfı ve idarecisi O’dur, anlamı anlaşılır.”
İbn Haldun mülk sözünden devleti, melik kelimesinden de hükümdarı kasteder. Saltanat,
padişahlık ve mutlakıyet anlamına gelen mülk tarzı yönetimde, bütün halk hükümdarın
mülkü sayılır. İrade-i seniyye, irade-i şahane ve sultanın fermanına kimsenin itiraz hakkı
yoktur. Elbette İbn Haldun’un bu devlet tanımı Orta Çağ’ın gerçekleri içindeydi. 19.
yüzyıldan itibaren dünyada demokrasiye, halkın iradesine dayalı yeni bir çağdaş anlayış
gelişecek; 1920 senesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Hâkimiyet kayıtsız şartsız
milletindir” sözü yazılacaktır.
Osmanlı’nın “devlet” tanımına uygun biçimde ortaya çıkması 14. yüzyıl
başlarında Yenişehir ve Bursa saraylarında alınan kararlarla gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde,
Anadolu’nun Marmara uç bölgesinde yaşayan halkın siyasal yönetim olarak bağlandığı
bir düzen kurulmuştu. Bu yapılaşmada otoritenin başı olarak Osman Gazi en tepede idi.
Kendisinin düzeni sürdürmek üzere tesis ettiği kurumlar ortaya çıkmıştı. İlk Osmanlı
ordusu, şehir ve kasabalarda adaleti uygulayan kadı/mahkeme, mülkiyet düzeninin ana
unsurları olan dirlik/vakıf kurumları daha bu süreçte oluşmuştu. Ahi geleneklerine dayalı
esnaf örgütünün gerçekleştirdiği üretim-ticaret etkinlikleri ile canlı kültürel unsurların
beslediği toplumsal yaşam, bu yeni düzeni tamamlamaktaydı.
Halil İnalcık, Osmanlı devlet düzeni üzerindeki örtüyü kaldırarak, bu sistemin
belirli bir esas üzerine oturtulmuş olduğunu belirtir:
“Her bireyin kendisine uygun bir sosyal mevkide tutulması bu anlayışın özünü
teşkil etmektedir. Askerî sınıf ile reaya sınıfı arasındaki dirlik ve düzene dayalı
statünün korunması önemlidir. Köylünün tasarruf hakkını içeren “çift-hâne”
sistemi ile ödemekle yükümlü olduğu vergi düzeni (raiyyet rüsûmu) Osmanlı
düzeninin temelidir. Bu sistemin işlerliği; padişah beratı ile görev verilen askerîyi,
reayadan ayrı tutmak, rollerini tanımlamakla mümkündür.”5

Osmanlı Toprak Düzeninin Esasları
Bursa Bey Sarayı’nda Kararlaştırıldı
Orhan Bey, Osman Gazi dönemindeki dirlik sistemini uygulayarak, yeni
oluşturulan Akçakoca Eyaleti’ni oğlu Süleyman Bey’e ikta olarak vermişti. Konur
4 İbn Haldun, 1988, s. 17-68.
5 İnalcık, 1968, s. 42-63; Aynı yazar, 1959, s. 575-608.
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Resim 2. Osmangazi’nin, oğlu Orhangazi’ye Balabancık Hisarı’nda vasiyeti,
(Kaynak: Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Koleksiyonu)

Alp’in ölümünden sonra, Konurpa Eyaleti’nin iktasını o sırada Sultan-önü Eyaleti’ne
de mutasarrıf olan oğlu Murad’a bırakmıştı.6 Belirli bir hizmet karşılığı vergi muafiyeti
getirme uygulamasının Orhan Gazi döneminde başlatıldığı anlaşılıyor. Sakarya
Köprüsü’nün başına bir köy kurdurarak halkını bu köprünün onarım gibi hizmetleri
karşılığında vergiden muaf tuttu.7 Bu siyaset, Osmanlı devlet anlayışında halka angarya
yüklememeyi, her yükümlülüğün belirli bir karşılığı olduğunu göstermektedir.

Osmanlı’da İlk Para Basılması, Askeri Teşkilat ve Protokol
Kuralları Bey Sarayı’nda Kararlaştırıldı
Osman Gazi’nin ölümünden sonra kimin bey olacağını belirleyen toplantıda,
dönemin ileri gelenlerini toplayan Orhan Gazi, devlet işlerinde bu danışma
mekanizmasını uyguladı. Sultanın büyük kardeşi Alaeddin Paşa, ilk Osmanlı parası olan
akçanın Bursa’da bastırılması, devlet ileri gelenlerinin belirli bir kıyafeti olması ve yaya
askerlerine hazineden gelir sağlanması konularında fikir babalığı yaptı. Bu dönemde,
Bilecik kadısı Kara Halil de sultanın müsteşarları arasında sayılıyordu. Osmanlı tarih
yazarı Müneccimbaşı Ahmet b. Lütfullah, divanda ve alaylarda sarığa benzer “burma
dülbend” giyilmesinin bu dönemde başladığını, diğer zamanlarda, sultanın altın ve
6 Müneccimbaşı, 1995, s. 91.
7 Müneccimbaşı, 1995, s. 91.
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gümüşle yaldızlanmış mevlevî külahı şeklinde bir başlık taktığını belirtir.8 Bu uygulamalar
ilk Osmanlı sultanlarının sadece felsefe olarak değil, günlük yaşamda da birtakım
öğretilerden istifade ettiklerini gösterir. Osmanlı tarihçilerinden Şükrullâh da Orhan
Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Bey’in Mevlevî şeyhlerinden birinin müridi olduğunu ve
başına Mevlevî külahı giydiğini kaydeder.9
Bu örneklerden Orhan Gazi döneminde devlet işlerinde fikir alma ve danışma
uygulamasının yaygın olduğu anlaşılıyor. Gelibolu’ya geçme olayının tartışıldığı sıralarda
Karesi Eyaleti’nin başında bulunan Süleyman Bey Bursa’ya çağrılarak fikirlerinden
istifade edilmiştir. Süleyman Bey, daha sonra “komutanları ve ümerasıyla” keşif için av
bahanesiyle Aydıncık’a (Edincik) gitmiş, durumu istişare etmiştir.10

Tımar Sisteminin Yaygınlaşması, Köylüye Yönelik Vergi Sistemi
ve Yaygınlaşan Kanunnameler ile Merkezi Bir İdareye Geçilmesi
Bursa’da Kararlaştırıldı
Osmanlı Devleti’nin kurduğu önemli sistemlerden biri “Tımar”dı. Tımar geniş
anlamda belirli bir yere ait vergi gelirlerinden bir bölümünün Osmanlı sultanı tarafından
havale suretiyle bir şahsa tahsis ve tevcihidir. Devletin kırsal kesimdeki tarımsal üretimi ve
sosyal düzeni bu kurumla sağlanmıştır. Ayrıca askerî teşkilat ile vergi sistemi bakımından
tımar büyük bir önem taşır.11
Tımar esas olarak vergi geliridir. Sadece arazi vergileri değil, şahsi vergiler,
göçebelerin vergileri ve cezai vergiler de tımara katılabilir. Bu gelirlerin miktarı,
toplanma şekli tanımlanarak sınırları belirli alanın tımarı, bir şahsa havale edilmiştir.
Bu havale özelliği önemlidir. O zamanki para ekonomisinin değerli madene dayalı
olması ve piyasada dolaşan para miktarının fazla olmaması böyle bir yöntemi
beraberinde getirmiştir. Ayrıca pratikte de bütün gelirlerin bir merkezde toplanması ve
oradan dağıtılması, masraflı ve zor bir işti. Böylece devlet, belirli vergilerin toplanması
yükünü dirlik sahibine bırakmaktaydı. Bu işlem doğrudan doğruya sultanın beratı
ile gerçekleşiyordu. Bu yüzden, tımar sistemi, Avrupa Ortaçağı’nda olduğu gibi
yerel güçlerin oluşumuna, yani feodalizme dönüşmemiştir. Dirlik sahibinin görevini
yapmaması halinde tımarının elinden alınması, yüksek gelire sahip birimlerin tek şahsa
verilmeyip hisselere bölünmesi, feodalizmi önleyen ve köylü üzerinde baskı kurulmasını
engelleyen hususlardı. Ayrıca, tımar tevcihinin bir devlet hizmeti gören askerî nitelikli
kimselere yapılabilmesi, bu bağlamda bir feodal sınıf oluşumunu engellemiştir. Sipahinin
ve reayanın toprak üzerindeki hakları, ancak kanunun saydığı şartlar yerine getirilmediği
8 Müneccimbaşı, 1995, s. 89-93.
9 Şükrullâh, 1947, s. 100.
10 Müneccimbaşı, 1995, s. 96.
11 Bu konunun genel incelemesi için; Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Tarım, 1998.
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takdirde kadı tarafından karara bağlanırdı. Toprağı fiilen tasarruf eden, işleyen reaya,
faydalanma hakkına sahipti. Bu kullanım, babadan oğula veya yakın akrabaya geçebilirdi.
Sipahi toprağı bizzat işlemek, istifade etmek ve istediği gibi başkasına vermek hakkına
sahip değildi.12
Tımar sistemi, Osmanlı toprak rejimi ile mülkiyet sisteminin oluşmasında rol
oynamıştır. Bu sistemin uygulanabilmesi için öncelikle toprağın devlet denetimi altında
bulunması gerekmekteydi. Osmanlılar başlangıçtan itibaren tarım arazilerini beylik
malı (mîrî) saymışlar, çıplak mülkiyet hakkını devlet elinde alıkoymuşlardır. Bu anlayış
İslam’da Halife Ömer’e kadar götürülebilir. Orta Asya Türk devletlerinde de ülkeyi yurt
olarak, sınırları belirli parçalar halinde aşiretlere dağıtma sistemi mevcuttu.13 Selçuklu
döneminde de Anadolu’da Bizans’a ait topraklar devlet mülkü sayıldı. Bununla birlikte,
Anadolu Selçuklu döneminin sonlarında birçok toprak şahsi mülk veya evladiyet vakıf
haline geçmişti.
Taşradaki Osmanlı yönetim düzenlemesinde eyaletler sancaklara, sancaklar da
subaşılıklara ayrılmıştı. Sipahiler köylerde otururlar ve doğrudan subaşılığa tabi olurlardı.
Sefer zamanında sipahiler çeribaşı veya serasker denilen yüksek tımarlı sipahinin
çevresinde toplanarak bağlı oldukları sancak beyinin kuvvetine katılırlardı. Bu askerî
hiyerarşiyi batıdaki feodal hiyerarşiye benzetmek mümkün değildir. Çünkü sipahiden
beylerbeyine kadar bu teşkilatın her birimi doğrudan merkezi hükümete bağlıydı.
Bir sipahinin ilk defa tımar alabilmesi için mutlaka padişahtan tevcih belgesi (berat)
alması gerekirdi. Sipahilerin yıllık tımar geliri ancak bir ailenin geçimini sağlayacak
miktarda idi. Mesela 1431 yılında Arnavutluk’ta Arvanya Sancağı’nda dirlik sahibi olan
sipahilerden Şahin Bey’in yıllık tımarı 2815 akça, Hamza Bey’in 3766 akça, Balaban
Bey’in 1434 akça, İbrahim Bey’in 2308 akça idi.14 Günde ortalama 10 akçalık bir gelire
sahip sipahinin bu miktardaki kazancı ancak ailesini besleyebilecek büyüklükte idi.
Kendisine dirlik verilen köyde yaşayan, ölünce tımar beratı oğluna intikal eden sipahinin
yönetici sınıfın bir parçasıymış gibi değerlendirilmemesi gerekmektedir.
Osmanlı Devleti’nin kurumsallaştırılması faaliyetlerine Sultan I. Murad
döneminde (1362-1389) devam edildi. Bu dönemde esirlerden devlet hazinesi için beşte
bir vergi alındı ve Yeniçeri Ocağı’nın kurulması çalışmalarına başlandı. 15 Kazaskerlik
12 Ancak 17. yüzyıldan sonra Osmanlılarda toprak, devletin kontrolünden çıkarak hukuken değil fiilen beylerin ve ayanın
malikaneleri durumuna gelmiştir. İşte o zaman reaya ile devlet arasındaki bir tabaka, toprağın gerçek sahibi durumuna
yükselmiştir.
13 Hakimiyet bir kişiye değil, ailenin tamamına aittir. Yakın dönemde yapılan bir çalışma, bozkır imparatorluklarının
kabileler federasyonundan oluştuğunu, idarenin ise farklı düzeylerde yönetimdeki aile tarafından paylaşıldığını
göstermektedir. Bkz. İnalcık, 1993a, s. 49.
14 İnalcık, 1954a, s. XXX-XXXI.
15 Karaman ilinden gelen Kara Rüstem adında bir dânişmend, Kadıasker Hayreddin Paşa’’’ya ganimetlerden beşte bir
vergi alınması gerektiğini bildirmişti. Durumun Sultan’a arzı üzerine bu kural uygulanmaya başlandı. Ayrıca bkz. Mehmed
Neşrî, 1948, s. 197; Müneccimbaşı, 1995, s. 106.
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bu sırada ihdas edildi. Bu kurumun ortaya çıkışında, yönetim ve adalet birimi olan
kazaların çoğalması ve kadı atamaları için yeni bir birime ihtiyaç duyulması etkindi.
İlk beylerbeyliği olan Rumeli Beylerbeyliği de Sultan I. Murad döneminde kuruldu.
Sultan Murad’ın şehzadeliğinde lalası olan Şahin Paşa “Emirü’l-ümerâ” olarak atandı
(1361). Şahin Paşa’nın vefatından sonra Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından Aykut
Alp’ın soyundan Kara Timurtaş Paşa, Rumeli Beylerbeyi oldu. Rumeli Beylerbeyliği’nin
ilk merkezi Edirne idi. Daha sonra Sofya oldu. Sultan I. Bayezid zamanında merkezi
Kütahya olmak üzere Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. Anadolu’daki bütün sancaklar
buraya bağlandı. Osmanlı yönetim düzeninde önemli bir yeri olan Beylerbeyi şu görevleri
yapardı:
1. Merkezden gelen hüküm ve emirlerin uygulanması
2. Adaleti kendine rehber edinerek, güçlü ile zayıfa, seçkin ile hor görülene eşit
davranmak ve taraf tutmamak
3. İli mamur etmek, zulmü engellemek
4. İl içerisinde hırsız veya haydut ve fesat çıkarsa onları engellemek
5. Emrindeki askeri daima harekete hazırlıklı bulundurmak.16

Osmanlı Dış Politikasının Önemli Kararları Bursa Bey Sarayı’nda
Alındı
Sultan I. Murad, Rumeli’ye geçtiği sırada, saldırı hazırlığına başlayan
Karamanoğlu’na savaş açmak hususunu ulemaya danıştı. Devrin uleması ise “nifak
çıkardıkları için bunlarla savaşmak kâfirlerle savaşmaktan evladır,”17 şeklinde fetvada
bulundu.18 Önemli sorunlar karşısında ulemaya ve ümeraya danışılıyordu. 1389 yılında
Balkan krallarına ilaveten, Lehistan, Macaristan ve Frenk krallarının da Osmanlı
Devleti’ne karşı Haçlı ittifakına katılması üzerine, Sultan I. Bayezid Anadolu Türk
beylerinden yardım istemişti. Candaroğlu, Germiyanoğlu, Hamidoğlu, Aydınoğlu ve
Saruhanoğlu beyleri bu yardıma katıldılar. Kosova Savaşı öncesinde de Sultan I. Murad,
kumandan ve devlet adamlarını toplayarak, onlarla istişare etti. Gazi Evrenos Bey’in
“savaş yerine, düşmandan evvel ulaşılması” fikri kabul gördü.
1389-1402 yılları arasında hükümdarlık yapan Sultan I. Bayezid’ın 1396 yılında
16 Göyünç, 1999, s. 77-79.
17 Mehmed Neşrî, 1948, s. 190, 191.
18 “Çevredeki beğler gazi şahın denizi geçeceğini işitince Bursa’ya yürümek istediler. Süleyman Yalavaç gibi, yel bu
haberi kulağına eriştirdi. Bilginlerden sordular ki bu iki işten hangisi daha öncedir. Dediler: “Bu savaş fârz-ı kifayedir.
Müslümanlara gelecek kötülüğü savmak ise padişaha fârz-ı ayndır. Yine buyruk padişahındır. Dindar ve âdil olduğundan
kâfir savaşını geri bıraktılar. Beriki kıyıcılara çevrildiler.” Şükrullâh, 1949, s. 55.
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Haçlı Ordusu’na karşı Niğbolu’da kazandığı zafer, İslâm dünyasında büyük bir yankı
uyandırmıştı. Osmanlı sultanı, bu zaferden sonra dönemin Müslüman hükümdarlarına
zafernâmeler iletmişti. Niğbolu’da esir alınan Macar, Sırp ve Frenk kumandanlar ve
şövalyeler, Kahire’ye gönderilerek bir bakıma Osmanlı sultanının gücü teşhir edilmişti.
Memlûk sultanının Sultan I. Bayezid’e çeşitli hediyelerle birlikte gönderdiği mektupta
ona “Sultanu’l-Guzât ve’l-Mücâhidîn” şeklinde hitap etmesi, Osmanlı sultanını
sevindirmişti.19
Karamanoğlu, “Sultan Murad’ın kızının ricasıyla” affedilmişti. İsmail Hakkı
Uzunçarşılı, Konya Mufassal Tahrir Defteri’nde yer alan “Vakf-ı Medrese-i Melek Hâtun
Bint-i Sultân Murâd ibn Orhan ibn Osman Gâzî” kaydına dayanarak, Sultan I. Murad’ın
kızının Melek Hâtun olduğunu belirtmiştir.20 Böyle bir siyasal meselede Melek Hâtun’un
aracılık yapabilmesi ve Karaman ilinde bu kısa süre içinde bir medrese tesisine karar
verilmesi dikkat çekicidir.

Osmanlı Devleti’nin Gayrimüslimlere Karşı Yaklaşımı Bir Devlet
Politikası Olmuştur
Orhan Gazi Bursa’nın fethinden sonra İznik’in düşürülmesine ağırlık vermiş
ve bu arada İznikmid (İzmit) kuşatılmıştı. Şehirden gelen; “Ahıt edelüm bize ziyanınuz
dokunmaya, Hisarı dahi virelüm” teklifini kabul eden Orhan Gazi’nin “Sakınun kim bu
kafirlerün bir çöpi gitmesin, kim ahdumuzda hâyın olmayavuz” dediği belirtilir.21
Osmanlı sultanları, fetihler sırasında kendiliğinden teslim olan beldelere
“istimâlet” vermekte, yöre halkının can ve mal güvenliğini sağlamaktaydılar. Bu tavır,
verilen sözün yerine getirilmesi, söze sadık kalma gibi geleneksel bir yaklaşımı ifade
ediyordu.
Osmanlı Beyliği’nin ilk devlet teşkilatında Anadolu Selçukluları ile İlhanlıları
örnek alan bir yapılanma söz konusudur. Bu teşkilatta beylik merkezindeki “Divan”
önemli bir yer tutar. Bu Divan’a sultan başkanlık ettiği gibi gerektiğinde vezir de
başkanlık ederdi. Asporça Hatun’un 1323 tarihli vakfiyesinde Vezir Alaeddin Paşa’nın
kaydı geçmektedir. Alaeddin Paşa ulema sınıfındandı. 14. yüzyılın sonlarına kadar
vezirlik genellikle ilmiye sınıfına verilmiştir.22
Neşrî Tarihi’nde yer alan bir hikâye, dönemin yönetim kadrolaşmasını açığa
çıkarmaktadır:
19
20
21
22

Müneccimbaşı, 1995, s. 118.
Müneccimbaşı, 1995, s. 118-119; Uzunçarşılı, 1995, s. 245.
Aşık Paşazade, 1947, s. 116-117; Mehmed Neşrî, 1948, s. 149-153.
Uzunçarşılı, 1995, s. 126.
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“...bu işi karındaşına danışdı. Karındaşı eyitdi: ‘anı kadıya danışmak gerek.’
Ol zamanda Çandarlu Hayrüddin Paşa Bilecik kadısı idi. Kadılığı ana Osman
kendi virmişdi. Orhan sonra anı İznik’e kadı konıldı. Andan Bursa’ya kadı oldu
Orhan’dan sonra Gazi Hünkâr anı Kadıasker idindi. Andan vezir olub Beylerbeyi
dahi oldu ve hem Edebali’nün hısımı idi. Ana danışdılar...”23
Sultan Orhan’ın yanında büyük itibar sahibi olduğu anlaşılan Kara Halil Efendi,
Neşrî’nin vurguladığı gibi ahilerden olup Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh Edebali’nin
akrabasındandı. Medrese tahsili görmüştü. Ankara’ya bağlı Nallıhan/Cendere
köyündendi. Kara Halil Efendi 1372 yılında vezir oldu. Artık Hayreddin Paşa olarak
anılıyordu. Kumandan olarak da Rumeli’de başarılar kazandı. Halkokondil, Hayreddin
Paşa hakkında şunları yazıyor: “Hayreddin çok akıllı ve öngörülü bir kişiydi. Çok başarılı
işler gerçekleştirdi. Padişahı hep güzel öğütlerle uyardı ve yönlendirdi. Murad onun fikri
ve aklıyla hareket ederek gerek Rumeli ve gerek Anadolu’da birçok sorunları çözdü.”
Esirlerden devlet hazinesi için beşte bir vergi alınması uygulaması ve Yeniçeri
Ocağı’nın kurulması Sultan I. Murad dönemindedir. Karaman ilinden gelen Kara Rüstem
adında bir dânişmend, Kadıasker Hayreddin Paşa’ya ganimetlerden beşte bir vergi
alınması gerektiğini bildirmişti. Durumun Sultan’a arzı üzerine bu kural uygulanmaya
başlandı.24
Rumeli sahasında giderek güç kazanan Mihailoğlu, Evrenosoğlu gibi akıncı
beylerine ve ümeraya karşı denge sağlamak ve sultanın emirlerinin uygulanmasını
kolaylaştırmak için merkezde bir kapıkulu kuvveti oluşturmak ihtiyacı ortaya çıkmıştı.
Yeniçeri Ocağı, Sultan I. Murad döneminde bu şartlarda kuruldu.
Sultan I. Bayezid’in idare biçimi ise yaygın Osmanlı geleneği tarafından eleştirilir.
Özellikle tahrir defterleri kullanılıp yeni bir vergi yöntemi uygulanması merkeziyetçi
bulunmuştur. Osmanlı Devleti’nin bağlı beyliklerden ve güçlü uç beylerinden arındırılıp
İslami bir sultanlığa dönüşmesi, Sultan I. Bayezid’in işiydi. Aynı dönemde merkezi
yönetim aygıtı olan kapıkulları da kuvvetlendirilmişti. Ancak Çelebi Sultan Mehmed ve
Sultan II. Murad eski siyaseti devam ettirdiler. Yeniden kurulan Balkanlardaki küçük
devletler ile Anadolu Türk beyliklerinin varlıklarını tanıdılar.25

23 Mehmed Neşrî, Aşık Paşazade’yi tekrarlamaktadır. Bkz. Mehmed Neşrî, 1948, s. 154.
24 Mehmed Neşrî, 1948, s. 197; Müneccimbaşı, 1995, s. 106.
25 İnalcık, 1954b, s. 103-105.
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Bursa Bey Sarayı’nın Kültür ve Diplomasi Merkezi Olduğunu
Gösteren Bir Örnek: Şehzade Bayezid’in Düğünü
Osmanlı kuruluş dönemini aydınlatan iki temel kaynak olan Neşrî ve Âşıkpaşazâde
ile Vasileios I. Kandes Sultan I. Murad’ın oğlu olan Şehzade Bayezid’in düğününü canlı
bir şekilde yansıtmışlardır. Biz verilen bu bilgilerden sarayın özelliklerine ilişkin kayıtlar
buluyoruz.26
Mehmet Neşrî’nin Kitab-ı Cihan-nümâ’sında:
Hikâyet: “Rivayet iderler ki, Germiyan-oğlı gördi-ki gâyetde pîr oldı, oğlu
Ya’kub Beg’i okuyub, eytdi: “oğul, dilersen-ki bu vilayet senün elünde kala,
Osman-oğlıyle birliğe bitüb, kızımun birini anun oğlı Yıldırım Bayezid’e vir”
diyüb heman buyurdı, İshak Fakih’i ilçiliğe gönderdiler. İshak Fakîh dahi Sultan
Murad Gazi’ye gelüb iyi atlar, piş-keşler getürdi. Ol zamanda Anatolı’da altun
gümüş az olurdu. Mu’teber olan Tonuzlı’da alemli ak bezler olurdı. Bir kimseye
hil’at giyürseler, ol beziden sırtak tekele diküb, Ala-Şehr’ün Kızıl ıvladısından
zincef idüb anı giyürürlerdi. İshak Fakih ol Tonuzlı’nun bezlerinden dahi
mübalağa piş-keş getürmişdi. Andan eytdi: “kızımuzı Sultanum, oğlu Bayezid’e
revâ görürse karavuşluğa alı-virsün ve bir kac hisar dahi cihazına tuta bile
virelüm. Kütahya’yı ve Simav’ı ve Eğri-göz’i ve Tavşanlı’yı” didi. Murad Han
Gazi dahi kabul idüb, kavl ü kararı muhkem berkitdiler.”27
Ahmedî’nin Dâstân ve Tevârih-i Mülük-i Âl-i Osman [51. Bâb]’ında:
“Bu Bâb Anı Beyan Eder kim Murad Han Gazi, Oğlını Everib Dügün Etdügin
Bildürür kim Ol Germiyanoğlınun Kızı Sultan Hatundur kim Oğlı Yıldırım Hana
Alıverdi. Dügünin Bayan Eder.”
“Esbâbı tamam olındı. Etrafun belgelerine okıyıcılar göndürdiler. Karamanoğlına
ve Hamidoğlına ve Menteşeoğlına ve Saru Hanoğlına ve Kasdamonıda
İsfendiyara ve Mısır sultanın dahı okudılar. Ve kendü vilayetinde olan sancak
beglerini de okudılar. Evrenüz Gaziye dahı gel dediler. Andan sonra düğüne
başladılar. Etrafun elçileri geldiler. Beglerden saçular getürdiler. Eyû atlar ve
katar ile develer ve envâ’ ile acâyıb ve garâyıb nesneler getürdiler. Ve her kişi
âdet üzere peşkeşlerin çekdiler ve mertebesine göre oturdılar. Mısır sultanınun
elçisi dahi geldi. Ol dahı saçusını çekdi. Cemi’ elçilerün üzerine yer gösterdiler.
Oturdı. Bunlar tamam olub oturduktan sonra icâzet oldı. Kendü Sancağı begleri
26 Ahmedî, 1949, s.130; Mehmed Neşrî, 1948, s. 197; Müneccimbaşı, 1995; Kandes, 2009, s.
27 Mehmed Neşrî, 1948, s. 204-205.
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geldi. Mertebelü mertebesince peşkeşlerin arz etdiler. Amma Evrenüz Gazinün
dahı peşkeşleri ilerü geldi: Yüz kul ve yüz kız oğlan cariye ve on oğlanun elinde
on gümüş tebsi; ici dolu filöri; onınun elinde dahı on altun tebsi; ici dolu istevret;
ve sekseninün elinde gümüş maşrabalar, mücüş ıbrıklar. Elhâsılı bu kullarun
birinün eli boş degül. Ve bu cemi’ etrafdan gelen elçiler hayretde kaldılar kim
bu hanun bir kulı bunun gibi nimetler ilen geldi. Ve dahı Murad Han Gazi gör
kim dahı neylese gerekdür. Evrenüz Begün getürdügi kulı, karavaşı bu etrafdan
gelen elcemi’isin Evrenüze verdi. Ve ol filöriden bazısın gerü Evrenüze verdi. Ve
bâkîsini ülemâya ve fukaraya üleşdürdi. Ve kendüye hiç nesne almadı. Ve niceler
müflis geldiler. Ganî gitdiler.”28
Ahmedî’nin Dâstân ve Tevârih-i Mülük-i Âl-i Osman [52. Bâb]’ında
“Bu Bâb Anı Beyan Eder kim Gelin Getürmege Kimleri Göndürdiler ve Andan
Dahı Kimler Geldi, Anı Bildirür.”
“Erenlerden Bursa kadısı Koca Efendi ve kapu kullarından emir âlem Ak Sunkur
Ağa kim anun evlâdından şimdi dahı vardur, Çavuş Başı Süle Çavuşun oğlı
Temür Han Çavuş ve kapu kullarından dahı bin yarar sipahi bile göndürdiler.
Hatunlardan kadı’nun hatunı ve Bayazıd Hanun dadusı bile ve Ak Sunkurun
hatunı bile idi. Elhâsılı bir, iki bin adam bile gitdi. Kütahiyyeye vardılar. Ve hem
Germiyanoğlı dügüni Kütahiyyede etmiş idi. İzzet ile dünürleri kondurdılar.
Konak ağaları getürdiler, bunlara eyü ağırlıklar etdiler. Ve ol konağa getürenlere
bunlar dahı anlarun gönüllerin gayetde hoş etdiler. Kızı Ak Sunkurun hatunıyilen
Bayazıd Hanun dadusına ısmarladılar. Germiyanoğlı dahı çeşnigir başı Paşaçuk
Ağayı gelinün atın yedmeğe bile göndürdi. Hatunını yenge eyledi. Ve ol va’de
edüb kızına verdügi hisarları bunlara verdi. İçine er kodılar. Gelini aldılar.
Bursaya getürdiler. Paşaçuk Ağayı Bayazıd Hündkâr kayın atasından dilek etdi.
Koyı vermedi. Kendü çeşnigir başı edindi. Anun oğlı Alvan Beg dahı çeşnigir başı
oldı. O Alvanun oğlanlarınun üci dahı çeşnigir başıları oldılar. Neseb ü nesil ile
Osman kapusında mukarrer oldılar,”29 şeklinde kayıtlar bulunmaktadır.
Patrikhane kayıtlarına, antik yazıtları ve Osmanlı kaynaklarını kullanarak Bursa
tarihini yazmış bulunan Vasilios I. Kandes de kitabında Şehzade Bayezid’in düğününü
nakletmiştir:
“Murat bu sarayın içinde, oğlu Bayezıt’la Germiyan Bey’i Yakub’un kızının
düğünlerini gerçekleştirdi. Beyin kızını istetmek için sultan, Bursa kadısı Koca
28 Ahmedî, 1949, s. 130.
29 Ahmedî, 1949, s. 130-131.

154

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Efendi ile Bayraktar Aksankor’u elçi olarak gönderdi. Geline eşlik etmek üzere
üç bin kadın ve erkekten oluşan maiyetle beraber kadının ve bayraktarın eşleri ve
Bayezıt’ın dadısı da gönderildi. Germiyan Beyi onların tümünü büyük bir törenle
karşıladıktan sonra kızını teslim etti ve düğünü de şenliklerle Bursa da yapıldı.
Bu düğünde, sadece Aydın, Menteşe, Kastamonu ve Karaman Beylerinin elçileri
değil, bunların yanı sıra Suriye ve Mısır sultanlarının elçileri de hazır bulundu.
Elçiler yanlarında çok değerli hediyeler, çok değerli hediyeler, Arap atları,
İskenderiye kumaşları ve kadınla erkeklerden oluşan köleler getirdiler. Rum
iken din değiştirerek Müslüman olan Evrenos Bey tek başına yüz Rum köle
getirmişti ve bunlar en yakışıklı gençler ve bakire kızlardan oluşmaktaydı.
Bunlardan ilk onunu oluşturan grupta yer alanların her biri altın paralarla dolu
altın tabaklar taşımaktaydılar. Diğer onu ise içinde gümüş paralar dolu gümüş
tepsiler taşımaktaydı. Geri kalanlar ise altın ve gümüş leğenler ve kupalarla
süslenmiş küplerin yanı sıra üzerlerine kıymetli taşlar yapıştırılmış bardaklar
taşımaktaydılar. Böylece “genç delikanlılar ellerinde leğenler, küpler ve kupalarla
yürümekteydiler” şeklindeki cennetle ilgili tasvir gerçekleştirilmekteydi.
Öte yandan Germiyan Beyi’nin kızı çeyiz olarak Eğrigöz, Tavşanlı, Simav ve
Kütahya’nın (Kotyaio) anahtarını getirmişti. Bu düğün hediyelerinden altın ve
gümüş paralar gelinin başından aşağı atılmaktaydı. Murat, Mısır kumaşlarını
ve Arap atlarını Evrenos’a hediye etti. Rum erkek ve kadın köleleri ise Mısırlı
elçilere ve on beyin çok değerli hediyelerini ise İranlı din bilginlerine ve saygı
değer şeyhlere dağıttı.” 30

Değerlendirme
Âşıkpaşazâde ve Neşri gibi iki önemli Osmanlı kaynağında belirtilen, Vasileios
Kandes’in de kaydettiği bu bilgiler, Bursa Bey Sarayı’nın daha ilk yüzyılı dolmadan dış
ve iç siyasetin yürütüldüğü bir teşkilata sahip olduğunu yansıtmaktadır.
1. Suriye ve Mısır sultanları ile başka devlet adamlarına davetiyeler gönderilmiş,
onlar da bu davete karşılık elçilerini ve armağanlarını göndermişlerdir. Misafirler,
düğün alanına protokol düzenine göre oturtulmuşlardır. Menteşe, Saruhan, Karesi
gibi sancak (vilayet) beyleri de davet edilmiş, Rumeli akıncı beylerini temsilen Gazi
Evranos Bey de teşrif etmiş, hepsine rütbesine göre “mertebelü mertebesince” yer
gösterilmiştir.

30 Kandes, 2009, s. 92.
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2. Osmanlı’nın kendi beyleri etraftan gelen elçilerin hayrette kaldığı zenginlikte,
hediyeler sunmuşlardır. Sultan Murad Hüdavendigâr’ın oğlu için takdim edilen
armağanlardan “kendüye hiç nesne almayarak tamamını yine beylerine, ulemaya ve
fukaraya üleşdürmesi” Osmanlı Devlet anlayışı için önemli bir örnektir.
3. Germiyanoğlu Beyliği’nin Kütahya’daki sarayından “gelin alma” töreni tamamı
Türk gelenek ve görenekleri gözetilerek yapılmıştır: “Gelin getirme” heyetinin
başında sultanı temsilen “erenlerden” yani pir ulemadan Bursa kadısı Koca Efendi ve
kapı kullarından Emir-i Âlem Aksungur Ağa’nın bulunduğunu görüyoruz. Ulemanın
yanında saray teşkilatını temsilen bir kişinin bulunması ilme, şeriata ve örfe işaret
etmektedir. Çavuş başının ve 1000 sipahinin varlığı Bursa Sarayı’nda güçlü bir
muhafız kuvvetinin varlığını göstermektedir.
4. Kız alma sırasında Bursa kadısının hatununun, Emir-i Âlem Aksungur Ağa’nın
hatununun ve Şehzade Bayezid’in dadısının da Kütahya’ya gönderilmiş olduğunu
izliyoruz. Bu durum, elbette öncelikle kadınlara gösterilen saygıyı ifade ediyor.
Şehzadenin bir dadısının olması ise onun çocukluktan itibaren, özel bir terbiye
ve çocuk bakımı ile yetiştirildiğinin işareti sayılmalıdır. Demek ki Bey Sarayı;
muhafızları, meşveret salonları ve hanedanın kendi özel hayatını geçirdiği unsurlarla
da bir bütün olarak planlanmıştı.
5. Germiyanoğulları Beyliği, Yakub bin Kerimüddin Ali Şîr Bey’in önderliğinde Orta
Asya’dan Anadolu’ya göç etmiş bir Türkmen grubu tarafından kurulmuştu.31 Kız
tarafının yine Türk töresine göre önceden Kütahya’da düğün yaptığını, izzet ile
dünürleri kondurduklarını, konak ağaları vasıtasıyla, onların gönüllerini gayet de hoş
ettiklerini görüyoruz. Beyliğin Çeşnigir Başı, gelinin atının eyerini tutarak dönüş
yolu için görevlendirilmiştir. Şehzade Bayezid Bursa’da, Kütahya’dan gelen Çeşnigir
Başı Paşacuk Ağa’yı “kayın atasından” yani Germiyanoğlu Yakup Bey’den dilek
ederek Bursa Bey Sarayı’nda kalmasını sağlamıştır. Çeşnigir başı, Osmanlı sarayının
matbah-ı amire (saray mutfağı) bölümünü idare eden, sultanın gıda güvenliğinden
sorumlu önemli bir görevliydi. Onunla birlikte, daha sonra oğlu Elvan Bey’in ve
onların neslinden üç kişinin de çeşnigir başı olmasının devlet idaresinde güvene ve
liyakata dayalı bir anlayışın varlığını yansıtmaktadır.
6. Şehzade Bayezid’in düğünü bağlamında birden fazla kaynağın anlattıkları Bey
Sarayı’nın kız tarafı, erkek tarafı önemli Osmanlı yöneticileri, Rumeli akıncı beyleri,
elçiler gibi geniş bir davetli kitlesine ağırlayıp yer gösterilen bir fiziki alan sahip
olduğunu göstermektedir.
31 Germiyanoğlu Beyliği için bkz. Varlık, 2021.
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Abstract

Hanedan konutu ve devlet yönetim merkezi
olması bakımından tam teşekküllü ilk
Osmanlı sarayı olan Bey Sarayı önce Edirne,
ardından İstanbul’un başkent olmasıyla
önemini yitirmiş, terk edilmiş, bakımsızlıktan
harap olmuş ve neredeyse tümüyle ortadan
kalkmıştır. Özünü, mevcut Bizans dönemi
yapı stokunun oluşturduğu, 14. yüzyılda
Osmanlı ekleriyle şekillenen Bey Sarayı,
15. yüzyıl başından itibaren kendi haline
bırakılmış, 16. ve 17. yüzyıllarda sultan
düzeyinde gerçekleşen birkaç ziyaret dışında
gündeme gelmemiştir. Günümüzde, 19.
yüzyıldan itibaren saray yerleşkesinin yerini
alan yapılaşma, saraya ilişkin arkeolojik bir
araştırmanın yapılmasını güçleştirmektedir.
Bu durum, saray hakkında yapılan az sayıdaki
araştırmanın büyük ölçüde yazılı kaynaklara
dayanmasına neden olmuştur.

As being the dynastic residence and seat
of government, Bey Sarayı [Bursa Palace], that had been the first full-fledged
Ottoman Palace since the beginnig of the
14th century, had lost its importance after
the conquest of Edirne and Istanbul. The
palace, had been abandoned by the dynasty, was ruined in time and dissappeared.
Today, structuring on the area that Bey
Sarayı was located does not let the archeologic surveys. Therefore, limited number
of studies on the palace based on the written sources.
According to the 17th century records and
statement of eyewitnesses Mehmed IV
who visited Bursa for two months in 1659,
did not stayed the in old palace of his ancestors but built a new palace located on

17. yüzyıla ait kayıtlar ve görgü tanıklarının
ifadeleri, 1659 yılında Bursa’ya gelen
ve yaklaşık iki ay kadar kentte kalan IV.
Mehmed’in, ilk Osmanlı sultanlarının konutu
olan Bey Sarayı’nda konaklamadığını, ancak
Hisar Bölgesi’nde kendisi için yeni bir saray
inşa ettirdiğine işaret etmektedir. Bu kayıtlar,
Bursa’da biri ilk Osmanlı sultanları tarafından
kullanılan Bey Sarayı ile diğeri IV. Mehmed
tarafından inşa edilen Yeni Saray olmak üzere
iki Osmanlı sarayının varlığına işaret eder.
Bu çalışma, Bursa’da bulunan her iki sarayın
tarihine ilişkin bir araştırma denemesidir.

the North-West side of the Hisar zone.
Palace of Mehmed IV have not mentioned
in studies focused on Bey Sarayı in detail,
this architectural activity was usually discussed as a renovation or enlargement and
never mentioned as an independent structure until an monography focused on this
second palace had been publish in 2020 in
Belleten. However, the records indicate
that, there were two different Ottoman palace in Bursa that one of them is the first Ottoman Palace, Bey Sarayı, and the second
is the one built fort he visit of Mehmed IV.
This study aims to discuss the data based
on written sources about the two Ottoman
Palace in Bursa.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Saray, Osmanlı,
Mimarlık

Keywords: Bursa, Palace, Ottoman, Architecture
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Giriş
Osmanlı İmparatorluğu’nun doğduğu, kadim başkent Bursa’da hanedan konutu
ve devlet yönetim merkezi olması bakımından tam teşekküllü ilk Osmanlı sarayı olan Bey
Sarayı hakkındaki bilgiler ne yazık ki oldukça sınırlıdır. Saray yerleşkesi üzerindeki yapılaşma saraya ilişkin yapılan az sayıdaki araştırmanın, büyük ölçüde, mimariden ziyade
saray ortamına ilişkin gözlem ve duyumlar içeren yazılı kaynaklara dayanmasına neden
olmuştur.1 Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla, ilk Osmanlı sarayı 14. yüzyıl boyunca hanedan tarafından etkin olarak kullanılmış, Edirne ve ardından İstanbul’un fethiyle birlikte
terk edilmiş ve zamanla harap olmuştur. 17. yüzyıl ortalarında Bey Sarayı’nın neredeyse
kullanılamaz hale geldiği anlaşılır. Zira, 1659 yılında Bursa’ya yaklaşık iki ay süren bir
ziyaret gerçekleştiren IV. Mehmed’in ikameti için Hisar’ın kuzeybatı bölgesinde yeni bir
saray inşa edilmesi gerekmiştir.2 Bu çalışma, Bursa’da bulunan her iki Osmanlı sarayına
ilişkin yazılı kaynakları derleyen ve mimari çıkarımlar yapmayı amaçlayan bir araştırma
denemesidir.

BEY SARAYI
“Ve selef pâdişâhlarına mahsus sarâyı müfîd [u] muhtasâr bu
kal’adadır. Tâ Ebü’l-feth Sultân Mehemmed’e gelince pâdişahların sarâyı bu idi. Gâhîce Gâzî Hudâvendigâr Murâd Hân-ı evvel
Edirne’yi sene (---) târîhinde feth edüp Edirne Sarâyı’nda sâkin
idi. Ebü’l-feth sene (---) târîhinde İslâmbol’u feth edüp tâht-ı sâlis
olup Bursa’ya ve Edirne Sarâyı’na rağbet kalmayup Bursa Sarâyı
hâlâ mu’attaldır.”3
Bursa’nın 1326 yılında fethiyle birlikte, özellikle Hisar Bölgesi’nde hızlı bir iskân süreci başladı. Kentin İslamlaşması mimari bir devrim ile değil, ancak mevcut yapı
stoğunun Osmanlıların kullanımına açılmasıyla gerçekleşti. Konutlara Müslüman halk
yerleştirilirken, Osman Bey, vasiyeti üzerine Osmanlı kaynaklarında “Gümüşlü Gümbet”
adıyla anılan Aya Elias Manastırı’nın yanında bulunan vaftizhaneye defnedildi, ileride
Orhan Bey’in türbesini de içerecek olan manastır ise Bursa’nın ilk Cuma Camisi olarak
işlevlendirildi.4 Tekfur’un yani kent idarecisinin iç kalede yer alan ve muhtemelen yö1 1862-1866 yılları arasında Suphi Bey idaresinde hazırlanan 1/2000 ölçekli Bursa planında, surlar ile çevrili iç kalede
Bey Sarayı’nın yerleştiği alan gösterilmektedir (BOA, Haritalar, 509). Kaynaklarda Bursa Sarayı olarak da geçen Bey
Sarayı hakkındaki monografik çalışmalar; Şehsuvaroğlu, 1957; Armağan, 1999, s. 86-95; Keskin, 2014, s. 891-906;
Yılmaz, 2015-2016, s. 54-65. Ayrıca 2014 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da Zaman adlı yayının 10.
sayısında bir dizi makale yayımlandı; Tonak, 2014 s. 3-7; Cengiz, 2014, s. 12-17; Sevim, 2014, s. 18-23; Eğri, 2014, s.
24-27. Bursa Sarayı’na değinen çeşitli yayınlar; Ayverdi, 1966, s. 117; Ergenç, 2006, s. 26-28; Maydaer, 2009, s. 180-191;
Gabriel, 2010, s. 28-29; Kepecioğlu, 2009, C.4, s. 79-80.
2 Bursa’da IV. Mehmed tarafından inşa edilen saraya ilişkin ilk monografi: Keskin, 2020, s. 585-622.
3 Evliya Çelebi bin Derviş Mehemmed Zillî, 1999, s. 10-11.
4 Eyice, 1963, s. 131-147; Çağaptay, 2020, s. 17-29.
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netimle ilişkili garnizon, ahır, depo vb. gibi müştemilat yapılarını barındıran konutu ise
hanedanın kullanımına açıldı. Başka bir deyişle, Bey Sarayı olarak adlandırılan ilk Osmanlı sarayının çekirdeğini halihazırda kent idarecisinin kullanmakta olduğu bir yapılar
topluluğu oluşturmaktaydı.
Tekfurun konutunu barındıran iç kale, kentin dini merkezini teşkil eden Aya Elias
Manastırı ve ilişik yapıların hemen batısında bulunmaktaydı. Bizans döneminde kentin
dini ve idari merkezinin birlikteliği Osmanlı döneminde de böylelikle devam etti. Orhan
Bey, manastır çevresinde bir medrese açarken, Murad Hüdâvendigâr, Aşıkpaşazâde’nin
ifadesiyle; “kendüne Bursa hisârında sarây kapusında bir câmi yaptı.”5 Banisi Murad
Hüdâvendigâr’ın Kosova Savaşı’nda şehit olmasına nispeten Şehadet Camisi adını alan
yapı şer’iye sicillerindeki kayıtlara göre Saray Camii, çevresi de Saray Camii Mahallesi
olarak anılageldi.6
Bey Sarayı’nın Osmanlı hanedanı tarafından en etkin şekilde kullanıldığı dönem 14. yüzyıl oldu. Sarayın, Orhan Bey, Murad Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bayezid’in
saltanatlarını içeren bu dönemine dair kaynaklara yansıyan çokça kayıt, mimariye ilişkin olmasa da yaşayış hakkında fikir verici niteliktedir. Örneğin, Rum teolog ve mistik
Gregory Palamas, 1354 yılında bulunduğu Bursa’da, Orhan Bey’in sarayında bazı dini
tartışmalara girmişti.7 Bu durum, henüz ilk yıllardan itibaren sarayda kozmopolit ve entelektüel ortamın filizlendiğine işaret eder. Murad Hüdâvendigâr döneminde sarayda kalabalık sünnet ve evlilik şenlikleri düzenlendi. Şehzadeler Bayezid, Yakup ve Savcı Bey’in
sünnet olmaları şerefine organize edilen eğlencede Karagöz oyununun öncülü olan zill
u hayal adı verilen bir gösteri yapıldı.8 Yıldırım Bayezid ile Germiyanoğlu ailesinden
Sultan Hatun’un, aralarında Anadolu Beylikleri ve Mısır Memlûk Sultanı’nın elçilik heyetlerinin de bulunduğu davetlilerin de katıldığı günlerce süren düğününde Osmanlı hanedanının gücü ve zenginliğini ortaya koyan değerli hediyeler dağıtıldı.9
Saray en gösterişli ve kalabalık günlerini Yıldırım Bayezid’in saltanatı sırasında
yaşadı. 15. yüzyılda yaşamış Rum tarihçi Doukas, sarayda, Bayezid’in isteklerini yerine
getirmek ve onu eğlendirmek üzere farklı milletlerden çok sayıda hizmetlinin yer aldığını
bildirir.10 Doukas, uluslararası bir saray ortamı betimlerken pek de abartıyor sayılmaz.
5 Aşık Paşazade, 2010, s. 328.
6 Ergenç, 2006, s. 26; Maydaer, 2009, s. 181. Günümüzde sarayın yerinde Ordu Evi ile Tophane Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi bulunmaktadır.
7 Kafadar, 2010, s. 140.
8 İbn-i Kemal, 1991, s. 92-93.
9 Aşık Paşazade, 2010 s. 329-330.
10 “Bursa’ya yerleşmiş olan Bayezid, artık kendi başarısının yüksek mi yüksek ağaçlarının ürün vermekte olduğunu
görüyordu ve kendisi bu ürünleri, serçelerin çeşit çeşit şakımalarından da keyif alarak, korkusuzca biçip devşiriyordu.
Ulusların bütün dillerinde güzel denen şeylerden yana, gerek canlı bedenler [güzel cariyeler] gerek ışıltılı metaller [altın,
gümüş eşya] yönünden hiçbir eksiğinin bulunmadığını görüyordu; öyle ki bunların hepsi kendisinin hazinelerinde bulunup
ışıldamaktaydı” (Doukas, [Mikhaél], 2008, s. 48-49).
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Bayezid döneminde sarayın, aralarında Şeyhoğlu Mustafa, Şeyhî, Ahmed-i Dâ’î gibi şairler,11 içlerinden birinin Mashara Arab adıyla dönem kaynaklarına yansıdığı soytarılar,12
Johannes Schiltberger gibi savaş esirleri,13 Yahudi filozof Ellisaeus ve öğrencisi Plethon,14 Memlûk elçileri (örneğin Emir Al-Hasene el-Keçkenî),15 Yıldırım Bayezid’in eşi
Sırp Prenses Mileva Olivera Lazarevic16 ve kardeşi Stefan Lazarevic17 ve hatta Bizans
İmparatoru II. Manuel Palaeologus18 gibi sakinleri ve uzun süreli ziyaretçileri bulunmaktaydı.
Görgü tanıkları Yıldırım Bayezid’in lüks ve eğlenceye düşkün olduğunu kaydeder.19 Memlûk elçisi al-Keçkenî, Bayezid’in lüks tutkusunu “Elçi olarak Ebu Yezid’e
gittiğim vakit onunla beraber hamama girdim. Burada içinde yıkandığı bir havuz vardı ki
tamamıyla gümüş idi, keza içinde yemek yediği, içtiği ve kullandığı kaplar da böyle idi”
sözleriyle dile getirmekteydi.20
Doukas, romantik bir anlatımla, Timur’un Bursa’ya gelen ilk elçilerinin Yıldırım
Bayezid’i bir eğlencenin ortasında bulduklarını kaydeder; “Böylece, sefahatle geçirdiği
günlerden birinde, işte gelmiş bulunan ve hükümdarı görmek isteyen, İran’dan gönderilme elçilerin varmış bulunduğu haberi kendisine iletildi.”21 Sarayın hareketli günleri bu
elçilerin ziyaretinden aylar sonra 1402 Temmuz’unda gerçekleşen ve Osmanlı ordusunun
mağlubiyeti ile sonuçlanan Ankara Savaşı’na kadar devam etti. 16. yüzyıl müelliflerinden
Bostanzâde Yahya Efendi’nin “Timur olayına üç şey sebep olmuştur: biri içki içmek, ikincisi haram kaptan (altın ve gümüş kaplardan) yemek, üçüncüsü ise Las (Sırp) Kralı’nın
kızını almak” sözleriyle alınan mağlubiyeti büyük ölçüde Bayezid’in saray ortamına ve
alışkanlıklarına bağladığı savaş,22 Bey Sarayı için bir dönüm noktası oldu.
Saray ve kent, savaşın ardından Timur’un emriyle yola çıkan ve 3 Ağustos 1402
günü kente ulaşan ordu tarafından korkunç şekilde yağmalandı.23 Timur’un tarihçilerin11 İnalcık, 2015, s. 99-112.
12 Aşık Paşazade, 2010, s. 342.
13 Schitberger, 1997.
14 Kafadar, 2010 s. 140.
15 İnalcık, 1948, s. 189-195.
16 Olivera hakkında: Keskin, 2017, s. 269-301.
17 Kosteneçki, Stefan Lazareviç, İstanbul, 2009.
18 Mektuplarından birinde “…Her şeyin üzerine, günlük avlanmalardan, yemek sırasında ve sonrasındaki aşırılılıklardan,
şaklaban kalabalığından, flütçü sürüsünden, şarkıcılardan oluşan korolardan, dansçı güruhundan, zil şıngırtısından ve
sert şarabın ardından gelen anlamsız kahkaha bahsetmemeli miyiz? Bütün bunlardan acı çeken birinin aklını kaçırmaması
mümkün mü?” ifadelerini kullanan İmparatorun Yıldırım Bayezid’in yanında bulunduğu dönemlerde kaleme aldığı
kayıtlar için; Barker, 1969, s. 93; Lowry, 2010, s. 32; Dennis, 1977, s. 48.
19 Emecen, 2014, s. 67-92.
20 İnalcık, 1948 s. 189-195.
21 Doukas, 2008, s. 49.
22 Bostanzâde Yayha Efendi, 1978, s. 47.
23 Keskin, 2014, s. 891-906. Timur’un gönderdiği ordunun kente giriş yaptığı günü savaş sırasında Bursa’da bulunan
İtalyan tüccar Gerardo Sagredo’nun Venedik’e gönderdiği bir mektup aracılığıyla öğrenmekteyiz. Bkz. Alexandrescu-
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den Nizamüddin Şâmî’ye göre üç günlük yolculuktan sonra kente giren ordu, Bey Sarayı’nda bulunan Osmanlı hazinesine el koydu:
“Emirzade Muhammed Sultan üç günlük bir yolculuktan sonra dördüncü gün
güneş doğarken Bursa’ya vasıl olarak memleketin idaresini eline aldı. Emirzade
Şeyh Nureddin Bahadır kaleye girerek senelerden beri orada toplanmış olan mal,
cevahir, inciler, kıymeti yakutlar, nakit para, kumaşlar ve saire gibi her cins eşyayı toplayıp yük yük, katar katar yükledi; hazineleri boşalttı…”24
Timurlu müelliflerinden Şerafeddin Ali Yezdî, Bayezid’in hazinesini ele
geçirmekle görevlendirilen Emir Şeyh Nureddin’in ganimetin envanterini yaptırdığını
kaydeder ancak ele geçirilenler konusunda bilgi vermez.25 Niğbolu Savaşı’nda, Yıldırım
Bayezid’in, ardından Ankara Savaşı’nda Timurluların eline düşen Alman esir Johannes
Schiltberger’e göre, Timurluların Bursa’da Osmanlı hazinesinden aldığı altın ve gümüş
yaklaşık bin deve yükü kadardı.26
Bayezid’in hazinesi katır ve develere yüklenerek Kütahya’ya doğru yola çıktıktan sonra, kentin askerlerce yağmalanmasına izin verildi.27 Nizamüddin Şâmî’nin bildirdiğine göre, Bursa yağmasını tamamlayan Timur ordusu da elde edilen ganimeti Timur’a
burada sundu: “Emirzade Muhammed Sultan ve Emir Cihanşah, Bursa fethinden dönerek
Emir Timur’a geldiler. O memleketin mallarından çok nefis eşya hediye olarak getirdiler.”28 Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla Bey Sarayı’nın yağmalanmasıyla Timurluların
eline geçen ve Kütahya’ya götürülenler arasında saray halkından bazı kimseler de bulunmaktaydı. Arap tarihçi İbn Arabşah’a göre, Yıldırm Bayezid’in haremi Timur ordusunun
eline geçmişti:
“Timur, Osmanoğlu’nu esir aldıktan sonra ordusundan ve emirlerinden bir kısmını Bursa’ya gönderip, onları Şeyh Nureddin’in emrine verdi. Sonra kendisi de
onların arkasından son derece huzurlu, rahat ve emniyetli bir şekilde yola koyuldu; oraya geldi ve Osmanoğlu haremi, hazinesi, malları ve hizmetkârlarından
istediği kadarını aldı.”29
Dresca, 1942, s. 129-134.
24 Nizamüddin Şami, 1987, s. 313-314.
25 Cherefeddin Ali of Yazd, 1723, s. 262.
26 Schiltberger, 1997, s. 67.
27 Cherefeddin Ali of Yazd, 1723, s. 262.
Hoca Sadeddin Efendi (1974, s. 293) mevcudu otuz bini bulan Timurlu ordusunun kente büyük zarar verdiğini bildirmektedir:
“Mirza Muhammed Sultan otuz bin kadar felaket getiren atlı ile Bursa’yı talan ederek, soygun ve yağmalarla halkı perişan
eyledi…Timur askerlerinin yıkmadıkları yer, yağmalamadıkları mahalle kalmadı. İslam halkının mal ve kanını döküp,
onları berbat eylediler. Kederler içinde bıraktılar. Nice medrese ve mescidi, atları için ahır, nice tekkede ise olmadık işler
yaptılar. Hatta, Ulucami’ye girerek bu kutsal yerde çirkin davranışlarda bulundular”
28 Nizamüddin Şami, 1987, s. 315.
29 İbni Arabşah, 2012, s. 315.
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Şerafeddin Ali Yezdî’ye göre katır ve develerle Kütahya’ya getirilen Bayezid’in
hazinesi ile birlikte her biri iyi dans eden ve şarkı söyleyen güzel cariyeleri Timur’a sunuldu.30 Bayezid’in eşi Prenses Olivera, iki kızı ve Şehzade Mustafa Çelebi ile nişanlanmış olan Bağdad hükümdarı Sultan Ahmed Celayîr’in kızı da Timurluların eline geçenler
arasındaydı.31 Doukas, Bey Sarayı’nın yağmalanması ve Osmanlı hareminin Timur’un
eline geçmesini şöyle anlatır:
“[Timur]…orada [Bursa’da] hazine dairesini açtırdı ve Rumlardan [Osmanlılara] miras edinilmiş altınları, gümüşleri, değerli taşları ve [çokluğu yüzünden]
buğday taneleri kadar çok gibi ölçülen incileri aldı. O yerde ayrıca, [Sırp Kralı]
Lazaros’un kızı da aralarında olmak üzere, onun [Bayezid’in] bütün eşlerini ve
cariyelerini buldu.”32
Bey Sarayı’nın yağmalanması sonucu elde edilen ganimet Timur’un payitahtı
Semerkand’a götürüldü. Timur nezdinde Kastilya elçisi olarak bulunan Ruy Gonzales
de Clavijo ve İbn Arabşah, 1405 yılında Uluğ Bey’in düğününde Bursa’dan getirilmiş
ganimetleri izleme fırsatı bulanlar arasındaydı. Clavijo’ya söylenene göre ziyaret ettiği,
büyük hanımın çadırında gördüğü bir kapı Bursa’dan getirilmişti:
“İkinci kapı bir insanın at üzerinde geçebileceği kadar yüksekti ve kare işlemeli gümüşle kaplıydı. Bunlar büyük bir beceriyle işlenmiş ve aralarında değerli
taşlar ve altından düğümler bulunmaktaydı. Ve işçilik o kadar mükemmeldi ki
benzeri ne burada ne de Hristiyan dünyasında yapılamaz. Kanatlarından birinde
elinde gümüşle kaplı kitaplar bulunan St. Peter, diğerinde St. Paul figürleri bulunmaktaydı; söylediklerine göre Timur bu kapıları Bursa’da Türk’ün [Bayezid]
hazinesini yağmalarken bulmuş.”33

30 Cherefeddin Ali of Yazd, 1723, s. 266.
31 Cherefeddin Ali of Yazd, 1723, s. 262.
32 Doukas, 2008, s. 61-62.
33 Clavijo, 1859, s. 160. Tarihçi Mustafa Armağan, Clavijo’nun sözünü ettiği kapının Bursa Sarayı’nın kapısı olduğunu
ve Rusya’da St. Petersburg’daki Hermitage Müzesi’nde sergilendiği iddia etmektedir: “Halen orduevinin altında bulunan
Bey Sarayı’nın orijinal kapısına St. Petersburg’daki bir müzede rastladım. St. Petersburg’daki bir müzede düzenlenen
İslam ve Osmanlı eserleri sergisinde, Yeşil Türbe’de olduğu gibi iki kanatlı, üzeri dantela gibi işlenmiş ahşap bir kapı
gördüm. Kapının altındaki notta ‘Timurlenk’in Semerkant’taki sarayının kapısı’ yazıyordu. Daha sonra İspanyol Seyyah
Clavijo’nun bir kitabında bu kapının sırrını buldum. İspanyol Seyyah, Timur’un kendisini büyük bir çadırda karşıladığını,
bütün çadırların kapısı bez iken bu çadırın kapısının neden ahşap olduğunu Timur’a sorduğunu, Timur’un ise kapının
Bursa Sarayı’nın kapısı olduğunu söylediğini yazıyor. Osmanlı saraylarının çekirdeğini Bursa Sarayı oluşturuyor. Bu
nedenle öncelikle orduevinin altında kalan saray ortaya çıkarılmalı ve ardından o kapı orijinal yerine getirilmeli”
(29.01.2013 tarihli Hürriyet Gazetesi, web: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=22466230). Bu
konuya dikkat çeken diğer bir yayın: Hızlı, 2004, 53-55. Oysa, sözü edilen kapı, Timur’un Türbesi Gur-i Mir’in kapısı
olarak sergilenmekte ve sanat literatüründe de bu şekilde kabul edilmektedir (Lentz-Lowry, 1989, s. 45, fig. 15). Bununla
birlikte, Clavijo’nun söz konusu kapının üzerinde gümüş aziz figürleri bulunduğunu söylemekte, ancak Mustafa Armağan
bu bilgiyi göz ardı etmektedir. Clavijo’nun tanıklığı bu kapının bir Bizans uygulaması olduğunu düşündürmektedir (LentzLowry, 1989, s. 48). Zaten, bu uygulama yaygın bir Bizans geleneğidir (Chauncey, 1940, s. 576-578).
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Bey Sarayı’ndan alınmış ganimetlerden söz eden İbn Arabşah’ın dikkatini ise
değerli bir kumaş çekmişti:
“Bu örtüler arasında kaftandan işlenmiş bir örtü vardı ki, Timur onu sultan Bayezid’in hazinesinden almıştı. Bu acayip parçanın eni on ziraya yakındı. Perde,
enva-i türde nakışlarla bezeliydi. Bitki motifleri, binalar, tahtlar, çeşit çeşit haşerat, kuş vahşi hayvan suretleri, yaşlı ve genç insan resimleri, kadın ve çocuk
suretleri, kitabe yazıtları, ülkelerin harikalarına ait resimler, müzik aletleri ve
tuhaf hayvan suretleri göz alıcı renklerle çizilmişti ki, genel olarak mükemmele
yakındı. Bu resimler o kadar maharetli bir şekilde çizilmişti ki, sanki senle konuşuyormuş havası veriyordu. Resimlerdeki meyveler ise sanki beni al der gibi eğilmişlerdi. Bu perde dünyanın harikalarından biriydi ve onu başkalarının ağzından
görenin yerini tutmaz.”34
Bey Sarayı ganimeti, Timur tarafından kuşkusuz bilinçli bir şekilde sergilenmişti. Söz konusu düğünde, Çin’den, Hindistan’dan, İran’dan, Bağdad’dan, Suriye’den gelen elçiler, aralarında Clavijo’nun da yer aldığı Frenkler ve Semerkand halkı hazır bulunmaktaydı.35 Böylesine kalabalık bir ortamda, Bursa’dan getirilen ganimetin sergilenmesi
tabii ki Timur’un gücünü göstermesi açısından değerli bir propaganda aracıydı.36
Ankara Savaşı sonrasında yağmalanan Bey Sarayı’nın ne kadar zarar aldığı bilinmemekle birlikte, bu olayın yarattığı travmanın Çelebi Sultan Mehmed ve II. Murad’ın
Edirne’yi Bursa’ya tercih etmelerine neden olduğu ileri sürülebilir.37 Başkentini 1453
yılında fethettiği İstanbul’a taşıyan Fatih Sultan Mehmed Doğu seferleri sırasında birkaç
kez Bey Sarayı’nda konakladı.38 II. Mehmed’in ölümünün ardından ağabeyi II. Bayezid
ile taht için mücadele etmek durumunda kalan Cem Sultan, Bursa’da saltanatını ilan etti.39 Cem’in on sekiz gün süren macerasının ardından, Bey Sarayı bu kez II. Bayezid’in
oğulları arasındaki taht mücadelesi sırasında gündeme geldi. Şehzade Ahmed ile mücadele eden Yavuz Sultan Selim 1512 yılı Kasım ayında Bursa’ya gelerek kışı burada geçirdi.40 1512 kışının ardından Bey Sarayı yaklaşık yüzyıl boyunca herhangi bir Osmanlı
34 İbni Arabşah, 2012, s. 348; Lentz-Lowry, 1989, s. 34.
35 Cherefeddin Ali of Yazd, 1723 s. 286.
36 Bey Sarayı’nın yağmalanması hakkında detaylı bilgi: Keskin, 2014, s. 891-906.
37 Doğudan gelebilecek tehlikelere açık olduğu anlaşılan Bursa Sarayı artık rağbet görmese de kent İstanbul’un fethine
kadar sembolik önemini korumuş, Çelebi Sultan Mehmed ve II. Murad ikamet ettikleri Edirne’de vefat etmelerine rağmen
Bursa’da inşa ettirdikleri külliyelerine defnedilmiştir.
38 1451 yılında Karaman seferi gidiş ve dönüş yolunda ilk kez sultan olarak Bursa Sarayı’nda bulunan Fatih Sultan
Mehmed, İstanbul’un fethinden sonra Anadolu’nun durumunu kontrol etmek ve babasının mezarını ziyaret etmek amacıyla
tekrar Bursa’ya gelerek yaklaşık bir ay burada konaklamıştır. 1461 yılında Trabzon seferi sırasında da Bursa’ya uğramıştır
(Jorga, 2007, s. 21, 123-127; Babinger, 2010, s. 78, 176-180; Kritovulos, 2007, s. 122).
39 “(Cem Sultan) On sekiz gün ecdâd-ı that Burûsu’da karâr idüp, hutbe vü sikke nâm-ı nâmîsiyle müşerref oldı.” (Behiştî
Ahmed Çelebi, 2016, s. 336. Ayrıca; Baysun, 1979, s. 71; Şakiroğlu, 1993, s. 283.)
40 Hoca Sadeddin Efendi, 1992, s. 151. Müneccimbaşı Ahmed Dede, t.y., s. 452. II. Bayezid’in oğullarından Şehzade
Korkut da 1511 yılında Bursa kadısından sarayda bulunan tüfek sayısının bir dökümünü istemiştir (Kepecioğlu, 2009, C.
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sultanını ağırlamadı. 1605 ve 1633 yıllarında gerçekleşen iki ziyaret ise sarayın kaderini
değiştirmekten uzaktı. 1605 Aralık ayında bir isyanı bastırmak amacıyla Bursa’ya gelen
Sultan I. Ahmed, yaklaşık bir yüzyıl sonra sarayda konaklayan ilk Osmanlı sultanı oldu.41
Dönem müelliflerinden Naîmâ Mustafa Efendi’nin bildirdiğine göre, I. Ahmed’in iki hafta kadar süren ziyareti için sarayda bazı hazırlıklar yapılmıştı;
“…Bursa muhafazasında olan Nakkaş Hasan Paşa’ya emr-i şerif gönderip, Bursa Sarayı’nın temizleme (tanzif) ve zad ü zevad (azıklar) hazırlanması ferman
olundu (…) ve müzeyyen bir alayla Bursa’ya teşrif ettiler. Bursa Sarayı’na nüzul
edip ertesi gün vüzera ve Kadı Askerler vesair vükela, meşveret için Divan-ı Hümayun’a davet olundu.”42
Dönemin İngiliz elçisi Lello’ya göre, sultanın Bursa’da kısa süre konaklamasının
nedeni şiddetli kış soğuğuna alışkın olmamasından dolayı hastalanmasıydı.43 Lello’nun
kaydı, bir bakıma, Bey Sarayı’nın yapılan tüm hazırlıklara rağmen sultanın alışageldiği
konfor koşullarını sağlamadığını göstermekteydi.
I. Ahmed’in ziyaretinden yirmi sekiz yıl sonra, 1633 yılında Bursa’ya gelen oğlu
IV. Murad ise burada ancak beş gün konakladı.44 Siyasi bir önemi olmadığından kaynaklarda pek fazla değinilmeyen bu ziyaret için de sarayda kapsamlı bir onarım olmasa da
bazı hazırlıklar yapılmış olmalıydı.
Bey Sarayı, hanedan üyeleri tarafından terk edilmiş olsa da çeşitli görevlileri
barındırmaktaydı. Bu kişiler, sarayın güvenliği sağlamakta, saray bünyesindeki ahır-ı
has, ambar-ı hassa, simithane ve helvahanede görev almaktaydı. Ahır-ı has; ağa odası, depo ve mutfaktan oluşmaktaydı.45 Bursa çevresinden elde edilen buğday ambar-ı
hassada depolanıyordu.46 Ambar-ı hassada depolanan maddeler, simithanede işlenmekteydi. İstanbul’un dışında olduğu halde doğrudan Topkapı Sarayı’nda bulunan Matbah-ı
Âmire’ye bağlı bir birim olan simithanede çalışan görevliler buğdayın temin edilmesin3, s. 48).
41 Peçevî İbrahim Efendi, 1982, s. 292-294; Solak-Zâde Mehmed Hemdemî Çelebî, 1989, s. 452; Mustafa Sâfi, 2003, s.
41; Akkılıç, 1999, s. 38-39.
42 Naîmâ Mustafa Efendi, 1967, s. 452-453.
43 Burian, 1952, s. 66-67.
44 Naîmâ, 1967, s. 1238-1240; Akkılıç, 1999, s. 39-40.
45 Ahır-ı Has’ta genellikle gayrimüslimler görev almaktaydı. 1487 tarihli bir kayıtta “Bursa’da olan beğlik taylara hizmet
iden zimmiler bunlardır ki zikr olunur” şeklinde bu kişilerin isimleri verilir (Lowry, 2004, s. 40). Ahırın masrafları Bursa
Hassa Harç Eminliği tarafından karşılanmaktaydı (Bilgin, 2006, s. 179-179). 1526 yılında 200, 1572 yılında ise 190 beygir
satın alınan ahırda (Maydaer, 2009, s. 185), 1604 yılında ahırda 54 görevli çalışmaktaydı (Bilgin, 2006, s. 179).
46 Ambar-ı Hassa’da kalitesine göre ayrılan, öğütülmek üzere değirmenlere gönderilen buğday, has un olarak depolanmakta
ve daha sonra sarayda kullanılmak üzere İstanbul’a yollanmaktaydı (Bilgin, 2006, s. 45; Maydaer, 2009, s. 185). 16001613 yıllarına ait belgelerden Bursa Hâssa Harc Emîni’nin mukâta’alardan topladığı parayı Topkapı Sarayı’nın kileri için
buğday, un, tarhana ve pirinç gibi yiyecekler ile Uludağ’dan buz sağlanmasına sarf ettiği anlaşılmaktadır (Ergenç, 2006,
s. 222-224).
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den öğütülmesine kadar bütün safhalarda hizmet veriyordu.47 Helvahanede ise İstanbul’a
gönderilmek üzere şerbet, rubb adı verilen bir çeşit meyve suyu ve turşu hazırlanmaktaydı.48 Bu birimlere ilişkin kayıtlardan anlaşıldığı kadarıyla saray ciddi bir nüfusu barındırmaktaydı.49
1588 yılında Bursa’yı ziyaret eden Alman Reinhold Lubenau, Ambarı Hassa’da
özellikle acemioğlanlarının çalıştığını gözlemledi;
“[Saray] içinde sadece bahtsız Hristiyan çocuklarından oluşan fazla sayıda acemioğlanı (Atschamoglanen) oturuyor. Buğdayları türlerine göre ayırmak, defalarca yıkamak ve kurulamak onların vazifesi. Unu titizlikle temizler ve kirlerinden
arındırırlar. Un, her ay Konstantinopolis’e, Sultan’ın ekmeğinin fırınlanmasında
kullanıldığı yere gönderilir” 50
1675 yılında Bursa’yı ziyaret eden İngiliz gezgin John Covel, sarayın 17. yüzyıl
ortalarında halen bir imalathane olarak kullanıldığına şahit oldu:
“…buraya ilk önce bir saray inşa edilmiş fakat şimdiyse bir imalathane var. Bilhassa Ulu Senyör’ün yiyeceği ekmekleri yapmak amacıyla, buğday ve pirinçten
bir tür kaliteli un imal ediyorlar. Bu un nerede olursa olsun ona ulaştırılmak
üzere (şu an Adrianopolis’te [Edirne]) saraya gönderiliyor. Buğdaylar ıslatıldıktan sonra özel bir yöntemle kurutulur. Bana, unun bu şekilde başka hiçbir yerde
yapılma imkanının olmadığını söylediler”51
Sarayın mimarisi hakkında dönem kaynakları suskundur. Çeşitli görgü
tanıklarının dikkatini, özellikle saray bahçesinde bulunan havuz ile ortasında bulunan
köşk çekmişti.52 Havuzdan ilk söz eden 1432 yılındaki ziyareti sırasında kendisine sul47 Buranın idaresi Simitçibaşı adı verilen bir görevlide bulunmaktaydı. Ustalaşmış eleman bulunamadığı takdirde
acemioğlanları da bu bölümde çalışmaktaydı. Simitçilerle ilgili kayıtlardan, sayılarının 16. yüzyıl başında 16 kişi iken
yüzyıl sonunda iki katına çıktığı anlaşılmaktadır. 17. yüzyıldan itibaren burada çalışanların sayısının sürekli olarak
azalmıştır. 1628’de 31 iken 1631’de bu sayı 24’e kadar indi. Yüzyıl ortalarına gelindiğinde ise maaş defterlerinde bu
grubun adına rastlanmamaktadır. Ancak, yine de burada buğday üretiminin devam ettiğine ilişkin kayıtlar mevcuttur
(Maydaer, 2009, s. 187-188).
48 Bilgin, 2006, s. 160; Maydaer, 2009, s. 189.
49 Saraydaki toplam görevli sayısına ilişkin bir kayıt bulunamamıştır. Öte yandan, saraydaki görevlilere dair özellikle
Bursa şer’iyye sicillerinde çok sayıda kayıt bulunmaktadır. Örneğin, 1518 yılında sarayda görevli dört acemioğlandan biri
öldüğü, biri sakatlandığı, biri ise ayrıldığından saray idarecisi olan saray üç oğlana ihtiyaç olduğunu bildirmiştir (Maydaer,
2009, s. 188). Aynı yıla ait başka bir kayıtta, saraydaki oğlanlardan bazılarının Yıldırım Darüşşifası’nda görevlendirildikleri
görülmektedir (Çetin, 2007, s. 206). 1549 yılında sarayda görevli bir acemioğlanı saray için saklanan undan bir miktarını
bir Yahudi esnafa emanet olarak vermişti (Maydaer, 2009, s. 188). 1593’te sarayda görevli acemioğlanlarından birinin gece
saatlerinde duvardan düşerek ölmesinin soruşturulması istenmişti (Ergenç, 2006, s. 25). Simithane’de görevli Helvacıoğlu
Mustafa adında biri yanında sarayda görevli beş-on levend ile birlikte bir hırsızlığa karışmıştı (Maydaer, 2009, s. 188).
50 Lowry, 2004, s. 27.
51 Covel, 1998, s. 150’den naklen Lowry, 2004, s. 29.
52 1833 yılında Bursa’yı ziyaret eden Charles Texier de bu havuza ait kalıntıları görmüş olmalıdır; “bugün ancak kurumuş
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tanın bu havuzda kadınlarla eğlendiği söylenen Fransız Bertrandon de la Broquière idi;
“Bu şehrin, batıya doğru uzanan alçak dağlardan biri üzerine kurulmuş büyük
ve çok güzel bir iç kalesi de vardı; şehirde binlerce ev bulunuyordu. Hükümdar
konağı [saray] da buradaydı ve çok güzel bir yapıydı. Bana söylendiğine göre bu
sarayda elli kadar kadın vardı, burada zevk ü sefa içinde yaşanıyordu. Sarayın
bir bahçesi vardı ve içinde büyük bir havuz bulunuyordu; hükümdar burada, canı
istediği zaman o çok güzel kadınlardan biriyle oynaşırmış; havuzda bir de küçük
sandal varmış, bunlar hep benim kulağıma gelenler, çünkü ben sarayı ancak dışarıdan görebildim.”53
Reinhold Lubenau 1588 yılındaki ziyareti sırasında virane olarak tanımladığı sarayın bahçesindeki havuz ve ortasında yer alan köşkü görme fırsatı buldu;
“Sarayın ön cephesi doğuya bakar ve ilave bir surla çevrili halde kapısı kilitli
tutulur. Gelgelelim şu an her yanıyla virane duruma düşmüş. Şehre doğru surların yanında hoş bir bahçe var aynı zamanda. Bahçenin ortasında, kırık kayalarla doldurulmuş, kare şeklinde bir havuz, havuzun ortasında ise dört mermer
sütundan inşa edilmiş hoş bir eğlence evi var. Eğlence evinin ortasındaki fıskiye
bozulmuş durumda, yuvanın tepesindeyse çatı vazifesi gören hiçbir şey yok.”54
16. yüzyıl şairlerinden Bursalı Lâmiî Çelebi, Şehrengiz-i Bursa adlı manzumunda sultanlar tarafından terk edilen Sarây-ı Sultânî’nin padişahtan ayrı kalmanın hüznüyle
harap olduğunu, çeşmelerin ağlayarak aktığını, kemerlerin eğrildiğini, sütunların ise hüzünlü servilere benzediği dillendirmekteydi.55 Alegorik ifadeler kullanan Lâmiî Çelebi
sarayın mimarisi hakkında detaylı veri sunmasa da beyitlerinde de la Broquière ve Lubenau’nun dikkatini çeken havuz ve köşke göndermede bulunmaktaydı;
“Muhît-i havz gerdûn gibi dâyir
Zevi’l-ebsâr olur seyrinde hâyir
Dırâhşan tal’at sîm-âba benzer
ve bozulmuş su yolları kalmış olan o muhteşem bahçeler, Sultan Murad’ın zarif sarayını çeviriyordu” (Texier, 1997, s.
168-169; özgün kaynak: Texier, Paris 1839/1840).
İhtifalcı Mehmed Ziya 1896 yılında, Pınar Başı suyunun saraya aktarılarak, buradaki fıskiyeler vasıtasıyla mermer
havuzları doldurduğundan söz etmektedir; “Bursa’nın en eski suyu Pınar Başı’dır. Çünki eski müverrih ve vak’anüvisler
yalnız bu sudan bahsediyorlar. Evvelleri payitaht-ı Osmanî olmak şerefini haiz olduğu zamanlar, (Pınar Başı) suyu tahtü’larz künkler vasıtasıyla Hüdâvendigâr Gazi hazretlerinin sarayına nakl ve îsâl edilerek orada mermer havuzlar derûnunda
ve hakikaten musanna’ fıskiyelere akıtılırmış” (İhtifalcı Mehmet Ziya, 2009, s. 132). Aşık Paşazade, 1413 yılında
kenti kuşatan Karamanoğlu Mehmed Bey’in sur içindeki halkı susuz bırakmak için Pınarbaşı suyunun kente girmesini
engellemeye çalıştığını bildirmektedir (Aşık Paşazade, 2010, s. 357).
53 de la Broquière, 2000, s. 203. Ayrıca; D’Aussy, 1807, s. 207-208.
54 Lubenau, 1915, s. 76-79’dan naklen Lowry, 2004, s. 27. Lubenau seyahatnamesinin Türkçe çevirisi: Lubenau, 2012.
55 Lâmi’î Çelebi, 2011, s. 51. Farklı bir versiyonu için bakınız; Armağan, 1999, s. 92.
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Safâ-yı cismi sîm-nâba benzer
Beyaz çeşmdür ol havz-ı pür-zeyn
Bu rûşen kasr içinde kurretü’l-ayn”
16. yüzyıl ortalarından itibaren sarayın iyice gözden çıkarılmış olduğu anlaşılmaktadır. 1571 tarihinde Bursa kadısına gönderilen bir fermanda, II. Selim, Muradiye
Külliyesi’nde yer alan ağabeyi Şehzade Mustafa’nın kabri üzerine inşa edilecek türbede
kullanılması için sarayda bulunan mermer sütunlardan dördünün kullanılabileceğini, ancak sarayın herhangi bir mahalline zarar gelmeyecek şekilde, yeterli miktarda sütunun
alınmasını emretmekteydi;
“…merhum karındaşım Mustafa – tâbe serâhunın türbesine mermer direkler lazım olub Eski Saray’da ba’zı yıkılmış mermerler ve dört kıt’a direkler olub anlar alınıb sarf olunmak münasibdir, deyu bildirmişsin. Buyurdum ki, göresin, ol
mermerler ve dört direk binâya muttasıl olmayub alındığı takdirce yerinde kalan
binâya zarar gelmez ise kifâyet mikdârı mermerler ve direk alınub türbe-i mezbûra sarfedesin. Amma sarayın bir divarı veya bir mahalli yıkılmadan ve bu sebeb
ile ziyâde mermer ihrâcından hazer edesin.”56
Görgü tanıklıkları sarayın mimarisine ilişkin sağlıklı çıkarım yapmaya yeterli
olmasa da çekirdeğini tekfurun mevcut konut ve idari müştemilat yapılarının teşkil ettiği kompleksin 14. yüzyılın ikinci yarısında Murad Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bayezid
döneminde Osmanlılar tarafından inşa edilmiş yapılar ile son halini aldığı söylenebilir.
Ankara Savaşı’nı takiben yağmalanan saraydaki hasarın boyutları bilinmese de 15. yüzyılın ilk yarısında Çelebi Sultan Mehmed ve II. Murad dönemlerinde yağmanın yaralarını
sarmaya yönelik bazı onarım çalışmalarının yapılmış olduğu varsayılabilir.
Her ne kadar, özellikle Yıldırım Bayezid dönemine ait görgü tanıklıkları saraydaki lüks yaşantıdan bahsediyor olsa da bu durumun mimariye yansımış olduğunu söylemek güçtür. Mevcut bir yapı kompleksinden devşirilen ve muhtemel eklentilerle son
halini alan saray, ağırlıklı olarak Geç Dönem Bizans ve Erken Dönem Osmanlı mimarlığı
için karakteristik olan taş-tuğla duvar örgüsüne sahip yapılar ile belki kesme taştan birkaç
özel mekân barındırıyor olmalıdır.57 Bu bakımdan, devşirilmiş bir yapı kompleksi olan
Bey Sarayı’nın, doğrudan Osmanlılarca inşa edilen Edirne (Tunca) Sarayı ve Topkapı Sarayı (ve hatta Manisa Sarayı) ile oldukça farklı bir karakteristiğe sahip olduğu ve onlara
56 Ergenç, 2006, s. 26. Günümüz Türkçesiyle, “Merhum kardeşim Mustafa’nın türbesine mermer direkler lazım
olduğundan, Eski Saray’da bulunan bazı yıkılmış mermerler ve dört sütunun alınıp kullanılabileceğini bildirmişsin.
Buyurdum ki, gidip gör; mermerler ve dört sütun binaya bitişik değilse ve alınmaları halinde yapı zarar görmeyecek ise,
yeterli miktarda mermer ve sütun alarak adı geçen türbede kullan. Ama sarayın bir duvarı ya da bir yerinin yıkılmaması
için fazla mermer alınmasından kaçın.” Ayrıca bakınız: Keskin, 2015, s. 252-268.
57 Benzer bir yorum: Çağaptay, 2020, s. 30. Erken Osmanlı mimarlığında taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne ilişkin:
Ousterhout, 1995, s. 48-62; Demir, 2020, s. 95-122.

171

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

kıyasla anıtsallıktan uzak yapılardan meydana geldiği ileri sürülebilir.58
1862-1866 yılları arasında Suphi Bey idaresinde hazırlanan 1/2000 ölçekli Bursa
planında (BOA, Haritalar, 509), Hisar Bölgesi’nde iç kalede, Bey Sarayı’nın yerleşim
alanında bazı yapıların varlığı izlenmektedir. Burada yer verilen yapılar ve bahçe düzenlemesi, 19. yüzyılda, 1855 depremini takip eden süreçte saray kalıntıları üzerine inşa
edilen ve günümüzdeki askeri yapılaşmanın temelini oluşturan tesise ait olmalıdır.

Harita 1. Suphi Bey Haritası’nda Bey Sarayı’nın yerleştiği iç kale planı (Kaynak: Ayverdi, 1966)

58 Çağaptay’ın (2020, s. 30) Ayasoluk Kalesi’nde bulunan Aydınoğlu Sarayı’nın taş-tuğla almaşık örgüsüyle Bey
Sarayı’nın mimarisine ilişkin bir kıyas teşkil edebileceğine ilişkin yorumuna katılmakla birlikte, Bursa Hüdâvendigâr
İmareti ve İznik Nilüfer Hatun İmareti gibi erken Osmanlı mimarlığının taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne sahip seçkin
yapıları ile İstanbul’da Blachernae Sarayı’nın bir parçası olarak 13. yüzyıl sonu ya da 14. yüzyıl başında inşa edildiği
kabul edilen Tekfur Sarayı’nın mimari karakteristik bakımından Bey Sarayı’na kıyas oluşturabileceğini düşünmekteyim.
Bununla birlikte, Yıldırım Bayezid döneminden itibaren, taş-tuğla almaşık duvar örgüsüne nispeten daha maliyetli bir
malzeme olan kesme taşın Osmanlı mimarlığının repertuarına girdiği izlenir. Bu bakımdan, saray kompleksi dahilinde,
örneğin, Bursa’da Yıldırım İmareti’nin anıtsal karakterini yansıtan bazı iddialı yapıların inşa edilmiş olabileceğini de
eklemek gerek.
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YENİ SARAY / IV. MEHMED SARAYI
“…yeni sarayı IV. Mehmed,
eskisini ise I. Murad yaptırmıştır.”59
1656 yılında Fransız gezgin Jean Thévenot Bursa’ya geldiğinde Bey Sarayı’nın
harabeye dönüştüğünü gördü; “kalenin içinde, eskiden ilk Osmanlı sultanlarının sarayı
olan muhteşem bir binanın kalıntıları görülüyor; saray bugün harabeye dönmüş durumda.”60 Thévenot’un ziyaretinden yalnızca üç yıl sonra kente gelen IV. Mehmed, harabe
haline gelen Bey Sarayı’nda konaklamak yerine yeni bir sarayın inşasını emretti.
1659 yılında Anadolu’da sultana karşı ayaklanmış olan Abaza Hasan’ın katlinin
ardından Bursa’ya hareket eden sultan 19 Temmuz 1659 Cuma günü kente ulaştı.61 Valide Hatice Turhan Sultan ve kalabalık bir heyet ile birlikte Hırka-ı Şerif’i de beraberinde
kente getiren IV. Mehmed, Avusturya [kaynaklarda “Nemçe”] elçisini yetmiş gün konakladığı Bursa’da kabul etti.62 Dönem müelliflerine göre, sultan yeni inşa edilen saraya yerleşmişti. Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, saray hizmetlilerinin görevlerine göre
farklı evlere yerleştirildiğini, evler arasında kapılar açılıp, köprüler kurulduğunu, Hırka-i
Şerif’in silahdar ağanın odasına emanet edildiğini bildirir. Kafilenin Bursa’ya ulaşmasının ardından birkaç gün çadırlarda ikamet etmek durumunda kalan devlet ileri gelenleri
ise salı günü kente girerek konaklara yerleşmişti:
“…yigirmi sekizinci Cum‘a gün azîm alaylar ile şehr-i Burusa-i bihişt-âsâya
duhûl, birkaç eyyâm ârâm olunmak üzre şehr-i dil-güşâde müceddeden binâ olunan sarây-ı behçet-fezâlarına şeref-nüzûl buyurdılar… ve ârâmgâh-ı sultânî olan
sarây-ı hüsrevânî Dârü’ssa‘âdetü’l-aliyye olmağla Enderûn-ı hümâyûn ağaları
cümle evlere gönderilüp ve her sınıfa başka hâneler ta‘yîn olunup ve hâneden
hâneye köprüler ve kapular ihdâs olundı ve Hırka-i Şerîf, silahdâr ağa sâkin
olduğı oda penceresine muttasıl bir suffe-i mürtefi‘anın köşesinde, kürsi üzerine
vaz‘ ve her gice mu‘tâd üzre nevbetci olan Hasoda ağaları ûd u anber ile tebhîr
idüp, kurb-ı şerîfinde mukīm olurlardı ve mâh-ı Zi’lka’de’nin ikinci Salı gün dahi
erkân-ı devlet çadırlardan şehre girüp konaklara yerleşdiler.”63

59 “Le nouveau Serrail est sur une colline escarpéc dans le méme quartier; c’est l’ouvrage de Mohamet IV. Car le vieux
Serrail sut báti du temps d’Amurat ou Mourat I” (Tournefort, 1718, s. 187).
60 Thévenot, 2005, s. 113-114; Ayrıca, Thévenot, 1686, s. 87-89; 1965, s. 243-248.
61 28 Şevval 1069. Kayıtlarda bu tarihin cuma günü olduğu belirtilse de takvimlere göre Cumartesi günüdür.
62 Sultanın Bursa seyahatinin detayları için: Naîmâ, 1967, s. 2896-2898; Karaçay-Türkal, 2012, s. 188-191; ArslantürkKocaaslan, 2014, s. 36-38; Mehmet Halife, 1976, s. 82-84; Abdurrahman Abdi Paşa, 2008, s. 137-140; Yılmazer (haz.),
1996, s. 57-58; Akkılıç, 1999, s. 40-41.
63 Karaçay-Türkal, 2014, s. 189.
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Silahdar Ağa’nın anlatısından yeni sarayın mimarisi hakkında detaylı bilgi edinilememekle birlikte, hizmetlilerin evlere yerleştiği ve bunlar arasında köprüler kurulduğu
bilgisi dikkat çeker.64 Bu evler, Bursa şer’iyye sicillerinde yer alan 15 Ağustos 1659 tarihli bir kayıtta saray için istimlak edildikleri belirtilen İmaret-i İsa Bey Mahallesi’ndeki
otuz avarız hanesinden on beşi olmalıdır;
“Sûret-i hattı-ı şerîf-i hümâyûndur.
Emrim mûcibince ‘amel oluna kimesne rencide eylemeye.
Akdâ kudâti’l-müslimîn evlâ vulâti’l-muvahhidîn ma’denu’l-fazl ve’l-yakîn
varis-u ‘ulûmi’l-enbiyâ-i ve’l-mürselîn huccetü’l Hakkı ‘ale’l-halkı ecma’în
el-muhtass bi-mezîd-i ‘inayeti’l-meliki’l-mu’in Mevlânâ Bursa Kadısı zîde fazluhû tevkî’-i refî’-i hümâyûn vâsıl olıcak ma’lûm ola ki: Mahrûse-i Bursa’da
vâki’ müceddiden binâ olunan sarây-ı ‘âmiremin vus’ati olmayub kayd üzre olmağla sarây-ı ‘âmireme muttasıl ‘imâret-i ‘İsâ Bey Mahallesinden alınub zamm
ve ilhâk olunan evler mukâbelesinde mahalle-i mezbûrenin üzerinde olan otuz
‘avârız hânelerinden bir mikdâr hâneleri ref’ ve tenzîl olunmak bâbında mahalle-i mezbûre ahâlisi ‘ınayet ricâsına ahvâllerine i’lâm eyledikleri eclden mahalle-i mezbûrede sarây-ı ‘âmireme zamm ve ilhâk olunan evler mukâbelesinde
onbeş ‘avârız-hâneleri kaldığun hazîne-i ‘âmiremde ellerine mühürlü ve nişanlu
mevkûfât defter sureti virilmeğin mûcibince ‘amel olunub ziyâde talebiyle rencîde
itdirilmemek fermânım olmuşdur. Buyurdum ki: hükm-i şerifimle vardıkda bu
bâbda hazîne-i ‘âmiremden ihrâc olununb mahalle-i mezbura ahâlisinin ellerine
virilen mühürlü ve nişanlu mevkûfât defter sûret-i mûcibince min ba’d lâzım gelen ‘avârız vesâir tekâliflerin on beş hâneden aldırub sârây-ı ‘âmireme zamm ve
ilhâk olunan evler mukâbelesinde ref’ olunan on beş ‘avârız-hânesi içün mezbûrları hilâf-ı defter rencîde remîde itdirmeyesin. Şöyle bilesin, ve ba’de’n-nazar bu
hükm-i hümâyûnumu ellerinde ibkâ idüb ‘alâmet-i şerîfe i’timâd kılasın. Tahrîren
fi’l yevmi’r-râbi’ ve’l-‘ışrin min şehr-i Zi’l-Ka’de-i Şerif sene tis’a ve sittîn ve elf
(Kayd: 26 Zi’l-Ka’de 1069).

64 Naîmâ da benzer cümleler kurmaktadır; “…büyük bir alay ile Bursa şehrine girildi. Birkaç gün o gönül açıcı şehirde
dinlenmek için, şehirde yeni yapılan saray-ı âmireye indiler… Padişahın oturduğu şahane saray, padişahın mes’ud evi
olduğundan bütün Enderûnu hümâyûn ağaları evlere kondurulup her sınıfa başka yerler tayin olundu. Evden eve köprüler
kuruldu… Devlet erkânının hepsi çadırlar ile dışarıya konmuşlardı… Sonra onlar da tamamen şehre girip konaklara
yerleştiler” (Naîmâ, 1967, s. 2896-2879). Fındıklılı Mehmed Ağa ve Naîmâ saray halkının yerleştiği evler arasında
kurulan köprüler konusunda özellikle dönemin görgü tanığı olan Abdurrahman Abdi Paşa’yı tekrarlamaktadır “Arâmgâh-ı
Sultânî olan sarây-ı husrevânî Dârü’s-sa’âdeti’l-aliyye olmağla Enderûn-ı Hümâyûn ağaları cümle evlere kondurulup ve
her sınıfa başka hâneler ta’yîn olunup ve hâneden hâneye köpriler ve kapular ihdâs olundu… erkân-ı devlet dahi şehre
girüp konaklara yerleşdiler.” (Abdurrahman Abdi Paşa, 2008, s. 138).
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Be Makâm-ı Bursa el-Mahrûse
Kazâ-ı Mahmiye-i Bursa der-livâ-i Hüdâvendigâr
‘avârız-ı mahalle-i mezbûr ber-mûcib-i defter hazîne-i ‘âmire
Mahalle-i ‘İmâret-i ‘İsa Bey tâbi’-i kazâ-i mezbûra
- 30 el-Bâkî
-‘avârız-ı mezbûr yalınız
- 15 hânedir.
Mahalle-i mezbûra ref’ bâ-fermân-ı ‘âlî-şân sebeb ki ber-mûcib ‘ârz-ı hâl ahâlîy-i
mezbûre el-vâki’ 25 Zi’l-Ka’de 1069 yalnız on beş hanedir.
Mahalle-i mezbûre ahâlisi divan-ı hümâyûna ‘arz-ı hâl idüb evlerimizin bir nicesi sarây-ı hümâyûna ilhâk olunmağla hânelerinden tenzîl olunmak bâbında ‘inayet ricâ eylediklerinde müceddiden binâ olunan sarây-ı ‘âmîre dayyık olmağla
alınub zamm olunan evlerin mukâbelesinde mahalle-i mezbûrenin onbeş hânesi
ref’ olunub mahallinden şurutuyla sûret virile deyü fermân-ı ‘âlî-şân sâdır olmağın mücibince mahalline kayd olunub yalnız on beş haneleri bâkî kaldığından
sûret-i defter-i mevkûfatdır ki mahallinden nakl olundu. Tahrîren fi’l yevmi’lhâmis ve’l-‘ışrin min şehr-i Zi’l-Ka’de-i Şerif sene tis’a ve sittîn ve elf.”65
4 Ağustos 1659 tarihli başka bir kayda göre, IV. Mehmed’in Bursa’da bulunduğu
günlerde sarayı genişletmek için bazı ilhak ve istimlakler yapılarak Selçuk Hatun vakfından on üç oda yıktırılmış ve bulundukları alan yeni saraya dahil edilmişti;
“Sûret-ı hatt-ı şerîf
Mûcibince ‘amel oluna,
İftihârü’l-havâss ve’l-mukarrebîn mu’temidü’l-mülûk ve’s-salâtîn bi’l-fiil
dâru’s-sa’âdetim ağası olan Mehmed Ağa dame ‘uluvvuhû ‘arz idüb Mahrûse-i
Bursa’da vâki’ merhûm Selçuk Hâtûn evkâfından yevmî onbeş akçe icârelü
onüç bâb oda saraya lâzım olmağla yıkılub iktizâ iden mahallin ilhâk olunub
evkâf-ı mezbûre hüddâmına virilmek üzre vakfın kirâsı Bursa’da vâki’ mîzân-ı
harîr mukâta’asından ta’yin olunmak ricasına i’lâm eylemeğin vech-i meşrûh
üzre ta’yin olunmak fermânım olmağın ağay-ı müşârühileyhin ‘arz ve ruûs-i
hümâyûnum sureti mûcibince evkâf-ı mezbûre odaları icâresi mukâbelesinde bin
altmış dokuz Zi’l-Ka’desinin yiğirmi ikinci gününden mukâta’ay-ı mezbûreden
yevmî onbeş akçe vazife ile ta’in idüb bu berât-ı hümâyûnu virdim ve buyurdum
ki: vech-i meşrûh üzre evkâf hüddâmına ta’yin olunan yevmî onbeş akçe vazife
mukâta’ây-ı mezbûre emînî olanlardan alub mutasarrıf olub devâm-ı ‘ömr-i
devletim ed’iyesine müdâvemet ve iştigâl üzre olalar. Şöyle bileler, ‘alâmet-i
65 Pay, 1987, s. 193-194. Sicil vr. 66b; Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 79; Avarız haneleri için bakınız: Sahillioğlu, 1991, s.
108-109; Pakalın, 1993, s. 112-114. Ayrıca bakınız; Düzbakar, 2003, s. 79-81.
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şerife i’timâd kılalar. Tahrîren fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehr-i Zi’l-Ka’de
sene tis’a ve sittîn ve elf.
Be Mâkam-ı Bursa el- Mahrûse” 66
IV. Mehmed, Bursa’da yaklaşık iki ay kadar konaklamasına rağmen, yeni sarayın inşasına ciddi bir yatırım yapılmıştı. Yaklaşık on iki yıl sonra, 13 Ekim 1671 tarihli
başka bir kayıt, yeni saray için tekrar bazı girişimlerin yapıldığını gösterir. Bursa Şehremini Mehmed Derviş Efendi tarafından hassa mimarlarından Fazlı Çavuş ile İstanbul
kalfalarından Ahmed, Abdurrahim oğlu Hacı Mustafa ve Yakub oğlu Hüseyin Ağa’dan
oluşan bir heyetin görevlendirildiğinin bahsedildiği kayda göre, “Yeni Saray” karşısında
bulunan Meâlizade Seyyid Mustafa Çelebi adlı birinin evi saraya tahsis edilmiş, burada
bir has oda ve yeni bir hamam, ahırlar, görevliler için odalar inşa edilmiş;67 ayrıca, sadrazam için bir divanhane, arz odası, birkaç oda ile hamamdan meydana gelen yeni bir
daire saray kompleksine eklenmişti.68 Bu inşa faaliyetine rağmen sultan Bursa’ya yeni
bir ziyaret gerçekleştirmedi.
Yapılan istimlaklere ilişkin 15 Ağustos 1659 tarihli kayıt, Yeni Saray’ın İmaret-i
İsa Bey Mahallesi’nde bulunduğuna işaret eder. Mahalle adını Çelebi Sultan Mehmed’in
veziri Bayezid Paşa oğlu İsa Bey tarafından inşa edilen mescid, medrese ve imaretten
oluşan külliyeden alıyordu.69 Günümüze kadar ulaşmış olan İmaret-i İsa Bey Camisi yeni
sarayın bulunduğu yere dair en önemli ipucudur.70 Cami, Hisar Bölgesi’nin kuzeydoğusunda yer alan Bey Sarayı’nın aksine, bölgenin kuzeybatı köşesindedir. Caminin kuzeyinde günümüzde Haşim İşçan Parkı, güneyinde ise Bursa Devlet Hastanesi bulunur.
1701 yılında Bursa’yı ziyaret eden ve Yeni Sarayı ayrı bir yapı olarak tanımlayan
Fransız Joseph Piton de Tournefort da yapının bu alanda bulunduğuna şahitlik etmekteydi;

66 Pay, 1987, s. 193-194. Sicil vr. 65b. Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 79. Kayıtta özetle, Selçuk Hatun vakfından günlüğü
on beş akçe kira getiren on üç adet odanın saraya lazım olduğu için yıkılması, gerekli yerlerin istimlak edilmesi, vakfın
kaybının ise İpek tartısı vergisinden karşılanmasına onay verilmiştir.
67 BŞS 346/66’dan naklen Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 79.
68 BŞS 330/5’den naklen Ayverdi, 1966, s. 117.
69 Maydaer, 2009, s. 45-46; İsa Bey hakkında, Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 241. İsa Bey’in 1436 ve 1442 tarihli vakfiyeleri;
BOA, EV. VKF. 19/9; Bursa Vakfiyeleri-1, 2013, s. 440-451 ve 514-521. Vakfiyede bahsi geçen imaret ve medrese
günümüze ulaşamamıştır. İmaret hakkında bakınız; Maydaer, 2009, s. 153-156. Medrese 1909 tarihinde ayaktadır ve 23
öğrencisi bulunmaktadır (Hüdâvendigâr Vilâyeti Salnâme-i Resmîsî H 1325 – M 1907, 2013, s. 67); Medrese hakkında
ayrıca Baltacı, 1976, s. 258-259; Bilge, 1984, s. 127-129; Maydaer, 2009, s. 120. Yapı bazı kaynaklarda Eski Saray
Medresesi olarak anılmaktadır.
70 İmaret-i İsa Bey Camisi hakkında: Ayverdi, 1966, s. 296; Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 241; Maydaer, 2009, s. 82-84;
Baykal, 1993, s. 70.
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“Musevi sokağının ilerisinde, kaplıcalara giderken sol kolda bir selatin camisi
var; caminin avlusunda, birkaç padişahın sağlam yapılmış ve birbirinden bağımsız türbesi bulunuyor. Bu padişahların adını öğrenebileceğimiz yeterince eğitimli
birini bulamadık. Yeni Saray, aynı mahallede, sarp bir tepenin üstündedir; yeni
sarayı IV. Mehmed, eskisini ise I. Murad yaptırmıştır.”71
Osmanlı döneminde Hisar Bölgesi’nde 21 mahalle bulunmaktaydı.72 Bölgenin
yüzölçümü dikkate alındığında İsa Bey Mahallesi’nin oldukça küçük bir alan kapladığı anlaşılmaktadır. Mahallenin çekirdeğini muhtemelen İmaret-i İsa Bey Camisi teşkil
etmekteydi. Kayıtlara göre, 1573 yılında söz konusu mahallede yalnızca 66 hane bulunmaktaydı.73 Şer’iyye sicillerine göre mahallede bulunan 15 avarız hanesi ve 13 oda
ile Meâlizade Seyyid Mustafa Çelebi’nin evi saray için istimlak edilmişti. Kayıtlarda
istimlak edilen yapıların mahallenin neresinde bulunduğu belirtilmemekle birlikte, Tournefort’un tanıklığı yamaç kenarını, başka bir deyişle caminin kuzeyindeki Haşim İşcan
Parkı’nın bulunduğu alanı işaret eder.
Bu alanda, park düzenlemesinden önce, Ahmed Vefik Paşa tarafından inşa ettirilen hastane yerleşkesi yer almaktaydı. 1864 yılında Anadolu müfettişi olarak Bursa’da
bulunan Ahmed Vefik Paşa, 1855 depreminde hasar gören Yıldırım Darüşşifası yerine
modern bir hastane kurulması için bir çalışma başlatmıştı. Hastanenin ilk pavyonu 1868
yılında, Gureba Hastanesi olarak bilinen ikinci pavyonu ise paşanın Bursa valiliği sırasında 1879 yılında hizmete girdi.74 Kayıtlara göre, hastane inşası için burada bulunan
Damat Efendi Konağı satın alınmıştı.75 Anlaşılan, bu yapı, IV. Mehmed’in ziyareti için
inşa edilen Yeni Saray’ın yerini almıştı.
1694 yılında Bursa’da bulunan İtalyan Giovani Francesco Gemelli Careri, en son
otuz beş yıl önce IV. Mehmed tarafından ziyaret edilen sarayın harap olmaya yüz tuttu71 Tournefort, 2005, s. 234. Özgün kaynak; “Le nouveau Serrail est sur une colline escarpéc dans le méme quartier;
c’est l’ouvrage de Mohamet IV. Car le vieux Serrail sut báti du temps d’Amurat ou Mourat I” (Tournefort, 1718, s.
187). Tournefort’un bahsettiği Musevi Sokağı, günümüzde aşağı yukarı Hisar Bölgesi’nin kuzeyinde doğu-batı ekseninde
uzanan Altıparmak Caddesi’nin güney paralelinde bulunan Sakarya Caddesi’ne denk gelmektedir. Musevi Cemaatine
ait üç sinagog ve hamam bu cadde civarında yer almaktadır. (Detaylı bilgi için bkz. Baykal, 1993, s. 49-50; pafta
3-4). Günümüze ulaşan üç sinagogdan ikisi Mayor ve Geruş Sinagogları Arap Şükrü Sokağı olarak da bilinen Sakarya
Caddesi’nde yer almaktadır. Batı yönünde 2. Murat Caddesi’ne ulaşır. Hanedan üyelerine ait birçok türbeyi barındıran
Muradiye Külliyesi bu caddenin sol kolunda yer alır. Musevi Sokağı ve Muradiye Külliyesi arasındaki sarp tepe, Hisar
Bölgesi’nin kuzeybatısını işaret eder.
72 İmaret-i İsa Bey, Saray (Cami-i Hisar), Darphane (Dâru’d-darb), Yerkapı (Bâb-ı Zemin), Zindankapı (Bâbü’s-sicn),
Alaaddin Bey, Kavaklı Mescidi, Şahin Lala, İsa Bey Fenarî, Veled-i Yaniç, Filboz, Çerağ Bey, Nakkaş Ali, Kal’a-i Umur
Bey (Oruç Bey), Manastır, Müfessir, Şeyh Paşa, İbn-i Helvaî, Satı Fakih, Molla Güranî ve Tahta Mescid (Detaylı bilgi
için: Maydaer, 2009, s. 43-55).
73 Hüdâvendigâr Livası Tahrir Defterleri 1, 1988, s. 2. Mahallenin adı “’İmaret-i ‘İsa Beğ der-kal’a” şeklinde kayıtlıdır.
74 St. Laurent, 1989, s. 111-113.
75 Kepecioğlu, 2009, C. 1, s. 96; Baykal, 1993, s. 70-71; Karaaslan, 2015, s. 74; Akkuş, 2009, s. 261-263; Türkün
Dostoğlu- Oral, 2000, s. 224; Ayrıca: Akün, 1989, s. 143-157.
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ğunu gözlemledi.76 1738’de Bursa’ya uğrayan İngiliz Richard Pococke birkaç yıl önce
yanmış olan bir sarayın kalıntılarını gördü.77 1793 yılında Bursa’yı ziyaret eden Ignaz
von Brenner’in ziyareti sırasında ise her iki saray da harabe durumunda idi.78 İki sarayı
net biçimde birbirinden ayırt eden von Brenner’in tanıklığı, Yeni Saray’ın yerini alan
Damat Efendi Konağı’nın 1793 yılı itibariyle henüz inşa edilmemiş olduğunu gösterir.79
Yeni Saray ve ardından inşa edilen Damat Efendi Konağı’nın yerini alan hastane
yerleşkesi 1927 yılı itibariyle doğuya, Eski Saray yönüne doğru genişleyerek, yıkılan İsa
Bey Medresesi’nin arazisini de içine alacak şekilde dört büyük ve dört küçük binadan
oluşan bir yerleşke halini aldı.80 1948-1951 yılları arasında Vali Haşim İşcan’ın, bu yerleşkenin güneyinde günümüzde halen hizmet vermekte olan Bursa Devlet Hastanesini
inşa ettirmesini takiben, 1956 yılında yanan eski hastane binası ise yıktırılarak,81 yerine
üzerinde valinin adını taşıyan park düzenlendi.
Yeni Saray ve daha sonra Ahmed Vefik Paşa Hastane yerleşkesinin bulunduğu
Haşim İşcan Parkı’nda bazı yapı kalıntıları yer üstünde izlenebilir iken, arkeo-jeofizik tarama çalışması sırasında 2 ila 3 metre derinlikte başka buluntulara rastlanmıştır.82 Kalıntılardan bazılarının saraya ait olduğu değerlendirilse de bunlar sarayın mimarisi hakkında
bilgi verici nitelikte değildir.83
Arkeolojik çalışmalar sarayın mimarisi hakkında bilgi vermiyor olsa da 17. yüzyıla ait yazılı kaynaklar mimari bazı detayları sunar. IV. Mehmed’in 1659 yılındaki ziyareti için inşa edilen sarayın bir kısmını, görevlilerin kullanımı için istimlak edilen ve
dönemin Osmanlı müelliflerinin kayıtlarına göre birbirine köprüler ile bağlanan evler
76 “Trovai un palagio ordinario di malissime fabbriche, e tutto rovinato; perche mi dissero, che erano giá 35. anni, che
i Sultani nõ venivano ad abitarvi; essendovi stato folamete Mahemet IV. nel principio del suo imperio” (Careri, 1699, s.
365; okuma-çeviri: Mirko Ettore D’Agostino).
77 Hangi saraydan söz ettiği anlaşılmıyor; “Over the North brow of the hill are ruins of the grand signior’s seraglio, which
was burnt down some years ago…” (Pococke, 1745, s. 119).
78 “Wir wünschten die Reste der ehemahligen Seraj, deren eines Murad I., das andere aber Muhammed IV. erbaute,
zu sehen; aber gegenwärtig sind nur noch unkenntliche Ruinen davon vorhanden” (von Brenner, 1824, s. 28; saraylar
hakkındaki romantik anlatımı için: s. 28-29).
79 İncelenen kaynaklarda Damat Efendi Konağı’nın inşa tarihine ve mimarisine ilişkin herhangi bir kayıta rastlanmamıştır.
von Brenner IV. Mehmed’in inşa ettirdiği saraydan bahsettiğine göre Damat Efendi Konağı 19. yüzyılın ilk yarısında inşa
edilmiş olmalıdır. 1934 yılı Bursa İl Yıllığı’nda Damat Efendi Konağı’nın Dilsiz Paşa adıyla anılan Tahir Paşa tarafından
yaptırıldığı kayıtlıdır (Akkuş, 2009, s. 258). (Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 166) 1858’de ölen Tahir (Mehmed) Paşa’nın
konağının hastanenin bulunduğu yerde olduğundan bahsetmekte ancak bu yapının Damat Efendi Konağı adı ile anılan yapı
olup olmadığını belirtmemektedir. Tahir Paşa’nın damat lakabi ile anıldığına dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Bu
konak belki II. Mahmud’un kızı Mihrimah Sultan’ın eşi Bursalı Saîd Mehmed Paşa (detaylı bilgi için Kepecioğlu, 2009,
C. 4, s. 72) ya da 1852-1853 yılları arasında Bursa (Hüdâvendigâr Vilayeti) valiliği yapan (Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 219),
II. Mahmud’un kızı Saliha Sultan’ın eşi Damat Gürcü Halil Paşa (ö.1856) ile ilişkilendirilebilir.
80 Akkuş, 2009, s. 261.
81 Baykal, 1993, s. 229; Karaaslan, 2015, s. 78.
82 Prof. Dr. Metin İlkışık tarafından yürütülen arkeo-jeofizik taramalara ilişkin bakınız: İlkışık- Yazar- Başaran, 2010, s.
12-19.
83 Eski ve Yeni Saray Bölgesi’ne ilişkin GPR Araştırması için: Çağaptay, 2014, s. 68, 387-404.
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Harita 2. Eski ve Yeni Saray (Kaynak: Gabriel, 2010, s. 24’ten işlenerek)
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teşkil etmekteydi. Evliya Çelebi’ye göre, üç hamamı ve altı yüz farklı hücresi bulunan
saray dar bir bölgede yer aldığından bahçesi yoktu; “âlî yukaru iç kal‘ada pâdişâhlara
mahsûs sarây-ı kebîrdir kim üç hammâmı ve altı yüz müte‘addid hücresi vardır. Ammâ
teng mahalde olmağıla bâğçesi yokdur.”84 Olasılıkla, bir kısmını istimlak edilen evlerin
oluşturduğu saray kompleksi, mahalle dokusunu bir şekilde koruduğundan ve geniş bir
bahçeye sahip olmadığından, sultanın Bursa’da bulunduğu günlerde Selçuk Hatun vakfına ait on üç oda yıkılarak saray arazisine dahil edilmişti.
1671 yılında, sarayın karşısında yer alan Meâlîzâde Seyyid Mustafa Çelebi’nin
evinin istimlak edilmesi ile başlayan genişleme ve inşa sürecine ilişkin kayıtlara göre,
sultana tahsis edilen oda epeyce geniş olmakla birlikte tavanı özellikle tezyin edilmiş,
pencere açıklıklarına demir parmaklıklar ile ceviz kapaklar ve renk renk camlar takılmıştı; ayrıca, odaya, önlerinde merdiven bulunan iki kanatlı bir kapı açılarak bir şahnişin
inşa edilmiş, iki kurnalı mermer kaplı bir hamam yapılmıştı. Tüm bu düzenleme, 857.690
akçeye mal olmuştu.85
1675 yılında iki Avrupalı gezgin, Fransız Jacob Spon ve İngiliz George Wheler
görevliye verdikleri bahşiş (ya da rüşvet) karşılığında Yeni Saray’ın içini görme imkânı
buldu. Yeni Saray’ın on beş yıl önce (1659-1660 yılı) iki ayda inşa edildiğini belirten
Jacob Spon duvarlarını kaplayan altın yaldızlı ahşap dolaplardan başka mobilya bulunmayan odalarının çok güzel bir kent manzarasına sahip olduğunu gözlemledi;
“Eski Bursa Sarayı oldukça küçüktü. On beş yıl kadar önce burayı yıktılar ve iki
aydan kısa bir süre içerisinde bu yıkıntılardan başka bir saray yaptılar. Buraya
bir yeniçeri ile girdik. Yalnızca bir bina gördük. Bölmeleri altın yaldızlı ahşap
dolaplar ile duvarları kaplanmış, yedi ya da sekiz odası vardı. Hiçbiri bahçe
manzarasına sahip değildi (bahçesi yoktu?) ancak buradan (kent) manzarası çok
güzeldi. Bu odalarda hiçbir mobilya yoktu, zaten Türklerin hemen hemen hiç
mobilyası olmazdı. Bize buraları gösteren kapıcı bu zahmetine karşılık her birimizden birer akçe aldı.”86
84 Evliya Çelebi bin Derviş Mehemmed Zillî, 1999, s. 11. Evliya Çelebi, “Ve selef padişahlarına mahsus sarây-ı müfîd
[u] muhtasâr” olarak andığı ve atıl durumda (“mu’attal”) olduğunu belirttiği Eski Saray ile Yeni Saray’dan ayrı ayrı
bahsetmektedir; ona göre Eski Saray atıl durumdadır (s. 10).
85 BŞS 346/66’dan naklen Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 79-80; Kepecioğlu çevirisinde sultana mahsus odanın 7,6 x 14,44,
odanın önüne inşa edilen şahnişinin 3,8 x 6,8 metre boyutlarında olduğu kaydedilmiştir. Ayrıca harcama için sarf olunan
miktar abartılı görünmektedir; Kepecioğlu toplamda 5.053.816 akçe gibi bir rakam telaffuz etmektedir.
86 “L’ancien Serrail de Bursa étoit fort petit. Il y a quinze ans que le Grand y devant venir, on l’abatit, & l’on en rebâtit
un autre en moins de deux mois. Nous y entrâmes avec un Jaailiaire, & nous ne vîmes qu’un bâtiment fort médiocre, qui
n’a que fept ou huit chambres boifécs avec des armoires dorées à compartiment, fans être accompagné d’aucun jardin.
toutefois la vue en eft tres-belIe. Il n’y a aucun meuble dans ces chambres, auffi les Turcs n’en ont guère, & le Concierge
qui nous les avoit ouvertes eut pour fa peine une piaftre de chacun de nous. La Ville n’eft arrofée d’aucune rivière, & il
n’y a qu’un ruifieau à un mille delà fur le chemin de Montagnia. mais en échange il n’y a point de Ville au monde où il y
ait plus de fontaines” (Spon - Wheler, 1679, s. 211-212; Türkçe çeviri: Hakan Taştan).
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George Wheler de tıpkı yol arkadaşı Spon gibi sarayın iki ayda inşa edildiğine,
çok güzel bir kent manzarasına sahip olduğuna ve odalarında mobilya bulunmadığına
özellikle değindi. Wheler’e göre, Yeni Saray, tavan ve duvarları altın yaldızlı bitki ve
çiçek motifleri ile bezenmiş olmasına rağmen özellikle Avrupalı hükümdarların konutlarına kıyasla oldukça gösterişsizdi;
“Bu kale’de (Bursa Kalesi) biri eski diğeri de yeni olmak üzere iki saray var. Eski
olan âdeta yıkık. Sadece buğdayları temizlemek ve de Topkapı Sarayı için kaliteli
un yapmak amacıyla hizmet veriyor. Diğeri (yenisi) yaklaşık on yedi yıl kadar
önce Sultanın buraya gelişi üzerine iki ayda inşa edildi. Küçük bir yapı ancak
banyo ve ocaklara sahip. Duvarlar ve tavan, altın yaldızlı bitki ve çiçek motifleri
boyanmış. Her odanın bir yanında yatak ve diğer eşya için dolaplar bulunuyor.
Evlerinin içi büyük yataklar, masalar, sandalyeler ve tabureler ile engellenmeyen
Türklerin tarzı böyle. Yalnızca odanın bir bölümünde biraz daha yükseltilmiş ve
kilim ile örtülmüş bir kısım bulunuyor. Burada yastıklara yaslanıp, bağdaş kurarak oturuyorlar. Böylece aynı mekân, hem oturma salonu, hem yemek salonu hem
de yatak odası olarak kullanılıyor. (…) Bu yapı, Hristiyan Prensler için fazlasıyla
kullanışsız ve gösterişsiz. Ancak yamacın kenarına kurulmuş bu saraydan kent ve
doğa manzarası çok güzel, daha fazlasına gerek olmadığından ayrıca bir bahçesi
yoktur.”87
Spon ve Wheler, muhtemelen sarayda sultanın kullanımına ait olan bir köşkü
ziyaret etmiş; yapının kent manzarasına açılan birkaç oda ve banyodan meydana gelen,
ocak, ahşap dolap ve sedirler ile donatılmış, altın yaldızlı çiçek motifleri ile bezenmiş
olduğunu görmüşlerdi.
Gerek Spon ve Wheler’in tanıklıkları gerek de sultana tahsis edilen odanın iki
kurnalı mermer kaplı bir hamamı ile bir şahnişini bulunduğunu, renk renk camlar takılan pencerelerinin ceviz kapaklar ve demir şebekelere sahip olduğunu belirten şer’iyye
sicillerinde yer alan 1671 tarihli kayıtta bulunan ifadeler, geleneksel Osmanlı köşk/kasır
mimarisin genel hatlarını ortaya koymaktadır.
87 “In this Castle are two Seraglio’s, one old, and the other new. The old is almost demolished, and only serves to clean
Corn, and to make fine flour for the Seraglio. The other was built in two Months time, about seventeen Years ago, fort he
Grand Signior’s coming thither. It is but a small building; but well contrived with Baths and Stoves, and adorned with
Roofs and Walls gilded and painted in pretty Knots and Flowers; with Presses on one side of each Room for Bedding and
Furniture, according to the manner of the Turks; who have not their Houses incrumbed with great Bed-steads, Tables,
Chairs, and Stools: But only a part of the Room raised higher than the rest, and covered with a Carpet; where all get up,
and sit cross-legg’d, sometimes with Cushions to sit or lean upon; and this serves for Parlour, Dining-Room, and BedChamber. When they sit to eat one bringeth a little round table; sometimes one piece of Wood, and sometimes doubled
together, with a low Foot; whereon the Meat is set in little Dishes. One Napkin is long enough for the whole Company, and
goeth round the Table; which is seldom cover’d with a Cloth, because it serveth instead of Trenchers. When they g oto bed,
a servant cometh, and taketh the Quilts, Sheets, and Coverings, and prepareth for as many as lie there, each one one. It
would make but a poor Palace for any of our Christian Princes. But the Prospect from the Castle is more pleasant, being
situate upon Brow of the Hill, overlooking the Town and Country: which was no more than necessary; for it hath no other
Garden now (Wheler, 1682, s. 215-216).
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IV. Mehmed dönemi, özellikle saray yerleşkelerinde gerçekleşen yoğun mimari
etkinlikle dikkat çeker. Örneğin 1662 ve 1665 yılında Topkapı Sarayı hareminde gerçekleşen iki yangın,88 bu kısmın yeniden inşasını gerektirmişti.89 Ayrıca, Beşiktaş’ta bulunan
sahil sarayı bünyesinde Çinili Köşk adıyla tanınan bir köşk ile Valide Turhan Sultan
tarafından tamamlanan Yeni Cami’ye bir hünkar kasrı eklendi.90 IV. Mehmed, özellikle saltanatının büyük çoğunluğunu geçirdiği Edirne Sarayı ile ilgilenmiş,91 günümüze
ulaşmayan saray kompleksinde onarım ve dekorasyon faaliyetlerinin yanında yeni bölümler ile çok sayıda köşk ve kasır inşa edilmişti.92 Bursa’da inşa edilen saray, mimari
bakımdan, IV. Mehmed’in Topkapı Sarayı, Beşiktaş Sahil Sarayı ve Edirne Saray’ında
inşa ettirdiği köşkler ile Yeni Cami hünkar kasrı ile benzerlikler taşıyor olmalıydı.93
Yeni Saray’a ilişkin tanıklıklar yapının inşa tekniğine ilişkin bir detay içermemektedir. IV. Mehmed döneminden günümüze ulaşan köşk ve kasır örnekleri kagirdir.
Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa’ya göre, Topkapı Sarayı yangınından sonra haremin ahşaptan yapıldığını gören sultan, bu durumdan memnun olmamış ve kagir olarak yeniden
inşa edilmesini emretmişti.94 Bu kayıt, IV. Mehmed’in yangınlara karşı dayanıksız olan
ahşap yapıları tercih etmediğini düşündürmektedir.95 Bu bakımdan, Bursa’da inşa ettirdiği sarayın (istimlak edilen mevcut konutlar haricinde) kagir yapılardan meydana geliyor
olabilir. Örtü sisteminde ise, ahşap kubbe ya da tavana rastlanmaktadır. Yeni cami hünkâr
mahfili ile Topkapı Sarayı çifte kasırlarda IV. Mehmed odası ahşap tavan, valide sultan
88 Yangınlar hakkında: Eremya Çelebi Kömürciyan, 1988, s. 74-76; Abdurrahman Abdi Paşa, 2008, s. 200.
89 Valide sultan, cariyeler, şehzadeler ve kara ağalara ait mekânlar, şadırvanlı sofa, hamamlar, ocaklı sofa, çeşmeli sofa,
hünkâr sofası ve çifte kasırlar yangın sonrası inşa edilen ya da onarılan kısımlardır. Haremin yeniden inşası için bakınız:
Kocaaslan, 2014, s. 208-251; Ayrıca: Eldem-Akozan, 1982, s. 31-32, 38-43, 48-49, 67-68, plan-kesit çizimleri: L: 100,
117-120, 125-130, 133, 143-146, 153-155.
90 Yeni Cami hakkında: Thys-Şenocak, 1994. Hünkâr Kasrı hakkında; Thys-Şenocak, 2009, s. 245-262; Yücel, 1965, s.
115-119; Yücel, 1972, s. 16-27.
91 Saray hakkında ilk çalışmayı yapan Rifat Osman’ın tabiriyle “Selâtin’den sarayın imariyle en ziyade uğraşan” IV.
Mehmed’in dönemi “Edirne sarayının en şa’şaadar ve pür safa zamanı”dır (Osman, 1989, s. 21, 31]); Edirne Sarayı
hakkında ayrıca; Akçıl, 2009, C. 36, s. 126-128; Öz, 1965, s. 217-222; Cantay, 2002, s. 29-40; Edirne Yeni Sarayı’nda
kazı çalışmaları 2009’dan itibaren Mustafa Özer yönetiminde devam etmektedir; Kazı raporları için: https://medeniyet.
academia.edu/mustafa%C3%B6zer. Ayrıca: Özer, 2014.
92 Arz odası, Hitan odası, Alay Köşkü, Üsküdar Kasrı onarılmış ya da dekore edilmiş, Kasr-ı Padişahî; IV. Mehmed,
II. Ahmed, Hasekiler, şehzadeler, valide sultan ve kadın efendilere ait dairelerin bulunduğu Valide Sultan taşlığı; Aynalı
Köşk, Şikar Kasrı, İftar Köşkü, Bülbül Kasrı, Değirmen Kasrı, Değirmen Kasrı, İydiye Kasrı, Çadır Köşk, Hıdırlık Kasrı,
Saray-ı Akpınar Kasrı inşa edilmiştir (Rifat Osman, 1989, s. 68-74, 77, 83-91, 97, 101-109). Ayrıca bkz. Eldem, 1964, s.
8-14, 27-60.
93 Revan ve Bağdad Köşkleri ile Sepetçiler Kasrı olarak ise inşa tarihleri bakımından öncül örnekler olarak
değerlendirilebilir. Revan Köşkü IV. Murad’ın Revan seferi sonrası (1635), karşısındaki Bağdat Köşkü ile Bağdat
Seferi’nden (1638) inşa edilmiştir (Eldem, 1964, s. 287-298, 298-318; Diker, 2008, s. 29-30; Eyice, 1991, s. 444-446).
Sarayburnu’nda Haliç’e bakan surlar üzerinde yer alan Sepetçiler Kasrı, 1643 yılında IV. Mehmed’in babası Sultan I.
İbrahim tarafından inşa edilmiştir (Eldem, 1964, s. 335-357).
94 “sarây-ı cedîd binâsı vâfir yapılmış iken ekseri ağaç olmağla emr idüp, cümlesi berâber yere yıkılup, bi’l-külliyye
kâr-gîr ve ağaç yerine demür konmak fermân olundı” (Karaçay Türkal, 2012, s. 413-414). Ayrıca: Kocaaslan, 2014, s.
208-215; Necipoğlu, 2007, s. 231.
95 İstanbul tarihinin en büyük felaketlerinden biri, IV. Mehmed döneminde, 1660 yılı yangınıdır. Bu travmatik felaket
sonucu yangınların etkisini azaltmak üzere çeşitli mimari düzenlemelere gidildi. 1660 yangını hakkında detaylı bir
monografi: Yıldız, 2017.
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dairesi ile çifte kasırlardaki şehzadeler dairesi ahşap kubbe ile örtülmüştür. Yeni Saray’ın
kısa sürede inşa edildiğine ilişkin tanıklıklar ışığında örtü sisteminin ahşap olma olasılığı
yüksektir.
17. yüzyıl köşk ve kasırlarında dekorasyon repertuarının temel unsurunu çini
teşkil etmektedir. Topkapı Sarayı haremi, Beşiktaş Çinili Köşk, Edirne Sarayı’ndaki çeşitli kısımlar ile köşkler ve Yeni Cami hünkâr kasrı gibi yapılar IV. Mehmed dönemi
çinileri ile dekore edilmiştir. Yeni Cami hünkâr kasrı, hünkâr mahfili, Edirne Sarayı Kum
Kasrı ile Topkapı Sarayı çifte kasırlar (IV. Mehmed odası ve şehzadeler dairesi) ve valide
sultan yatak odası çini dekorasyonu arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.96 Sultanın kullanımındaki bu mekânlar arasındaki yakınlıktan hareketle, Bursa’da sultana ait mekânların da benzer bir dekorasyon programına sahip olduğu varsayılabilir. Nitekim, Spon ve
Wheler’in ayrıntılarıyla betimlediği dekorasyon repertuarı, mesela altın yaldızlı ahşap
dolaplar, ocaklar, çiçek ve bitki motifleri ile bezenmiş tavan ve duvarlar genel itibariyle
örneğin Yeni Cami hünkâr kasrı ya da Topkapı Sarayı çifte kasırlar ile benzer bir tablo
ortaya koyar.
Yeni Saray’ın bulunduğu alanda hastane inşası için Damat Efendi Konağı civarında yapılan inşa çalışmaları sırasında yer altından renkli taşlarla dekore edilmiş bir
havuz ortaya çıkmış ve görevliler buranın sarayın bölümlerinden biri olduğuna kanaat
getirmişti;
“medrese-i mezkûre İmâret-i İsa Bey ve nâm-ı diğer Eskisaray Medresesi demekle arîf ve Hisar’da burcu üzerinde vâki’ olub karşusunda bânîi müşârün ileyh İsa
Bey merhûmun ihyâkerdesi olan câmi’-i şerîf bulunduğu müstağni-i ani’t-ta’rîfdir…şöyle ki vâlî-i âlî-i esbak (…) Ahmed Vefik Paşa hazretleri 1281 (1864-5)
târihinde li-ecli’t-teftîş me’mûren Burusa’da bulunduklarında (…) insan içün birinci derece elzem bulunan hastane bulunduğuna vâkıf olduklarından (…) bu sûretde umû gurebâya mahsûs olmak üzere bir hastane inşâsını tasavvur ve tasvîb
ve mârrü’l-beyân İsa Bey Medresesi ittisâlinde kâ’in olub Damad Efendi Konağı
demekle ma’rûf konak ise burc üzerinde vâki’ ve mevki’en vâsi’ ve ciyâdet-i hevâyı câlib ve câmi’ bulunması (…) ve beldenin her cihetinde kurbiyyeti bâhir olması
mülâbesesiyle mezkûr konağın hastane ittihâzını tensîb ederek Paşa-yı müşârün
ileyh taraflarında iştirâ ve ba’zı mahallerinin ta’mîrinden başka (…) duvarı temellerinin harfi esnâsında topraklar altında kalmış bir havuz zuhûr eylemiş idi
ki bunun derûn ve bîrûnu reng-âmîz ufak taşlar ile bir kaliçe resminde eşkâl-i
gûn-â-gûn ile tersîm ve saksılar üzerinde envâ’-i ezhâr tevsîm ve (…) keyfiyet-i
irtisâmiyesi muhayyirü’l-ukûl bulunduğu görülmüş ve bundan mezkûr konağın
Saray-ı Hümâyûn tetimmâtından olduğu istidlâl kılınmışdır.”97
96 Kocaaslan, 2014, s. 239-240; Thys-Şenocak, 2009, s. 252; Eldem, 1964, s. 8-14; Kum Kasrı’nın fotoğrafları için: Rifat
Osman, 1989, Levhalar 26-34.
97 Bursalı İsmail Beliğ Efendi’nin Güldeste-i Riyâz-ı İrfân adlı eserini neşreden Eşref bin Ali Bey’in sözü edilen kitapta
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Havuz ile, sarayın yerini alan Damat Efendi Konağı arasında ilişki, IV. Mehmed’in Edirne ve Topkapı Saraylarındaki tercihlerini hatırlatmaktadır. Topkapı Sarayı
harem yangınından sonra inşa edilen IV. Mehmed odası, harem büyük havuzun zemine
oturan ayaklar üzerinde yer almaktadır. IV. Mehmed’in Edirne Sarayı bulunan dairesi de,
onun döneminde inşa edilen Şehvar adındaki büyük bir havuzun kenarında yer almaktaydı.98
Zaman içerisinde dolduğu anlaşılan bu havuz, de la Broquière, Lubenau ve Lâmiî Çelebi’nin bahsettikleri havuz olmalıdır. Görgü tanıklarınca oldukça büyük olduğu
belirtilen havuz, muhtemelen, Bey Sarayı’nın batısında yer alıyor, İmaret-i İsa Bey Mahallesi’ne kadar uzanıyor ve saray yerleşkesinin batı sınırını belirliyordu.99 Bu durum, IV.
Mehmed’in inşa ettirdiği sarayın Bey Sarayı’na bağlı yapılardan neden bu kadar uzakta
olduğunu ve inşa için çeşitli istimlakler yapılması gerektiğini açıklamaktadır. Yeni Saray’ın inşası havuzun batısındaki alan tercih edilerek imalathane olarak kullanılan Bey
Sarayı’na bağlı yapılar ile yaşam alanı birbirinden yalıtılmış, ayrıca havuz ile ilişki kurulabilmiş; ancak bu alandaki yer darlığı ve konut yapılaşmasından dolayı çeşitli istimlakler yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştı.
IV. Mehmed, İstanbul’u hiç sevmemiş ve zamanının çoğunu Edirne’de geçirmişti.100 1659 ve 1671 yıllarında Bursa’da saray için yaptığı yatırım, kadim başkentte de bir
süre yerleşik olmayı düşündüğüne işaret etmektedir. Ancak kaynaklar, sultanın saltanatı
boyunca kenti yalnızca 1659 yılında ziyaret ettiğini bildirmektedir. 1659 yılında sultanın
bu ziyareti için inşa edilen Yeni Saray, şer’iyye sicillerindeki kayıtlar ve bu tarihten sonra
kenti ziyaret eden batılı gezginlerin tanıklıklarına göre, artık imalathane olarak kullanılan ve bakımsızlıktan büyük ölçüde harap olan eski sarayın batısında, İmaret-i İsa Bey
Mahallesi’nde, mahalleye adını veren caminin kuzeyinde, günümüzde Haşim İşçan Parkı
olarak düzenlenmiş alanda yer almaktaydı. Sarayın mimarisine ilişkin (şimdilik) eldeki
tek ciddi bilgi burayı 1675 yılında görme imkânı bulan Spon ve Wheler’in betimleridir.
Arşiv kayıtlarında sarayın inşasına dair bilgi verecek bir deftere henüz rastlanmamıştır.101
Spon ve Wheler’in tanıklıkları dışında yeni sarayın mimarisine ilişkin ancak IV. Mehmed döneminin, Yeni Cami Hünkâr Kasrı ve Beşiktaş Çinili Köşk ile Topkapı Sarayı ve
Edirne Sarayı’ndaki diğer sultanî konutları ile karşılaştırma yapılarak yorum yapılabilir.
aldığı nottan naklen Ergenç, 2006, s. 27. Ayrıca; Kepecioğlu, 2009, C. 1, s. 96.
98 Rifat Osman, 1989, s. 90-92; Sazak, 2005, s. 14.
99 Söz konusu havuzun Osmanlı öncesinden kalma bir açık sarnıç olma ihtimalini de belirtmek gerek.
100 Dönemin görgü tanığı İngiliz elçi Rycault sultanın günlerinden çoğunu Edirne’de geçirdiğini ve İstanbul’un adının
anılmasından dahi rahatsız olduğunu kaydeder; The Grand Signior continued all this time at Adrianople taken up with an
extraordinary delight and pleasure in his Court there, with which his aversion to Constantinople so much increased, that
he could endure so much as the name of the place” (Rycaut, 1680, s. 177). İlgili kısmın tamamının Türkçe çevirisi için:
Thys-Şenocak, 2009, s. 63.
101 IV. Mehmed dönemine ait Mühimme Defterleri, örneğin Edirne Sarayı’nda gerçekleşen mimari etkinliğe ilişkin
çeşitli kayıtlar barındırmaktadır. Ancak, Yeni Bursa Sarayı’nın inşa edildiği dönemi kapsayan deftere ulaşılamamıştır. 92
Numaralı Mühimme Defteri, Haziran 1657-Kasım 1658, 93 Numaralı Mühimme Defteri ise Haziran 1659-Eylül 1660
dönemine ait kayıtları içermektedir. Sarayın muhtemel inşa sürecini isteyen döneme ilişkin bir kayıt yoktur (Yıldız, 2005;
Gelir Çelebi, 2008).
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Gravür 1. 1701 tarihinde Bursa’yı ziyaret eden Tournefort’un gravüründe Hisar Bölgesi kuzey yamacında yapılaşma
(Kaynak: Gravürlerle Türkiye Anadolu 1, 2002).
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Sonuç
Osmanlı İmparatorluğu’nun üç başkenti, Bursa, Edirne ve İstanbul’da yer alan
saraylar arasında hakkında en az bilgiye sahip olunanlar ilk başkent Bursa’da bulunan
saraylardır. Devlet idare merkezi ve hanedan konutunu barındıran ilk tam teşekküllü Osmanlı sarayı olan Bey Sarayı’na ilişkin yapılan araştırmalar ne yazık ki üzerinde bulunan
mevcut yapılaşma nedeniyle günümüze kadar yazılı kaynaklara dayanmak durumunda
kalmıştır. Görgü tanıklıklarına dayanan yazılı kaynaklar, saraydaki yaşayışa dair bazı
veriler sunmakla birlikte mimariye ilişkin çok az bilgi sunmaktadır. Bu nedenle, Bey
Sarayı’nın mimarisine ilişkin yorum ve çıkarımlar büyük ölçüde yazılı kaynaklara dayanan varsayımlara dayanmaktadır. Özünü, Osmanlı öncesine uzanan mevcut yapı stoğunun teşkil ettiği Bey Sarayı, fethi izleyen ve birincil saray olarak kullanıldığı Orhan,
Murad Hüdâvendigâr ve Yıldırım Bayezid dönemlerinde çeşitli eklentilerle son halini
almış olmalıdır. 1402 yılında, Ankara Savaşı’nın ardından Timur’un gönderdiği ordu tarafından yağmalan Bey Sarayı, başkentin Edirne’ye taşınmasıyla zamanla terk edilmiş,
İstanbul’un fethiyle birlikte sınırlı sayıdaki birkaç ziyaret dışında hanedan üyelerinin
kullandığı başlıca saraylardan biri olma özelliğini yitirmiştir. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Topkapı Sarayı’nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim ve depolama için
kullanılan saray zamanla harap olmuştur. Arda kalan son kalıntılar muhtemelen 1855
depremiyle birlikte ortadan kalkmış ve sarayı çevreleyen surların içine günümüzde bu
alanda yer alan askeri tesislerin temelini oluşturan çeşitli yapılar inşa edilmiştir. 1659
yılında Bursa’ya gelen IV. Mehmed’in, burada konaklamak yerine yeni bir saray inşa ettirmiş olması, Bey Sarayı’nın henüz 17. yüzyılda hanedan üyelerinin ikameti için yeterli
konforu sunamaz hale geldiğine işaret eder. Bey Sarayı’nın batısında, İmaret-i İsa Bey
Mahallesi’nde yapılan çeşitli istimlakler sonucu açılan bir alanda yer alan Yeni Saray da
Bey Sarayı ile aynı kaderi paylaşmıştır. Yerini önce Damat Efendi Konağı, ardından ise
Ahmed Vefik Paşa tarafından inşa edilen hastane kompleksine bırakan sarayın yerleştiği
alanda günümüzde bir park düzenlemesi bulunmaktadır. Herhangi bir görsel malzeme
olmasa da yazılı kaynaklar 1659 inşa edilen ve 1671 yılında çeşitli eklentiler yapılan Yeni
Saray’ın mimarisi hakkında az da olsa ipucu sunmaktadır.
Her ikisi de neredeyse hiçbir iz bırakmadan ortadan kalkmış olan Bursa sarayları
hakkında yazılı kaynakların sunduğu sınırlı bilgi dışında bir veri şimdilik bulunmamaktadır. Yazılı kaynakların bir derlemesi olan bu çalışmanın, ileride, sarayların yerleşim
alanında yapılacak arkeolojik araştırmalara bir altlık olacağını umarım.
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SOME EVALUATIONS ABOUT
BURSA BEY PALACE AND
ITS GATE
Özet
Orhan Gazi döneminde Bursa, Osmanlı Beyliği’nin kent merkezi haline gelmiştir. Padişah tarafından Hisar’ın kuzey ucundaki
kalede saray da inşa ettirilmiştir. Bey Sarayı
olarak anılan bu yapı, 1368 yılında yaptırılan
Edirne Sarayı’ndan sonra da devletin yönetim
merkezi olma işlevini büyük ölçüde devam
ettirmiştir. İstanbul devlet merkezi oluncaya
kadar Osmanlı sultanları, devlet kurumlarının
faaliyetlerinin sürdüğü “payitaht-ı kadîm”
olan Bursa’dan pek vazgeçememişler ve genellikle burada oturmayı tercih etmişlerdi.
Hisar’da bir Osmanlı sarayının varlığı kesin
olarak bilinmekle birlikte söz konusu sarayın
fiziksel ve mimari özellikleri hakkında ne Osmanlı kroniklerinde ne de mahkeme sicilleri
ya da arşivlerde son yıllara kadar tatmin edici
bir veriye rastlanmamıştır. Son dönemlerde
yapılan bazı bilimsel çalışmalar saray konusundaki bilgilerimizi artırmaya başlamıştır.

Abstract
During the Orhan Gazi period, Bursa became
the center of the Ottoman Principality. A palace was also built by the Sultan in the castle
at the northern end of the Hisar. This building,
which is called Bey Palace, has largely continued its function as the administrative center of
the state even after the Edirne Palace, which
was built in 1368. Until Istanbul became the
state center, the Ottoman Sultans did not give
up Bursa, which was the “old capital of the
Ottomans” (payitaht-ı kadîm) where the activities of the state institutions continued, and
they generally preferred to live here.
Although the existence of a Bey Palace in the
Hisar is known for certain, there was no satisfactory data on the physical and architectural features of the palace in question until recently, neither in the Ottoman chronicles nor
in the court records or archives. Some recent
scientific studies have started to increase our

Bu bildiride Bey Sarayı hakkında kaynaklardan elde edilen birtakım bilgiler ve saray
kapısıyla ilgili olarak bazı iddialar tartışılacaktır.

knowledge of the palace. In this paper, some
information obtained from sources about Bey
Palace and some allegations regarding his
door will be discussed.

Bildiride daha çok 15. yüzyıl başında İspanya kralı Henry tarafından Timur’a gönderilen
elçi Clavijo’nun seyahati sırasındaki gözlemleri arasında Bursa Sarayı’nın kapısına
dair hatıratına düştüğü bir nottan hareketle
yapılan bazı değerlendirmeler ele alınacak,
Bursa’ya gelerek şehri işgal ve talan eden Timur ordusunun ayrılırken Bey Sarayı’ndaki
hazineyi yağmalaması ve değerli eşyalarla
birlikte bazı özellikleri kaydedilen bir kapıyı
da Semerkand’a götürmesi, nihayet 19. yüzyıl
sonlarında söz konusu kapının Rusya’nın St.
Petersburg şehrinde bir müzede sergilenmesi
ve spekülasyonları yapılan bu kapının Bursa
Bey Sarayı’na ait olup olmadığı üzerinde durulacaktır.

The paper will mostly cover some of the observations made by ambassador Clavijo, who
was sent to Timur by King Henry of Spain at
the beginning of the 15th century, based on a
note in his memoir about the gates of the Bursa Palace. Here we will mainly discuss that
Timur army, which invaded and plundered the
city, looted the treasure in the Bey Palace as
it left and took a door with some characteristics recorded along with valuables objects to
Samarkand, finally displaying the door in a
museum in St. Petersburg, Russia, in the late
19th century and whether this gate, which was
speculated upon, belonged to the Bursa Bey
Palace or not.

Orta Asya’nın önemli bir bölümünü kontrolü altında tutan ve eski adı Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetler Birliği (SSCB) Devleti olan
Rusya, bu coğrafyadaki tarihî, kültürel ve sanat değeri yüksek olan pek çok obje, nesne
ve eşyayı müzelerine taşımıştır. Bu bağlamda
St. Petersburg’un Hermitage Müzesi’nde “Timur’un Kapısı” ismiyle sergilenen ve ahşap
oyma tekniğiyle son derece zarif işlenmiş
iki kanatlı kapı hakkında, adı geçen müzenin
web sitesinden elde edilen görüntüleri eşliğinde bazı sorulara cevap aranacak ve bazı
değerlendirmeler yapılmaya çalışılacaktır.

Throughout the history, Russia, formerly
known as the Soviet Union of Socialist Republics (USSR), which controlled a significant part of Central Asia, carried many objects, goods and properties of high historical,
cultural and artistic value from this geography
to its museums. In this context, some questions will be searched and some evaluations
will be made about the two-winged door,
which is exhibited in St. Petersburg’s Hermitage Museum under the name “Timur’s Gate”
and is highly elegantly machined with wood
carving technique, accompanied by images
obtained from the aforementioned museum’s
website.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Orhan Gazi,
Bursa Bey Sarayı, Timur, Kapı

Keywords: Ottoman, Orhan Gazi, Bursa Bey
Palace, Timur, Door
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Giriş
Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti ve ülke coğrafyasının yüzyıllar boyunca ilim,
kültür, sanat vb. pek çok alanda en önemli merkezlerinden biri olan Bursa, 1326 yılında
fethedildiğinde Hisar adıyla bilinen kalenin içindeki bir yerleşim yeriydi. Hatta şehri
fetheden Osmanlı hükümdarı Orhan Gazi’nin (1326-1362) Orhan İmareti’ni inşasına
kadar Bursa şehrinin büyük ölçüde Hisar’dan ibaret algılanmış olduğu da söylenebilir.
Kentin genişlediği, surların dışına taştığı zamanlarda da özelliğinden fazla bir şey
kaybetmeyen bu semt, geçmiş tarihin atmosferini çok iyi yansıtması ve otantik ortamı
sebebiyle günümüzde yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi sürdürmektedir.
Çağının bütün devletlerinde olduğu gibi Osmanlı sultanının da ülkesini idare
edecek, yakınlarıyla birlikte güvenli bir şekilde kalacak ve hanedanının tüm ihtiyaçlarını
karşılayacak bir saraya ihtiyaç duyması kaçınılmazdı. Böyle bir sarayın bulunacağı en
uygun yerin birçok açıdan Hisar’ın en sağlam yerinde inşa edilmiş olması da son derece
tabiidir. Zaten Osmanlıların saraya dair ilk tecrübesinin, aynı asrın başında fethedilen
Yenişehir’de gerçekleştiğini biliyoruz.1
Kuvvetle muhtemeldir ki, Bursa şehri Bizanslılardan alındıktan sonra tekfurun
kullandığı saray,2 kısa zamanda yapılan bazı ilaveler ve değişikliklerle Orhan Gazi
tarafından değerlendirilmiş, bu arada Şehadet Camii karşısındaki kısımda da hemen Bey
Sarayı inşasına başlanmıştır. Bu sarayın varlığıyla ilgili Osmanlı tarihi kaynaklarında
genel bir kabulün olduğunu söylememiz mümkündür.3
Merhum Halil İnalcık’ın verdiği bilgiye göre,4 Orhan Gazi döneminde Bursa,
Osmanlı Beyliği’nin kent merkezi haline gelince, bizzat padişah tarafından Hisar’ın
kuzey ucundaki kalede (iç kale) camiye dönüştürülen bir Bizans kilisesinin yanında
1 Osman Gazi tarafından fethedilen Yenişehir’in Bursa’nın alınmasından önce bir süre devletin payitahtı olduğu, adı
geçen padişahın bir sarayının bulunduğu ve bunun bazı kalıntılarının 20. yüzyıl başlarına kadar geldiğine dair en net bilgi
Şemseddin Sami’nin ünlü eserinin “Yenişehir” maddesinde yer almaktadır. Bkz. Şemseddin Sami, 1311/1898, s. 4805.
Ayrıca Yenişehir’deki saray hakkında akademik bir değerlendirme için bkz. Sevim, 2013, s. 31.
2 21 Eylül 2000 tarihinde “Çay Bahçesinin Altından Saray Çıktı” başlığıyla yayımlanan bir gazete haberinde yer alan
cümleler aynen şöyledir: “Bursa’nın tarihi semtlerinden Tophane sırtlarında gerçekleştirilen arkeolojik kazıda, bir çay
bahçesinin altında saray kalıntıları bulundu. Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık’ın danışmanlığında Bursa Müze Müdürü Öcal
Özeren ve arkeolog Funda Ünal tarafından 3 haftadan beri yürütülen kazı çalışmalarında, halen faaliyette olan bir çay
bahçesinin altında yer alan ve M.S. 5-6.yüzyıllarda yapıldığı tahmin edilen sarayın ana yapısı ile taban döşemelerine
ulaşıldı. Kalın duvarlarla çevrili yapının üst bölümlerinde Osmanlı, daha derine inildiğinde ise Bizans ve Roma dönemine
ait kalıntılar bulundu. Kiremit rengi taban döşemeleri ve duvar kenarlarında su arkları bulunan yapının bazı katlarında
da yangın izlerine rastlandı…” Bkz. http://212.154.21.40/2000/09/21/marmara/marmaradevam.htm (Erişim Tarihi:
28.03.2001)
3 Söz gelimi ünlü Osmanlı tarihçisi İbn Kemal, kaleme aldığı Tevârih-i Âl-i Osmân adlı eserinde, Orhan Bey’in Bursa’yı
fethinden sonra Hacı Ahmed adında birinin Bey Sarayı civarında bir mescid bina ettiğini, halkın da hemen bunun
çevresinde yerleştiğini ve bu mescidin de Hisar’daki ilk mescid olduğunu haber verir. Bkz. İbn Kemal, 1983, C. I, s. 189.
Ayrıca: Neşrî, 2009, C I, s. 69; Maydaer, 2009, s. 180-191.
4 İnalcık, 1991, s. 445-451.
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saray da yaptırılmıştı. Bey Sarayı olarak anılan bu yapı, 1368 yılında inşa edilen Edirne
Sarayı’ndan sonra da devletin yönetim merkezi olma işlevini büyük ölçüde devam
ettirmişti. Osmanlı sultanları, İstanbul devlet merkezi oluncaya kadar, devlet kurumlarının
faaliyetlerinin sürdüğü “dâru’s-saltanati’l-kadîme” olan Bursa’dan pek vazgeçememiş
ve genellikle burada oturmayı tercih etmişlerdi.
Aktarılan bütün bilgilere rağmen devlet düzeyindeki bu ilk saray hakkındaki
bilgilerimizin oldukça sınırlı olduğunu itiraf etmeliyiz. Sarayın mimarisinden sahip olduğu
birimlere, hatta bir bahçesinin mevcut olup olmadığına kadar birçok spekülasyonun
bulunduğunu da söylemeliyiz. Bu konuda Bursa mahkeme sicilleri üzerinde yaptığı
çalışmalardan aldığı notları Bursa Kütüğü adlı eserinde paylaşan Kâmil Kepecioğlu’nun
aktardığı bilgilerin önemli olduğunu düşünüyoruz. Dört ciltlik eserinin dikkatle taranması
sonrasında tespit ettiğimiz malumatı bu bağlamda paylaşmakta fayda görüyoruz.

Kepecioğlu ve Bursa Bey Sarayı
Kepecioğlu hazırladığı Bursa Kütüğü adlı eserinde muhtelif madde başlıkları
altında yer verdiği Bey Sarayı hakkında mahkeme sicillerinden derlediği oldukça
dikkat çeken bilgiler aktarmıştır.5 “Ahır-ı Has” maddesinde, has ahırın Bursa Sarayı’na
mahsus olarak Hisar’da yapıldığını, eski ve yeni ahır adıyla iki kısımdan oluştuğunu ve
içerisinde hayvan ahırları, arpa, saman ve ot ambarları, ağaya mahsus oda, matbah ve
ağa örtmesi namıyla diğer bir ahırın mevcut bulunduğunu, bu ahırın 17. yüzyıl sonlarına
kadar mevcudiyetini devam ettirdiğini ve birçok kez onarıma tabi tutulduğunu belirten6
Kepecioğlu, “Bursa” maddesinde Orhan Gazi’nin iç kale denilen şimdiki Askerlik
Dairesi’nin olduğu yerde, eski Selçuklu sarayları tarzında birer kattan ve ufak binalardan
oluşan, ağaçlar ve çağlayanlar ile süslenmiş bahçeler içerisinde, kendisine bir de büyük
ev (saray) yaptırdığını ifade etmiştir.7
“Eski Saray” madde başlığında bu sarayın Askerlik Dairesi’nin bulunduğu
sahada yer aldığını ve 1785’teki bir kayda göre buradaki bir bahçeye “hadîka-i hâssa
ustabaşısı” olanların zapt ve tasarruf edebileceğini, bayramlarda ve gerektiği zamanlarda
buradan top atıldığını, bahçenin emlâk-i hümayuna ait olduğunu ve bu sarayda görevli bir
de uncubaşının bulunduğunu yazan Kepecioğlu,8 “Gılman” maddesinde ise 5.8.1518’de
Dârüssaade’de (saray) önceleri dört “gılman-i sultanî”nin hizmet etmekte iken birisinin
öldüğünü, birisinin sakatlanarak iş göremez hale geldiğini, diğer birinin de levend
olup çıkıp gittiğini, sarayda nihayet bir oğlan kaldığından üç oğlana ihtiyaç duyulduğu
hususunun arz olunduğunu sicil kayıtlarından hareketle belirtmiştir.9
5
6
7
8
9

Kepecioğlu, 2009, C. 1-4.
Kepecioğlu, 2009, C. 1, s. 63.
Kepecioğlu, 2009, C. 1, s. 210.
Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 42.
Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 103-104.
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Kepecioğlu, “İsa Bey” maddesinde bu kişinin Bayezid Paşa’nın oğlu olduğunu,
şimdiki Hisar’daki Devlet Hastanesi’nin (o dönemdeki adıyla Ahmed Vefik Paşa
Hastahanesi) olduğu yerde bir medrese ve karşısında da bir mescid ve imaret yaptırdığını,
medresesinin “Eski Saray” adıyla anıldığını vurgulamış,10 1624 yılında Bursa Bey Sarayı
çaşnigîrinden birinin Mehmet Ağa olduğunu,11 Mustafa oğlu Mehmet Bey’in de 1614’te
“Bursa Sarayı” kâhyası görevini yürüttüğünü ifade etmiştir.12
Bursa Kütüğü adlı eserin konumuz bakımından en önemli madde başlığı
şüphesiz “Saray”dır. Bu başlık altında, Bursa’da ilk Osmanlı sarayının, Hisar’da
Şehadet Camii karşısında, şimdiki Askerlik Dairesi’nin ve komutanlık binasının olduğu
sahada bulunduğunu, burasının Sanatlar Mektebi’nden Tophane bahçesine kadar devam
eden geniş bir alana yayıldığını, etrafının ayrıca ikinci bir hisarla çevrildiğini, Orhan
Gazi, I. Murad ve Yıldırım’ın bu sarayda oturduklarını belirten Kepecioğlu, mahkeme
sicillerinden yola çıkarak 1504’te Bursa’da Saraydâr olan Hayreddin’in, sarayda hizmet
eden yeniçerileri hizmete yaramadıklarından İstanbul’dan bunların yerine üç oğlan
istediğini, 1659 senesi Ağustosu’nda Bursa’da bulunan padişahın kadıya bir hüküm
gönderip, “Bursa’da yeniden bina olunan sarayın vus’ati olmayıp sık ve dar olduğundan,
saraya bitişik İmaret-i İsa Bey Mahallesi’nden alınıp saraya” eklenmesini istediğini,
1671’de Avcı Sultan Mehmed’in Bursa’ya gelişinde kalması için İmaret-i İsa Bey
Mahallesi’ndeki “Yeni Saray”13 karşısında Mealîzâde Seyyid Mustafa Çelebi’nin evinin
tahsis edildiğini, burada bir has oda ve yeni bir hamam, altı ahır, hassa saraçları için
oda, Bursa şehremini Mehmed Derviş Efendi tarafından inşa ettirildiğini ve padişahın
oturmasına mahsus olan odanın 7,6 x 14,44 m genişliğinde olduğunu, tavanının yeni
baştan yapılarak tezyin edildiğini14 aktarmış, son olarak da “Top Atmak” maddesinde,
Bursa’daki sarayda bayramlarda ve sair günlerde atılan topların 1658 senesindeki
masrafının üç bin akçe olduğunu, İmaret-i İsabey Medresesi bitişiğindeki Damatefendi
Konağı’nın bazı yerlerinin tamir edildiğini ve önündeki caddenin genişletildiğini, işte bu
konağın “Bursa Sarayı”na ait parçaların birisi olduğunu15 not etmiştir.

Fethinden Sonra Bursa’ya İlk Ziyaret
Bursa sarayına ilişkin şu ana kadar ulaşılabilen ilk ve en önemli bilgiler ise 1324
yılı ortalarında Bursa’ya gelen Seyyid Kasım el-Bağdadî’nin gözlemleri arasında yer
almaktadır. Bursa’nın fethediliş yılını kaynakların genel kabulü dışında farklı bir şeklide
1322 olarak ortaya koyan bu eserde saraya dair verilen bilgileri öncelikle paylaşmak
istiyoruz:
10
11
12
13
14
15

Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 233.
Kepecioğlu, 2009, C. 3, s. 153.
Kepecioğlu, 2009, C. 3, s. 158.
IV. Mehmed tarafından Bursa’da yaptırılan Yeni Saray hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Keskin, 2020, s. 585-622.
Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 79-80.
Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 174.
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“(Sulṭān Orḫān) kendisine geliş ḫaberim ulaşınca salṭanat tahtından ileri atılıp
hemen beni karşıladı; ecdādımın ḥaḳḳına riʿāyet için bana ʿizzet ü ikrāmda
bulundu. Salṭanat sarayının avlusunda karşılaştık, baş ve el ile kimimiz kimimizle
selâmlaştık. Berâberce salṭanat tahtının bulunduğu yere doğru yürüdük. Bana:
‘Buyurun, ona çıkın!’ dedi.… Sulṭān Orḫān salṭanat dīvānında tek başına
bulunuyordu. Bu esnâda Vezīrü’l-aʿẓam İbrāhīm Paşa ve Şeyḫü’l-İslām ise
kapının arkasında, ayakta duruyorlardı.”16
Kâmil Kepecioğlu ve Seyyid Kasım el-Bağdadî’nin aktardığı bilgilerden hareketle
Bey Sarayı’nın inşasının Bursa’nın fethedildiği yılın sonlarında tamamlandığını, Orhan
Gazi’nin saltanatı boyunca bu sarayı aktif olarak kullandığını, bir iç avlunun dışında
sarayda taht odası, divan toplantılarının gerçekleştiği bir salon, padişah eş ve çocuklarının
kaldığı harem dairesi ile yine müştemilâtı arasında mescid, hamam, mutfak, has ahırlar
ve hazine odası gibi birimlerin olduğunu tahmin etmek mümkün görünmektedir.
Yukarıda aktarılan bütün bu bilgiler Bursa Bey Sarayı’yla ilgili bazı malumatlara
ulaşmamızı sağlasa da detaylara ilişkin hususlar hala karanlıkta kalmaya devam
etmektedir. Özellikle bildirimizin konusu olan saray kapısına ilişkin ciddi kabul edilecek
bilgiler ise maalesef bulunmamaktadır.

İspanyol Elçi Clavijo’nun Semerkand Seyahatnamesi
İnşasının üzerinden yaklaşık üç çeyrek asır geçtikten sonra Bursa Bey Sarayı’nın
kapısına dair ilginç bir detaya, -ilk bakışta doğrudan ilgisi olmadığını düşündüren- bir
seyahatnamenin satırlarında tesadüf edilmektedir.17 15. yüzyıl başında İspanya kralı
Henry tarafından dönemin en güçlü devletin hükümdarlığını yapan Timur’a gönderilen
ve büyük iltifatlarla karşılanan elçi Don Ruy Gonzales de Clavijo’nun, bu seyahati
sırasındaki gözlemleri arasında Bursa Sarayı’nın kapısına ilişkin düştüğü bir not da vardır.
Bu bilgiyi aktarmadan önce Clavijo hakkında kısaca bazı bilgiler vermek ve
İspanya’dan Semerkand’a gönderilişinde ona yüklenen misyon üzerinde kısaca durmak
istiyoruz.
15. yüzyılda Semerkand hakkında en önemli bilgilere ulaşmamızı sağlayan
Clavijo’nun Emir Timur’un yanına gönderilmesinin asıl sebebi olarak Ankara Savaşı
gösterilmektedir. Birkaç yıl öncesine kadar Batılıların kendisinden korkuyla bahsettikleri
Timur, Ankara Savaşı’ndan sonra Hıristiyanlığın öcünü alan kişi olarak kaynaklarında
16 Yılmaz, 2015-16, s. 60.
17 Bu eser ilk kez Ömer Rıza Doğrul tarafından Timur Devrinde Kadis’ten Semerkand’a Seyahat adıyla çevrilmiş ve
Kanaat Kütüphanesi tarafından muhtemelen 1938’te yayımlanmıştır. Bu bildiride adı geçen eserin Anadolu Orta Asya ve
Timur başlığıyla Kâmil Doruk tarafından sadeleştirilmiş olanı tercih edilmiştir.
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tasvir edilmeye başlanmıştır. Yıldırım Bayezid’i Ankara’da yenerek esir eden Timur’un
haberleri Batı’da sevinçle karşılanmıştır. Niğbolu’da (1396) kaybettikleri prestiji yeniden
sağlamak adına Türklere karşı yeni bir Haçlı seferi ilan etmeyi tasarlayan Batılı devletler
için Emir Timur, Hıristiyanlara acımasızlık yapan Müslümanlara karşı Tanrı’nın
gönderdiği ilahi bir kamçıydı. Bu noktada Clavijo’ya verilen görev, onu Hristiyan
ordusuna katarak Osmanlılar üzerine yeniden saldırmaya ikna etmek olsa da elçinin
çabası sonuçsuz kalmıştır. 1402’de Kadis’ten hareket ederek Anadolu, Azerbaycan,
İran ve Horasan güzergâhıyla 1404’te Semerkand’a varan Clavijo’nun kaleme aldığı
seyahatname, kabul etmek gerekir ki, Timurlu Devleti adına vermiş olduğu bilgiler
açısından önemli bir kaynak durumundadır.18
Clavijo’nun seyahatnamesi, bir anlamda elçilik raporu ile gezi yazısı arasında
bir üslupla yazılmış, içerdiği önemli bilgiler sebebiyle Orta Asya tarihi ve özelde Emir
Timur hakkında ciddi bir eser hüviyetini kazanmıştır.

Timur Ordularının Bursa’yı İşgali
Bursa Bey Sarayı kapısının, Orta Asya’nın en önemli ilim ve kültür merkezlerinden
biri olan Semerkand’a kadar nakledilişinin hikâyesi, aslında Timur ordularının Bursa’yı
işgaliyle başlamıştır.
1402 Ankara Savaşı’nda Osmanlı ordusu bozguna uğrayınca Timur’un torunu
Muhammed Sultan önderliğindeki ordu, Osmanlı başkenti Bursa’yı da işgal ve yağma
etmiş, ayrıca şehrin ileri gelen ilim ve sanat adamlarından bazılarını Orta Asya’daki
sarayına götürmüştür. Bu arada mağlup olan Osmanlı Devleti’nin Bey Sarayı ve
içindeki değerli hazinesi talan edilmiş ve kıymetli eşyaların yanında saraydaki padişahın
yakınlarından bazı kişilerin de önce Kütahya’da olan Timur’un huzuruna, sonra
Semerkand’a taşınmıştır.19 Bursa’dan götürülen kıymetli eşyalar arasında Bursa Bey
Sarayı’ndan alınan bir kapı da vardı.

Clavijo’nun Seyahatnamesinde Bursa Bey Sarayı Kapısı
14. yüzyıl başlarında Semerkand’a giden ve üç ay boyunca Timur’un
sarayında misafir edilen Clavijo’nun, eserinde verdiği bilgi ilk bakışta bizi oldukça
heyecanlandırmaktadır. Önce seyahatnamede Clavijo’nun yazdığı satırları aynen
aktaralım:

18 Bkz. Yüksel, 2005, s. 239; Ükten, 2017, s. 138; Gökçe-Tümbuloğlu, 2018, s. 139.
19 Bursa Bey Sarayı’nın yağlanması hakkında ayrıntılı bir araştırma için bkz. Keskin, 2014, s. 891-906.
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“Çadırların hepsi son derece muhteşemdi. İçlerinden biri çok yüksek ve sırıklara
dayanan türdendi. Dış kısmı kırmızı ipekli kumaştandı. Ve gümüş yaldız ile
desenlenmişti. Bunun içi de dışı da fevkalâdeydi. İşlenmeden bırakılmış bir yeri
bile yoktu. Birbiri ardına iki kapısı vardı. Kapılar ince çubuklarla örülmüş ve
bunun üzeri kül rengi ipekliler gerilmişti. Bu yüzden, kapılar kapalıyken rüzgâr
içeri girebiliyor ve dışarıdan içerisi görülmezken, içerden dışarısı rahatça
görülüyordu. İç kapı çok yüksekti. Öyle ki, bir adam at sırtından inmeden rahatça
geçebilirdi. Bu iki kapıda bulunan gümüş yaldızlı levhaların içinde, etrafı mavi
renkte çerçevelenmiş altın lehvacıklar göze çarpıyordu. Bunlar o kadar güzel
yapılmıştı ki, Tataristan’da yahut İspanya’da böyle bir şeyin yapılabilmesi
imkânsızdı.
Dikkate değer bir şey: Çadır kapılarından birinde Saint Paul’ün, diğerinde
de Saint Pierre’in resminin bulunmasıydı. Bize dendiğine göre, bu çadırlar
Bursa’dan getirilmiş. Timur Bursa’da Bayezid’e ait bir hazine ele geçirmiş,
bunları da onun içinde bulmuşlar…”20
Aktardığımız satırlardan anlaşıldığı kadarıyla Clavijo, kendisine gezdirilen
çadırlardan çok etkilenmiş ve onları en ince ayrıntılarıyla aktarmaktan kendini
alamamıştır. Bu arada içinde bulunduğu çadır kapılarından birinin üzerinde iki Hristiyan
azizin resimleri bulunduğunu ve bunların Bayezid’in sarayındaki hazineyle birlikte
Timur tarafından Bursa’dan getirildiğini ifade etmiştir.21

20 Clavijo, 1993, s. 165-66. Clavijo’nun eserinden Osmanlı Türkçesine, sonra da günümüz diline sadeleştirilen bu metne
ilâveten orijinal eserden İngilizceye tercüme edilen metnin bir bir bölümünün çevirisini de paylaşmak istiyoruz: “İkinci
kapı bir insanın at üzerinde geçebileceği kadar yüksekti ve kare işlemeli gümüşle kaplıydı. Bunlar büyük bir beceriyle
işlenmiş ve aralarında değerli taşlar ve altından düğümler bulunmaktaydı. Ve işçilik o kadar mükemmeldi, benzeri ne
burada ne de Hıristiyan dünyasında yapılamaz. Kanatlarından birinde elinde gümüşle kaplı kitaplar bulunan St. Peter,
diğerinde St. Paul figürleri bulunmaktaydı; söylediklerine göre Timur bu kapıları Bursa’da Türk’ün [Bayezid] hazinesini
yağmalarken bulmuş.” Bkz. Keskin, 2014, s. 899.
21 Bu konuyu müstakil bir makale olarak ele alan Mustafa Armağan ise bu hususla ilgili şu değerlendirmelerde bulunur:
“Timur’un sarayında kalan Clavijo bir gün ziyafet amacıyla büyük bir çadıra götürülür. Muhteşem bir çadırdır bu
gerçekten de. Yemekler yenilir, kımızlar içilirken, birden Clavijo’nun dikkatini bir şey çeker. Çadırın kapılarından birisi,
diğerlerinden farklı olarak ahşaptır. Muhteşem bir ahşap işçiliği ve süslemeleriyle bu kapı ayrılmaktadır diğerlerinden.
Sorar yanındakine, ‘Bu kapı burada ne arıyor?’ diye. Cevap, şaşırtıcıdır: ‘Bursa Sarayı’nın kapısı.’ Gerçekten de Timur’un
oğlu Şahruh Bursa’yı 1402’de işgal etmiş ve Bursa Sarayı’ndaki hazineyi yağmalamıştır. Saraydan yağmalanan değerli
eşyalarla birlikte çok değerli olan bu kapılar da Bursa’dan Semerkand’a yollanmış ve orada Timur’un çadırında giriş
kapısı olarak kullanılmıştır.” Bkz. Armağan, 2000, s. 64 vd.
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Bursa Bey Sarayı Kapısı St. Petersburg Hermitage Müzesinde mi?
Clavijo’nun seyahatnamesinde Semerkand’da gördüğünü ifade ettiği ve
ihtişamından etkilendiği kapının, Bursa Bey Sarayı kapısı olduğu ve günümüzde St.
Petersburg’un ünlü müzesi Hermitage’da sergilendiğine dair Mustafa Armağan’ın
tanıklığında şu satırlara tesadüf olunmaktadır:
Geçtiğimiz ay ‘Beyaz Geceler’de bir diğer gönül alıcı şehir olan Petersburg’daydım.
İşe bakın ki, o sırada Hermitage Müzesi’nde bir İslam ve Osmanlı Eserleri sergisi
düzenlenmişti. Bu sergide nefesimi tutarak seyrettiğim iki kanatlı üzeri dantela
gibi işlenmiş muhteşem ahşap kapıya görevlileri kollayarak dokunduğumda bana
Bursa Sarayı’nın rutubetli odalarında geçirdiği günlerden mesajlar yollamıştı.
Ben ise onu kendimce teselli etmiştim.
Değil mi ki onun orada olduğunu biliyordum ve değil mi ki Timur’un atlılarının
sırtında diyar diyar dolaşmaya çıkmasına rağmen bir Bursa sevdalısı olarak
benimle konuşmuştu, artık benim hafızamda büyüyecek, gelişecek ve boy alacaktı.
Petersburg’da bir Bursa işi kapının, üstelik Semerkand’a (ve daha bilmediğimiz
nerelere?) uğrayarak kat ettiği bu akıl almaz mesafe, şehirlerin kendi aralarında
konuşmakta ve pekâlâ anlaşmakta olduklarının en tartışılmaz kanıtı olmuştu
benim için.”22
Bütün bu ifadelerden sonra konuyla ilgili bazı soru işaretlerinin zihnimize hücum
ettiğini belirtmeliyiz. Bu soruların bir kısmını konuyu daha iyi aydınlatabileceği ümidiyle
paylaşmak istiyoruz:
1. Müzelerle ünlü Rusya’nın St. Petersburg şehrindeki Hermitage’de sergilenen ve
en müstesna eserlerden biri olmaya aday bu saray kapısı, gerçekten Bursa Bey
Saray’ından sökülüp Semerkand’a götürülen kapı mıdır?
2. Bursa Bey Sarayı’nın ve hazinesinin yağmalanması sırasında değerli eşyalarla
birlikte götürülen başka kapı da var mıdır?
3. Elçi Clavijo’nun özellikle altını çizdiği ve iki Hristiyan azize ait resimlerin
bulunduğu ifade edilen bu kapı ile müzede sergilenen kapı arasındaki çelişkiler nasıl
değerlendirilmelidir?
4. Hermitage Müzesi’nde sergilenen kapı, Clavijo’nun, seyahatnamesinde gördüğünü
belirttiğinden farklı kapı olabilir mi?
22 Armağan, 2000, s. 68-69.
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5. Clavijo’nun detaylı bir tasvirle aktardığı kapının yüzyıllar içerisinde bazı
değişikliklere maruz kalması mümkün müdür? Meselâ kapı üzerindeki söz konusu
aziz resimlerinin düşme ya da sökülme ihtimali düşünülebilir mi?
6. Belki de en önemlisi, Clavijo’nun gördüğü ve iki Hristiyan azize ait resimlerin
bulunduğu ifade edilen bu kapının Bursa Bey Sarayı’nın en prestijli ve dikkat çekecek
yeri olan saray girişine konulması mümkün müdür?
7. Son olarak Semerkand’a götürülen saray kapısının yüzyıllar boyunca nasıl korunduğu,
adı geçen müzeye nasıl getirildiği ve Bursa Bey Sarayı’nın kapısının olduğuna dair
hangi delillere sahip olduğumuz da cevap arayan sorular arasındadır.

Müzede Sergilenen Kapı
St. Petersburg Hermitage Müzesi’nde sergilenen ve Bursa Bey Sarayı kapısı
olduğu iddia edilen kapının fotoğrafını paylaşmak istiyoruz. Bu görüntü, internet
ortamında Hermitage Müzesi’nin son derece profesyonel hazırlanmış web sitesinden temin
edilmiştir. Belirtmek gerekirse, adı geçen müzenin birçok başlıktan oluşan ve yüzlerce,
hatta binlerce eseri barındıran koleksiyonlarında eşya, materyal ve obje sunumları oldukça
etkileyici bir atmosfer içinde izleyenlere aktarılmaktadır. Paylaşacağımız fotoğraflardan
ilki kapının da içinde bulunduğu genel görüntü, diğeri ise sadece kapının fotoğrafı.
Müzede sergilenen ve Bursa’nın Bey Sarayı’na ait olduğu ifade edilen kapının
gerçekten sanat açısından çok zengin bir özellik taşıdığı görülmektedir. Kapının
üstünde, kapıyla ilgisi olmayan ve Emir Timur Türbesi’nin girişinde yer alan kitabenin
bir bölümünün birebir kopyası yer almaktadır. Kitabede yer alan yazıda şu ibare
okunmaktadır. “…Merḳad-i Sultânü’l-âlem Emîr Tîmûr Gürgân -tayyeba’llâhü berrahü
ve ce‘ale’l-cennete me’vâhü- bi-işâreti sultânü’z-zamân…” (…Cihanın sultanı Damat
Emir Gürgan’ın kabri -Allah toprağını hoş kılsın, varacağı yeri cennet eylesin.- Zamanın
sultanının işaretiyle…)
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Kaynak:https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/news/news-item/!ut/p/z1/ (Erişim Tarihi: 01.04.2021)
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Kaynak: https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/digital-collection/08.+applied+arts/70910 (Erişim
Tarihi: 04.03.2021)
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Müzenin web sitesinde bu kapıyla ilgili verilen bilgilerin bulunduğu sayfada,
İmparatorluk Arkeoloji Komisyonu’ndan 1897 yılında müzeye getirilen kapının ciddi
bir restorasyondan geçirildiği, kapının üzerinde son derce sanatkârane fildişi ve gümüş
kakma işlerinin bulunduğu belirtilmekte, Emir Timur Türbesi’nin kapılarından biri
olduğu ve “Timur Kapısı” olarak kayda geçirildiği özellikle vurgulanmakta, yapılış
tarihi olarak 1404 yılı verilmekte, ancak yanında bir soru işaretiyle gösterilmekte, ayrıca
kapının kaliteli ceviz ağacından inşa edildiği ve boyutlarının 134x283 cm olduğu ifade
edilmektedir.23
Ahşap oymasındaki zarafeti dikkat çeken iki kanatlı kapının üst bölümünde
iki dikdörtgen çerçevenin içinde yer alan ibareler aynı kelimelerden oluşmaktadır.
Çerçevelerin üst kısmında diğerine göre daha belirsiz şekilde kabartma kûfî hatla “elmülkü li’llâh (mülk Allah’ındır)” ibaresi yer almakta, kabartma celî sülüsle yazılmış ve
daha irice görülen diğer ibarede ise, “ed-dünyâ fân ve’l-mâlü ‘âriye (dünya fanidir, mal
ise ödünçtür)” cümlesi bulunmaktadır.
Doğrusunu söylemek gerekirse, kapıya bakınca, özellikle Çelebi Sultan
Mehmed dönemi Yeşil Cami ve Türbesi’ndeki kapı işçiliğini hatırlatan bir atmosfer
hissedilmektedir. Timurlu sanatı ile Osmanlı sanatı arasında ciddi benzerlikler olduğunu,
kapının üst bölümünde hüsn-i hat ibarelerinin yer aldığı çinilerdeki renk ve motiflerin
-coğrafi bakımdan birbirlerine çok uzak olsalar da- etkileşim içinde bulunduklarını
gösteriyor gibidir.
Bu iki coğrafya arasındaki mimaride, özellikle de süsleme sanatları ve oyma
ahşap işçiliğindeki benzerliklerin temelinde Timur ordusunun Bursa’dan alıp götürdüğü
usta ve sanatkârla da bir alâkası kurulabilir. Söz gelimi Semerkand’a götürüldüğü bilinen
kişiler arasında Ali bin İlyas Ali de bulunmaktadır. Timur’un türbesinde çalışanlar
arasında olan ve çini sanatını yakından görerek öğrenme fırsatı bulan Ali bin İlyas, daha
sonra Bursa’ya döndükten sonra ustalığını göstermiştir. Yeşil Cami ve Türbe’nin mimarı
olan Hacı İvaz Paşa, Nakkaş Ali olarak da bilinen bu ustaya yapıların kalem işleri ile
çinilerini, taş ve ahşap satıhlar üzerindeki nakışlarını hazırlaması görevini vermiştir.24
Türbeler arasında gerek çini ve süslemeler gerekse kapılar arasındaki benzerliği bundan
dolayı olması kuvvetle muhtemeldir. Öte yandan Ali bin İlyas’ın bize oldukça tanıdık
bir isim geldiğini, “Şehrengiz-i Bursa”nın yazarı olup bugün Çekirge meydanında adıyla
anılan camii bulunan Lâmiî Çelebi’nin25 dedesi olduğunu da ifade etmek isteriz.

23 http://212.154.21.40/2000/09/21/marmara/marmaradevam.htm (Erişim Tarihi: 28.03.2001); ayrıca bkz. https://www.
wdl.org/en/item/3576/ (Erişim Tarihi: 28.03.2001)
24 Bkz. Kepecioğlu, 2009, C 1, s. 116-117; Baykal, 1993, s. 138-140,141; Alpaslan, 1989, s. 400; Keskin, 2013, s. 446,
448, 449, 459.
25 Şehrengiz-i Bursa hakkında yapılan bir araştırma için bkz. Yurtsever, 1987, s. 243-252.
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Sonuç
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, 2004 yılında “Bursa Saray Kapısı Nerede?”
başlığıyla kaleme aldığımız makalede26 bir yazarın gözlemlerine dayanarak Bursa
Sarayı’nın kapısının St. Petersburg’daki müzede olabileceği ihtimali üzerinde
durmuştuk. O tarihten günümüze Bey Sarayı hakkında yapılan bazı bilimsel araştırmalar
ve elde ettiğimiz veriler bu fikrimizin bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya
koymuştur.
Bursa Bey Sarayı’ndan yağmalanan hazineyle birlikte alınıp Semerkand’a
götürüldüğü iddia edilen kapının, sarayın giriş kapısı olmadığı, şehrin fethi sırasında
tekfurun saray ya da konağının giriş kapısı olabileceği ihtimalinin daha sağlam bir zemine
dayandığı söylenebilir. Osmanlıların, dinî hoşgörü içerisinde ve tarihî değeri olduğuna
inandıkları nesne veya eşyaları hangi dinden olursa olsun büyük bir itina içinde özel bir
yerde muhafaza ettiklerini kuvvetle varsayıyoruz.
Öte yandan St. Petersburg’da sergilenen kapıya biraz dikkatlice göz
gezdirildiğinde, en azından kapının iki kanadında Clavijo’nun bulunduğunu söylediği
Hristiyan azizlerine dair figürlerin yer almadığı açıkça anlaşılmaktadır. Bu da söz konusu
kapının Bursa Bey Sarayı’na ait olmadığını büyük ölçüde netleştirmektedir.
Bursa Bey Sarayı’nda muhafaza edildiğini düşündüğümüz ve üzeri Hristiyan
azizlerinin resimlerinin bulunduğu iki kanatlı kapı gitmişse, bunun ya Semerkand’da
kaldığı ve hiçbir yere götürülmediği ya da Hermitage Müzesi’ne ulaştığı, ancak
sergilenmediği düşünülebilir.
Öte yandan müzenin envanter bilgileri arasında gösterilen boyutların da
kapının Bursa Bey Sarayı’na ait olmadığına ilişkin bir kanıt gibidir. Her ne kadar 283
cm yükseklik makul karşılansa bile 134 cm’lik bir genişliğin Bursa sarayı için yeterli
olmadığı rahatlıkla söylenebilir.
Hermitage Müzesi’nde muhtemel yapılış tarihi 1404 olarak gösterilen (bu
tarihin radyo karbon ya da karbon-14 yöntemiyle tespit edilip edilmediği hakkında
bilgi verilmemektedir) ve envantere böyle işlenen bu kapının Emir Timur’un türbesine
ait kapılardan biri olduğuna dair bilginin önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Zira Timur’un kabrine ulaşabilmek için türbe içinde geçilmesi gereken birkaç kapı
bulunduğunu ve bu kapılardan birinin müzede sergilenmekte olduğunu varsaymak daha
mantıklı görünmektedir.27
26 Hızlı, 2004, s. 53-55.
27 İlgili videolardan türbe içinde birçok kapının bulunduğunu görmek mümkündür. Örnek için bkz. https://www.
youtube.com/watch?v=TDu1WQ7YsrU&ab_channel=HumayTv (Erişim Tarih: 01.04.2021); https://www.youtube.com/
watch?v=uF7K3pEeSig&ab_channel=Seyirgah (Erişim Tarih: 01.04.2021)
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Kısacası, St. Petersburg’un Hermitage Müzesi’ni süsleyen kapının Bursa Bey
Sarayı’ndan yağmalanarak hazineyle birlikte götürülen kapı olmadığı kanaatindeyiz. Zira
Bursa’nın en önemli ve prestijli yapısının Bey Sarayı olduğu düşünülürse iki Hristiyan
azizin figürlerinin bulunduğu bir kapının girişte yer alamayacağı son derece aşikârdır. Bu
özellikteki bir kapının, şehrin fethinden önce tekfurun sarayı/konağının giriş kapısında
bulunduğunu, ayrıca bu kapının, tarihî değeri dikkate alınarak Orhan Gazi tarafından
koruma altına alınmış ve değerli eşyaların bulunduğu yerde muhafaza edilmiş olduğunu
düşünüyoruz. Timur orduları tarafından Bursa’nın işgali sırasında Bey Sarayı’ndan işte
bu kapının alınıp Semerkand’a götürüldüğü ve İspanyol elçi Clavijo’nun gördüğünü
ifade ettiği kapının bu olduğuna inanıyoruz. Uzun süre Sovyet Birliği’nin kontrolü
altındaki Özbekistan coğrafyasında tarih ve sanat değeri yüksek pek çok eşya ve nesne ile
birlikte bu kapının da Emir Timur Türbesi’nden alınarak 19. yüzyıl sonlarında Hermitage
Müzesi’ne ulaştırıldığını ve orada sergilendiğini28 kuvvetle tahmin ediyoruz.

28 Söz konusu kapının Emir Timur’un türbesinden (Gûr-i Mîr ya da Gûr-i Emir) alınarak sergilendiği ve bu haliyle sanat
literatüründe kabul gördüğüne dair bilgi için bkz. Keskin, 2014, s. 899-900 (50 no.lu dipnot).
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THE WOMEN CONTRIBUTED WITH
THEIR FOUNDATIONS TO THE
ESTABLISHMENT AND
DEVELOPMENT OF HİSAR
THE CORE OF BURSA
Özet
Bursa Osmanlılar tarafından fethedildiğinde
bugünkü Hisar semtinden ibaretti. Oldukça uzun süren kuşatmanın etkilerini taşıyan
Hisar, başta sultanlar ve devlet adamları olmak üzere maddî anlamda güç yetirebilen
herkesin ortak çabasıyla kısa sürede mamur
bir Türk-İslam şehri kimliği kazandı. Orhan
Gazi ve ailesinin yanı sıra Lala Şahin gibi
devrin önde gelen devlet adamlarının henüz
kuruluş döneminde inşa ettirdikleri eserler ve
bu eserlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik
kurdukları vakıflarla Hisar’ın Osmanlı kimliğine bürünmesini sağlamışlardır. Bu süreçte
katkılarıyla Hisar’ın kuruluş ve gelişimine
katkıda bulunanlar arasında kadınların da yer

Abstract
When Bursa was conquered by the Ottomans, it consisted of Hisar. Having the effects of a long-lasting siege, Hisar gained a
prosperous Turkish-Islamic city identity in
a short time with the joint efforts of all those
who could afford, especially sultans and
statesmen. In addition to Orhan Gazi himself and his family, prominent statesmen of
the period such as Lala Şahin ensured that
the Hisar gained an Ottoman identity with
the works they built and the foundations
they established to ensure the continuity
of these works during the establishment
period. It should be stated that women are
among those who contributed to the estab-

aldığı ifade edilmelidir. Henüz kuruluş döneminde Bursa’da vücuda getirdiği eserlerle adı
anılan Orhan Gazi’nin hanımı Nilüfer Hatun
şüphesiz Hisar’a katkılarıyla da ön plana çıkmaktadır.
Hisar’a katkıda bulunanlar sadece yönetici
sınıfa mensup hanımlar değildir. Kadınlar, ister önde gelen ve maddî açıdan oldukça iyi
durumda olan ailelere mensup olsun, ister
kendi halinde oldukça mütevazı bir mal varlığına sahip bulunsun tesis ettikleri vakıflarla
Hisar’ın bir Osmanlı semti olarak gelişimine
katkıda bulunmuşlardır.

Anahtar Kelimeler: Hisar, Bursa, Kadın, Osmanlı, Vakıf

lishment and development of Hisar with
their contributions in the meantime. Nilüfer
Hatun, the wife of Orhan Gazi, whose name
is known with the works she built in Bursa
during the establishment period, undoubtedly comes to the fore with her contributions to Hisar.
It is not only women from the ruling class
who contribute to Hisar. Whether they belong to prominent and financially well-off
families or own a very modest property
women have contributed to the development of Hisar as an Ottoman district with
the foundations they established.

Keywords: Hisar, Bursa, Woman, Ottoman,
Foundation
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Giriş
Bursa’nın her daim müstesna bir semti olan Hisar, Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti, altı asırlık koca çınarın ilk filizi Bursa şehrinin nüvesidir. Uzun süren bir kuşatma
sonucunda Osmanlılarca fethedilişinin ardından başta sultanlar ve devlet adamları olmak
üzere maddî anlamda güç yetirebilen herkesin ortak çabasıyla Hisar kısa sürede mamur
bir Türk-İslam şehri kimliği kazanmıştır. Bizzat Orhan Gazi’nin ve ailesinin yanı sıra
Lala Şahin gibi devrin önde gelen devlet adamları, Ahi Hasan gibi hizmetleriyle hem
devlet erkânının hem de halkın gönlünü kazanmış kimseler henüz kuruluş döneminde
inşa ettirdikleri eserler ve bu eserlerin sürekliliğini sağlamaya yönelik kurdukları vakıflarla Hisar’ın Osmanlı kimliğine bürünmesini sağlamışlardır. Bu süreçte katkılarıyla
Hisar’ın kuruluş ve gelişimine katkıda bulunanlar arasında her kesimden kadınların da
yer aldığı ifade edilmelidir.
Henüz kuruluş döneminde Bursa’da vücuda getirdiği eserlerle adı anılan Orhan
Gazi’nin hanımı Nilüfer Hatun’la başlayan bu süreç Yıldırım Bayezid’in annesi Gülçiçek
Hatun ve yönetici sınıfa mensup diğer hanımlarla devam etmiştir. Yönetici sınıfa mensup
olan hanımların yanı sıra eşraftan ya da halktan çok sayıda kadın da sahip oldukları mal
varlıklarıyla bazen büyük bazen küçük ölçekli vakıflarla Hisar’ın kuruluş ve gelişim sürecine katkıda bulunmuşlardır.

HİSAR’IN GELİŞİM SÜRECİNE KATKIDA BULUNAN YÖNETİCİ
SINIFA/SARAYA MENSUP HANIMLAR
Nilüfer Hatun
Aşıkpaşazade’nin, Osman Gazi’nin H. 699/M. 1299 yılında Bilecik’i ele geçirişi
esnasında Bilecik Tekfuru’nun oğluyla düğünü yapılırken kaçırıldığını ifade ettiği gelin,
Yarhisar Tekfuru’nun kızıdır.1 Kaynaklarda esas adının Holophira/Olievera olduğu iddia
edilen Nilüfer Hatun, Osman Gazi tarafından oğlu Orhan Gazi’yle evlendirilmiştir. Bu
şekilde Osmanlı hanedanına gelin olan Nilüfer Hatun, oğlu I. Murad tahta çıktığı için
aynı zamanda padişah annesidir.2
1 Aşıkpaşazade, 1332, s. 16, 17.
2 Nilüfer Hatun’un I. Murat’ın annesi olduğu hususunda ihtilaf yoktur. Ancak Süleyman Paşa için aynı durum söz konusu
değildir. Aşıkpaşazade; Nilüfer Hatun’un Süleyman Paşa’nın da annesi olduğunu zikretmektedir. (Aşıkpaşazade, 1332, s.
17) Bazı araştırmacılar bu bilgiye ihtiyatla yaklaşmak gerektiğini ifade etmektedirler. (Pay, 2009, s. 279-297) Salih Pay’ın
bu husustaki kaynağı olan 1930-50 yıllarında kaleme alınmış Bursa Kütüğü’nün müellifi Kamil Kepecioğlu, Süleyman
Paşa’nın annesinin Akbaşlı Mahmud Alp’in kızı Eftendize olabileceğini ifade etmektedir. Buna ilişkin dayanağını ise şu
şekilde açıklar; Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Bey’in Akşehir’de İmaret Camii haziresinde Eftendize adındaki kızına ait
bir mezar taşı bulunmaktadır. Bu dönemde Türklerde çocuklarına dede ve ninelerinin isimlerinin verilmesi âdeti oldukça
yaygındır. Zira I. Murat’ın da Nilüfer adında bir kızı vardır. (Kepecioğlu, 2009, C. II, s.19) Feridun Emecen de aynı
görüşü paylaşmakta ve Süleyman Paşa’nın annesinin muhtemelen Orhan Bey’in amcasının kızı olduğu anlaşılan Akbaşlu
kızı Efdenze olduğunu dile getirmektedir. Onun bu husustaki dayanağı ise 724/1324 tarihli Mekece vakfiyesinde Nilüfer
Hatun’un adı zikredilmezken Efdenze Hatun’un adının geçmesi ve Süleyman Bey’in aynı adda bir kızının olmasıdır.
Ayrıntılı bilgi için Bkz. (Emecen, 2010, s. 94-96; 2007, s. 124.)
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Nilüfer Hatun’la ilgili kaynaklarda ayrıntılı bilgiler yer almamaktadır. Yalnız
çağdaşı olan seyyah İbn Battuta H. 732/M. 1332 yılındaki İznik ziyareti esnasında Nilüfer Hatun’un kendisini oldukça iyi karşıladığını dile getirmektedir. Atının rahatsızlanması nedeniyle burada 40 güne yakın kalmak zorunda kalan İbn Battuta Nilüfer Hatun’un
erdemli ve iyi yürekli bir hanım olduğunu ve Orhan Gazi’nin yokluğunda şehrin yönetimini üstlendiğini ifade etmiştir.3 İznik’e Bursa’dan gelmiş olan İbn Battuta Bursa şehrinin güzelliklerinden oldukça etkilenmiş, çarşılarından ve doğal güzelliklerinden övgüyle
söz etmiştir.4
İbn Battuta’nın hayranlığını ifade ettiği bu şehirde Nilüfer Hatun Bursa Ovası’nda akan ve daha sonra kendi adıyla anılacak olan bir ırmağın üzerine bir köprü ve
Bursa Hisarı’nın Kaplıca Kapısı yakınında bir tekke inşa ettirmişti.5 Hisar’ın içinde ise
Darphane Mescidi adıyla da anılan ve uzun yıllar varlığını devam ettiren bir mescid yaptırmıştı.6 Kendisinin bizzat yaptırdığı bu eserlerin yanı sıra oğlu Sultan Murad tarafından
İznik’te Nilüfer Hatun adına bir imaret tesis edilerek hayır ve hasenatla yad edilmesi arzu
edilmişti.7
Nilüfer Hatun’un Saltanat Kapı yakınlarında inşa ettirdiği mescid, Darphane
binasının yakınında olduğu için, “Darphane Mescidi” adıyla da anılmıştır. 8 Hakkında
fazlaca bir bilgiye sahip olamadığımız bu mescid için ilerleyen süreçte çeşitli vakıflarda
bulunulduğu görülmektedir. Buna göre mescide H. 892/M. 1487 yılında Kazzaz Pir Mehmed b. Musa bir imam meşrutası vakfetmiştir.9 H. 910/M. 1505 yılında el-Hac Turasî b.
Sungur, Manastır Mahallesi’nde bulunan, manastır duvarına komşu olan, bir beyt ve muhavvatadan oluşan evini Darphane Mescidi’nin aydınlatılmasını sağlamak üzere kullanılacak kandilinin yağına ve bu kandilin yakılmasından doğacak masrafların karşılanması
için vakfettiğini belirtmektedir.10
H. 942/M. 1535 yılına ait bir vakfiyede ise bu mescidin imam ve müezzinine bir
ekmek fırını bağışlandığı görülmektedir.11 H. 1181/M. 1767 yılında teferruatlı bir tamir
gören mescide,12 H. 1204/M. 1790 yılında müezzin ve kayyım tayini yapılmıştır.13

3 İbn Battuta, 2000, s. 430-431.
4 İbn Battuta, 2000, s. 428.
5 Hoca Sadettin, 1992, s. 36; Aşıkpaşazade, 1332, s. 17.
6 Maydaer, 2009a, s. 69.
7 Uluçay, 1992, s. 4.
8 Hoca Sadeddin Efendi, 1992, s.36.
9 Ayverdi, 1972, s.90.
10 Bursa Şer’iyye Sicilleri (BŞS), A 19 337b.
11 BŞS, A 59 13b.
12 Ayverdi, 1972, s. 90.
13 BOA, C.EV. 55/2718.
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Ayverdi’nin Şemseddin Ulusoy’dan naklettiğine göre mescid H. 1282/M. 1865’te
büyük bir tamirattan geçirilmiştir.14 Buna göre mescid 1855 Bursa depreminde tıpkı yakınındaki diğer tarihî yapılar gibi ciddi zarar görmüş olmalıdır. Zira Darphane mescidine
oldukça yakın olan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri aynı depremde neredeyse tamamen yıkılmış ve H. 1285/M. 1868’de yeniden inşa edilmişlerdir.15 Böylece mescidin 19.
yüzyılda ibadete açık olduğu ortaya çıkmaktadır. Demek ki Nilüfer Hatun’un Bursa Hisarı’ndaki ilk yapılardan biri olarak inşa ettirip halkın hizmetine sunduğu mescid asırlarca
fonksiyonunu icra etmiştir. Belki de mahalleli ibadet için buraya giderken onun Orhan
Gazi Türbesi’nde yer alan kabrinin önünde durup ruhuna bir Fatiha okumuştur.

Gülçiçek Hatun
Gülçiçek Hatun I. Murad’ın hanımı, Yıldırım Bayezid’in annesidir.16 Vakıflarının tamamı Bursa ve civarındadır. H. 802/M. 1399 tarihli vakfiyesinde bir zaviye, türbe, buyût (beytler) ve matbahı inşa ettirdikten sonra vakfettiği kaydedilmiştir. Vakfiyede “bâtın-ı kal‘ada” bulunduğu ifade edilmiş olan zaviyeyle birlikte Yıldırım tarafından
kendisine hediye edilen ve Hisar civarında bulunan beş ayrı su pınarı ve iki değirmeni de
vakfettiğini dile getirmiştir.17
Gülçiçek Hatun, vakfedilenlerin imarından sonra vakfın gelirlerinin vakfedilenlere ödenmesini, ardından kalan miktarın bu vakıflara inenlere, gelip-geçenlere, misafirlere, komşulara, burada bulunan fakirlere, miskinlere, âlimlere, talebe-i ulûma ve diğer
hak edenlere yemek ve giyecek olarak verilmesini istemektedir. Buradan da arta kalan
parayı mütevellinin bu kişilerin uygun gördüğü diğer ihtiyaçlarına harcayabileceğini ifade etmektedir.

Selçuk Hatun
Çelebi Mehmed’in kızı, II. Murad’ın kız kardeşi, Fatih Sultan Mehmed’in halası olan Selçuk Hatun uzun sayılabilecek bir ömür sürüp bir hayli yaş alması nedeniyle
yeğeni Fatih döneminde “Bânûyü’l-‘azâm,” “Hala Sultan,” “Hala Hâtun” unvanlarını
almıştır. Fatih’in ölümü üzerine, saygın konumu nedeniyle II. Bayezid ile Şehzade Cem
Sultan arasındaki saltanat mücadelesinde “Elçi hala” olarak kritik bir vazife yüklenmiştir.
Bursa’da meskûn oluşunun da etkisiyle Bursa’yı işgal eden Cem Sultan tarafından Bayezid’e elçi olarak gönderilmiştir. Uzlaşma sağlanamamışsa da Selçuk Hatun saygınlığını
muhafaza etmiş ve II. Bayezid’in saltanatı yıllarında “Ulu Hala” unvanıyla anılmıştır.18
14 Ayverdi, 1972, s. 90.
15 Ayverdi, 1972, s. 106, BOA, A.MKT.MVL.84/83.
16 Uluçay, 2001, s. 6.
17 BŞS A25 239a. Zaviyeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Maydaer, 2009a, s. 160.
18 Gündüz, 2018, s. 1156.
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Selçuk Hatun, Candaroğlu İsfendiyar Bey’in oğlu İbrahim Bey’le evlendirilerek Kastamonu’ya gelin gitmiştir. Kocası İbrahim Bey’in 1443’teki ölümünün ardından
Bursa’ya gelip yerleşmiştir.19 Selçuk Hatun 1485’teki vefatına kadar Hisar’daki İsa Bey
Mahallesi’ndeki evinde yaşamıştır.20
Selçuk Hatun’un Bursa, Edirne, İstanbul ve Kastamonu’da hayır eserleri bulunmaktadır.21 Edirne’de Yeni Tophane mevkiinde bir mescid, Bursa’da bir cami ve Nilüfer
Çayı üzerinde “Mihraplı Köprü” adıyla anılan bir köprü inşa ettirmiştir.22 Cemaziyelevvel
H. 888/M. 1483 tarihli vakfiyesinde ifade edildiği üzere Bursa’da Hisar’da her gün yemek pişirilip dağıtılmasını istediği bir de imaret vakfetmiştir.23 İstanbul’da Aksaray’dan
Top Kapısı’na giden eski yol üzerinde inşa edilen bu mescid, 17. yüzyılda çıkan bir yangında kullanılamaz hale gelince Kızlarağası Abbas Ağa tarafından yeniden bina edilip
minber konularak camiye dönüştürülmüştür. Bundan sonra da Abbas Ağa Camii adıyla
anılmıştır.24
Bursa’da Hisar’daki imareti İsa Bey Mahallesi’nde olup, tabhane tabir edilen
büyük bir oda, sofa, küçük bir oda, üç hücre, ahır, tuvalet ve çeşmeden oluşan yapıyı her
gün ihtiyaç sahibi fakirlere günde bir defa yemek pişirilip dağıtılması için vakfetmiştir.
Söz konusu imarette yemek hazırlanması için yapılacak masrafları da vakfiyesinde ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Buna göre hazırlanacak yemek için her gün 15 dirhem ete, 8
dirhem pirince, 12 dirhem buğdaya, 2 dirhem de tuz, nohut gibi yemeği lezzetlendirecek
malzemelere harcanacaktır. Pişirilecek yemek çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmese
de malzemeler bize imaretlerdeki klasik çorba ve et servisinin yapıldığı izlenimini vermektedir. Yemeğin pişirilmesini sağlayacak ateşin yakılması için gerekli oduna da günde
5 dirhem ödenecektir. Misafirlerin oturacakları halı ve benzeri eşyaların yıpranacağı da
dikkate alınarak bu tür eşyalara yılda 100 dirhem ayrılması öngörülmüştür. Yine imaretin
aydınlatma ihtiyacı da hesaba katılmış ve günde 1 dirhem de kandil için harcanması
istenmiştir. İmaretin kapıcısı için ödenecek miktar 3 dirhemdir.
Her gün yemek pişirilecek ve dağıtılacak bir kurumun idaresi için de “şeyh” olarak
nitelendirdiği bir görevli tayin etmiş ve onun için de 3 dirhem ücret tahsis etmiştir. Şeyh
olacak kimsenin adı vakfiyede “Hacı Şirmerd Ağa b. Abdullah” olarak kaydedilmiştir.
İsminin sonuna “el-Hür” sıfatının özellikle eklendiği gözden kaçmamaktadır. “Şirmerd”
adı “Abdullah” baba adıyla birleştiğinde doğrudan köle kökenli bir kişiyi çağrıştıracağı
bilindiği için hem hür olduğu vurgulanmış hem de isminin sonuna “Ağa” başına da hacca
gittiğini gösteren “Hacı” sıfatı eklenerek toplumsal statüsüyle ilgili yanlış anlaşılmaların
19
20
21
22
23
24

Uzunçarşılı, 1957, s. 254, 255.
Gündüz, 2018, s. 1156, VGMA 608/384/333.
Gündüz, 2018, s. 1155.
Uzunçarşılı, 1957, s. 257.
VGMA 608/384/333.
Gündüz, 2018, s. 1160; Ayvansarayî, 2001, s. 208-209.
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önüne geçilmek istenmiştir. Anlaşıldığı kadarıyla köle kökenli olan bu kişi bu şekilde
taltif edilmek istenmiştir. Bu vazifenin ondan sonra da vâkıfe Selçuk Hatun’un azatlı
kölelerinin soyundan gelenler eliyle yürütülmesi isteği dile getirilmiştir.25

HİSAR’DAKİ YAŞAMI VAKIFLARIYLA DESTEKLEYEN REAYA
SINIFINA MENSUP KADINLAR
Hisar’a katkıda bulunanlar sadece yönetici sınıfa mensup hanımlar değildir. Reaya yani halktan olan kadınlar da sosyo-ekonomik düzeyleri ne olursa olsun sahip oldukları az ya da çok mal varlıklarını vakfederek Hisar’daki yaşamın sürekliliğini sağlamaya
çalışmışlardır.

Hisar’daki Kurumların Fiziksel Anlamda Sürekliliğini Sağlamaya Yönelik Vakıflar
Mahallede bir vâkıf tarafından bina edilmiş cami, mescid, zaviye ya da medresenin uzun yıllar ayakta kalabilmesinde daha sonra başka hayırsever vakıf kurucularının
desteklerinin büyük katkısı olduğu şüphesizdir. Hisar’da inşa edilmiş kurumlara da çoğunlukla kendileri de Hisar sakini olan hanımlarca farklı yönlerdeki ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla çeşitli vakıflarda bulunulmuştur. Bu tür vakıflar arasında cami, mescid,
zaviye gibi kurumların zaman içinde uğrayacakları yıpranma neticesinde duyacakları tamir ve bakım ihtiyaçlarının giderilmesini bir nebze de olsa destekleyebilmeyi hedefleyen
vakıfların varlığı dikkati çekmektedir. Bunlardan biri olan Emine bnt Hasan, Satı Fakih
Mahallesi’nde bulunan evinin kendisinin ölümünün ardından kiraya verilmesini ve elde
edilecek gelirin Hisar’daki Üftade Zaviyesi’nin tamiri için harcanmasını istemektedir.26

Hisar’daki Kurumların Fonksiyonlarını Yerine Getirebilmesine Katkıda
Bulunan Vakıflar
Mahalle halkının ibadetini yerine getirmek üzere bir araya geldiği mescidlerin
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan aydınlatma o dönemde kandil yakılmasıyla giderilebiliyordu. Bir sıvı yağ haznesinin içinde bulunan bir fitilin yanmasıyla
elde edilen bir aydınlatma aleti olan ve eski çağlardan beri kullanılmış olan kandiller çok
farklı malzemelerden çeşitli formlarda üretilebiliyorlardı.27 Hisarlı hanımların vakfiyelerinde de kandilin kendisi ve yakılması için kullanılan malzeme yani “sirac mühimmatı” kendine büyük oranda yer bulabiliyordu.28 Bu tür vakıflara güzel bir örnek, Kal’a-i
Umurbey Mahallesi sakinlerinden Şerife Hatice Hatun bnt es-Seyyid Mustafa’nın vakfet25
26
27
28

VGMA 608/384/333.
BŞS, B 95 99a.
Bozkurt, 2001, s. 299-300.
BŞS, A 81 66a, A 111 31b, B 37 60a, B 158 76a.
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tiği 4000 dirhem nakit paranın işletilmesiyle elde edilecek gelirin büyük bir kısmının bu
amaçla kullanılmasını arzu ettiği vakfiyesinde kaydedilmiştir. Evahir-i Safer 1027/Şubat
1618 tarihli vakfiyeye göre toplamda 250 dirhem Hisar’daki Umurbey Mahallesi Mescidi’nin, 110 dirhem ise Yerkapı Mahallesi’ndeki Şeyh Üftade Camii’nin aydınlatılması
için gerekli malzemeye harcanacaktır.29 Aynı şekilde İsa Bey Fenari Mahallesi’nde sakin
olan Hâce Muhtereme Hatun bnt Molla İbrahim de H. 971/M. 1563 yılında vakfettiği
10.600 dirhemin işletilmesiyle elde edilecek gelirden İsa Bey Fenari Mescidi’ne konulacak iki kandile yılda 60 dirhem sarf edilmesini istediğini bildirmiştir.30
Vakfedilmiş cami, mescid, zaviye ya da medrese gibi kurumların devamlılığını
sağlayan esas unsur olan görevliler de Hisar’daki hanımların kurdukları vakıflarca çeşitli
şekillerde desteklenmişlerdir. Bu bağlamda Hisar’da mevcut kurumlarda vazifelerini yerine getiren görevlilerin bazen barınacakları ev ihtiyacı karşılanmış, bazen de genellikle
“cüz okuma” gibi vakıflarca gelir düzeyleri bir nebze de olsa arttırılabilmiştir.31
Bunlardan biri olan Nefise bnt Halil H. 940/M. 1533 yılında Şeyh Paşa Mahallesi’nde bulunan evini hayatta olduğu müddetçe kendisine, ölümünün ardından ise Şeyh
Paşa Mescidi’nin müezzinine vakfetmiştir. Bunun karşılığında müezzinin günde bir kez
Yasin Sûresi okumasını şart koşmuştur. Ayrıca mescidin kandili için de ayda bir dirhem
harcanmasını istemiştir.32
16. yüzyılda düzenlenmiş yukarıdaki vakfiyenin bir benzeri H. 1023/ M. 1614
yılında da kaleme alınmıştır. Buna göre Nesli Hatun bnt es-Seyyid Mustafa Çerağ Bey
Mahallesi’ndeki evini önce kendisine, sonra Çerağ Bey Mescidi imamına her gün sabah
namazından sonra üç İhlas Sûresi, bir Fatiha Sûresi ve bir de Yasin Sûresi okuyup sevabını kendisinin ruhuna bağışlaması şartıyla vakfettiğini bildirmiştir.33
Bu şekilde Hisar’da meskûn hanımlarca özellikle cami görevlilerine tahsis edilen evlere dair vakıfların büyük çoğunluğunun zürrî/ailevî vakıf tarzında düzenlenmiş
olduğu görülmektedir. Örneğin Şehdane bnt Abdullah Satı Fakih Mahallesi’nde bulunan
evini H. 958/M. 1551 yılında düzenlediği vakfiyesiyle önce kendisi ve kızına, sonra onun
neslinden gelenlere, nesilleri kesildiği takdirde de Satı Fakih Mescidi imamına oturması
için tahsis ettiğini bildirmektedir. Aynı zamanda mütevelli olarak da tayin ettiği imamdan
tek talebi her gün bir cüz Kur’ân-ı Kerim okuyup sevabını ruhuna bağışlamasıdır.34

29 BŞS, B 37 60a.
30 BŞS A 81 66a.
31 BŞS A 47 163a, A 63 112a, B 31 31a, B 26 20b, B 42 70a, B 43 106b, A 81 66a, A 111 31b, A 153 24a, A 24 403a, A
4 397a.
32 BŞS, A 36 248a.
33 BŞS B 43 106b.
34 BŞS A 63 112a.
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Tüm bu örneklerde görüldüğü üzere zürrî tarzda düzenlenmiş bu tür vakfiyeler genellikle birbirine benzer şartlara sahiptir. Vakıf kurucusu hanım çoğunlukla zaten
o esnada meskûn bulunduğu ve muhtemelen sahip olduğu tek mal varlığı olan evini,
önce kendisine, sonra bazen eşlerine, bazen doğrudan çocuklarına ve onların soyundan
gelenlere vakfetmektedir. Eğer onların nesli kesilirse mahalle mescidinin imamı veya
müezzinine ihtiyacı varsa oturması, yoksa da kiraya verip gelirini kullanması için bağışlamaktadır. Buna karşılık bazen bir ya da birkaç sûre, bazen de her gün bir cüz Kur’ân-ı
Kerim okunmasını istediğini dile getirmektedir.35

Hisar Halkına Yönelik Vakıflar
Bir mahalle ya da bölgenin sakinlerinin yaşamlarını sürdürebilmesi için fiziksel
bina ve kurumlardan daha fazlasına ihtiyaçları olduğuna şüphe yoktur. Osmanlı klasik
döneminde temel bir yönetim birimi olan mahalle devlete karşı ödenecek vergilerde de
muhatap kabul ediliyordu. Özellikle “avarız” gibi olağanüstü hallerde alınan vergilerde
reaya itibarî hanelere ayrılıp, 3 ya da 5 gerçek hane bir avarızhane kabul ediliyordu.
Böylece vergi toplu halde ödenmesi ve paylaşılması gereken bir yükümlülük haline geldiğinden mahalle halkı kendi avarız akçesi fonunu oluşturuyordu. Bu fonu desteklemek
üzere mahalle halkından gücü yetenler vakıflarda bulunuyordu.36
Hisarlı hanımların da söz konusu hayırseverler kervanına katıldıkları görülmektedir. H. 1006/M. 1598 yılında Darphane Mahallesi’nde vefat eden Emine bnt Hüseyin
mal varlığının üçte birinin vakıf olarak ayrılmasını vasiyet etmiştir. 70.000 akçe tutarındaki toplam mal varlığının üçte biri olan 23.333 dirhem vakıf olarak ayrılıp işletilmiş ve
geliri vâkıfenin isteği doğrultusunda sarf edilmiştir. Buna göre de Darphane Mahallesinin
avarızı için yılda 400 dirhem ayrılmıştır.37 Emine Hanım’ın mahallesini desteklemeye
yönelik başka istekleri de vardır. Yılda 50 dirhemin Darphane Mescidi kandillerine, 50
dirhemin de yine Hisar’daki Koca Efendi Mescidi’nin kandillerine harcanmasını istemektedir. Ayrıca söz konusu mescidlerin imam ve müezzinlerinin Darphane Mescidi’nde bir araya gelerek her gün birer cüz okumalarını da arzu etmektedir. Tüm bunlardan
arta kalan miktarın ise uygun görülen hayır işlerinde kullanılması talebiyle vakfiyesini
sonlandırmaktadır. Emine Hanım tamamı yaşadığı çevreye yönelik hayır hizmetlerinin
yerine getirilmesi arzusundadır.
Yaşadığı bölgenin halkını düşünerek vakıfta bulunan hanımlardan biri de Saray
Mahallesi’nde yaşayan Sitti Hatun bnt Muhammed Çelebi’dir. 7 Rebiulahir 985/24 Haziran 1577 tarihli vakfiyesinde 140.000 dirhemi %10 kârla işletilmek üzere vakfettiğini
bildirmekte ve elde edilecek gelirin bir kısmıyla her yılın başlangıcında yani Muharrem
35 BŞS, A 63 112a, A 47 163a, B 26 20b, B 42 70a.
36 Maydaer, 2009a, s. 33.
37 BŞS A 153 24a.
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ayında vakfiyesinde cüz okumalarını istediği 20 cüzhanla, mahallenin fakirlerine yemek
pişirilip dağıtılmasını istemektedir.38
Hisar’daki kurumları ve halkı desteklemek üzere vakıfta bulunan kadınların kendilerinin de genellikle kale içindeki mahallelerde meskûn oldukları görülmektedir. Ancak
nadir de olsa kendisi sur dışında oturduğu halde Hisar’daki bir kurumu destekleyen hanımlara rastlamak mümkündür. Bunlardan biri el-Hâce Fatma bnt Şaban Efendi Reyhan
Paşa Mahallesi’nde oturmaktadır. Vekili el-Hac Ali b Mustafa aracılığıyla düzenlenen
vakfiyesine göre 110 kuruş bağışlayarak bir para vakfı tesis etmiş ve elde edilecek gelirle
Hisar’da Yerkapı Mahallesi’nde bulunan Lütfullah Çelebi Darülhadisi’nin desteklenmesini istemiştir. Buna göre Yerkapı Mescidi’nin karşısında bulunan39 medresede perşembe günleri Muhammediye adlı kitap okunacak ve okuyanlara 9 kuruş ücret ödenecekti.
Ayrıca yine bu darülhadiste mevlid de okutulacak ve bunun için de 2 kuruş tahsis
edilecekti. Darülhadisin öğretim kadrosunu hedeflediği anlaşılan bu isteklerin yanında
bevvab/kapıcı da unutulmamış ve ona da 1,5 kuruş ücret ödenmesi talep edilmişti.40 Fatma Hanım elde edilen gelirden 1,25 kuruşun da yine Hisar’daki İl-eri Ahmet Bey Mescidi’nin siracının yakılması için ayrılmasını istediğini bildirmişti.
Aslında Hz. Peygamber’in hayatını anlatan “Muhammediye” adlı eserin okunması için vakıfta bulunan tek kadın Fatma Hanım değildi. Hisar’da bir mektep inşa ettiren
Hoca Ece’nin hanımı Attar Kasım kızı Ayşe Hatun da H. 914/M. 1508 yılında Hisar’da
Yerkapı Mahallesi’nde bulunan bir evini mahallenin mescidinde her gün yatsı namazından sonra Muhammediye adlı eserin okunması için vakfetmişti. Okunmasını istediği
vaktin yatsıdan sonra, yani gün ışığından yararlanmanın mümkün olmadığı bir vakit olarak tayin edilişi, okuma işinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan aydınlatma ihtiyacının
karşılanmasını da düşündürmüştür. Ayşe Hatun bu maksatla söz konusu evin gelirinden
kandil yakılması için yılda 30 dirhem ayrılmasını ve kandili yakmak üzere bir görevli
tayin edilmesini talep etmiştir.41 Böylece hem mahalle halkının bir araya gelmesine vesile olacak sosyal bir organizasyon düzenlemiş hem de bilgi düzeylerinin arttırılmasını
sağlayacak bir faaliyete öncülük etmiştir.

38
39
40
41

BŞS A 111 31b.
Bkz. Maydaer, 2009a, s. 121.
BŞS B 158 76a.
Maydaer, 2009b, s. 495-508.
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Sonuç
Kadınlar gerek önde gelen ve maddî açıdan oldukça iyi durumda olan ailelere
mensup olsun gerekse kendi halinde oldukça mütevazi bir mal varlığına sahip bulunsun,
tesis ettikleri vakıflarla Hisar’ın bir Osmanlı semti olarak gelişimine katkıda bulunmuşlardır. Bunun için hanımlar, bazen Nilüfer Hatun gibi bir yapı inşa etmiş, bazen de kendi
mahallesinde tesis edilmiş olan bir kurumun varlığını sürdürebilmesine bir nebze de olsa
destek olabilmek için sahip olduğu tek mal varlığı olan evini ya da cüzî bir miktar nakit
parasını aynı mahalledeki kurumların hizmetlerinin sürekliliğini sağlayabilmek için vakfetmişlerdir.
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Özet
Bursa Dinboz Savaşı’ndan sonra kuşatılmış
ve 1326 yılında Osmanlılar tarafından ele
geçirilmiştir. Osmanlılarda ilk sikkenin ne
zaman kesildiği kesin olarak bilinmemektedir.
Yakın zamanlara kadar günümüze intikal
eden ilk sikkelerin Orhan Gazi dönemine
ait olduğu fikri kabul görmekteydi. Ancak
1977 yılında sunulan bir tebliğde Osman Bey
tarafından kestirilen bir sikkenin olduğu ifade
edilmiştir. Osman Gazi’ye ait ikinci ve üçüncü
sikkelerin varlığının tespit edilmesi Osman
Gazi döneminde para basıldığı hususundaki
şüpheleri ortadan kaldırmıştır. Söz konusu
sikkelerin Söğüt ve Yenişehir’de basıldığı
ifade edilmektedir.
Orhan Gazi’nin tartışmalı olanları hariç sekiz
tip gümüş, bir tip bakır sikkesi bulunmaktadır.
Bunlar içerisinde önemli olan üzerinde
tarih ve basım yeri bulunan H. 727/M. 1327
tarihli sikkelerdir. Bu sikkelerden Yapı
Kredi Bankası Para Koleksiyonunda yer
alanının bir yüzünde üç satır hâlinde “Lâ
ilâhe illalâh Muhammedun Resûlullâh”

THE FIRST
OTTOMAN COIN
AND MINT IN
Abstract
After Dinboz War Bursa was captured and
conquered by the Ottomans in 1326. It is
not known exactly when the first coin was
minted in the Ottomans. Until recently, it
was accepted that the first coins that came
to the present day belonged to the Orhan
Gazi period. However, in a paper presented in 1977, it was stated that there was a
coin minted by Osman Bey. The existence
of the second and third coins belonging
to Osman Gazi removed the doubts that
money was minted during the Osman Gazi
period. It is stated that the mentioned coins
were minted in Söğüt and Yenişehir.
Orhan Gazi has eight types of silver and
one type of copper coin except the controversial ones. The most important among
these are the coins dated H.727/M.1327,
which have the date and place of minting. “Lâ ilâhe illallah Muhammedun
Resûlullâh” is written in three lines on
one side of these coins in the Yapı Kredi
Bank Money Collection. Around this coin,

yazılıdır. Bunun etrafında ilk dört İslam
halifesinin isimlerine yer verilmiştir. Akçenin
arka yüzünde üstte Osmanlıların mensup
olduğu Kayı boyunun damgası, Orhan Gazi
ve babasının adı ve darp mahalli olan Bursa
ibaresine yer verilmiştir. Bunun altında
divanî yazıyla üç rakamı bulunmaktadır.
Bu rakam sikkenin Orhan Gazi’nin beylik
makamına geçtiğinin üçüncü yılında
kesildiğini ifade etmektedir. Dört tarafında
ise Arapça olarak darp tarihinin yazıldığı
görülmektedir. Bursa’daki darphanenin
Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı veya Doğu
Roma’dan devralındığı hususunda şimdilik
bir şey söylemek mümkün gözükmemektedir.
Çünkü kaynaklar bu hususta bir bilgi
aktarmamaktadır. Bursa’ya ait ilk arşiv
kayıtlarında kale içinde darphane ismiyle
bir mahallenin varlığı ifade edilmektedir. Bu
mahallenin diğer bir adının Cami Mescidi
Mahallesi olduğu Hudâvendigâr Livâsı’nın
1521 tarihli muhasebe icmal defterinde ifade
edilmektedir. Bu mescidi Orhan Bey’in
hanımı Nilüfer Hatun yaptırmıştır. Bu
durum Bursa’nın fethinin hemen sonrasında
Darphane
binasının
varlığını
ortaya
koymaktadır.

the names of the first four Islamic caliphs
were expressed. On the reverse side of the
coin, the stamp of the Kayı tribe which the
Ottomans belonged, the names of Orhan
Gazi and his father, and the Bursa phrase
that the place of the minting, are on the
top. Below this coin, there is three number in divanî writing. This figure indicates
that the coin was minted on the third anniversary of Orhan Gazi’s enthronement.
On four sides of the coin, it is seen that the
date of minting is written in Arabic. For
now, it does not seem possible to say anything about the fact that the mint in Bursa was built by Orhan Gazi or taken over
from Eastern Rome because the sources do
not convey any information on this issue.
In the first archive records of Bursa, it is
stated that there is a neighborhood in the
castle with the name of mint. It is stated
in the muhasebe icmal register of Hudavendigar Livasi dated 1521 that the other
name of this neighborhood is Cami Mescidi Mahallesi. This mosque was built by
Nilüfer Hatun that Orhan Gazi’s wife. This
situation reveals the existence of the Mint
building right after the conquest of Bursa.

Darphanelerin idaresinde iltizam, emanet
ve emanet ber vech-i iltizam usulleri
kullanılmıştır. Bursa darphane mukataasının
1521 yılında senelik geliri 50000 akçeydi.
Darphane idaresinden birinci derece sorumlu
olan kişi eminlerdi. Bundan başka sahib-i
ayar, sikkezen, kâtip gibi görevliler de
bulunmaktaydı.

In the administration of the mints, iltizam,
emanet and emanet ber vech-i iltizam
methods were used. The annual income of
the Bursa mint mukataa was 50000 coins
in 1521. Emins was primarily responsible
for the administration of the mint. There
were also officials such as sahib-i ayar,
sikkezen and kâtip.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Sikke, Darphane

Keywords: Bursa, Coin, Mint
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Bursa’da darphanenin işletilmeye başlanması ve basılan ilk Osmanlı parasının
belirlenmesi Osmanlı Devleti’nin kuruluş meselelerinin aydınlatılmasında son derece
önemlidir. Bu sebeple önce Bursa Kalesi’nin Osmanlı hâkimiyetine geçişinin aydınlatılması gerekmektedir. Bursa’nın Osmanlılar tarafından fethi kimi Osmanlı ve Doğu
Roma kronikleri tarafından farklı tarihlerde gösterilmektedir. Nitekim Âşık Paşazâde’nin
anlattıklarına göre Osmanlıların Bursa kuşatması H. 702/M. 1302-1303 yılında gerçekleşen Dinboz Savaşı’ndan sonra başlamıştır. Bursa’nın yürüyüşle alınmasının çok zor
olduğunu gören Osman Gazi biri kaplıca, diğeri dağ tarafına iki havale kulesi yaptırarak
Bursa’yı devamlı muhasara altında tutup, emân ile teslim almayı öngörmüştür.1 Uzun bir
süre muhasara altında kalan Bursa Kalesi’nin Osmanlılara teslim tarihi hakkında kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Âşık Paşazâde, Karamanî Mehmed Paşa, Edirneli
Oruç gibi Osmanlı müellifleri ile pek çok Anonim Tevârih-i Âl-i Osmanlar Bursa’nın
teslimini H. 726/M. 1326 tarihi olarak aktarmaktadırlar. Doğu Roma’ya ait kısa kroniklerde de Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışının 6 Nisan 1326 tarihinde gerçekleştiği ifade edilmektedir.2 Mehmed Neşri ise Kitâb-ı Cihannümâ isimli eserinde Bursa’nın
fethinin kesin olarak H. 722/M. 1322 yılında gerçekleştiğini yazmaktadır.3 Orhan Bey’i
Bursa’da ziyaret eden seyyah Seyyid Kasım el-Bağdadî’ye atfedilen bir seyahatnamede ise seyyah 1324’te Bursa’ya gelerek Bey Sarayı’nda Orhan Gazi ile görüştüğünü ve
Bursa’nın bu tarihten iki yıl önce Osmanlıların eline geçtiğini kaydetmektedir. Bilindiği
gibi Osmanlıların Bursa bölgesine akınları çok önceden başlamıştı. Kalenin muhasaraya başlanmasıyla da doğu ve batı taraflarındaki yerleşim yerleri tamamen Osmanlıların
eline geçmişti. Nitekim 1323 tarihli Asporça Hatun Vakfiyesi’nde zikredilen kimi yerler
Bursa’ya oldukça yakın ve şehrin batı yönünde bulunmaktadır. Bu bilgilerden hareketle
Bursa Kalesi’nin 1322 yılından itibaren dört bir tarafının Osmanlılar tarafından ele geçirildiği, Doğu Roma’nın elinde sadece kalenin kaldığı, buranın da 1326 yılında teslim
alındığı söylenebilir.4
Darü’d-darb, darü’s-sikke adlarıyla da anılan darphane, vurma yoluyla para basılan yer anlamına gelmektedir. Sikke de basma kalıbı demektir. Bu isim daha sonra
kalıpla basılan paranın adı olmuştur. İslamiyet’in ilk yıllarında Araplar ticarî ilişkilerde
bulundukları devletlerin paralarını kullanıyorlardı. Daha sonra bu ülkelerin toprakları
ele geçirilince uzun süre buralardaki darphanelerden yararlanılmıştır. Yeni kurulan şehirlerde de darphaneler açılmaya başlanmıştır. Bazı küçük değişikliklerle Sasani ve Doğu
Roma dinar ve dirhemlerinin darbı sürdürülmüştür. İlk İslamî sikke basım işlemi Halife Abdülmelik bin Mervan (685-705) zamanında gerçekleşmiştir. Daha sonra Abbasiler,
Eyyubiler, Gazneliler, Selçuklular vs. Müslüman ve Türk devletleri tarafından sikkeler
darp edilmiştir. Selçukluların dağılmasından sonra ortaya çıkan devletler ve beyliklerin
darphanelerinde de altın dinarlar ve gümüş dirhemler basılmıştır.5
1
2
3
4
5

Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkî, 1949, s. 105-106.
Kılıç, 2013, s. 68.
Mehmed Neşrî, 1987, s. 129-135.
Emecen, 2015, s. 43.
Sahillioğlu, 1993, s. 501.
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Osmanlılar zamanında başlangıçta gümüş sikke, 15. yüzyıldan itibaren de para
karşılığı olarak kullanılan akçe beyaz, parlak, temiz manalarına gelen ak kökünden türemiş olmalıdır. “Ak akçe kara gün içindir” atasözü de bu adlandırmayı doğrular niteliktedir. Ancak bu kelimenin Grekçe kökenli beyaz anlamına gelen “asrpro”dan geldiği
iddiası da bulunmaktadır.6
Osmanlılarda ilk sikkenin ne zaman darp edildiği kesin olarak bilinmemektedir.
Yakın zamanlara kadar günümüze intikal eden ilk sikkelerin Orhan Gazi dönemine ait
olduğu fikri kabul görmekteydi. Ancak 1977 yılında sunulan bir tebliğde Osman Gazi
tarafından kestirilen bir sikkenin olduğu ifade edilmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzesi, İslamî Sikkeler Bölümü’nde bulunan bu sikkenin her iki yüzünde de “Osman bin Ertuğrul”
yazılıdır.7 16. yüzyıl Osmanlı tarihçilerinden Hadîdî “Buyurdu akçaya sikke kazarlar, Ki
Osman bin Er-tuğrul yazarlar” ifadesi ile Osman Gazi’nin Yarhisar ve İnegöl’ü aldıktan
sonra para bastırdığını ifade etmektedir.8 Sikkede basım yeri, tarihi ve Osman Gazi’nin
unvanı bulunmamaktadır. Bu sebeple bazı bilim adamları bu sikkenin orijinal olmadığını
ileri sürmüşlerdir.9 Ancak İbrahim Artuk’un sözü edilen tebliğinden sonra bu sikke üzerinde çalışan bilim insanları sikkede okunamayan yerleri tamamlayarak, sıhhati hakkında
önemli kanıtlara ulaşmışlardır. Ayrıca Osman Gazi’ye ait ikinci ve üçüncü sikkelerin varlığına ulaşmaları bu husustaki tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Söz konusu sikkeler Söğüt ve Yenişehir’de basılmıştır.10 Osman Gazi döneminde sikke darp edilmesi Osmanlı
Devleti’nin kuruluş meselelerini aydınlatmaya yardımcı olduğu kadar, devletin teşkilat
ve müesseselerinin kuruluşu ve belirlenmesinde önemli gelişmelere sebebiyet verecektir. Nitekim bu bilgilerden Osmanlıların Bursa’yı almadan önce Darphane müessesini
oluşturdukları ve hâkimiyet sembollerinden biri olan sikke darbını gerçekleştirdikleri
ortaya çıkmaktadır. Ayrıca beyliğin Bursa alınıncaya kadar geçen zaman içerisinde başkentlerinin belirlenmesi açısından bir takım çekinceleri ortadan kaldırdığı açıktır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve bu dönemdeki para tarihi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu araştırma hâli hazırda üzerinde çalışmakta olduğumuz Osmanlıların
“Bursa Darphanesi” ile ilgili hacimli çalışmamızın bir girişi mahiyetindedir. Yakın zamanda bununla ilgili araştırmamız tamamlanarak, bilim âleminin bilgisine sunulacaktır.
Orhan Gazi Zamanında Basılan Sikkeler
Orhan Gazi zamanında Bursa’da darp edilen sikkeler şehrin fethinin aydınlatılmasında önemli ipuçları vermektedir. Orhan Gazi zamanında tartışmalı olanları hariç
bugüne kadar tespit edilen sekiz tip gümüş, bir tip bakır sikke darp edilmiştir. Birinci
tip sikkeler Türkiye Selçuklu sultanı I. Alaaddin Keykubad’ın sikkelerinin taklididir ve
6 Sahillioğlu, 1989, s. 224-225.
7 Artuk, 1980, s. 22.
8 Hadîdî, 1991, s. 43.
9 İnalcık, 2005, s. 115.
10 Aykut, 2002, s. 823-842; Yılmaz, 2018, s. 763-788; Yılmaz, 2019, s. 81-120; Paksoy, 2014, s. 443-456.
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bazılarının üzerlerinde darp yılı bulunmaktadır. Bu sikkelerin büyük ihtimalle H. 727/M.
1327 yılından önce kesilmiş olduğu söylenebilir. İkinci tip sikkelerin şekli özellikleri
sebebiyle birinci tip sikkelerle yakın bir zamanda basılmış olduğu düşünülmektedir.
Üçüncü ve dördüncü tip sikkelerde tarih ibaresi bulunmamaktır. Bu sikkelerin de H.
727/M. 1327 yılından önce darp edildiği tahmin edilmektedir. Beşinci tip sikkelerin bazılarının arka yüzünde çevre yazısı olarak Arapça darp yılı bulunmaktadır. Bu tarih “sene
seb‘a (ve) ışrîn (ve) seb‘a-mie” (H. 727/M. 1327) şeklinde ifade edilmektedir. Bu sikkeler
İlhanlı sikkelerine benzer olup, bazı Anadolu Beylikleri paralarıyla önemli benzerlikler
taşımaktadır. Orhan Gazi’nin altı, yedi ve sekizinci tipteki sikkelerinin üzerlerinde darp
yeri ve tarih bulunmamakta olup, H. 727/M. 1327 yılından sonra basıldıkları anlaşılmaktadır. Orhan Gazi’ye ait sikkelerin ilk beşinin darp yeri Bursa’dır. Diğerlerinde (altı, yedi
ve sekizinci tip sikkeler) darp mahalli belirtilmemektedir.11 Darp yeri belirtilen akçelerden beşinci tiplerde ve birinci tip sikkelerin bazılarında tarih bulunmaktadır. Bu tarih
Bursa’nın fethinin aydınlatılmasında önemlidir. Çünkü ilk dört tip sikkenin birinci tipteki
sikkelerin bazılar hariç Bursa’nın fethiyle H. 727/M. 1327 yılı arasında darp edildikleri
tahmin olunmaktadır.
Yukarıda ifade edildiği gibi Orhan Gazi’nin Bursa’yı ele geçirdikten sonra H.
727/M. 1327 yılına kadar burada çeşitli defalar sikke kestirdiği bilinmektedir. Burada
üzerinde tarih ve basım yeri bulunan, Bursa’nın fethi hususunda bir kısım sonuçlara ulaşabileceğimiz beşinci tip sikkeler üzerinde durulacaktır. İlk olarak Halil Ethem Eldem
tarafından dikkat çekilen H. 727/M. 1327 bir sikke İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından
Gazi Orhan Bey’in Hükümdar Olduğu Tarih ve İlk Sikkesi başlıklı bir makale ile ilim
âlemine tanıtılmıştır. Orhan Gazi dönemine ait beşinci tip sikkelerden Yapı Kredi Bankası Para Koleksiyonu’nda yer alan sikkenin bir yüzünde üç satır hâlinde “Lâ ilâhe illalâh Muhammedun Resûlullâh” yazılıdır. Etrafında ilk dört İslam halifesinin isimleri
kaydedilmiştir. Akçenin arka yüzünde üstte Osmanlıların mensup olduğu Kayı boyunun
damgası, Orhan Gazi ve babasının adı ve darp mahalli olan Bursa ibaresine yer verilmiştir. Bunun altında divanî yazıyla üç rakamı bulunmaktadır. Bu rakam sikkenin Orhan
Gazi’nin beylik makamına geçtiğinin üçüncü yılında kesildiğini ifade etmektedir. Dört
tarafında ise Arapça yazıyla darp tarihi belirtilmiştir.12
Bu sikkenin bir yüzünde yer alan siyakat yazısıyla belirtilen üç rakamının Orhan
Gazi’nin beyliğinin üçüncü yılını ifade ettiği o döneme ait bir vakfiyeyle doğrulanmaktadır. Nitekim Mart 1324 tarihli Mekece Vakfiyesi’nde Orhan Gazi hükümdar olarak ifade edilmektedir. Bu sikke ile Orhan Gazi’nin 1324 yılından itibaren hükümdar olduğu
kesinlik kazanmaktadır. Söz konusu sikke 1327 yılında darp edildiğine göre bu tarihten
üç yıl öncesi 1324 senesine tekabül etmektedir. Bu da vakfiyenin tarihiyle birebir uyuşmaktadır. Böylelikle Mekece Vakfiyesi’nin Orhan Gazi’nin hükümdarlığının ilk yılında
11 Yırıkoğulları, 2020, s. 6-17.
12 Aykut, 2002, s. 823.
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hazırlandığı ortaya çıkmaktadır. Bu vesikanın başka bir önemi de şahitlerinden hareketle
Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin çocukları ile Orhan Gazi’nin annesi hakkında önemli
bilgilere ulaşılmasıdır.13

Resim 1. Yapı Kredi Sikke Koleksiyonunda yer alan Orhan Gazi’nin H. 727/M. 1327 tarihli sikkesi
(Kaynak: Saltanatın İki Yüzü, 1995, s. 17.)

Orhan Gazi dönemine ait ilk dört tip sikkelerin sadece birinci tip sikkeler hariç üzerinde tarih bulunmaması, 1327 yılında darp edilen sikkenin ise İslamî gelenek
çerçevesinde neredeyse eksiksiz olarak karşımıza çıkması bir takım siyasi hadiselerle
izah edilebilmektedir. Nitekim bu tarihte İlhanlıların Anadolu valisi Timurtaş’ın babası Emir Çoban öldürülmüş ve kendisinin yakalama emri çıkarılmıştır. Bu haberi alan
Timurtaş Anadolu’yu terk ederek Memlûklere iltica etmiştir. Bu hadiseden sonra Batı
Anadolu’daki beylerin bir kısmı sikkelerinde kendi isimlerini zikretmeye başlamışlardır.
Hatta Karamanoğulları 1328’de topraklarını İlhanlılar aleyhine genişletmişlerdir. Timurtaş sonrasında Anadolu’daki İlhanlı hâkimiyeti fiilen bitmiştir. Orhan Gazi’nin beşinci tip
sikkeleri Karasioğullarından Demirhan Bey’in, Candaroğullarından I. Süleyman Bey’in
ve Eretna Beyliği’nden Alaaddin Bey’in sikkeleriyle hem şekli özellikleri hem de ağırlıkları bakımından benzerlikler göstermektedir. Böylelikle Anadolu üzerindeki İlhanlı
hâkimiyetinin ortadan kalkmasıyla diğer beylikler gibi Osmanlıların da bu tarihte önemli
bir hâkimiyet alameti olan sikkelerini eksiksiz olarak darp ettikleri anlaşılmaktadır. Bundan önceki sikkelerde bir kısım eksikliklerin bulunması, İlhanlıların tepkisini çekmemek
düşüncesinden kaynaklandığı söylenebilir.14
13 Uzunçarşılı, 2012, s. 37-47.
14 Yırıkoğulları, 2020, s. 14.
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14-16. Yüzyıllarda Bursa Darphanesi
Osmanlıların Osman Gazi döneminde Söğüt ve Yenişehir’de, Orhan Gazi zamanında da hükümdar olduğu 1324 yılından itibaren sikkeler darp ettirdiği bilinmektedir.
Orhan Gazi’nin 1326’da Bursa’nın alınmasından sonra da burada kestirdiği tarihsiz sikkeler bulunmaktadır. Bu bilgilerden Osmanlıların Bursa’nın alınmasından hemen sonra
burada akçe kestirdikleri anlaşılmaktadır. Bursa’daki darphanenin Osmanlılar tarafından
yaptırıldığı hususunda herhangi bir şey söylemek şimdilik mümkün gözükmemektedir.
Çünkü fethin hemen akabinde burada sikkeler kestirilmesi Doğu Roma’dan devralınan
bir darphanenin faaliyetine devam ettirildiği fikrini de akla getirmektedir. Bu hususta
kaynaklar bilgi vermemektedir.
Bursa’nın fethinden hemen sonra kalede Darphane Mahallesi adıyla bir birimin
belirlendiği arşiv vesikalarının tetkikinden anlaşılmaktadır. Hudâvendigâr Livâsı’nın
1521 tarihli muhasebe icmal defterinde kalede Darphane Mahallesi’nin varlığı görülmekte ve diğer isminin de Cami Mescidi Mahallesi olduğu ifade edilmektedir. Bu tarihte mahallede 25 hane, 9 mücerred, iki imam ve bir müezzin yaşamaktaydı. Ayrıca mahallede
5 hane, 5 mücerred de kiracı nüfus mütemekkindi. Bu kayıt aşağıda bugünkü kullanılan
alfabeye aktarılmış ve aslı gösterilmiştir.
“Mahalle-i Darbhâne nâm-ı diger Mescid-i Câmi
Hâne 25 İmâm 2 Mücerred 9 Müezzin 1
Kirâcıyân____________
Hâne 5 mücerred 5.”

Resim 2. 1521 Tarihinde Darphane Mahallesi’nde yaşayan nüfusu gösteren kayıt.
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Mahalleye ikinci ismini veren Câmi Mescidi’ni (Darphane Mescidi) Orhan Gazi’nin hanımı Nilüfer Hatun yaptırmıştır. Mescit, Saltanat Kapı yakınlarındadır. Mescide
değişik zamanlarda vakıfların yapıldığı Bursa şeriyye sicillerinin tetkikinden anlaşılmaktadır. Darphane Mescidi 1767 ve 1865 yıllarında tamir geçirmiştir. Bugün mescidin yerinde bir Kuran Kursu binası bulunmaktadır.15 Mahalle mescidinin Nilüfer Hatun tarafından
yaptırılmış olması Bursa’nın fethinde burada bir darphane binasının bulunabileceği fikrini akla getirmekte ise de kısa süre içerisinde bir bina yapılıp, Yenişehir’deki darphanenin alet ve teçhizatının buraya nakledilmiş olabileceği de ihtimal dâhilindedir. Bursa’nın
fethinden hemen sonra ister Osmanlılar buraya bir bina yapmış olsunlar, isterse buradaki
darphane binasının faaliyetini devam ettirsinler, belirledikleri ilk mahallelerden biri kesin
olarak Darphane Mahallesi’dir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin en eski tarihli şeriyye sicillerinde yine bu mahallenin varlığına rastlanmaktadır. Fatih Sultan Mehmed dönemine
ait bir sicil kaydında Darphane Mahallesi’nde yaşayan Havva binti Elhâc Veli’nin vefatı
üzerine H. evail-i Safer 872 tarihinde terekesi deftere kaydedilmiş durumdadır.16

Resim 3. Fatih Sultan Mehmed devrinde Darphane Mahallesi’nin varlığını gösterir Bursa sicil kaydı.

Osmanlıların da tâbi olduğu İslamî siyasi gelenekte para basmak hükümranlığın
ana sembollerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Devlet merkezinde yer alan
darphane için Tanzimat’a kadar Darphane-i Âmire ismi kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan 16. yüzyılın sonlarına kadar devletin temel para birimi akçedir. II.
Selim devrinin sonlarına doğru Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki darphane sayısının
yetmişi aştığı bilinmektedir. Maden ocaklarına yakın yerlerde ve ticarî merkez olarak
belirlenen şehirlerde darphaneler açılmıştır. Bu darphanelerin bir kısmı oldukça az para
basılan yerler olup, dönem dönem faaliyetlerine ara verildiği de olurdu.

15 Kepecioğlu, 2009, s. 258; Maydaer, 2009, s. 69.
16 Millî Kütüphâne, Bursa Şeriyye Sicilleri, A-2, vr. 83 b.
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Darphanelerin idaresinde “iltizam, emanet ve emanet ber vech-i iltizam” usulleri kullanılmıştır. İltizam usulünde darphaneler mukataa olarak belli bir müddet için
ihale edilir, mültezimler arttırma usulüyle belirlenen meblağı hazineye öderlerdi. Devlet
merkezinde mültezimlere ait hesaplar tutulur ve hazinenin alacakları takip edilirdi.17 Bu
meblağı ödememeleri durumunda malları haczedilir ve kefillerinden hazinenin alacağı
tahsil edilirdi. Darphane mukataalarına talip çıkmaması veya devletin gerekli gördüğü
durumlarda tayin edilen maaşlı bir görevli tarafından işletilmesine emanet usulü denirdi. Emin devlete karşı bir taahhüde girmez, darp sonucu elde edilen gelir ne olursa onu
hazine aktarır ve herhangi bir ihmali yoksa ücretini tam olarak alırdı. Emanet ber vech-i
iltizam usulü ise karma bir yönetim tarzıdır. Bu sistemde mukataayı iltizama alan kimseler maaşlı devlet memurlarıdır. İltizamı tutan bu memurlar taahhüt ettikleri meblağı süre
bitiminde devlete ödemek zorundadırlar.18
Darphane mukataalarının iltizamı genellikle üç yıllığına yapılırdı. Ancak bu süre
bitmeden ücreti artıran herhangi bir kişi mukataayı devralabilmekteydi. Bursa darphane
mukataasının yıllık geliri 1521’de 50.000 akçeydi.19 Bursa darphanesinin çeşitli yıllardaki mukataa bedelleri şeriyye sicillerinin tetkikinden anlaşılmaktadır.20 Darphanelerin
idaresinden birinci derecede sorumlu olan kişi emindi. Eminler devlet tarafından atanıyorlardı ve basılan akçenin tağşiş edilmemesi için amil ve sahib-i ayarı kontrol etmekle
görevliydi. Ücretlerini genellikle sorumlu oldukları darphanenin gelirinden alırlardı. Sahib-i ayar darp edilen akçenin ölçü ve ayarından sorumlu olan görevliydi. Sikkezen sikke
kazan görevliye verilen isimdir. Kâtip darphane bilançosunu tutmakla görevli memurdu.
Bunlardan başka hazinedar, sarraf, çeşitli hizmetliler vs. görevliler darphanelerde hizmet
vermekteydiler.
Sonuç
Osmanlı Devleti’nin kuruluş coğrafyası olan Bursa tarihinin aydınlatılması devletin tarihinin yazımına önemli katkılar sağlayacaktır. Böylelikle devletin ilk müesseselerin tarihi ortaya çıkacak ve kuruluş dönemi üzerindeki boşluklar doldurulabilecektir.
Bu manada hükümranlık sembollerinden biri olan sikkelerin ve darphanenin tarihinin
araştırılması yukarıda ifade edilen konuya çeşitli açılardan derinlik kazandıracaktır. Osmanlıların Söğüt ve Yenişehir’den sonra fetihle birlikte Bursa’da darphaneyi kurdukları
bilinmektedir. Kale içerisinde, Saltanat Kapı yakınlarında yer alan darphane binası bugün
ortadan kalkmıştır. Buna karşılık onun yanında yer alan Darphane Mescidi bir takım
tamiratlar geçirerek, bugün varlığını korumaktadır. Bursa’daki darphanenin kuruluşu,
teşkilat yapısı, işleyişi, görevlileri ve hesapları hakkında arşivlerimizde oldukça fazla
belge bulunmaktadır. Bunların başında tarihi Fatih Sultan Mehmed devrine kadar giden
17
18
19
20

Sahillioğlu, 1962-1963, s. 145-146.
Bölükbaşı, 2010, s. 7-8.
BOA, TD 166, s. 6.
Çeşitli yıllara ait bazı gelirler için bk. Kepecioğlu, 2009, s. 257-258; Maydaer, 2009, s. 96-198.
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Bursa şeriyye sicilleri gelmektedir. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nin çeşitli
fonlarında bulunan darphanenin muhasebe ve mukataa defterleri bu müessesenin tarihini
bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak için yeterlidir. Ayrıca bu kayıtlarda eskiye yönelik
atıflar da bulunmaktadır. Bu vesileyle söz konusu müessesenin neredeyse kuruluşundan
itibaren tarihî seyrini takip etmek mümkün olmaktadır. Bu araştırma Bursa Darphanesi
tarihi ile ilgili yürüttüğümüz hacimli çalışmanın girişi mahiyetindedir. Yakın bir zamanda
bu araştırma tamamlanacak ve bilim âlemine sunulacaktır.
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THE İSA BEY
IMARET
Özet
Bu bildiride, Çelebi Mehmed ve II. Murad
döneminde vezirlik yapan Bayezid Paşa oğlu
İsa Bey’in Bursa’da Hisar içinde Eskisaray’ın
yakınında yaptırdığı külliye tanıtılmaya
çalışılmıştır. 14. yüzyılın başlarında kurulan
bu külliye; medrese, imaret ve mescid gibi dini
ve sosyal yapılardan oluşmaktadır. Zengin
akarlara sahip olan bu kompleksin Bursa,
Ankara ve Edirne gibi muhtelif şehirlerde
akarları mevcuttur. İsa Bey İmareti’nin
kuruluşundan itibaren Bursa’nın sosyal ve
kültürel hayatında önemli katkıları olmuştur.
Ayrıca istihdama katkı sunarak iktisadi bir rol
de oynamıştır.
Anahtar Kelimeler: Bursa, İsa Bey, İmaret,
Vakıf

Abstract
This paper provides an information and
description of an Ottoman Soup Kitchen
(imarat) built by İsa Bey the son of Byezid
Pascha who was a vizier at the time of both
Çelebi Mehmed and Murad II. Thıs copmlex which was built at the beginning of
the 20th century consists of religious and
social buildings such as madrasah, imaratsoup kitchen, and masjeed-prayer house.
This complex-kulliyah owns various properties ın Bursa, Ankara and Edirne. These
‘akarat’ provides income for the İsa Bey
Complex. This İsa Bey Imaret has extensively contributed into the religious and
social life of Bursa since its establishment.
It also played a significant role in the economic life the city of Bursa.
Keywords: Bursa, Isa Bey, Imaret, Foundation
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İSA BEY İMARETİ
Tarihî ve sosyolojik araştırmalar, toplumların tekdüze ve her bakımdan eşit bireylerden değil, sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan farklı zümre ve gruplardan oluştuğunu göstermektedir. Öte yandan bireylerin yalnız yaşamalarının çok zor, hatta imkânsız
olduğu, bu nedenle bir arada yaşayarak belli bir dayanışma ve iş bölümü yaptıkları tarihî
ve sosyal bir gerçektir. Toplumlar hangi gelişmişlik düzeyinde olursa olsun belli bir şekilde yardımlaşmak ve iş bölümü yapmak zorundadırlar. Hayatını sürdüren bir toplumun
ister bireysel anlamda isterse sosyal olarak birçok ihtiyacı ve sorunu olması kaçınılmaz
bir durumdur. Her toplum dün olduğu gibi bugün de bu tür ihtiyaçlarını tarihî ve kültürel
birikimleriyle belli kurum ve mekanizmalar kurarak gidermeye çalışmaktadır.
Osmanlılar, yapılan araştırmalardan öğrendiğimize göre bireyin tek başına aşmakta zorlandığı ihtiyaçları karşılamak için çeşitli müesseseler kurmuşlardır. Bunların
başında da hayrat anlayışıyla geliştirilen vakıf kurumu gelmektedir. Osmanlı toplumu
sosyal hayatta karşılaştığı pek çok sorunu İslami gelenekten tevarüs ederek geliştirdiği
bu kurum vasıtasıyla çözmeye çalışmıştır. Bu sebepledir ki, Osmanlı hâkimiyetindeki
toprakların önemli bir bölümünde vakıf eserlere rastlanmaktadır. Nitekim vakıfların Osmanlılarda başka hiçbir ülkede olmadığı kadar yaygın olması onun bir vakıf medeniyeti
olarak nitelendirilmesine yol açmıştır. Gerçekten de yapılan araştırmalardan anladığımız
kadarıyla kuruluşundan itibaren vakıflar tesis edilmeye başlanmış, kısa sürede oldukça
yaygın hale gelmiştir. Bu durum Osmanlının ilk başkenti Bursa için de geçerlidir.
1326’da Bursa fethedildikten sonra, Hisar’dan başlayarak nüfusun ve ihtiyaçların artmasına paralel olarak şehirde vakıf eserler yaygınlaşmıştır. Özellikle başta sultan
olmak üzere üst kademedeki devlet görevlileri ve zengin esnaf gibi toplumun ileri gelenleri farklı işlevler gören vakıflar kurmuşlardır. Bursa fethinden sonra kalede oturan
gayrimüslimler çıkartılarak Müslümanlar tarafından hızla doldurulmuş, kale içi yeni kültür formuna, Türk-İslam kimliğine kavuşmaya başlamıştır. Daha bir asır geçmeden özel
veya kamusal yapılarla şehir yeni bir görünüme kavuşmuştur. İşte bu gelişmeye katkı
sunanlardan birisi de Çelebi Mehmed ve II. Murad döneminde yaşayan ve ümeradan
olduğu anlaşılan İsa Bey’dir. Bu tebliğde İsa Bey’in kim olduğu ve özellikle de kurduğu
yarı teşekkülü külliye denilebilecek imaret tanıtımı üzerinde durulacak, bu da daha çok
ikincil kaynaklarda yer alan bilgiler çerçevesinde yapılacaktır.
Külliyeyi tanıtmadan önce kısaca söz konusu imareti yaptıran ve yeterli vakıflarla donatan İsa Bey’in kim olduğu üzerinde duralım. Kendisi Çelebi Mehmed ve II.
Murad döneminde vezirlik yapan Bayezid Paşa’nın oğlu olan İsa Bey ümeradandır. Dedesi Yahşi Bey’dir.1 İsa Bey’in türbesi Şible Mahallesi kuzeyinde yer almaktadır.2 Bunun
dışında incelenen kaynaklarda kendisiyle ilgili başka bir bilgiye ulaşılamamıştır.
1 Maydaer, 2009, s. 276.
2 Kepecioğlu, 2009, s. 241.
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İsa Bey, kurduğu vakıftan adını alan Hisar içindeki İmaret-i İsa Bey mahallesinde bir külliye yaptırmıştır. Bu amaçla düzenlenen vakfiyenin bir sureti H. 839/M.1435
tarihlidir.3 İkinci vakfiye ise mescid için tanzim edilmiş olup 1442 tarihini taşımaktadır.
Asıl vakfiyenin bir suretinden Özer Ergenç de bahsetmekte ve bunun tarihi olarak Evâil-i
Şaban 846/1442 tarihini vermektedir. Bu iki araştırmacının verdiği bilgiler birlikte değerlendirildiğinde İsa Bey’in vakfının 1435’ten önce kurulduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira
tanzim edilen vakfiyelerden birisi bu tarihi taşımaktadır. Kâmil Kepecioğlu ise vakfiyenin Mart 1437’de tertip edildiğini ve aslının Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunduğunu
yazmaktadır. Nakkaş Ali Paşa vakfiyede şahit olarak gözükmektedir. Geçmiş âlimlerin
görüşüne uygun şekilde tesis edildiğinden dolayı İsa Bey İmareti sahih bir vakıftır.4
Külliyenin kurulduğu mevkii, Hisar’daki bugünkü devlet hastanesinin olduğu
ve aynı zamanda Orhan Gazi tarafından Hisar’da yaptırılan sarayın civarıdır.5 İsa Bey
İmareti’nin bir birimini teşkil eden kale burcu üzerinde bulunan medrese bu nedenle Eskisaray Medresesi olarak da bilinmektedir. Ahmed Vefik Paşa teftiş yapmak üzere geldiği
(1284/1264-65) Bursa’da fakirlerin ve gariplerin yararlanacağı bir hastane yapılmasını
emretmiş, medresenin hemen bitişiğindeki Damad Efendi Konağı bu amaçla istimlak edilerek hastane inşa edilmiştir.6 İsa Bey daha sonra vakfına ilave olarak medresenin hemen
karşısında bir mescid yaptırmıştır. Bu mescid için düzenlenen İsa Bey’in vakfiyesinin bir
sureti Saadet Maydaer tarafından değerlendirilmiştir.7
Külliyenin önemli diğer birimi imarettir. Bu yapı iki kışlık oda, üç sofa, mutfak,
erzak konulmak üzere bir mahzen ve bir fırından oluşmaktadır.8 Külliye birimlerinden
cami ve medrese 1861’de esaslı bir onarım görmüştür.9
İsa Bey, vakfını yaşatmak için gelir getirici akarlar tahsis etmiştir: Bunların başında o zaman Karye-i Sofi denilen köy bulunmaktadır. Burası daha önce Bayezid Paşa’nın mülklerindendir, ancak onun ölümünden sonra oğluna intikal etmiş, o da yaptırdığı vakfa burayı bağışlamıştır. Tahrir defterlerinde bu imaretle ilgili bilgilerin olduğunu
söyleyen araştırmacılara göre,10 İsa Bey, camiyi yaptırdıktan sonra buranın ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla 914 müdlük hububat veren bir mezra ile iki farklı arazi vakfetmiştir.11 Daha önce imaret için tayin olunan imam ve müezzinin burada görev yapmasını şart
3 Maydaer, 2009, s. 120.
4 Kepecioğlu, 2009, s. 241.
5 Kepecioğlu, 2009, s. 241; Ergenç, 2006, s. 47; Maydaer, 2009, s. 155.
6 Ergenç, 2006, s. 27, 80.
7 Maydaer, 2009, s. 82-83.
8 Maydaer, 2009, s. 155; Ergenç, 2006, s. 47.
9 Kepecioğlu, 2009, s. 241.
10 Ergenç, 2006, s. 76; Maydaer, 2009, s. 45, 82; Kepecioğlu, 2009, s. 155, 241.
11 Saadet Maydaer, 29 Kasım 1442 (846h.) olarak esas vakfiyenin tarihini belirtiyor. Bundan başka daha sonra yapılan
mescid için bu vakfiyeye ek olarak bir vakfiye daha düzenletiyor. 1442 tarihli vakfiyenin BOA, Vakfiyeler 19/9 olarak bir
suretini vermektedir. Bkz. Maydaer, 2009, s. 76; H. Basri Öcalan ve arkadaşları tarafından hazırlanan Bursa Vakfiyeleri-I,
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koşmuştur. İmam yaptığı görev karşılığında günlük üç dirhem alacaktır. Yılda kendisine
3 müd buğdaya ek olarak 1 dirhem daha verilecektir. Ancak imam ve müezzin, kendi görevlerinden başka öğrencilere ders verecek, yani muallimlik yapacaklardır. Burada
görevlendirilecek kayyım ve hasıra yarımşar, kandile bir dirhem ayrılacaktır. Vakfiyede
belirtilen gelirler bu mescid için harcanacaktır. Gökdere’de bir kasap dükkânının geliri
de bunlara ilave edilecektir. Saadet Maydaer’e göre, camide vakıftan ücret alan imam
ve müezzin dışında başka imam ve müezzinler de görev yapmışlardır. Nihayet bu cami
için başka hayır sahipleri tarafından vakıflar tesis edilmiştir.12 Maydaer eserinde imaretin
vakıfları arasında bir “tak”tan da söz etmektedir.13
İsa Bey, Ankara’da Kapan Hanını, 92 dükkândan oluşan Arasta (Haffaflar
Çarşısı) ve Murtazabad kazasına bağlı Kayı köyünü bütün gelirleriyle birlikte Bursa’daki
vakıflarına akar olarak tahsis etmiştir.14 Kepecioğlu bu köyün Mürted Ovası’nda olduğunu belirtmekte ve Şeyh köyünün de bu vakfa ait olduğunu yazmaktadır. Ankara’da bezzazistan, kazzazistan ve Pamuk Çarşısı’ndaki İsa Bey’e ait dükkânlar da bu vakfa aittir.
Kepecioğlu, 92 dükkânın Eski Bedesten’de olduğunu ve Bakır Çarşısı’nın da bu vakfın
olduğunu kaydetmektedir.15 Özer Ergenç, Fatih dönemi 1462-63 tarihli tahrirlerine dayanarak adı geçen Kayı köyünün II. Murad tarafından İsa Bey’e verildiğini, Fatih’in de
kendi döneminde yeni bir berat vermek suretiyle bunu onayladığını yazmaktadır. Edirne’deki Kemerçarşı da denilen kervansaray ile Halil Paşa Hanı’ndaki dükkânlar İsa Bey
İmareti’nin vakıflarındandır.16 Bursa dışındaki vakıfların gelirlerini tahsil eden veya başka hizmetleri ifa eden ayrı görevliler de bulunmaktadır.17
Vakfın Bursa’daki akarları arasında medrese civarında bir kış evi, Kemeraltı’nda
diğer bir ev ile hamamda vakfın akarları yer almaktadır. Yukarıda da ifade edildiği üzere
meralar, korular, sular ile pınarlar, meyveli ve meyvesiz ağaçlar, köleler, cariyeler ve
hayvanlar olmak üzere bütün tevabi ile Sobi köyü bu vakfa bağışlanmıştır. Burada bulunan hamam ile köydeki ev evlâdiyet şartıyla vakfedilmiştir. Bu evin, nesli son buluncaya
kadar vâkıfın çocukları, daha sonra aynı yöntemle büyük oğulları ve nihayet fakirler
tarafından tasarrufu şart koşulmuştur. İsa Bey Bursa’daki Ahiser köyünü buğday, pirinç,
darı (mısır) tarlalarını ve her türlü ağaçlarını, köle cariye ve hayvanları akarları arasına
adlı eserde yer alan Vakfiye Başbakanlık Osmanlı Arşivi, EV. VKF., 19/9 numaradaki vakfiyenin tıpkıbasımı verilmiştir.
Vakfiyenin tercümesinde ve tıpkıbasımında vakfiye tarihi Ramazan 839h. olarak yazılmıştır. Bu tarih ise Mart 1436
miladiye denk gelmektedir. Bursa Vakfiyeleri, 2013, s. 440, 451. Zikredilen eserde vakfiyenin devamında Yusuf b.
Mehmed b. Hamza el-Fenârî tarafından Recep 846/ 15 Kasım 1442 tarihinde tasdik edildiği belirtilmiş ise de aynı eserdeki
tıpkıbasımda bu ifade yer almamaktadır. Aksine bu zat ile birlikte dokuz kişi şahit olarak gösterilmiştir. Bunlar arasında
vakfiyeyi kaleme alan Bursa kadısı Mehmed b. Armağan b. Halil de vardır. Fakat tasdik tarihi bu nüshada yoktur. Bkz.
Bursa Vakfiyeleri-I, 2013, s. 441, 451.
12 Maydaer, 2009, s. 83.
13 Maydaer, 2009, s. 120.
14 Ergenç, 2006, s. 80.
15 Kepecioğlu, 2009, s. 155, 241.
16 Ergenç, 2006, s. 80.
17 Kepecioğlu, 2009, s. 155, 241.
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katmıştır. Yine İnegöl nahiyesinde Uluç Bey ve Ada köylerindeki arazisinin yarısını ve
Filâdar Kalesi civarındaki Çavuş köyündeki değirmenler ile buradaki köle ve cariyelerini; Bursa Tuzpazarı’ndaki bütün dükkânları da bağışlamıştır.18
Saadet Maydaer, elindeki vakfiye suretinden hareketle yukarıdaki akarları sayarken diğer araştırmacıların Sobi veya Sofi adıyla zikrettiği köyün adını Süle Köyü, Ahi
Ser köyünün adını ise Ahi Sedir olarak belirtmektedir.19 O, Süle nahiyesindeki arazilerde
arpa, pirinç ve buğday ziraatının yapıldığını,20 Mürted Ovası’ndaki vakfa ait köylerin ise
Kayı ve Şeyh köyleri olduğunu belirtmektedir. Bursa ve Ankara dışında Eğridir (Hamid
ili) kazasına bağlı Küçük Fendos ile Büyük Fendos köyleri, Bursa Setbaşı’ndaki kasap
dükkânları ile Simavlar Mahallesi’ndeki değirmenler de bu vakfındır.21
Maydaer, vakfın her zaman doğru işletilmediğini, ihmal veya yolsuzluk sebebiyle azledilen görevliler olduğunu arşiv kayıtlarından tespit etmiştir. 19. yüzyılın başlarında
halen faaliyette olduğu anlaşılan22 bu vakfın adını taşıyan bir mektep de vardır.23 Ancak
bu, İsa Bey’in vakfı olmamalıdır. Kasap Hacı Süle tarafından yaptırılan mektep İmaret-i
İsa Bey mahallesinde olduğundan bu adla anılmış olabilir.24 Maydaer’e göre, fetihten
sonra Hisar içinde yapılan medreselerden üçüncüsü İsa Bey medresesidir.25 10 Mart
861’de cami ve medrese harap olduğundan gönderilen bir emir üzerine onarılmıştır.26
Külliyeye adını veren ve vakfın asıl birimini oluşturan imaret, bir kış odası, bir
kiler, bir fırın ve üç sofadan oluşmaktadır. Vakfiyede imaretten sadece kıyamete kadar
gelen ehl-i din sahiplerinin yararlanması şart koşulmuştur. Öte yandan vakfiye şartlarına
göre İsa Bey ölünceye kadar isterse vakfettiği bir mülkte oturma, isterse kiraya verip
kirasını alıp tamir ve imaretine sarf etme hakkına sahipti.27
Vakfiyede medresede görev yapacak müderrisin şer’i ilimlerde, özellikle de fıkıh
ilminin usul ve fürûunda, tefsir ve hadis ilimlerinde yetkin olması istenmiştir. Vakfiyeye
18 Kepecioğlu, 2009, s. 241.
19 İsa Bey b. Bayezid Paşa’nın Bursa’da yaptırdığı külliyesinin vakfiyelerinden biri aşağıda künyesi belirtilen eserde
tıpkıbasımıyla birlikte tercüme edilerek yayımlanmıştır. Bu tercümede Sobi köyünün adı Siği olarak gösterilmiştir (s.
440). Hâlbuki tıpkıbasım vakfiye metninde köyün adı açık şekilde Sobi olarak görülmektedir (s. 447). Ahi Ser şeklinde
zikredilen köyün adı ise bu vakfiyenin hem tercümesinde hem de tıpkıbasımında Ahi Sedir adıyla yazılmıştır (s. 440,
447). Maydaer’in Eğridir’deki (Hamid ili kazası) Fendos köyleriyle ilgili verdiği bilgi bu eserdeki vakfiyenin metninde
Felekabad nahiyesindeki biri Müslüman diğeri gayrimüslim olarak Fendos şeklinde yazılmıştır. Bkz. Bursa Vakfiyeleri-I,
2013, s. 440, 448; Eğridir kazasının 14. yüzyılda adı Felekabad’dır. Dolayısıyla Eğridir Felekabad’ın daha sonraki aldığı
biri isim olmaktadır. Eğridir de Eğirdir’den dönüşmüştür. Bkz. Sezen, 2017, s. 240.
20 Kepecioğlu, 2009, s. 155, 241; Maydaer, 2009, s. 155.
21 Kepecioğlu, 2009, s. 155, 241.
22 Maydaer, 2009, s. 156.
23 Maydaer, 2009, s. 256.
24 Maydaer, 2009, s. 253.
25 Maydaer, 2009, s. 260.
26 Kepecioğlu, 2009, s. 241.
27 Maydaer, 2009, s. 120.
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göre müderrise günlük 10 dirhem verilecektir. Ayrıca yılda 6 müd buğday ve aynı miktar
arpa tediye edilecektir. Fakat daha sonraları vakfiyeye uygun hareket edilmediğini farklı
kaynaklara dayanarak ileri sürmektedir. Nitekim onun tespitine göre burada görev yapan
müderris günlük 20-50 akçe ücret almaktaydı. Ayrıca kendisine bir ev de tahsis edilmiştir. Bu büyük bir ihtimal vakfın gelirlerinin artmış olmasından kaynaklanmıştır. Öte yandan öğrencilere günlük 1 akçe ile imarette pişen yemeklerden çorba ve ekmek verilmesi
şart koşulmuştur. 16. yüzyılda medrese öğrencilerine günlük olarak 8 akçe verilmiştir.28
İmaretten yararlananlar için pişen yemekte kullanılmak üzere, günlük 20 dirhem
et, 5 mikyal ekmek, “marak” yapımı için dönüşümlü olarak bir gün 1,5 kg buğday, ertesi
gün 1,5 kg pirinç harcanması öngörülmüştür. Ayrıca bal, yağ ve reçel masrafı olarak günde 10 dirhem harcanacak, dışardan gelen misafirler için de 10 dirhem ayrılacaktır.
İmarette görev yapmak üzere kendisine günlük 10 dirhem ödenmesi şartıyla bir
murakıp tayin edilecektir. İmarette ekmek pişirecek bir ekmekçi, yemekleri hazırlayacak
bir aşçı, çarşı pazardan alışveriş yapacak bir görevli, kirli kapları yıkayacak bir bulaşıkçı,
temizlikçi, süpürgeci, kapıcı ve kandilleri yakacak bir görevli olması şart koşulmuştur.
İmarette beş vakit namaz kılınacak, cemaate namaz kıldırmak üzere bir imam ve bir müezzin görev yapacaktır.
İmam olarak atanacak kişi namazın erkân ve şartlarını titizlikle yerine getirmek
zorundadır. Ayrıca imarette her gün beş cüz-han günde birer akçe ücret almak şartıyla
birer cüz okuyacaklar ve sevabını vâkıfın ruhuna bağışlayacaklardır. Vakfiyeye göre bu
cüz-hanlar başka yerde görev alamayacaklardır. Maydaer’e göre vakfın ekonomik gücünün artmasına paralel olarak vakfiyede belirlenen personel ücretleri de artırılmıştır.
İsa Bey Vakfı’nın H. 962/M. 1555 yılında Bursa ve İnegöl’deki vakıflarının
câbisi Hacı Mehmed adında biridir. Yaptığı görevden vakıf reayası hoşnut olduğundan
ücretinin artırılması istenmiş29 ve mevcut ücretine yıllık 3 üç müd buğday verilmesi kararlaştırılmıştır.30
Vakfiyeye göre, mütevellinin ücreti gelirin yirmide biri olacaktır. Vakfın denetiminde sorumlu olacak ve aynı zamanda imaretin şeyhliğini yapacak olan nazıra ise günlük 10 dirhem ücret yanında yıllık cerre adıyla 6 müd buğday ile 6 müd arpa verilecektir.
Nakib ve ekmek pişiriciye günlük 2’şer dirhem, aşçıya günlük 3 dirhem, bulaşıkçı ve
buğdayları kabuklarından ayıran görevliye, çarşı-pazardan alış-veriş yapacak olan kâhyaya günlük 2’şer dirhem ve aynı zamanda yıllık 3 müd buğday verilecektir. Kandilleri
yakan, süpürgeci ve kayyıma günlük 1’er dirhem ücret ile yıllık 2 müd buğday cerre
ödenecektir.
28 Maydaer, 2009, s. 120.
29 Maydaer, 2009, s. 154.
30 Maydaer, 2009, s. 155.
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Vakfiyeye göre, vakfın öngörülen gelirlerinden daha fazla gelir elde edildiğinde bunun mütevelli tarafından harcanmayıp biriktirilmesi istenmiştir. Vakıf personelinin
maaşlarının uzun zaman vakfiyede belirtildiği gibi ödendiği ve sabit kaldığı anlaşılmaktadır. Vakfiyede şeyhlik ve nazırlığın bir kişi tarafından yürütülmesi şart koşulduğu halde
zamanla bu görev farklı kişilerce ifa edilmeye başlanmış ve bunun için ödenen 10 dirhem
miktarındaki ücret eşit olarak iki kişi arasında paylaştırılmıştır. İmama günlük ücreti 3
dirhem, yıllık olarak da 4 müd cerre ödenmesi öngörülmüştür. Yine vakfiyeden anlaşıldığına göre imam aynı zamanda namaz kıldırma dışında öğrencilere Kur’an öğretecek,
bunun için de ayrıca kendisine günlük 3 akçe ödenecektir. Onunla birlikte müezzin de
hem imarette hem de mescitte görev yapacağı için yukarıda alacağı ücrete ilave olarak
1 dirhem ek ücret alacaktır. Vakfiyede belirlenen bu ücretlerin daha sonraki zamanlarda
ödenmediği Maydaer’in çalışmasından öğrenilmektedir.
Başka bir vakfiye suretinde Sobi köyü imamına günlük 4 dirhem ücret ile senelik
6 müd buğday ve 4 müd arpa verilmesi de şart koşulmuştur. Köy mescidinin müezzinine
ise 2 dirhem ücret ile yıllık dört müd buğday, gelirler masraftan fazla çıkarsa o takdirde
müezzine de yazıldığı üzere dört müd arpa verilecektir.31
Saadet Maydaer yaptığı bir çalışmada, 1530 tarihli tahrir defterlerinden hareketle Mescid-i İsa ve İmaret-i İsa Bey mahallesinde 34’er haneden olmak üzere toplam 68
hane olduğunu, yaklaşık nüfusun ise 300 kişi civarında bulunduğunu belirtmektedir. O
dönemde şehirde, 6.068 hane 1827 mücerred vardı. 119 imam ve 114 müezzin bulunuyordu. Hisardaki ev sayısı 368 idi. 167’si kiracı konumundaydı. Buna göre toplam hane
sayısı 535 idi. Hanelere göre evlerin %8.81’i Hisar’daydı. Hisar’daki mücerred sayısı ise
206’dır. Bunların 161’i kendi evlerinde 45’i ise kirada oturuyordu. İmaret-i İsa Bey cami
imamı ve müezzini de Hisar içindeki 27 imam ve müezzin arasındaydı. Mahallede 1 müezzin, 1 imam 28 mücerred vardı. Kiracı hane 28 idi. Mücerred ise 10 idi. 1573 de İmareti
İsa Bey Mahallesi’nde 66 hane bulunuyordu. Mücerred kaydedilmemiştir.32 Maydaer söz
konusu mahallelerin zaman içindeki demografik değişimlerini sunmaktadır.33
Sonuç olarak İmaret-i İsa Bey Vakfı’nın, zengin vakıfları sayesinde şehrin
kültürel, sosyal iktisadi hayatında önemli rol oynadığı söylenebilir. İmaret-i İsa Bey,
bazı insanlara iş imkânı verdiği gibi, mahallenin ve hatta şehrin eğitiminde önemli bir
işleve sahip olmuştur. İmarette pişen yemeklerden yalnız vakfın personeli değil, gelip
geçen Müslümanlar da yararlanmıştır. Şehrin dindar kimliğinin oluşmasında bunun gibi
kurumların yattığını söylemek yanlış olmasa gerekir. Hisar’daki Eskisaray’a yakın bir
yerde bulunan bu tarihî külliyenin bütün birimleriyle onarımdan geçirilip yeni işlevler
yüklenerek Bursa halkına hizmet eder hale getirilmesi şehre büyük bir değer katacaktır.
31 Bursa Vakfiyeleri-I, 2013, s. 450
32 Maydaer, 2009, s. 40.
33 Maydaer, 2009, s. 46.
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Bir bildiri çerçevesinde tanıtılmaya çalışılan İsa Bey İmareti’yle ilgili Bursa sicilleri başta
olmak üzere arşiv kayıtları taranmak suretiyle daha sonra geniş bir çalışma yapılacaktır.
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Wittek, Ahmedî’nin gazâ ve gazi kavramlarını sunduğu giriş dizelerini gerçekte olup bitmiş olayların bir tasviri olarak görür. “Yazar, Osmanlı tarihinin tümünü, işte
bu giriş dizelerinde geliştirdiği, bakışın ışığı altında ele almaktadır,1” diye yazdığında,
Wittek metanetle Ahmedî’nin eserinin “manzum tarih” olduğu inancının arkasında duruyordur. Tüm okurlarının bu konudaki görüşlerini paylaşmayabileceğini fark ederek,
devam eder: “Şu soru sorulabilir: ‘Ama bu olsa olsa yazar tarafından sunulmuş salt edebi
bir form değil midir?’” Bunun üzerine Gazi Tezi’ni desteklemek için ikinci (ve Ahmedî
dışında tek) kanıtını sunmaya koyulur:
“Bir Osmanlı hükümdarından günümüze kalan en eski epigrafik belgeye bir göz
atmak, bu konudaki bütün kuşkuları dağıtacaktır. Osmanlı hükümdarı, 1337’de,
yani Bursa’nın fethinden 11 sene sonra yaptırılan ve bu şehirde bir cami inşa
edilmesini konu alan bu kitabede kendisine şu unvanları vermektedir: ‘Sultan,
Gaziler Sultanının Oğlu, Gazi, Gazi Oğlu, Ufuklar Serdarı, Cihan Kahramanı.’
Osmanlı protokolünde genelde Selçuklu Dönemi’nden gelen ve yukarıdaki unvan
grubundan çok farklı olan klasik kalıplar kullanılırken, bu grup mutlak surette
kendine hastır. Dolayısıyla, bu garip kalıbın, tarihsel bir gerçeğin, Ahmedî’nin
eserindeki bölüme damgasını vuran aynı gerçeğin, ifadesi olduğuna emin olabiliriz.”2
Tarihçi normalde “Osmanlı protokolünde genelde Selçuklu Dönemi’nden gelen
ve yukarıdaki unvan grubundan çok farklı olan klasik kalıplar kullanılırken, bu grup mutlak surette kendine hastır” gibi bir cümleyle karşılaştığında ilk tepkisi kökenini sorgulamak olmalıdır. Özellikle, göreceğimiz üzere, Wittek’in verdiği temel başlıklardan biri,
1337 tarihli kitabede yazılanlar arasında yoktur. Ahmedî’nin eserinin “manzum tarih”
* Bu metin yazarın Erken Dönem Osmanlı Devleti’nin Yapısı adlı eserinden alınmıştır. Bkz. Lowry, 2010, 34-43.
1 Wittek, 1938, s. 14.
2 Wittek, 1938, s. 14-15, Pasaj alıntısı için krş. Wittek, s. 25-26.

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

olduğuna inanan ve 1337 kitabesinin eksik okumasının Osmanlı gelişmesi ve yayılmasındaki esas faktörün elbette gazâ olduğunu mutlak surette kanıtladığı fikrini benimseyen
Wittek için durum böyle değildi.
Söz konusu kitabeyi dikkatli biçimde incelediğimizde, Ahmedî’nin gazâ ve gazi
kavramlarını sadece edebi topos amacıyla kullandığı konusundaki kanaatimiz pekişiyor.
Şimdilik gazi unvanı kullanımını bir yana bırakırsak, 1337 kitabesine ilişkin bir dizi başka problem var. Bunlar arasında: Wittek 1337 kitabesinin yer aldığı Bursa camiinin adını
vermiyor, içinden satır aldığı inşa kitabesinin tam metnini de sunmuyor. Bunun dışında,
söz konusu abideyi kimin inşa etmiş olduğu konusunda bizi net olarak aydınlatmıyor.
Bu konudaki eksikliği tesadüfi değildir. Çünkü bu soruları yanıtlamaya çalışmış olsaydı,
kitabeye atfettiği “tarihsel gerçeklik” şüphe uyandıracaktı.
Wittek’in alıntı yaptığı (Arapça yazılmış) inşa kitabesi, ilk dikildikten yaklaşık
52 sene sonra, 1389’da ölmüş olan Sultan Murad Hüdâvendigâr anısına inşa edilen Şahadet Camii’nin doğu kapısının üstünde yer alıyor. Kitabe H. 738/M. 1337 tarihli olduğundan ve özellikle içinde Osman oğlu Orhan tarafından konulduğundan bahsettiğinden
şimdiki mekânının orijinal yeri olması imkânsız. Birçok akademisyenin iddia ettiğinin
aksine esasen Orhan Camii’nden de gelmiyor. Çünkü bu abide, açıkça H. 740/M. 1339’da
Osman oğlu Orhan tarafından inşa edilen ve sonra 1413’te Karamanlılar Bursa’yı yağmaladığında yıkılan orijinal yapının onarımı sırasında, H. 820/M. 1417’de Bayezid oğlu
Mehmed tarafından dikildiğini açık açık gösteren inşa kitabesine sahip.3 Wittek’in kitabesinin kökeni şüpheli. Ne zaman süs olarak konulduğu ya da bugünkü yerine ne zaman
taşındığı konusunda bir fikrimiz yok. Metnin tamamı, kitabenin aslında, bir cuma camii
olan Orhan Camii’nden ayrı, bir mescidi süslediğini ortaya koyuyor. A. Memduh Turgut
Koyunluoğlu’nun 1337 kitabesinin esasen iki sene sonra, 1339’da inşa edilecek camiyi
süslediği iddiası (bu argümanı daha sonra Mantran da benimseyecektir) imkânsız gibi
görünüyor.4
Daha önce belirtildiği gibi, Şinasi Tekin yakın zamanda 1337 Bursa kitabesinin geç 19. yüzyıla ait bir taklit olduğunu göstermeye çalışmıştı. Girişimi bu anlamda
ikna edici değildir. İddiasını desteklemek için eklediği iki satır argümantasyonun her
ikisi de desteklenemez. İlk önce kitabedeki “yazı üslubu”nun şehirdeki Orhan Bey Camisi’nin 1417 tarihli kitabesine uymadığını bulur.5 Uymamalıdır da. 1417 senesine ait
kitabe 1337’dekinden 80 sene sonra dikilmiştir. Önemli olan 1337 kitabesinin diğer çağdaş 14. yüzyıl kitabelerine ne derecede uyduğudur. Tekin, Uzunçarşılı’nın günümüze kalan, 14. yüzyıl Anadolu kitabelerini incelediği 1927 ve 1929 senesine ait eserlerini6 ve
Anadolu’daki 13. ve 14. yüzyıl kitabelerinin fotoğraflarını barındıran bir dizi diğer eseri
3
4
5
6

Koyunluoğlu, 1935, s. 163-164.
Koyunluoğlu, 1935, s. 163; Mantran, 1952-1954, s. 90.
Tekin, 1993, s. 73-76.
Uzunçarşılı(oğlu), 1927; Uzunçarşılı(oğlu,) 1929.
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incelemedi. Mesela, Rudolf M. Riefstahl ve Paul Wittek’in Turkish Architecture in Southwestern Anatolia / Güneybatı Anadolu’da Türk Mimarisi’ni, F. Taeschner’ın, “Beitrage
zur frühosmanischen Epigraphik und Archâologie / Erken Dönem Osmanlı Epigrafyası
ve Arkeolojisine Katkılar’ını, A. Memduh Turgut Koyunluoğlu’nun İznik ve Bursa Tarihi’ni, Halim Baki Kunter’in Kitabelerimiz’ini, Kâzım Baykal’ın Bursa ve Anıtları’nı,
Robert Mantran’ın Les inscriptions Arabes de Brusse / Bursa’nın Arapça Kitabeleri’ni
ve Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Osmanlı Mimarisinin İlk Devri adlı eserini inceleseydi,
1337’deki Bursa kitabesinde korunmuş olan “yazı üslubu”nun dönemde Anadolu beyliklerinde dikilmiş olan o dönemin bir dizi örneği ile tam uyum içerisinde olduğu rahatça
meydana çıkacaktı. İkincisi, Tekin 1337 kitabesinde kullanılan unvanların aslında 16.
yüzyıla kadar Osmanlılar tarafından kullanılmadığını iddia ediyor.7 Gelecek incelememizin göstereceği üzere bu doğru değil. Orhan’a 1337’de verilmiş tüm unvanları diğer 14.
ve 15. yüzyıl Osmanlı kitabelerinde bulabiliriz. Nasıl, ne zaman geldiği ve bugün nerede
olduğu (Şahadet Camii Doğu Kapısı girişinin üstünde) sorusu tartışmaya açık olsa da
kitabe otantiktir.
Wittek’e dönersek, Gazi Tezi’ni dayandırdığı, 1337 tarihli kitabe metninin ilgili
kısmı şöyle diyor:
[Satır 2]... al-amīr al-kabīr al-mu’azzam al mujahid (fi sabîl Allāh)
[Satır 3] sultān al ghuzāt, ghāzi ibn al-ghāzi, shujā’ al-dawla wa’l-dīn wa-l āfāk
[Satır 4] pahlavān al-zamān [?] Urkhān bin ‘Uthmān
Yüce Büyük Emir, Allah’ın savaşçısı, Gaziler Sultanı, Gazi oğlu Gazi, devletin
ve dinin ve ufuklar yiğidi, çağın kahramanı, Osman oğlu Orhan (Belge 1).
Bilakis Wittek Orhan’ın kendine verdiği aynı unvan listesini yanlış okur:
Sultān ibn sultān el ghuzāt, ghāzā ibn al-ghāzī, Shujā ad-daula wa’d-din marzbān
al-āfāq bahlavān-i jihān, Orkhān ibn ‘Othmān [şöyle çevirmiştir: Sultan, Gaziler Sultanı
oğlu, Gazi oğlu Gazi, ufuklar serdarı, cihan kahramanı].8
Wittek, bu yolla bir dizi karışıklığa yol açar. Özellikle, 1337’de Orhan için kullanıldığı varsayılan unvanlar listesinde ‘Sultan’ unvanına gönderme yapma biçimi hiçbir
şekilde meşru değildir. 1337 kitabesinin söylediği şey bu değildir. Kitabe, Orhan’a “al-amir al-kabīr al-mu’azzam al mujāhid” [Yüce Büyük Emir, Allah’ın savaşçısı] der (bu
unvanları “Sultan”a çeviren Wittek hepsini göz ardı etmiştir). ‘Sultan’ unvanının ilk defa
7 Tekin,1993, s. 73-76.
8 Wittek, 1938, s. 53, dipnot 27.
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yaklaşık olarak elli sene sonra bir Osmanlı kitabesinde kullanıldığı belirlenmiştir. Kesin
konuşmak gerekirse, bu unvanın bir Osmanlı hanedanı üyesini tanımlamak için kullanılması I. Murad (1362-1389) saltanatının sonuna denk gelir. Nilüfer Hatun’a (Orhan’ın
eşi) adanmış olan ve tarihi belirtilmiş (1388) bir İznik İmaret Kitabesi’nde, I. Murad’dan
“Sultan Orhan oğlu Sultan” diye bahsedildiğini görürüz.9 Daha önceki Ahmedî tartışmasında gördüğümüz üzere, o da ilk defa 1389’da I. Murad için bu unvanı kullanır.
Eserinin daha ileriki bir bölümünde bize unvanın anlamı konusunda bir ipucu
veren Wittek’tir: “Gaziler Sultanı” (kitabede bu deyiş vardır). Eflaki’den alıntı yaparak,
Aydın emirlerinden birinin Mevlevî bir derviş şeyh tarafından “Gaziler Sultanı” olarak
adlandırdığından bahsettiğinde, bu deyişe gönderme yapmıştır.10 Wittek’in de gösterdiği
üzere, bu unvan biçimi sadece Osmanlılara has değildi ve 14. yüzyılda diğer Batı Anadolu beylikleri tarafından çoktandır yaygın biçimde kullanılıyordu.

Belge 1. Orhan Gazi 1337 Bursa Şehadet Camii Kitabesi

TRANSKRİPSİYON: [Satır 1] ‘Amarahu al-masjid al-mubârak li-ridâ’i Allah
ta’âlâ [man bana masjidan li’llâh bana Allah lahu baytan fi’l-janna] II [Satır 2] Allâhumma aghfir li-sâhib hâdha’l-masjid wa hutva al-amir al-kabir al-mu’azzam al-mujâhid fi sabil Allah II [Satır 3] sultân al-ghuzât, ghâzi ibn al-ghâzi, shujâ’ al-dawla wa‘l-din
[muttafaq?] II [Satır 4] pahlavân al-zamân [?] Urkhân ibn ‘Uthmân - âdâm Allâh ‘umrahu II [Satır 5] Bism Allah al-rahman al-rahim II [Satır 6] qul huwa Allâh ahad Allâh
al-samad lam yalid wa II [Satır 7] lam yülad wa lam yakun la-hu kufuıvan ahad. II [Satır
8] Fi ta’rikh sanat thamân wa thalâthin wa sab’a-mı’a [h. 738 = 30.7.1337- 20.7.1338].11
9 Taeschner, 1932, s. 127-137.
10 Wittek, 1938, s. 39; Emecen, 1995, s. 194.
11 Ayverdi, 1966, s. 59.
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Wittek’in Orhan için sıraladığı unvanlara, olmayan ‘Sultan’ unvanını eklemesine
gelirsek (az ileride gösterilecektir), düzeltildiğinde bu kitabede bulunan unvanların eşsizliği hakkındaki teoriye şüphe düşürme işlevi görecek bir hatadır. 1337 tarihli kitabenin
içindeki unvanların tarihsel bir gerçekliği yansıttığı iddiasını gölgeler.
1337 kitabesini benim okuma şeklim, (bu okumayı yapmak için ilk önce Kunter,
Baykal ve Ayverdi’nin sunduğu fotoğraflardan ve Kunter, Koyunluoğlu ve Mantran’ın
yayınladığı metinlerden faydalandım12 ve daha sonra Şahadet Camii’nin Doğu girişinin
önündeki revakın tepesine tırmanarak, boynumu kırma riski alıp, kitabenin alt satırını örten bir dizi kiremidi kaldırdım ve kendi gözlerimle kitabenin kendisini okudum) Wittek’in
önerdiği okuma şeklinden oldukça farklıdır. İlk önce, yukarıda belirtildiği üzere, “Sultan,
Gaziler Sultan’ın oğlu” aslında kitabede yer almaz yani başlığın o bölümü “Sultān ibn
sultān el-ghuzāt” diye başlar. Bu düzeltilmiş okuma, Orhan’ın “Sultan” unvanı üzerinde
hak iddia etmediğini, sadece kendine “Gaziler Sultanı” dediğini ortaya çıkartır. Gerçek
unvan, kitabenin Orhan için sıraladığı “al-amir al-kabīr al-mu’azzam al mujāhid” (Yüce
Büyük Emir, Mücahit)’tir ve Wittek tarafından göz ardı edilmiştir. Dahası hükümdara
verilmiş olan unvanların kalanım okuma biçimi de tartışılır.
Wittek’in eserinin okumasını neye dayandırdığı konusunda bir işaret sunmadığı
göz önünde bulundurulursa, bu açıdan hatalarının sebeplerini belirlemek imkânsızdır.
Gerçekten de İstanbul’da Alman Arkeoloji Enstitüsü’nde çalışırken,13 1927-1932 arasında Bursa’ya gitmiş ve okumasını o sırada mı kaydetmiştir? Başka birisi mi onun yerine okumuştur? Ya da o sırada ulaşılabilen tek yayımlanmış metne, 1912’de yayımlanan
Ahmed Tevhid’in metnine mi dayanmıştır?14 Son açıklama pek akla yatkın gözükmüyor
çünkü Wittek eserinde Tevhid’den “bu kitabeyi ilk kez okuma girişiminde bulunan” 15
diye bahsederken, daha önceki bir çalışmasında (1934 tarihli Das Fürstentutn Mentesche [Menteşe Beyliği]) Tevhid’in Bursa kitabesini “tartışmasız yanlış okumuş” olduğunu
belirtmişti.16 Ancak, Tevhid’in okuması birçok açıdan Wittek’in okumasından üstündür.
Mesela, Tevhid, Orhan’ın unvanını açık ve seçik “al-amfr al-kabir” (Yüce Büyük Emir)
diye okur, “Sultan” diye değil. Benzer şeklide, Tevhid Orhan’a Wittek’in yakıştırdığı
“marzban al-afaq” (ufuklar serdarı) ve “bahlavan-i jihan” (cihan kahramanı) unvanını
vermez. Burada kitabenin son satırının kısmen zarar görmüş olduğunu belirtmekte fayda
var. Wittek’in bahlavan-i jihan’i okurken tahmin yürütmüş olması muhtemel ama (bence) meşrulaştırılması pahlavan al-zaman’dan (zamanın kahramanı) daha zor. Bir önceki
deyişi marzban al-afaq okumasına katılmak da zor. Daha kafa karıştırıcı olan Wittek’in
görmezden geldiği ya da gözden kaçırdığını, Tevhid, Kunter, Ayverdi ve diğerlerinin hep12 Kunter, 1942, s. 43-455 ve Levhalar, s. 437-438; Baykal, 1950, s. 174; Ayverdi, 1966, s. 59; Mantran, 1954, s. 89-90
ve Koyunluoğlu, 1935, s. 163.
13 Heywood, 1988, s. 10.
14 Tevhid, 1912, s. 318-320.
15 Wittek, 1938, s. 52, dipnot 26.
16 Wittek, 1944, s. 133, dipnot 441.
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sinin doğru okumuş olması. Sebep her ne ise Wittek’in 1337 kitabesini okuma biçimi
asıl metinden çeşitli açılardan ayrılır. Wittek’in 1934 çalışması Das Fürstentum Mentesche’de, 1337 kitabesinin hem fotoğrafını hem de ayrıntılı bir açıklamasını Rumtürkische
Studien I’de yayımladığını ima etmesi tuhaftır.17 Wittek bu ikinci eseri hiç yayımlamadığından kitabeyi yanlış okumasından kaynaklanan sorular hâlâ cevaplanamıyor.
Dahası, Wittek’in 1337 kitabesinde Osmanlı hükümdarına verilen unvanlar demeti “genelde Selçuklu Dönemi’nden klasik ve bundan çok farklı formülasyonların kullanıldığı” Osmanlı protokolünde “mutlak surette kendine hastır,” 18 yargısı korunmuş
belgeyle bağdaşmamaktadır. Kısaca gösterileceği üzere, “klasik” Selçuklu formülasyonları kullanan bu kitabedir (örneğin, al-amir al-kabir al-mu’azzam al-mujâhid...shujâ’
al-dawla tva’l-din vs.) ve bu açıdan diğer günümüze kalmış, Bursa’da muhafaza edilen
14. ve 15. yüzyıl Osmanlı kitabelerinden son derece farklıdır. Wittek’in tartışmasında bu
unvanları göz ardı etmeyi tercih etmesi onları silmez, 1337 Bursa kitabesinin eşsizliği ile
ilgili argümanını zayıflatır.
İlk Osmanlı başkenti Bursa’da günümüze kalmış en eski kitabeler üzerine yapılacak bir inceleme bile, Wittek’in iddiasını (ya da 1993’te Şinasi Tekin tarafından geliştirilmiş iddiayı) pek desteklemez. Ayrıca, Osmanlıların bu dönemde çok çeşit unvan kullandığını gösterir (hiçbiri Selçuk modellerine 1337 kitabesinin benzediği kadar benzemez).
Bu yüzden, ikisinden biri hiçbir biçimde tarihsel gerçekliği yansıtmayan hayal ürünü
iddialarda bulunuyor. Bunu takip eden keşfin gösterdiği üzere, Osmanlı hükümdarlarının
kitabelerinde muhafaza edilmiş olan unvanlara dayanarak kendilerini nasıl gördükleri
hakkında nihaî bir iddiada bulunmak zor.
1339’da inşa edilen Orhan Camii’ndeki (1417-1418 arasında girişilmiş büyük
restorasyonlar sırasında buraya yerleştirilmiş olan) esas kitabe şu unvanı içerir: “Gaziler
ve Mücahitler Sultanı, Osman oğlu Orhan Bey.”19 Bu kitabenin 1339’da cami inşa edildiğinde konulmuş, asıl kitabeyi tekrar edip etmediğini belirlemek imkânsız. Wittek (ve
Tekin’e) itiraz etmek gerekirse, ikinci Osmanlı hükümdarı Orhan için “Gaziler Sultanı”
unvanının kullanımı 1337 kitabesi okumasına has değildir.
Dahası, I. Bayezid tarafından 1399’da inşa edilen Büyük Cami’de (Ulu Camii)
unvanı sadece şu şekilde dile getirilir: “Es-sultan al-mu’azzam Bayezid Han bin Murad”
(Murad oğlu Yüce Sultan Bayezid Han).20 Burada da Wittek’in iddia ettiği gibi Osmanlı
hükümdarlarının 14. yüzyılda “Selçuk döneminin klasik ve bu unvan kümesinden oldukça farklı formülasyonları” kullandığına dair bir işaret yoktur. Bu pek de süslü ve uzun bir
unvan değildir.
17
18
19
20

Wittek, 1944, s. 133, dipnot 441.
Wittek, 1938, s. 15
Mantran, 1954, s. 90.
Mantran, 1954, s. 91.
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I. Bayezid’ın türbesinde mevcut kitabeden sonra gelen en eski kitabeyi oğlu
1406’da yaptırmıştır. Bayezid’e verilen payeler şunları kapsar: Murad Han oğlu Bayezid
Han, Yüce Sultan, Arap ve Acem Krallarının Kralı (diğer halkların kralı olduğu gibi). 21
En hafif deyişle, yakın zamanda Timur tarafından küçük düşürülen ve sonunda kendini
öldüren bir babanın oğlu olduğunu hesaba kattığımızda bile, I. Bayezid’in (kitabenin dediği üzere) “Arap ve Acem Krallarının Kralı” olduğunu iddia etmek için hayal gücümüzü gerçekten zorlamamız gerekiyor. Bu kitabenin gösterdiği şey, devletin varlığının ilk
yüzyılında gerçeklik ve Osmanlı kitabelerinde bazen görünen cafcaflı unvanlar arasında
bir uçurum olduğu. Dahası eğer 1406 civarı Emir Süleyman hâlâ kendini “Arap ve Acem
Krallarının Kralı”nın oğlu olarak yere göğe koyamıyorsa, Ahmedî’nin destanının hamisi
Emir Süleyman’ı babasının deliliklerinden uzak tutma amacıyla yazdığını öne süren argümanımızı kuvvetlendirdiğini gösterir. Emir Süleyman, babasının intiharının üstünden
üç sene geçtiğinde bile nasıl hayatta kalacağına endişelenmek yerine, tüm dünyada bir
İslâm İmparatorluğu rüyasına sarılmıştı. Gerçekten de yol gösterilmeye ihtiyacı olan bir
genç adamdı.
Son olarak, bir zamanlar Bursa Kalesi’nin girişini süsleyen, 1418 senesinden
kalma bir inşa kitabesi (şimdi Bursa Müzesi’nde muhafaza ediliyor) Emir Süleyman’ın
babası Bayezid için kullandığı unvanın geçici bir sapmadan başka hiçbir anlama gelmediğini hissettirir. I. Mehmed’in kendisine şu şekilde hitap etmesi bize daha tanıdık gelir:
“Es-sultan ibn es-sultan. Sultan Mehmed bin Bayezid Han” (Sultan, Sultanlar oğlu, Bayezid Han oğlu Sultan Mehmed).22
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Özet
Kuruluş dönemine ait Osmanlı mimarisinin
çekirdeğini oluşturan Bursa dönemi eserleri
inşa edilirken dini ve sivil mimari mekânlarda
hızla yeni tasarımlar ve denemeler sürecine
girilmiştir. Bir yanda Selçuklu mescidlerinden
gelen mimarinin etkisi görülürken Bursa’da
verilen ilk eserler mekânı geliştirme
teşebbüslerinde ilk oluşumlara işaret
etmektedir. Bir uç beyliği olarak kurulan
Osmanlı’nın büyük devlet olma hayali,
mimari gelişmelerde de bir büyüme hedefini
beraberinde getirmiş olacak ki, Anadolu
Beyliklerinden devralınan birikim ile yeni
bir sentez gerçekleşmiştir. H. 630-805/M.
1230-1402 tarihlerine tekabül eden yaklaşık
200 senelik mimari oluşum “Bursa üslûbu”
olarak adlandırılmıştır. Sultan I. Murad’ın
Bursa’da Hisar içinde H. 767/M. 1365’te
inşasına başlattığı Şehadet Camii, bu dönem
mimarisinin karakterini taşımaktadır. Bu
karakterin oluşumunda Anadolu’da “Camii
Kebir” vasfıyla inşa edilen çok ayaklı ulu
camiden vazgeçilmiş, ayak veya direklerin
bölmediği büyük kubbe altında daha toplu
ve merkezî bir mekâna ulaşma gayreti etkili
olmuştur. Ancak planda merkezileşme fikri

BURSA
ŞEHADET MOSQUE
Abstract
While the Bursa Period works belonging
to the establishment period, which constitute the core of the Ottoman architecture,
were being built, new designs and trials
were rapidly initiated in religious and civil
architectural spaces. While the influence
of the architecture coming from the Seljuk mosques is observed on the one hand,
the first works in Bursa point to the first
formations in the attempts to develop the
space. Established as a frontier, the dream
of the Ottomans to become a great state
will have brought along a goal of growth
in architectural developments, and a new
synthesis has been realized with the accumulation inherited from the Anatolian
Principalities. Approximately 200 years
old architectural formation corresponding
to the dates of H. 630-805/ G. 1230-1402
was named as “Bursa Style.” The Şehadet Mosque, which was started to be built
by Sultan Murad I in Hisar in Bursa in H.
767/G. 1365, carries the character of the
architecture of this period. In the formation of this character, the effort to abandon the multi-legged grand mosque built

henüz çekirdek haldedir ve çok yenidir. Bu
aşamaya gelmeden önce uzunca bir dönem
kanatlı camii denemeleri olacak bunun
yanı sıra tek kubbeli cami ve mescidlerin
inşasına devam edilecektir. H. 740/M. 1339
tarihli Orhan Camii ve Şehadet Camii’den
bir sene sonra inşasına başlanan Çekirge’de
Hüdâvendigâr Camii 1366-1385, bir arayış
olarak kanatlı camii üslûbunu sürdürürken,
Şehadet Camii art arda iki kubbesi ve yanlarda
tonozlu örtü sistemiyle farklılaşmaya giden
yeni bir girişim olmuştur. “Camii Kebir”
vasfıyla bir numune olarak ortaya konulan
eser, Osmanlı’nın Bursa üslûbunda pratik ve
önemli denemelerinden birisi olarak sonraki
arayışlara zemin hazırlamıştır.
Bu bildiride, kuruluş dönemi Osmanlı
mimarisinin ilk ve önemli mimari
denemelerinden biri olan Şehadet Camii’nin
büyük ve toplu bir mekân tasarımında
çekirdekten bir arayış eseri olarak nitelikleri;
plan tasarımı, başlıca mimari elemanları, örtü
ve taşıyıcı sistemleri, süsleme üslûbu, özgün
tarafları, inşasından bugüne kadar geçirdiği
onarımlar ele alınmıştır. Ayrıca, Şehadet
Camii ile ilgili en çok tartışma ve merak
konusu olan planı ve örtü sistemi hakkında
ileri sürülen görüş ve iddialar yeniden ele
alınarak değerlendirme konusu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bey Sarayı, Bursa,
Camii, Osmanlı Mimarisi, Şehadet Camii

in Anatolia as “Mosque Kebir” and to
reach a more collective and central place
under the big dome that is not divided by
feet or poles has been effective. However,
the idea of centralization in the plan is still
core and very new. Before reaching this
stage, there will be winged mosque trials
for a long time, as well as the construction
of single-domed mosques and masjids will
continue. Hüdâvendigâr Mosque G. 13661385 in Çekirge, which started to be built
one year after the Orhan Mosque and Şehadet Mosque dated H. 740/G. 1339, continued the winged mosque style as a quest,
while the Şehadet Mosque was a new attempt to differentiate with its two domes
and the vaulted cover system on the sides.
The work, which was presented as a sample with the attribute of “mosque kebir”,
laid the groundwork for future searches as
one of the practical and important experiments of the Ottoman Empire in Bursa
Style.
In this paper, the characteristics of the Şehadet Mosque, one of the first and important architectural experiments of the Ottoman architecture in its founding period, as
a work of search from the core in a large
and collective space design; plan design,
main architectural elements, cover and
carrier systems, ornamentation style, original aspects, repairs it has undergone since
its construction are discussed. In addition,
the views and claims made about the plan
and the covering system, which are the
most controversial and curious about the
Şehadet Mosque, were reviewed and evaluated.
Keywords: Bey Palace, Bursa, Mosque,
Ottoman Architecture, Şehadet Mosque
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BURSA ŞEHADET CAMİİ
Şehadet Camii, Sultan I. Murad tarafından H. 767/M. 1365 tarihinde Bursa Hisar içinde, Osman ve Orhan Gazi türbelerinden Muradiye’ye giden yol üzerinde Bey
Sarayı’nın bulunduğu yerin karşısında inşa ettirilmiştir. Bey Sarayı’nın olduğu tahmin
edilen yerde bugün askeri yerleşke bulunmaktadır (Fotoğraf 1).
Cami, Hisar içinde olması nedeniyle Kale Camii, Bey Sarayı karşısında bulunması nedeniyle de Saray Camii adıyla da bilinmektedir. Ancak Sultan I. Murad raiyyetindeki vezirler, şeyhler, ünlü bilginler ve eşraftan kimselerle burayı açtıktan hemen sonra
Kosova’ya hareket etmiş ve orada şehit düşmüştür. Halk arasında, Sultan Murad’ın vakit
namazlarına gelemediği, bunun tepkilere neden olması nedeniyle bu camiyi yaptırdığı
ve namaz kıldığına şehadet ettiği gerekçesiyle bu ismi aldığı dillendirilmektedir. Ama
kaynakların çoğunun belirttiği gibi Sultan Murad’ın Kosova’da gösterdiği şecaat ve
şehadeti nedeniyle henüz yeni açılışını gerçekleştirdiği camiye Şehadet Camii denmesi
kuvvetle muhtemeldir.1
Caminin ne inşa ne de tamir kitabesi bulunmaktadır. Bugün doğu kapısı üzerinde
bulunan kitabe ise 1855 depreminde yıkılmış olan Orhan Gazi Camisi’ne aittir (Fotoğraf
2). Orhan Gazi’nin Ulucami’nin doğusunda bulunan camisi ile Hisar içinde inşa ettirdiği camisi karıştırılmaktadır. Ayverdi, Hisar içindeki Orhan Camisi’nin, Osman Gazi’nin
Türbesi ile Bey Sarayı arasında bulunduğunu belirtir.2 Depremde yıkılan Orhan Camisi’nin kitabesi Şehadet Camisi’nin tamiri esnasında doğu kapısı üzerine konulmuştur.3
Albert Gabriel bu kitabeden hareketle bu camiyi Orhan Gazi’nin yaptırdığını ve kitabenin bu yapıya ait olduğunu belirtip, Şehadet Camisi’nin kıble yönündeki 20 derecelik
batıya meylin bütün Orhan devri camilerinde olmasını da delil olarak sunar.4 Hâlbuki
Aşıkpaşazâde Tarihi’nde cami ile alakalı olarak; “Sultan I. Murad kendisine Bursa’da
Saray Kapısı’nda bir cami yaptı,” ifadesi bulunmaktadır.5 Ayverdi de 1286 seneli vakıf kaydında “Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn hazinesinden mazbut evkafdan Hüdâvendigâr
1 Camiin isminin menşei konusunda pek çok yazar görüş beyan eder. Bunlardan bazıları şunlardır: Ziya, 2008, s. 32;
Abdülkadir, 2008, s. 74; Doktor Osman Şevki, 2007, s. 68.
2 Ayverdi, 1966, s. 58.
3 Denizli, 1983, C. III, s. 172. 173. Bu çalışmaya göre bugün Şehadet Camii doğu kapısı üzerinde bulunan ve aslen Orhan
Camii’ne ait olan kitabe 55 x 75 cm ölçülerinde mermerden olup, Arapça olarak dört satır halinde ve etrafında kuşak
yazısıyla üzerinde şunlar yazılıdır:
1
Besmele
2-3 İhlas Suresi
4
Tarih-i Senete semânîn ve selâsîne ve seb’a mie (738)
Kuşak yazısı:
Allahümmağfir lisâhibi hâze’l-mescide ve hüve’l-emîru’l-kebîru’l-muazzam el mücâhid
Sultânu’l-guzât gâzî bin gâzî şücâü’d-dünyâ ve’d-dîn
El-âfâk yemînü’l-eymân Orhan bin Osman edâma’llahu ömrahû
Emera mescidi’l-mübârek li rızâi’l-lâhi Teâlâ Men benâ mesciden bena’l-lâhu lehû beyten fi’l-cenneti.
4 Gabriel, 2010, s. 45.
5 Âşıkpaşazâde, 2003, s. 117.
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Gaazî vakf-ı şerifinden mahrûse-i Bursa’da Hisar dâhilinde vâkı’ Şehâdet Câmi-i şerifi
dinmekle ma’rûf câmi-i kebîr vakfı” ibaresini alıntılayarak, caminin Sultan I. Murad tarafından inşa ettirildiğini ispat eder.6
Şehadet Camii üzerine yapılan çalışmalarda en çok tartışılan konunun caminin
planı olduğu görülür. 1855 depreminde büyük hasar gören cami kırk sene kadar âtıl vaziyette kaldıktan sonra 1892 yılında dönemin Bursa Valisi Mahmud Celâleddin tarafından
restore edilerek bugünkü şeklini almıştır. Kâmil Kepecioğlu, caminin tamirinin 27 Nisan
1891 tarihinde başladığını belirttiği yazıda o günü şöyle anlatır: “Bu hafta Bursa’nın
imari bakımından en önemli bir hafta idi. Mihaliç yolu, şimendifer yolu, Mevlevîhane
küşadı ve darülaceze adıyla bir yoksullar evi açılmıştı. Caminin inşaatına başlanma töreninde Bursa’nın hemen bütün halkı, ihtiyar, genç, kadın ve erkek görmeye gitmişlerdi.
Kalabalığın tarifi kâbil değildi. Valinin kısa bir söylevi ve hocaların duaları ve sıbyan
mektebi çocuklarının körpe ve ince âmin sesleriyle kurbanlar kesildi. Valinin bizzat enkazı nakletmeye başlaması memurları, ahâliyi gayrete getirerek herkes takım takım enkazı
kaldırdılar.”7
Kazım Baykal caminin önceki planının dokuz kubbeli olduğunu belirtir.8 Gabriel
ise caminin Ulucami gibi çok ayaklı veya Orhan Gazi Camii’ninki gibi kanatlı cami planında olup olmadığını anlamak için zeminde sonda çalışması yapılması gerektiğini belirtir. Ama kitabında yalnızca bugünkü gibi art arda iki kubbeli planına yer vermiştir. Cami
üzerine yapılmış çalışmaları mukayeseli olarak inceledikten sonra görüşlerini belirten
Ayverdi’nin tezi en makul görünendir. Ona göre cami ilk yapıldığında kıble istikametinde
art arda iki kubbe ile yanlarda aynı yönde uzunlamasına dikdörtgen biçiminde ikişerli
çapraz tonozlarla örtülü bulunmaktadır.9 Bugün doğu ve batı duvarları içinde kalmış bulunan iki ağır pâye kubbelerle birlikte tonozların da harimdeki taşıyıcıları durumundadır. Aynı şekilde kıble ve kuzey duvarlarında ikişer, doğu ve batı duvarlarında ise birer
gizli ayak ise cephelerdeki taşıyıcılardır (Plan 1). Caminin kuzeyinde ise dört kubbeli
bir son cemaat revakı ile kuzeydoğu köşesinde revak hizasında minare bulunmaktaydı.
Vali Mahmud Celâleddin Bey’in 1892 yılında yaptırdığı tamirde kuzeydeki revak ile yan
sahınlar kaldırılmış, eski minarenin biraz güneyine yeni minare inşa edilmiş, kubbeleri
tutan harimdeki ayakların arası duvarla kapatılmıştır (Plan 2).10 Güney duvarına yaslı iki
payanda duvarının ise 17. ve 18. yüzyıllara ait olduğu pek çok yerde ifade edilmektedir
(Fotoğraf 3). Caminin en son 1957 yılında tamir edildiğini ve bu tamirin aslına uygun
olarak yapıldığını belirten Arzu Ispalar Çahantimur, bu ifadesiyle 1892 yılında Vali Mahmud Celâleddin Bey’in yaptığı tamirin aslına sadık kalındığını belirtmiş olmalıdır.11
6 Ayverdi, 1966, s. 267.
7 Kepecioğlu, 2009, C. IV, s. 144.
8 Baykal, 1993, s. 56; Vassaf, 2010, s. 101; Hasan Taib Efendi, 2006, s. 50.
9 Ayverdi, 1966, s. 273.
10 Denizli, 1983, s. 174.
11 Çahantimur, 2007, s. 276.
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Ayverdi, Kazım Baykal ile birlikte 1962 yılında camide bir sondaj çalışması yapmıştır. Bu çalışma ile yan duvarları, ayak temellerini ve 30 cm altta eski zemin tuğlalarını
bulmuştur. Ancak bahçe zemininin betonla kaplanması nedeniyle son cemaat revakı ve
eski minarenin yer tespiti konusunda tam muvaffak olamamıştır. Ancak Sultan Abdülhamid koleksiyonunda bulunan fotoğraflar ile Sedat Hakkı Eldem’in fotoğraflarından
istifade ettiğini belirten Ayverdi elde ettiği sonuçları çizdiği restitüsyon planlarıyla ortaya koymuştur. Yine müellif mihrabın ve mihrap duvarının orijinal olduğunu belirterek,
duvarın eski üslûpta üç sıra tuğla bir sıra taş duvar örgülü olduğunu, taşlar arasında dikey
tuğlaların yer aldığını ifade eder. Ancak bugün dış ve iç duvarların tamamen sıva ile kapatılmış olmasından bunun doğruluğunu tespit edemedik (Fotoğraf 4).
Bugünkü haliyle cami dıştan 29,25 x 15,15 m ölçülerindedir. Mihrap önündeki
kubbe 18,94 m; kuzeydeki ise 19,30 m yüksekliğe sahiptir. Her ikisinin de kubbe çapları
11,24 m’dir (Fotoğraf 5). Mart 2021 tarihinde alan araştırmasında yaptığımız ölçümlerin, muhtemelen sıvadan kaynaklanan farklar nedeniyle Ayverdi’nin rölöve çizimleriyle
örtüştüğü görülmüştür. Bu nedenle yeni bir plan çizimi yapılmayıp Ayverdi çizimleri
ekte gösterilmiştir. Ayverdi’nin de belirttiği gibi mihrap yapıldığı dönemin özelliklerini
taşımakta olup, orijinaldir (Fotoğraf 6). Dikdörtgen kesitli mihrabın üzeri sekiz sıra stalaktit ile nihayetlenir. Mihrap nişinin etrafındaki pervazlar ve tepelik kısmı süslemeleri
oldukça yenidir. Dikey beyzi formlu kandil panosu içinde İsrâ Suresi 84. Âyet müsennâ
tarzda yazılmıştır. Hattatı belli olmayan yazının yerel işçilikle ve basit bir kalitede olduğu
görülmektedir (Fotoğraf 7).
Kepecioğlu’nun ifadesi ve Abdulhamid arşivindeki fotoğraflara göre ilk minare
Bursa Ulucami minaresi gibi kalın ve tuğladan iken, Vali Mahmut Celâleddin Bey’in
tamirinde taştan ve daha ince yapılmıştır (Fotoğraf 8).12 Büyük Bursa depreminden
yaklaşık on yıl önce 1844 yılında minarenin külahı tamir görmüş ise de depremden
kurtulamamıştır. Aynı tamirde cümle kapısının iki yanına iki iyon başlıklı sütun ilave
edilmiş, alt ve üst sıra pencereler dönemin üslûp anlayışına uygun olarak Türk Ampir
üslûbunda tamir edilmiştir (Fotoğraf 9).
Minber 3,85 m uzunluğunda, kürsü hizasına kadar 5,00 m yüksekliğindedir. 0,80
m enindeki tamamen ahşaptan yapılmış olup 13 basamaklıdır (Fotoğraf 10). Minber
aynalığı basit oyma tekniğinde hazırlanmıştır. Minberin, vaaz kürsüsünün ve hanımlar
mahfilinin korkulukları birbirinin tekrarı mahiyetinde benzer motif işlemeli olup, 1892
yılı tamirine ait olmalıdır. Aynı şekilde cümle kapısı kapı kanatları da 1892 tamirine isabet eden Sultan Abdülhamid devri eserlerinin bir örneğini teşkil etmektedir.
Vaaz kürsüsü ise 1,00 x 0,80 m ebatlarında ve 1,70 m yüksekliğindedir (Fotoğraf
11). Köşelerde yivli sütunların keskin hatlar oluşturduğu kürsünün yüzleri kurs biçimli
12 Kepecioğlu, 2009, C. IV, s. 145.

264

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

geometrik şekiller ve bunların içindeki yıldız motiflerinin işlendiği basit ajur tekniğinde
çalışılmıştır.
Cami hariminde kuzey duvarı boyunca ve ona yaslı olarak inşa edilmiş bulunan
ahşap hanımlar mahfili sahına 2,90 m girinti yapar. Kuzey duvarına sabitlenmiş 33 ahşap
kirişin üzerine bina mahfili, cami hariminde yer alan, araları 4,00 m olan iki ahşap direk
tutar (Fotoğraf 12).
Camide süsleme olarak mihrap nişinin etrafında, kubbelerin ortalarında, alt sıra
ve tepe pencerelerinin alınlıklarında barok kalemişi süslemeler yer almaktadır. Kahverengi ve mat sarı rengin ağırlıkta olduğu süslemeler oldukça sade ve birbirinin tekrarı
mahiyetindedir. Güneydeki kubbenin kalemişleri, uçlarda palmetle nihayetlenen birbirine geçme on altı köşeli bir yıldız motifi bulunur. Motifin kontörleri beyaz, gölgeleri mavi
renkte verilmiştir. Aralara rûmî motiflerinin yerleştirildiği motif bütünü yaldız rengin
hâkim olduğu hareketli ve girift bir yapı oluşturur.13
Kuzey kubbe merkezindeki kalemişi ise sekiz köşeli yıldız motifi teması oluşturur. Kolların birleşiminden oluşan kandil motiflerinin kaidesinde büyük rûmî motifleri
meydana gelmiştir. Pencere alınlıklarındaki ve duvar bedenlerinin ortalarındaki süslemelerde ise palmet, rûmî ve kıvrık dallar dolanmaktadır. Kapıların iç yüzleri alınlıklarında
da benzer süslemeler bulunmaktadır. Bunlarda palmet ve rûmîlerin oluşturduğu kompozisyonlar daha koyu renkte gölgelendirilmiş, kıvrık dallar ile rûmîler birbirine dolanarak
hareket tesis edilmiştir (Fotoğraf 13).
Kubbelerin isnat ettiği pandantiflerde ise Lafzatullah, Hz. Muhammed (as), Hz.
Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin (r. anhüm) isimleri
panolar halinde bulunur. Hanımlar mahfilinin de dayandığı kuzey duvarı üstünde bir de
“Yâ Hazreti Bilâl-ı Habeşî” yazısı yer alır. Hz. Hüseyin levhası altındaki ketebe kaydındaki kayıttan, yazıların hattatının Mehmet Tâhir olduğu anlaşılmakta ama tarih belirtilmemektedir (Fotoğraf 14).
Bugün caminin kuzeyinde eski son cemaat revakı yeri, doğu ve batı cenahlar
zemini taş döşeli olarak yine boş avlu görünümündedir. Caminin güneydoğu köşesinde helalar, güney kısmında ise ardiye olarak kullanılan üstü açık mekân bulunmaktadır.
Caminin güney duvarı köşesinde küçük bir hazire yer alıyorsa da metruk durumdadır ve
taşlar topraktan çıkarılmayı beklemektedir.
Osmanlı mimarisinin ilk iki asrı Bursa üslûbu adıyla bilinir. Bu dönem bir yandan Anadolu Selçuklu mimari mirasının devamı niteliğinde, bir diğer yandan yeni plan
teknik denemelerin hayat bulduğu bir devreyi ifade eder. Orhan Gazi’den itibaren kanatlı
13 Çalıkuşu, 2010, s. 40.
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cami planı ile dini mimaride bir yenilik gerçekleştirilmeye başlanmıştı. Bu plan cami
harimini ayaklardan kurtarmakla birlikte büyük yekpare bir sahın oluşumuna izin vermiyordu. Anadolu Selçuklu ulu cami plan tipi ise cemaat arasını bölen parçalı yapısıyla
çok istenmiyor olacak ki, arayış kendini hissettirmekteydi. Orhan Gazi ile başlayan bu
plan arayışı Sultan I. Murad devrinde de devam etti. Çekirge’de bulunan Hüdâvendigâr
Camii, üst kata ilave edilen medrese binasıyla bu arayışın en açık delilidir. Her ne kadar bu uygulama revaç bulmamış ve bir daha tekrar edilmemiş olsa da denemelerin önü
kapanmadı. Bursa Şehadet Camii de böyle arayış döneminin bir eseri olarak karşımızda
durmaktadır. Mihrap aksı üzerinde art arda iki kubbe ile yanlarda buna ilave edilmiş
tonozlu yan sahınlar “Cami-i Kebîr” vasfına uygun pratik bir deneme olarak değerlendirilebilir. Ama tonoz ayaklarının dışta kalan taşıyıcılarının statiği 1855 Bursa depremine
dayanamamış, harimdeki iki paye ile büyük bir mekân oluşumunun bir numunesi olmuştur. Deprem sonrası tamirler aslına uygun olanı korumayı amaçlamaktaydı. Ancak
19. yüzyılın Batı etkisindeki üslûbuyla eser bambaşka bir hüviyete kavuştu. Malzeme,
süsleme ve diğer litürjik ögelerle adeta yeni bir kimlikle bulunduğu şehrin karakteristik
özelliklerinden uzak, bir yabancı gibi günümüze geldi.

Plan 1. Şehadet Camii Restitüsyon Planı (Çizim: Ekrem Hakkı Ayverdi).
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Plan 2. Şehadet Camii Rölövesi (Çizim: Ekrem Hakkı Ayverdi).

Fotoğraf 1. Şehadet Camii genel görünüm.
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Fotoğraf 2. Orhan Camii kitabesi.

Fotoğraf 3. Şehadet Camii güney duvarı payandaları.
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Fotoğraf 4. Şehadet Camii güney duvarı.

Fotoğraf 5. Şehadet Camii kubbeleri.
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Fotoğraf 6. Şehadet Camii mihrabı.

Fotoğraf 7. Şehadet Camii mihrap nişi kandil motifi.
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Fotoğraf 8. Şehadet Camii minaresi.

Fotoğraf 9. Şehadet Camii kuzey cephesi.
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Fotoğraf 10. Şehadet Camii minberi.

Fotoğraf 11. Şehadet Camii vaaz kürsüsü.
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Fotoğraf 12. Şehadet Camii hanımlar mahfili.

Fotoğraf 13. Şehadet Camii kubbe içi kalemişi			
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Fotoğraf 14. Hat levhası
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ALAEDDİN BEY MOSQUE AND
ITS PLACE IN EARLY OTTOMAN
ARCHITECTURE
Özet
Bursa’nın fethinden kısa bir süre sonra 1326
yılında Osman Gazi’nin oğlu ve Orhan
Gazi’nin ağabeyi Alâeddin Bey tarafından
yaptırılmıştır. Osmanlı camilerinin ilki olarak
kabul edilmektedir. Âşıkpaşazâde ve Neşrî
gibi erken Osmanlı dönemi ile ilgili bilgi
veren kaynaklar, Alâeddin Bey’in Bursa
Hisarı içinde yaptırdığı mescidin (caminin)
yanında evinin de olduğunu belirtirler. Bursa
Vakfiye Defteri’ndeki H.733 (M.133233) tarihli vakfiyesinden Çatalburgaz ve
Fodra (Alaaddinbey) köylerinin bu mescide
(camiye) vakfedildikleri öğrenilmektedir.

Abstract
It was built by Alâeddin Bey, son of Osman Gazi and brother of Orhan Gazi, in
1326, shortly after the conquest of Bursa.
It is considered the first of the Ottoman
mosques. Sources that give information
about the early Ottoman period such as
Âşıkpaşazâde and Neşrî state that Alâeddin Bey had his house next to the masjid (mosque) built in Bursa Fortress. It
is learned that Çatalburgaz and Fodra
(Alaaddinbey) villages were devoted to
this masjid (mosque) from the foundation
dated H.733 (G.1332-33) in the Bursa
Foundation Book.

Cami, H.726 (M.1326)’da inşa edilmesinden
sonra, 1855 yılındaki büyük depremde epeyce
zarar görmüş ve son cemaat yeri yıkılmıştır.
Cami inşa edilirken çevrede yer alan Bizans
yapıları değerlendirilerek, caminin son
cemaat yeri revakında devşirme malzeme
olarak Korinth ve İon üslûbunda sütunlar
kullanılmıştır. H.1278 (M.1861-62) tarihinde
onarım gören yapı, 1960 yılında ise Bursa
Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından
ve son olarak da 2018 yılında Vakıflar Bölge
Müdürlüğü tarafından onarılmıştır.

After the mosque was built in H.726
(G.1326), it was badly damaged in the
big earthquake in 1855 and the last congregation place was destroyed. While the
mosque was being built, the Byzantine
structures in the surrounding were evaluated and Corinthian and Ionic columns
are used as spolia in the portico of the last
congregation place of the mosque. The
building, which was repaired in H.1278
(G.1861-62), was repaired by Bursa Antiquities Lovers Institution in 1960 and finally by the Regional Directorate of Foundations in 2018.

Anahtar Kelimeler: Bursa, Cami, Osmanlı,
Mimari, Devşirme Malzeme

Keywords: Bursa, Mosque, Ottoman, Architecture, Spolia

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

ALÂEDDİN BEY CAMİİ
Bursa’nın fethinden kısa bir süre sonra 1326 yılında Osman Gazi’nin oğlu ve Orhan Gazi’nin ağabeyi Alâeddin Bey tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı döneminin ilk camisi olma özelliğini taşıyan Alâeddin Cami; Bursa’nın en eski yerleşim merkezi Hisar’da
Alaeddin Camii Caddesi’nin başında bir avlu içerisinde yer almaktadır. Avlu içerisinde
caminin kuzey doğusunda haziresi vardır. Avlu duvarına kuzey yönden bitişik olarak ise
bir çeşmesi bulunmaktadır. Cami’nin batısında olduğu bilinen hamamdan ise günümüze
herhangi bir iz gelememiştir.
Hisar içinde mescit ve hamam yaptırdığı için Alâeddin Bey’in ismi mahalleye
verilmiş ve günümüzde de bu şekilde anılmaktadır. Erken Osmanlı dönemini anlatan
Âşıkpaşazâde ve Neşrî gibi kaynaklar, Alâeddin Bey’in Bursa Hisarı içinde yaptırdığı
mescidin (caminin) yanında evinin olduğunu yazmaktadır.1
Osman Bey’in vefatından sonra Beylik ileri gelenleri ve Osman Bey’in çocukları tarafından yapılan istişarede Orhan Bey, ağabeyi Alâeddin Bey’in tahta geçmesini
önermiştir. Alâeddin Bey ise Devlet büyüklerinin de uygun gördüğü gibi yıllarca babası
Osman Bey ile savaş meydanlarında yer alan kardeşi Orhan Bey’in tahta geçmesinin
daha uygun olduğunu söylemiştir. Böylece Alâeddin Bey taht hakkından feragat ederek
tahta Orhan Bey geçmiştir. Alâeddin Bey Camii’nin avlusunda haziresi olmakla birlikte,
Alâeddin Bey’in mezarı, yine Bursa Hisar’da bulunan Osman Gazi Türbesi’nde babası
ile yan yanadır.
Hisar içindeki Alâeddin Camii’nin haricinde Alâeddin Bey’in Kükürtlü’de
yaptırdığı bir zaviyesi ve Kaplıca Kapısı’nın hemen yanında kendi adına yaptırdığı bir
mescidinin (camisinin) daha olduğu bilinmektedir. Bazı belgelere göre ikinci caminin
Kaplıca Kapısı’nın bitişiğinde değil Kükürtlü Hamamı’nın yanında olduğu ve 16. yüzyıl
belgelerinde yapının halen var olduğu belirtilmektedir.2 Aynı bâni tarafından birbirine
yakın iki mescidin yapılma ihtimali tahminimizce daha düşük olduğundan bir mescidin
Kükürtlü’deki zaviyeye yakın olması, diğer mescidin ise Hisar içinde mevcut Alâeddin
Camii olduğu akla daha yatkın görülmektedir.
Bursa Vakfiye Defteri’ndeki H.733 (M.1332-33) tarihli vakfiyesinden Çatalburgaz
ve Fodra (Alaaddinbey) köylerinin bu mescide (camiye) vakfedildikleri öğrenilmektedir.3
Alâeddin Camii, Osmanlı dönemi camileri içerisinde tek kubbeli, kare planlı ve
son cemaat yeri olan plan şemasının ilk örneğidir. Dıştan moloz taş, kesme taş, küfeki
taşı ile yatay ve dikey olarak kullanılan tuğladan oluşan almaşık duvar örgülü asıl ibadet
1 Eyice, 1989, s. 323.
2 Kaplanoğlu, 2003, s. 63-64.
3 Eyice, 1989, s. 323.
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mekânı, içten 8,13x8,30 m. ölçüsünde4 kare planlı olup, üzeri dıştan kurşunla kaplı kubbe
ile örtülüdür. Asıl ibadet mekânının önünde üç bölümlü bir son cemaat yeri vardır. Son
cemaat yeri içeriden büyük bir tekne tonozla örtülü olup, tonozun orta bölümünde küçük
bir kubbe yer almaktadır. Son cemaat yeri revakı Bizans dönemine ait Korinth ve İon
üslûbunda başlıkları olan dört adet devşirme sütundan oluşmakta ve sütunlar birbirine
tuğladan sivri kemerlerle bağlanmaktadır. Kemerlerin üzerinde ise cephe moloz taşlarla
örülü olarak devam etmekte ve üç sıra kirpi saçakla sonlanmaktadır. Günümüzde son cemaat yerinin kemer araları camekân şeklinde kapatılmıştır. Son cemaat yerinin batısı asıl
ibadet mekânının uzantısı olan taş-tuğla örülü duvarla kapalıdır. Son cemaat yerinin doğusuna ise bitişik minaresi bulunmaktadır. Minare kaidesi taş ve tuğla ile almaşık duvar
örgülüdür. Tuğla örülü minare gövdesinden yukarıya doğru tuğladan yapılan silindirik bir
bilezik, şerefe altında ise tuğladan dört sıra mukarnas ve mukarnasların ucunda mermerden süslemeler yer almaktadır. Mukarnastan sonra gelen şerefe kısmının ise yenilendiği
düşünülmektedir. Minare konik biçiminde kurşunla kaplı bir külâhla örtülüdür.
Caminin doğu ve batı cephelerinde, 1861’de basık kemerli ve taş söveli olarak
değiştirilen özgün pencerelerin tuğla kemer kalıntıları görülmektedir. Yapının pencereleri doğu, batı ve kuzey yönde ikişer adet olup, basık kemerli toplam altı adet pencereye sahiptir. Ayrıca yapının almaşık duvar örgülü doğu ve batı cephelerinde de devşirme
malzeme kullanıldığı görülmektedir. Cami ana beden duvarları üç sıra tuğla dizisi ile
sonlanmaktadır.
Yapıldığında minbersiz bir mahalle mescidi şeklinde inşa edildiği tahmin edilen
mescidin (caminin), Pınarbaşı’nda bulunan Bursa Mevlevihanesi’nden getirilen minberle
camiye dönüştürüldüğü bilinmektedir. Kâzım Baykal cami içerisinde iki tane eski şamdan olduğunu ve üzerinde “Merhum Sultan Alaeddin vakfıdır sene 1113” yazılı olduğunu söylemekte5 ise de günümüzde camide eski şamdan görülmemektedir. Asıl ibadet
bölümünün kuzeyinde merdivenle çıkılan, küçük ebatlarda ahşap bir kadınlar mahfili
bulunmaktadır.
Cami içerisinde 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen kalem işi bezemeler yer almaktadır. Mihrapta perde ve kandil motifi, kubbe eteğinde birbirine kuşaklarla bağlanmış
çiçek buketleri, kubbeye geçiş öğesi olan Türk üçgenleri üzerinde içerisinde isimler bulunan bitkisel bezemeler, kubbe göbeğinde ise yine bitkisel bezemeler bulunur. Bütün bu
süslemeler Türk Baroğu ve rokoko üslûbunun özelliklerini göstermektedir.
Caminin kuzey doğusunda avlu içerisinde kalan hazirede Alâeddin Bey vakfında
görev yapan kişiler ve ailelerine ait mezar taşları olup, 18. yüzyıla ait altı adet, 19. yüzyıla ait ise bir adet mezar taşı bulunmaktadır. 19. yüzyıla ait mermer ve yüksek sandukalı
mezarın birkaç yerinde nar tabağı motifi dikkat çekmektedir.
4 Eyice, 1989, s. 323.
5 Baykal, 1950, s. 66-67.
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Yapının çeşitli dönemlerde onarımlar gördüğü bilinmektedir. 1635 yılında cami
kubbesinin kurşunları yenilenmiştir.6 Cami, Bursa’da meydana gelen 1855 depreminde
oldukça zarar görerek, son cemaat yeri revakı yıkılmıştır. H. 1278’de (1861-62) Sultan
Abdülaziz döneminde yapılan onarımda, caminin özgün kısımları değiştirilerek revakı
yeniden inşa edilmiştir. Ön cephesine üçgen bir alınlık eklenmiş ve bir kısmı yıkılan
minaresi de onarılmıştır.7 Doğu cephesinde yer alan tuğla kemer izlerinden günümüzde
mevcut olan basık kemerli pencerelerin de 1861 yılında yapılan onarımda değiştirildiği düşünülmektedir. 1960 yılında ise Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından
restore edilmiştir.8 1960 yılında yapılan restorasyonda son cemaat yerine yapılan üçgen
alınlık kısmı kaldırılarak yapı cephesi özgün haline dönüştürülmüştür. Mülkiyeti Vakıflar
Genel Müdürlüğü’ne ait olan yapı son olarak Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce 2018
yılında onarılmıştır.
Avlu içerisinde doğal anıt olarak tescilli yüz otuz beş yaşındaki selvi ağacı, avlunun dışında çeşme önündeki meydanda ise doğal anıt olarak tescilli iki yüz on yedi
yaşında bir çınar ağacı bulunmaktadır.
Avlu duvarları taş ve ahşap karkastan yapılmış olup, iki sıra kirpi saçakla sonlanmaktadır ve alaturka kiremitle örtülüdür. Avlu duvarına lokma parmaklıklı geniş ve
dar ölçülerde altı adet pencere açılmıştır. Cami’nin kuzeyinde avlunun dış duvarında
inşa edilen Alâeddin Çeşmesi’nin yalağı yekpare küfeki taşından, iki yanında bulunan
su kaplarının konulabileceği setleri ise mermerdendir. Mermer ayna taşında suyun aktığı
musluk bulunmaktadır. Çeşmenin alın kısmı bir sıra küfeki taşı, iki ya da üç sıra tuğla
sırasıyla örülüdür. Küfeki taşların arasında bir sıra dikey tuğla kullanıldığı da görülmektedir. Alın kısmının üzerinde bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla ile örülü Osmanlı döneminde
yaygın olarak kullanılan sivri kemerli niş göze çarpmaktadır. Sivri kemerin hemen üzerinde tuğladan testere dişi süsleme vardır. Sivri kemer üzerinde bir sıra küfeki taşı, iki sıra
tuğla örgü ve taş aralarında bir sıra dikey tuğla kullanımı devam etmekte, çeşme iki sıra
kirpi saçakla sonlanmaktadır. Çeşme 1959 yılında onarım görmüştür.9 Günümüzde akar
durumda olup, halen kullanılmaktadır.
Caminin batısındaki alanda eskiden Alâeddin Bey tarafından yapılan hamam olduğu bilinmektedir. Osmanlı döneminin ilk hamamlarından olan yapı ile ilgili Kâzım
Baykal 1950 yılında yazdığı Bursa ve Anıtları kitabında hamamın duvar temellerinin
görüldüğünü, Osmanlı’nın son dönemlerinde hamam eskidiği, içinden akrep çıktığı için
halkın gözünden düşerek yıkıldığını belirtmiştir.10 Yapının 1519’da 3900 akçe harcanarak onarıldığı, 17. yüzyıldan sonra terkedilerek harap olduğu bilinmektedir.11 Caminin
6 Kepecioğlu, 2009, s.108.
7 Eyice, 1989, s. 323.
8 Baykal, 1960, s. 16-18.
9 Türkün Dostoğlu-Dostoğlu, s. 359. Kaplanoğlu, 2003, s. 64.
10 Baykal, 1950, s. 67.
11 Eyice, 1989, s. 323.
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batısındaki, alan halen boş olup burada araştırma kazısı yapılarak hamam planının ortaya
çıkarılması gerekmektedir.

Değerlendirme ve Sonuç
Alâeddin Camii, Osmanlı döneminde inşa edilen camilerin ilki olmasıyla bir başlangıç oluşturmaktadır. Türklerin Karahanlılar döneminden (10. yüzyıl) beri kullandığı
merkezi plânlı cami geleneği bu yapıda devam etmektedir. Ayrıca revaklı son cemaat
yerinin Osmanlı döneminde ilk olarak Alâeddin Camii’nde görülmesi açısından önem
taşımaktadır. Cami’nin kuzey cephesi olan ana girişin yer aldığı son cemaat yerinde ise
Bizans dönemine ait devşirme malzeme (sütun ve sütun başlığı vb.) kullanımı Bursa’da
Alaêddin Camii ile başlayıp Orhan Camii, Hüdâvendigâr Camii, Eski Kaplıca, Yeşil
Medrese, II. Murad Türbesi gibi farklı fonksiyonlarla kullanılan Bursa’daki diğer yapılarda da kullanılmaya devam etmiştir. Bu da Erken Osmanlı Dönemi’nde Bizans dönemi eserlerinin reddedilmeyip süsleme açısından İslâm yapısına uygun görülen estetik
malzemelerin kullanılarak değerlendirildiğini göstermektedir. Ayrıca Türk-İslâm mimari
düşüncesi bulunduğu coğrafyadaki malzemeyi kendi kültürlerine uyarlayıp kullanmayı
ve yerel ustalardan yararlanmayı uygun bulmuştur.
Vakfiyesinde Alâeddin Mescidi olarak geçen yapı Bursa’nın fethedilmesiyle Bursa Hisarı’nın Türkler tarafından fethedildiğini gösteren bir nişane olarak Hisar içindeki
halkın ibadet ihtiyacını karşılayacak mescid ve temizlik ihtiyacı için de hamam olarak
fetihten çıkan bir toplumun en temel ihtiyaç yapıları inşa edilmiştir. Bu iki yapı Osmanlı dönemi külliyelerinin de temelini oluşturmuş, fetih sonrası şenlendirme politikasıyla
Orhan Gazi, yerleşimi Hisar’la sınırlı kalan şehri kale dışına çıkararak Orhan Camii
(1339), hamam, Emir Han, imaret ve medreseden oluşan yapı topluluğu ile Osmanlı döneminin ilk külliyesini inşa etmiştir. Elbette ki Orhan Gazi Külliyesi bir devletin kuruluş
aşamasında ilk Osmanlı Sultanı Orhan’ın devlet yönetimindeki gücünü göstermesi açısından önemlidir. İlk Sultan Külliyesi olan ve külliye içerisindeki Emir Han ile Hanlar
Bölgesi’nin temelini atan Orhan Gazi Külliyesi’nden sonra ise Bursa’daki diğer padişahlar da sırasıyla kendi adlarına topoğrafik olarak yüksek tepelerde, su kaynaklarına
yakın olacak şekilde külliyeler inşa ettirmişlerdir. Sultan I. Murad batıda Hüdavendigar
Külliyesi’ni, Sultan Yıldırım Bâyezid doğuda Yıldırım Külliyesi’ni inşa ettirerek kentin
sınırlarını oluşturmuş, sonrasında Çelebi Mehmed Yeşil Külliyesi’ni ve Bursa’da metfun
son padişah II. Murad ise Muradiye Külliyesi’ni inşa ettirmiştir. Her ne kadar Alâeddin
Camii tek kubbeli, üç bölümlü son cemaat yeri olan plan tipinde bir yapı olup, Bursa’da
sultanlar tarafından inşa ettirilen Erken Osmanlı Dönemi’ne ait külliyelerin camileri “⊥”
planlı olsa da Sultanlar döneminde yeni oluşan mahallelerde inşa edilen mahalle mescitleri Alâeddin Camii planını takip eder. Tıpkı Alâeddin Bey’in halk için hayır olarak
yaptırdığı cami ve hamamdan dolayı Alâeddin Mahallesi olarak anıldığı gibi Sultanlarca
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inşa ettirilen külliyelerin etrafında da zamanla mahalleler oluşmuş ve günümüzde külliyelerin yer aldığı mahalle isimleri de halen külliyelerin ismini taşımaktadır. Hatta yeni
oluşan mahallelerde devlet adamları ya da varlıklı kişilerin hayır amaçlı yaptırdığı küçük
ölçekli mahalle mescitlerinin de plân ve boyut olarak Alâeddin Camii’ni örnek aldıkları
söylenebilir. Ayrıca Yıldırım Bâyezid’in Niğbolu Savaşı’nın galibiyetiyle Hanlar Bölgesi’nde inşa ettirdiği Ulucami (1396-1400) ve Şengül Hamamı da Türk-İslam toplumunda
ibadet ve temizlik yapılarının birlikteliğini ve önemini göstermektedir. Böylelikle Alâeddin Bey’in yaptırdığı mescit ve hamamın Bursa’daki Sultan Külliyelerinin kuruluşuna
öncülük ettiği ve sultanlara örnek teşkil ettiği söylenilebilir.
Beylikten feragat ederek Osmanlı tahtına kardeşi Orhan Gazi’nin geçmesini sağlayan Alâeddin Bey’in, kendi imkânları ile yapıları inşa ederken mütevazı ölçüleri tercih
ettiği görülmektedir. Alâeddin Camii’nin boyutlarının mütevazı olma sebepleri için birkaç ihtimal daha düşünülebilir. İlki fetih sonrası bir Türk-İslâm yapısının kale içinde bir
an önce inşa edilmesi gerekliliği, ikincisi topoğrafyanın elverdiği ölçüler, sonuncusu ise
Orhan Gazi’nin fetihten sonra Saint Elia Manastır Kilisesi’ni camiye çevirmesi ve kale
dışında kendi adına bir cami yaptırması ve kentin kale dışında gelişimini teşvik etmesidir.

Çizim 1. Alâeddin Câmii Planı (Kaynak: Baykal, 1950, s. 66.)
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Fotoğraf 1. Alâeddin Câmii (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)

Fotoğraf 2. Alâeddin Câmii revakında İon üslûplu sağdan birinci sütun başlığı (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)
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Fotoğraf 3. Alâeddin Câmii revakında Korinth üslûplu sağdan ikinci sütun başlığı (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)

Fotoğraf 4. Alâeddin Câmii revakında Korinth üslûplu sağdan üçüncü sütun başlığı (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)
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Fotoğraf 5. Alâeddin Câmii revakında İon üslûplu sağdan dördüncü sütun başlığı (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)

Fotoğraf 6. Alâeddin Câmii’nin kuzey doğusundaki minaresi (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)
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Fotoğraf 7. Alâeddin Câmii’nin asıl ibadet mekânında mihrap ve minberi (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)

Fotoğraf 8. Alâeddin Câmii’nin asıl ibadet mekânında kadınlar mahfili (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)
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Fotoğraf 9. Alâeddin Câmii kubbesinde Türk Baroğu üslûbunda kalemişi bezemeler (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)

Fotoğraf 10. Alâeddin Câmii’nin kuzey doğusında yer alan hazire (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)
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Fotoğraf 11. Alâeddin Câmii’nin kuzeyinde, avlu duvarına bitişik Alâeddin Çeşmesi (Foto: Eser Çalıkuşu, 2021)
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Özet
Osmanlı hanedanının ilk konutlarından ve
dolayısıyla devletin yönetim merkezlerinden
birisi olan Bursa Bey Sarayı, Edirne’nin
fethinden sonra farklı amaçlara hizmet eden
bir alan haline geldi. 18. yüzyılın ortalarından
itibaren hemen hemen hiçbir yapının kalmadığı
saray alanı, onu çevreleyen iç kale surları
dahilinde bahçe tarımı yapılan bir araziye
dönüştü. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasından
sonra yeni bir askeri düzenlemeye giden
Osmanlı Devleti, 1840’lardan itibaren iç kale
sahasını askeri amaçlarla kullanmaya başladı.
Bu bağlamda saray alanı artık tamamen bir
askeri tesis haline getirildi.

Abstract
Imperial Palace of Bursa, which was one of
the first residences of the Ottoman dynasty
and therefore one of the administrative centers
of the state, became an area serving different
purposes in time after the conquest of Edirne.
Since the middle of the 18th century, the palace
area, where almost no building remained, was
transformed into a garden cultivation area within the inner fortress’ walls surrounding it. After
the abolish of the Janissary Corps, the Ottoman
Empire made a new military arrangement, and
started to use the inner fortress for military purposes as of the 1840s. In this context, the palace
area has now been turned into a military facility.

Bu çalışmada Bursa Bey Sarayı’nın Yakınçağ
başlarındaki durumu ve askeri tesise
dönüşme süreci ele alınmıştır. Metin büyük
oranda arşiv belgeleri ve seyahatnamelerin
sunduğu bilgiler çerçevesinde inşa edilmiştir.
Elde edilen bilgiler hem 19. yüzyıla ait
görsel malzeme (gravür, resim ve fotoğraf)
okumalarıyla hem de Bursa kent planları
üzerindeki incelemelerle pekiştirilmiştir.

In this study, the situation of Imperial Palace of
Bursa in the late modern times and the transformation process into a military facility are
discussed. The text is largely built around the
information provided by archive documents
and travel books. The information obtained was
reinforced both by reading visual materials (engraving, painting and photography) of the 19th
century and by examining the city plans of Bursa.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Bursa’sı, Bey
Sarayı, İç Kale, Kışla, Redif Dairesi, Askeri
Depo

Keywords: Ottoman Bursa, Imperial Palace,
Inner Fortress, Barracks, Soldier’s Office, Military Depot
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Giriş
Bursa Bey Sarayı’nın erken tarihi bu çalışmanın ana konusu olmamakla birlikte
Ankara Savaşı sonrasında yapının artık bir saray olarak fonksiyonunu yitirdiği bilinmektedir.1 15. yüzyıldan itibaren önce Edirne, daha sonra İstanbul saraylarına çeşitli gıda
maddesi üretimi yapan bir atölyeye dönüşen Bursa Sarayı, 18. yüzyılın başına kadar bu
fonksiyonla faaliyetlerini sürdürmüştür. Bey Sarayı’nın muhafazası olan iç kale surlarının dahilinde hassa ambarı, simithâne, helvahâne ve ahır bulunuyordu.2 Burada acemioğlanları ve simitçilerden oluşan bir grup has buğdayı işleyerek un, bulgur, tarhana; şerbetçi
ve turşucular ise koruk rubbu (konsantresi), nar şerbeti ve nane turşusu üretiyordu.3 Lubenau, Wheler ve Covel gibi 17. yüzyıldan önce Bursa’yı ziyaret etmiş olan seyyahlar,
bu üretime tanıklık etmişlerdir.4 1670’lerden itibaren Matbah-ı Âmire için üretilen un,
tarhana ve diğer gıda maddelerinin depolama ve nakliye problemi sebebiyle İstanbul’a
daha yakın yerlerde yeni üretim birimleri oluşturulmasıyla, Bursa Sarayı’ndaki üretim
faaliyetleri de durma noktasına gelmiş ve burada çalışan görevlilerin sayısı günden güne
azalmıştır.5 Nihayetinde 18. yüzyılda saray alanı artık harap halde yapıların arasında sebze ve dut bahçelerinin içinde birkaç top ve mühimmatın bulunduğu bir mekan haline
gelmiştir.6
Bey Sarayı gerçek amacı dışında kullanılmaya başlanınca bakımsız kalmış ve
bir harabeye dönüşmüştür. II. Selim döneminde, Bursa’da Şehzade Mustafa için türbe
inşa edildiği sırada, eski sarayda bulunan bazı yığılmış mermer parçaları ve dört mermer
sütunun kullanımı için izin istendiği ve bu parçaların ihracı herhangi bir yapıya zarar
vermeyecekse alınıp kullanılabileceği yönünde bir hüküm çıkarılmıştı.7 Hanedanın da
artık bu yapıyı saray olarak kullanmaya niyeti yoktur. 1588’de Bursa’ya gelerek saray
alanını ziyaret eden Lubenau, özel duvarlarla çevrili olan saray alanının tamamen bakımsız ve harap durumda olduğunu, bahçede bulunan büyük havuzun ortasındaki şadırvanın
çatısının dört mermer direğiyle beraber çöktüğünü söyler.8 Muhtemelen çökmüş olan bu
yapının elemanları 16 sene önce yazılan hükümde bahsi geçen şadırvana aittir. Kısacası saraydan kalan yapılardan aktif bir şekilde kullanılmayanlarının bakım görmediğini
söylemek mümkündür.9 Nitekim 17. yüzyılın sonunda Bursa’ya gelen IV. Mehmed’in bu
sarayda konaklaması mümkün olmayacağından, iç kalenin batısına yeni bir saray inşa
edilmesi gerekmiştir.10
1 Keskin, 2014, s. 900-901.
2 Bilgin, 2006, s. 44-45, 48; Maydaer, 2009, s. 185-187, 189-190; Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 80.
3 Bilgin, 2006, s. 45, 48; Kepecioğlu, 2009, C. 1, s. 216;
4 Lowry, 2004, s. 27-29.
5 Bilgin, 2006, s. 46.
6 Yıldırım, 2014, s. 413; Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 50.
7 BOA., A.DVNS.MHM.d, Nu:18, Hüküm: 20, Ramazan 979; Ergenç, 2006, s. 26.
8 Lubenau, 2012, s. 486.
9 Kepecioğlu Bursa Şer‘iyye Sicilleri’nden tespit ettiği örneklerle simithaneye ait hassa ambar ve buğday ambarıyla,
tarhana ve bulgur serilecek alanın çatısının tamirinden bahseder. Bkz. Kepecioğlu, 2009, C. 1, s. 216; Kepecioğlu, 2009,
C. 4, s. 80.
10 Detaylı bilgi için bkz. Keskin, 2020, s. 585-622.
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Bu çalışmada Bursa Bey Sarayı’nın bulunduğu iç kale sahasının 18. yüzyılın
sonu ve 19. yüzyılın başındaki durumu üzerinde durulduktan sonra, iç kaleye inşa edilmiş
olan askeri tesisler incelenmiştir. Bu inceleme temelde arşiv belgeleri, seyyah anlatıları,
fotoğraflar ve kent planları üzerinden yapılmış, Harbiye Nezareti’ne öncül askeri kurumlardan müdevver evrak ve nezaretin bizzat kendi evrakları Osmanlı Arşivi’nde ve diğer
askeri kurumların arşivlerinde mevcut olmadığından araştırma derinleştirilememiş, eldeki mevcut verilerle bir betimleme yapılmıştır.
Saray-ı Hâss’tan Tophane’ye İç Kale
İç kalede has un işlendiği dönemde Bursa Bey Sarayı’nın ya da o dönemki tabiriyle Saray-ı Atîk yahut Saray-ı Hass’ın ağası simitçilerin başı olan Ser-Simidgerân idi.11
Sonraki dönemde ise sarayda sadece bahçe ziraatı yapıldığından, iç kalenin sorumlusu
Hadîka-i Hassa Ustabaşısı oldu.12 Emlâk-ı Hümâyûn’a dahil olan iç kaledeki has bahçenin en dikkat çekici özelliği dut ağaçlarıydı.13 Bunların yanında çeşitli sebze ve meyve
de yetiştiriliyordu. Nitekim burada bahçecilik faaliyeti yapılıyor olduğundan, mutfak ve
atölye olarak kullanılan yapılar da zamanla harabeye dönmüştür. 18. yüzyılın ikinci yarısında saray alanını gören Niebuhr ve Brenner iç kale suru ve tophane adı verilen sancak
burcu dışında saraydan kalan herhangi bir yapı olmadığını belirtmiştir.14

Gravür 1. Miss Julie Pardoe’nun çizimiyle Bursa Sarayı’nın kalıntıları (Kaynak: Pardoe, 1837, s. 28.)
11
12
13
14

Bilgin, 2006, s. 45.
BOA., C.SM., 67/33, 6 Cemaziyülevvel 1214; Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 50.
BOA., C.SM., 99/4957, 14 Cemaziyülevvel 1215; Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 50.
Yıldırım, 2014, s. 411, 413.
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1799’un sonbaharında iç kaledeki bahçeleri sulamak için kullanılan su yollarına
müdahalede bulunulduğu için buraya akan suyun azaldığına yönelik bir şikâyet göze
çarpmaktadır. Pınarbaşı suyundan on lüle suyun doğrudan Saray-ı Hümâyûn’a aktığı, bu
suyun iki kişi tarafından 1795 senesinden beri kısmen kesilerek kendi hanelerine akıtıldığı, bu sebeple Bahçe-i Hümâyûn’un harabe olmak üzere olduğu, şikayetin ana omurgasını
oluşturmuştur.15 Bir yıl sonra hemen hemen aynı zamanlarda yeniden benzer bir şikayet
kaleme alınmış olması, su kaçırma problemine kısa vadede bir çözüm bulunamadığını
göstermektedir.16 1804’te Bursa’ya gelen Hammer, iç saray ya da tophane olarak adlandırılan ve güçlü duvarlarla çevrilmiş olan alanın bir sebze bahçesi olduğundan, etrafta
lahanalar ve havuçlar gördüğünden, insan yapımı boruları patlatan suların yolundan çıkarak toprağı suladığından söz etmiştir.17 1834’te iç kaleyi gezen Texier ise su yollarının
kurumuş ve bozulmuş olduğunu görmüştür. Ancak buna rağmen Texier bahçelerin var olduğunu da belirmiştir.18 Aynı yıl saray kalıntılarını gezen Burgess da bahçeleri anmadan
geçmemiştir.19 Yine bu yıllarda Bursa’da bulunan Walsh kalede bahçe tarımı yapıldığına
şahit olmuştur.20 Texier ve Burgess’dan iki sene sonra 1836’da saray alanını gezen Pardoe, birinci avluda dut ağaçları, ikinci avluda ise sebze bahçeleri olduğunu söylemiştir.21
1862 tarihli Bursa planında da iç sur çiziminden ve lejanttan alanda halen sebze ve meyve
bahçeleri olduğu anlaşılmaktadır (Bkz. Plan 1).

Plan 1. 1862 tarihli Bursa şehrinin Harita-yı Mufassalası’nda iç kale surları (Kaynak: SALT Arşivi).

15
16
17
18
19
20
21

BOA., C.SM., 67/33, 6 Cemaziyülevvel 1214; Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 80.
BOA., C.SM., 67/3360, Lef 2, 13 Receb 1215
Hammer, 2020, s. 57-58.
Texier, 2002, s. 199.
Burgess,1835, s. 140.
Walsh,1836, s. 207.
Pardoe,1837, s. 27-28.
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İç kaleye sonraki dönemlerde ismini veren tophane yapısı ise aslında sarayın
ovaya nazır olan kesimindeki sancak burcudur. Burada Ramazan ayının ve bayramların
ilk günlerinde sabah ve akşamları, buna ilaveten Bursa’ya yeni kadı geldiğinde top atılıyordu.22 Tophaneyi gören Niebuhr, buranın aynı zamanda bir mühimmat deposu olarak
kullanıldığını söylemiştir. Brenner ise Niebuhr ile benzer bilgileri aktararak, tophanenin
cephanelik olduğunu ve kalasların üzerinde dört top bulunduğunu belirtmiştir.23 Hammer de bu dört toptan bahsetmiş, ancak top ve cephanesi olmadığını da ilave etmiştir.24
1815’te Bursa’da daha önce birliklerden kalan ve Hudâvendigâr Sancağı eski mutasarrıfı
Mustafa Paşa’nın elinde olan top ve mühimmatın tophanede muhafaza edilmesi yönünde
bir hüküm çıkarılmıştır.25 Dolayısıyla bu hüküm, yapının cephane olarak da kullanıldığını
göstermektedir.

Plan 2. 1862 tarihli Bursa şehrinin Harita-yı Mufassalası’nın derkenarında iç kale surları (Kaynak: SALT Arşivi).

Pardoe, 1836’da yaptığı Bursa Sarayı çiziminde tophaneyi net bir şekilde betimlemiştir (Gravür 1). Çizimde çatılı örtüsüyle göze çarpan yapı daha sonra gerek bakımsızlıktan gerekse depremler sebebiyle üst katlarını kaybetmiş olmalıdır. 1852 senesinde
tophane yapısının aynı zamanda bir sancak kulesi vazifesi görmesi ve buraya “Sancak-ı
22 Kepecioğlu, 2009, C. 2, s. 50; Kepecioğlu, 2009, C. 4, s. 126; Richard Burgess da özel günlerde patlatılan topların
varlığına işaret eder. Burgess, 1835, s. 140.
23 Yıldırım, 2014, s. 412.
24 Hammer, 2020, s. 57.
25 BOA., C.AS., 562/23598, Lef 3, 22 Safer 1230; Mühimmat listesi için bkz. Aynı belge, Lef 1.

296

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Âlî”nin asılması için bir sancak direği (sırık) takılmasına yönelik Hudâvendigâr Eyaleti
Valisi Süleyman Paşa tarafından teklif sunuldu. Süleyman Paşa, bu metruk kalede mübarek günlerde, bayramlarda ve gerekli görüldüğü durumlarda top atıldığını, ancak Bursa’daki konsoloshanelerin her birinde kendi ülkelerine ait bayrakların dalgalandığı bir ortamda, Osmanlı sancağının da bu kulede dalgalanması gerektiğini ifade eden yazısında,
Tophane-i Âmire mevcudundan bir de sancak talep etmişti.26 Süleyman Paşa’nın bu isteği
kısa sürede kabul edilmiş,27 ardından sancak direğinin yerel idarece dikilmesi gerektiği, sancağın ise Tophane-i Âmire’den gönderileceği bildirilmişti.28 Mübarek günlerde,
bayramlarda ve cuma günleri sancak kulesine sancak çekip indirmek görevini yürütmek
üzere Minareci Mustafa Çavuş’un görevlendirilmesi düşünülse de kendisine ayrıca bir
maaş bağlanması mümkün olamayacağından bu işi bir topçu neferinin yürütmesine karar
verilmiştir.29 1890’larda çekilmiş olan bir fotoğrafta tophane üzerindeki sancak direği de
net bir şekilde göze çarpmaktadır (Bkz. Fotoğraf 1a ve 1b).

Fotoğraf 1a. 1890’larda Hisar (Kaynak: Sébah & Joaillier, Pierre de Girod Collection/Getty Digital Collection).

26
27
28
29

BOA., İ.DH., 256/15746, Lef 1, 19 Şevval 1268.
Aynı belge, Lef 2, 21 Şevval 1268.
BOA., A.MKT.MHM., 48/6, 26 Şevval 1268.
BOA., A.MKT.UM., 110/58, 6 Muharrem 1269.
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Fotoğraf 1b. Hisar fotoğrafı detayında içkalenin sur kalıntıları ve tophane/sancak burcu, 1890’lar
(Kaynak: Sébah &Joaillier, Pierre de Girod Collection/Getty Digital Collection).

1855’te gerçekleşen iki büyük depremden30 sonra büyük hasar alan Bursa’da
mevcut yapıların konumunu belirlemek ve yeni kadastral planlamaya esas oluşturmak
üzere Erkân-ı Harbiye Nezareti’nce 1858’de hazırlatılmaya başlanan ve 1861’de tamamlanan31 Bursa Harita-yı Mufassalası ya da planı hazırlayan heyetin başındaki Subhi
Bey’in adıyla anılan Subhi Bey Planı’nda iç kale hem plan dahilinde hem de planın sol
üst kenarında ayrıca çizilmiştir. Bu çizimlerden planın içinde olan kısımda iç kalenin
parçası olan, topların ve mühimmatın muhafaza edildiği yapıya “tophane,” planın derkenarında yapılan çizimde ise “sancak burcu” adı verilmiştir (Bkz. Plan 1, Plan 2). Üstelik
ikinci çizimde iç kale “Tophane-i Âmire” olarak isimlendirilmiştir. Bu isimlendirmenin mekânın tophane olarak anılmasından kaynaklandığı düşünülmektedir, zira yapının
Tophane-i Âmire ile doğrudan ya da dolaylı ilişkisini gösterir herhangi bir belge ya da
bağlantı bulunamamıştır.

30 31 Ocak 1855 ve 18 Nisan 1855’te olan bu iki deprem tüm Bursa’da olduğu gibi Hisar’da da pek çok yapının
yıkılmasına ya da zarar görmesine neden oldu. Sur duvarları, Şehadet Camii, Osman ve Orhan türbeleri, Orhan camii
bu depremler sırasında hasar alan ya da tamamen yıkılan yapılardandır. Detaylı bilgi için bkz. Oğuzoğlu, 2001, s. 81-88.
31 St. Laurent,1989, s. 91.
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Plan 3. 1890’lara ait Bursa Kent Planında içkale (Kaynak: Raif Kaplanoğlu Arşivi).

Dönemin Nafia Nazırı Edhem Paşa tarafından hazırlatılan Usûl-i Mi‘mârî-i Osmânî adlı eserin metinlerini yazmak ve çizimlerini yapmak üzere 1869’da Bursa’ya gelen
heyetin içinde olan Marie de Launay iç kaledeki topları görmüş ve buraya bu sebeple
tophane adı verildiği ihtimali üzerinde durmuştur.32 Benzer ifadeler 1873’te basılan
Usûl-i Mi‘mârî-i Osmânî’de de kullanılmıştır.33 1890’lara ait Bursa planında da iç kale
tophane olarak isimlendirilmiştir (Plan 3). Ancak daha sonraki tarihlerde iç kale bu isimlerle anılmamıştır. Buradaki toplar 1900’lerin başında Meydan-ı Osmânî’ye taşınmış olmalıdır. 1901’de Bursa’yı ziyaret eden Hüseyin Vassaf, Tophane Meydanı’na Osmaniye
isminin de verildiğini söylemiştir.34 Kısacası topların bulunduğu konuma göre “tophane”
yer değiştirmiştir. Bugün hala Tophane ismiyle anılan bu meydana ismini veren topların
-en azından bir kısmı- iç kaleden taşınmış olan toplar olmalıdır.
Askeri Üs Olarak İç Kale
Emlâk-ı Hümâyûn’a bağlı olan Bey Sarayı arazisi, 19. yüzyılın başında büyük
bir kapısı olan surlarla çevrili içinde bahçeleri, eski saray kalıntıları ve tophane adı verilen burcun bulunduğu bir alandı. Ekim 1800 tarihli bir belgede “Eski Saray” olarak
isimlendirilen bu alan, kullanılan herhangi bir binası olmayan 300-400 seneden beri boş
ve kimse tarafından da tasarruf edilmeyen bir arazi olarak tanımlanmıştır. Buranın değerlendirilmesi için Emlâk-ı Hümâyûn’dan çıkarılarak Vakf-ı Hümâyûn’a dahil edilip Haremeyn muhasebesince ya arazi olarak ya da üzerine bina inşa edilerek kiraya verilmesi dü32 Launay - Bonkowski, 2015, s. 38.
33 Usûl-i Mi‘mârî-i Osmânî, 1873, [s.y].
34 Hüseyin Vassaf, 2011, s. 26.
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şünülmüştür.35 Ancak iç kale arazisinin Vakf-ı Hümâyûn’a devredilip-devredilmediğinin
doğrulanabileceği herhangi bir belgeye ulaşılamamıştır. Bu tarihten sonra uzunca bir süre
iç kale hakkındaki bilgiler çözülemeyen Pınarbaşı suyu meselesi, tophanede mühimmat
muhafazası ve seyyahların gözlemleriyle sınırlı kalmıştır. Hammer, Texier, Burgess, Walsh, Pardoe ve Pfeiffer artık saraydan geriye neredeyse hiçbir şey kalmadığını, yalnızca
yapıların temellerinin fark edilebileceğini belirtmişlerdir.36
İç kalenin bu süreçte askeri bir üs haline dönüştüğü düşünülmektedir. Yeniçeri
Ocağı’nın kaldırılmasından sonra Bursa ve civarından toplanan Asâkir-i Mansûre birliklerinin konaklayacağı ve talim yapacakları bir kışla bulunmuyordu. Taşradan kura
yoluyla seçilen askerler Bursa’da Simkeş, Pirinç ve Eski-Yeni Han’da konaklıyorlardı.37 1834’te Redif Nizamnâmesi yürürlüğe girdikten sonra Anadolu’nun her yerinde
redif taburları oluşturulmaya başlanmış, bu askerlerin talimlerinin gerçekleştirilebilmesi için kışlalar inşa edilmesine karar verilmiştir.38 Bu bağlamda Bursa’da da bir kışla
inşa edilmesi istenmiş, ancak bu iş ivedilikle gerçekleştirilememiştir.39 Kışlanın nerede
inşa edileceği düşünülürken, Bursa’dan toplanan iki bölük redif askerinin ikametleri için
Karacabey Hanı’nın kiralanması kararlaştırılmıştır. Bunun dışında Tavuk Pazarı Hamamı
silah muhafazası için depo olarak kullanılmaya başlanmış, hem bu hamam yanına hem de
Tuz Pazarı’na birer karakol inşa edilmiştir.40 Bu esnada toplanan askerlerin iki ay süreyle
Karesi Sancağı’nda talime gönderilmeleri fırsat bilinerek mütesellim konağı ve yakınındaki bir diğer yapının tamir edilerek askerlerin bundan sonra orada ikame edilmesi fikri
gündeme gelmiştir.41 Mütesellim konağının iç kalenin hemen batısında surlara bitişik bir
yapı olduğu düşünülmektedir. Hammer sarayın yakınlarındaki yapılardan bahsederken
mütesellim konağını da saymıştır.42 Pardoe ise paşanın sarayının iç kaleye çok yakın
olduğunu ifade etmiştir.43 Pardoe’nun bahsettiği bu saray muhtemelen mütesellim konağı
olmalıdır. 1862 tarihli Bursa planında da bu yapı görülmektedir (Plan 4). Konak daha
sonra yıkılmış ve yerine Hamidiye Sanayi Mektebi’nin yapıları inşa edilmiştir.

35 BOA., C.SM., 99/4957, 14 Cemaziyülevvel 1215.
36 Hammer, 2020, s. 57; Texier, 2002, s. 199; Burgess, 1835, s. 140; Walsh, 1836, s. 207-208; Pardoe, 1837, s. 28-29; Ida
Pfeiffer, 1852, s. 73.
37 BOA., C.AS., 404/16693, 27 Cemaziyülahir 1249.
38 Çadırcı, 2013, s. 62.
39 BOA., HAT., 333/19134-A, 1250; BOA., HAT., 333/19134, 1250.
40 BOA., HAT., 1258/48627-B, Lef 2, 21 Cemaziyülahir 1253.
41 Aynı belge, aynı lef; BOA., HAT., 1258/48627-A, 1253.
42 Hammer, 2020, S.60
43 Pardoe, 1837, s. 29.
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Plan 4. 1862 tarihli Bursa Şehrinin Harita-yı Mufassalası’nda mütesellim konağı (Kaynak: SALT Arşivi).

Neticede mütesellim konağının iki bölük askerin konaklaması için kullanılmak
üzere tamirine karar verilmiştir (1837).44 Böylece Bursa’da Asâkir-i Redife için kullanılan ilk kışla iç kalenin hemen yanı başındaki mütesellim konağı olmuştur. Askerlerin
burada konakladıkları sürede talim için iç kaleyi kullanmış olmaları ihtimal dahilindedir.
1844’te Paşakapısı adı verilen vali konağının bulunduğu alana yeni bir koğuş yapılana
kadar askerlerin konakladıkları tek nokta burası olmuştur. 1844’te Paşakapısı’na iki bölük
askerin sığacağı büyüklükte bir koğuş ve mutfak 66.373 kuruş 37 paraya inşa edilmiştir.45
Ancak İkinci Ordu-yu Hümâyûn’a bağlı olan Bursa Fırka-i Askeriyesi’nin asker sayısı
dört bölüğe çıkartılınca, askerlerin mevcut kışlaya sığmayacakları düşüncesiyle bu defa
iç kalede içinde depo/debboy (koğuşlar), cephane ve redif dairesi bulunan yeni bir kışla
inşa edilmesine karar verilmiştir. Başlangıçta 80.700 kuruşa mal olacağı düşünülen bu
inşaat, 1846 yılının başlarında tamamlandığında bütçenin 63.815 kuruşu kullanılmıştır.46
1862 tarihli Bursa planında iç kale içinde görünen binalar 1846’da inşa edilmiş olan
askeri yapılardır (Plan1 ve 2). Bu esnada vali konağı dahilinde bulunan yapılar da terk
edilmemiş, buradaki koğuşlar ve daireler tamir edilerek zabitlere tahsis edilmiştir.47
44 BOA., HAT., 1258/48627, 1253.
45 BOA., ML.MSF.d, Nu: 6316, 1260.
46 BOA., C.AS., 500/20904, Lef 4, 24 Şevval 1261; Aynı belge, Lef 3, 1261.
47 BOA., C.ML., 431/17468, Lef 2, 26 Rebiyülevvel 1263; 1855 depreminde Paşakapısı’nda çıkan yangında zabit
daireleri de yanmıştır. BOA., İ.DH., 349/15188, Lef 2, 13 Cemaziyülahir 1272. Daha sonra burada memurların ve
zabitlerin kullanımı için ahşap basit odalar yaptırılmıştır. BOA., A.MKT.MVL., 81/55, 3 Muharrem 1273.
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Fotoğraf 2. Bursa Fırka Dairesi, 1890’lar
(Kaynak: II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi).

Fotoğraf 2’de görünen yapı 1846’da inşa edilmiş olan Redif Dairesi’ne aittir. Bunun hemen yanında koğuşların bulunduğu ikinci bir yapı (depo/debboy) olmakla beraber,
bu binanın 1890’larda ya tamir edildiği ya da yıkılarak baştan yapıldığı düşünülmektedir
(Fotoğraf 3). Deponun hemen önünde geniş bir talim alanı, arkasında kalan kısımda ise
ferik ve kumandanlar için inşa edilmiş daireler bulunmaktadır.48 Ayrıca 1846’da inşa edilen cephane yapısı da yine II. Abdülhamid döneminde yenilenmiş ve paratonerli bir depo
haline getirilmiştir.49

Fotoğraf 3. Bursa Redif Fırka Dairesi Deposu/Debboyu, 1890’lar
(Kaynak: II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi).

48 Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi (HVS.), Def’a 12, Matbaa-i Vilâyet, Bursa, H.1302, s. 360
49 Hasan Tâib Efendi, 2007, s. 170.
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Fotoğraf 4. Bursa manzarasından detay, 1870’ler
(Kaynak: G. Berggren, Pierre de Girod Collection/Getty Digital Collection).

1846’dan sonra iç kaleyi ziyaret edenler ya buradaki fırka dairesi ve askeri depodan söz eder ya da artık saraydan herhangi bir şey kalmadığını, ancak bir zamanlar
buranın saray olduğunu hatırlatırlar.50 İç kaledeki redif fırka dairesi Osmanlı dönemi
boyunca burada kalmaya devam etmiş,51 Cumhuriyet’le birlikte de yapı garnizon olarak
kullanılmıştır (Plan 5, 6 ve 7). Doktor Osman Şevki 1928 yılında garnizonun bulunduğu
alana Bursalılarca “debboy” dendiğini ifade etmektedir.52 Kısacası buraya inşa edilen
depo/debboy iç kalenin ismiyle bütünleşmiş, yıllar sonra bile hâlâ aynı isimle anılmıştır.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında kullanılan binaların pek çoğu Osmanlı döneminden kalma
yapılardır. Fotoğraf 5’te 1862 tarihli bahçe düzenlemesinin 1930’ların başında neredeyse
aynen muhafaza edildiği, elips formlu havuzun hala bahçenin merkezinde bulunduğu, II.
Abdülhamid döneminde yenilenen depo ile ferik ve kumandan dairelerinin ayakta olduğu
görülmektedir.

50 Usûl-i Mi‘mârî-i Osmânî, 1873, [s.y]; İhtifalci Mehmed Ziya, 2010, s. 22; Kadri, 2009, s. 34; Hüseyin Vassaf, 2011,
s. 26, 101; Kandes, 2008, s. 113.
51 HVS., Def‘a 17, R. 1306, s. 79; HVS., Def‘a 34, H.1325, s.381-382; BOA., DH.MKT., 2637/39, Lef 3, 9 Teşrin-i Evvel
1324; BOA., DH.KMS., 54-2/13, Lef 2, 3 Ağustos 1335.
52 Doktor Osman Şevki, 2007, s. 94.
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Fotoğraf 5. 1930’larda saat kulesinden çekilmiş askerlik daireleri manzarası (Kaynak: M. Tevfik Duranberk).

Plan 5. 1900 tarihli Bursa planında 15 numarayla gösterilen “Askeri Depo” (Kaynak: Handbook for Travellers in
Constantinople, Brûsa and the Troad, John Murray, London, 1900).

Plan 6. 1908 tarihli Hudâvendigâr Vilâyeti Sâlnâmesi’nde yer alan Bursa şehir planında 2 numarayla gösterilen “Daire-i
Askeriye.”
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Plan 7. Keşfiyat ve İnşaat Türk Anonim Şirketi’nce hazırlanan 1924 tarihli Bursa şehir planında askerlik daireleri
(Kaynak: SALT Arşivi).

İç Kale Surları
Bursa Bey Sarayı’nı çevreleyen iç kale surları muhtemelen yapının en eski elemanlarıdır. 1862 planından 15 yarım daire ve 2 kare şeklinde burçla bağlanmış olan surlar net bir şekilde seçilmektedir (Plan 1 ve 2). Ekrem Hakkı Ayverdi’ye göre iç kale
150x110 m ebadındadır.53 1855 depremlerinden zarar gördüğü düşünülen iç kale surları
1865’te çekilmiş bir Bursa fotoğrafının detayında da seçilmektedir (Fotoğraf 6a ve 6b).
Bu fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakıldığında, iç kale surlarının üst kısımları hariç halen
ayakta olduğu görülmektedir. Ayrıca Şehadet Camii’nin arkasında kalan kısımda tophane/sancak burcu da göze çarpmaktadır (Fotoğraf 6b).

Fotoğraf 6a. 1865 senesinde Pınarbaşı’ndan Bursa manzarası (Kaynak: Pascal Sébah, Getty Digital Collection).
53 Ayverdi eserini hazırlarken, iç kale alanının yani Bursa sarayının “asker işgali altında” olduğunu ifade etmiştir
(Ayverdi, 1966, s. 117). Yazar, 1862 tarihli planda iç kalede gösterilen yapıların saray kalıntısı olduğunu düşündüğünden
bu yorumu yapmış olmalıdır. Oysa bu yazının ilgili bölümlerinde konu edinildiği üzere o tarihlerde planda gösterilen
yapılar askeri yapılardır ve iç kale 1846’dan itibaren askeri tesis olarak kullanılmaya başlamıştır. Bu noktada bir de
Osmanlı ülkesindeki kadim sur ve hisar yapılarının kullanım hakkının, bu yapılar yıkıldığı durumda ise ortaya çıkan arsa
ya da arazinin mülkiyetinin Bâb-ı Seraskerî/Harbiye Nezareti’ne ait olduğunu ayrıca vurgulamakta fayda vardır. BOA.,
BEO., 3535/265090, 30 Mart 1325.
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Fotoğraf 6b. Şehadet Camii, İç Kale Surları ve Tophane/Sancak Burcu, 1865 (Kaynak: Pascal Sébah, Getty Digital
Collection).

İç kalenin kapısı 19. yüzyılın başında bakımsız olsa da neredeyse tümüyle ayaktadır. Pardoe, harap olmuş kapının sağ ve solundaki iki mermer çeşmeye dikkati çekmiştir.54 Burgess ve Walsh ise kapının sağ ve sol tarafındaki kabartmalardan/rölyeflerden
söz etmiştir.55 Walsh ayrıca kapının üstünde sağ ve sol kısımda tuğlalarla yapılmış kartal
motifleri olduğunu belirtmiştir.56 Marie de Launay kapının üzerindeki “Roma karakuşları
âsârı”nın halen görülmekte olduğunu söylemiştir.57 Tüm bu betimlemeler, 1849’da Jules
Laurens tarafından çizilmiş olan Bursa-Tophane Kapısı isimli karma teknikle çizilmiş
resimde canlanmıştır (Resim 1). Laurens’in çiziminde hem iki mermer çeşme hem kapı
yanındaki kabartmalar hem de kapının üzerinde sağ ve solda duran Roma kartalları görünmektedir. 1865’te çekilen fotoğraftaki sur yapısı ile Laurens’in çizimindeki sur yapısı
da birbiriyle eşleşmektedir. Bu ihtişamlı kapının ve iç surun güney cephesinin bir kısmı
1890’lardan önce yıkılarak alçaltılmış ve adeta bir bahçe duvarı haline getirilmiştir (Fotoğraf 7). Bu yıkımın duvarın ve kapının arz ettiği tehlike ve Şehadet Camii ile Fırka
Dairesi arasındaki yolun genişletilmesi için yapıldığı düşünülmektedir (Fotoğraf 8).

54
55
56
57

Pardoe, 1837, s. 27.
Burgess, 1835, s. 140; Walsh, 1836, s. 207.
Walsh, 1836, s. 207.
Launay - Bonkowski, 2015, s. 38.
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Resim 1. Bursa Tophane Kapısı, 1849 (Kaynak: Jules Laurens, école nationale supérieure des Beaux-Arts, Paris).

Surların batı cephesi Hamidiye Sanayi Mektebi’yle olan sınırı oluşturuyordu.
Mektebin binaları yapılırken iç kalenin batı surları onarılmış, düzeltilmiş ve üst kısımlarından taş düşmemesi için üzeri kiremit kaplanmıştı (Fotoğraf 9). 1908 yılına gelindiğinde iç kale surlarının hem okul hem de yoldan geçenler için büyük tehlike arz ettiği, ayrıca
çirkin bir görüntü oluşturması sebebiyle duvarların tamamen yıkılarak Redif Dairesi
önünden Sanayi Mektebi’nin sonuna kadar düz bir yol oluşturulması düşünülmüştür. Bu
mesele Bursa Redif Fırka-i Askeriyesi Kumandanlığı’na danışılmış, ancak kumandanlık
surların yıkılması ve yolun düzeltilmesinin redif deposun avlusunun şeklini bozacağı ve
buna bağlı olarak talim meydanının daralacağını, ayrıca kışla etrafında yeni bir muhafaza
duvarı yapımının da masrafının fazla olacağını belirterek, bu fikre karşı çıkmıştır. Kumandanlık iç kale surunun düzeltilemeyecek durumda olan üst kısımlarının tıraş edilip
alçaltılarak, üzerlerine kiremit döşenip güvenli bir hale getirilmesini ve eski surlardan kalan yarım daire şeklindeki burçların da yıkılarak duvarın düz bir şekilde ıslah edilmesini
önermiştir.58 Surların belgede bahsi geçtiği şekliyle tamir edilip edilmediği bilinmemekle
birlikte, bugün iç kalenin batı cephesindeki duvarlarının neredeyse tamamı (Fotoğraf 10),
doğu cephesindeki duvarının ise kalıntıları halen muhafaza edilmektedir.

58 BOA., DH.MKT., 2639/89, 6 Teşrin-i Evvel 1324.
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Fotoğraf 7. Redif Fırka Dairesi’nden Şehadet Camii harabesi, 1890’lar (Kaynak: II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri,
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi).

Fotoğraf 8. Şehadet Camii’nin önünde Redif Dairesi’nin girişi, 1890’lar (Kaynak: II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri,
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi).
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Fotoğraf 9. Hamidiye Sanayi Mektebi’nin kapısı, 1900’ler (Kaynak: II. Abdülhamid Fotoğraf Albümleri, İstanbul
Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi).

Fotoğraf 10. Orduevi ile Tophane Endüstri Meslek Lisesi’ni birbirinden ayıran duvar/eski iç kale suru, 2021 (Foto: Dilek
Yıldız Karakaş).
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Sonuç
Hakkında tafsilatlı bilgi bulunmayan Bursa Bey Sarayı’nın, başkentin Edirne’ye
taşınmasıyla beraber yavaş yavaş hanedan konutu fonksiyonunu yitirdiği, bir dönem yeni
sarayda tüketilmek üzere çeşitli gıda maddelerinin hazırlandığı bir atölyeye dönüştüğü,
18. yüzyılın başından itibaren ise tamamen harap bir hale aldığı anlaşılmaktadır. Öyle ki
artık burası 19. yüzyılın ilk çeyreğinde iç kale surlarıyla çevrili bir sebze bahçesi ve birkaç topun bulunduğu ovaya nazır yıkık bir tophane burcu olan bir alan haline gelmiştir.
İç kale 1837 sonlarında yanındaki mütesellim konağının kışla olarak kullanılmaya başlamasıyla beraber askerlerin faydalandığı bir sahaya dönüşmüş, 1846’dan itibaren ise artık
resmen içinde askeri yapıların bulunduğu bir kışla haline gelmiştir.
Sonuç olarak şu maddeleri sıralamak doğru olacaktır:
1. 19. yüzyılın başında Bursa Bey Sarayı’ndan geriye sadece iç kale surları ve Tophane
burcunun yıkıntıları kalmıştır.
2. Emlâk-ı Hümâyûn’a bağlı olan iç kale 1846’dan itibaren önce Bâb-ı Seraskerî’ye ait
bir kışla haline getirilmiş ve Cumhuriyet döneminde de bu fonksiyonla kullanılmaya
devam etmiştir.
3. Özellikle 1855 depremlerinden sonra Redif Fırka Dairesi’ne gelenler için tehlike arz
eden kapı yıktırılarak alçaltılmış ve bir bahçe muhafazası haline getirilmiştir. İç kale
surunun geri kalan kısımları ise hem askerler hem de Şehadet Camii önünden geçerek
Islahhane -daha sonra Hamidiye Sanayi Mektebi- istikametine gidenler için tehdit
oluşturduğundan üst kısımları tıraşlanmış ve üzeri kiremit örtüsüyle kaplanmıştır.
Surun Şehadet Camii’ne paralel olan kısımları daha sonra yol genişletme çalışması
kapsamında tamamen yıkılmıştır.

** Belge numaraları ve tarihleri dipnotlarda belirtilmiştir.
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THE DESIGN OF “MEYDÂN-I
‘OSMÂNÎ” (TOPHANE SQUARE) IN
THE LIGHT OF ESTIMATION AND
INVENTORY LOGBOOKS AND
SKETCHES DATED 1862
Özet
Hisar’da, eski adıyla “Meydân-ı Osmânî”
olarak bilinen alanda, dönemin mimar ve
mühendislerince projelendirilerek kapsamlı bir
çevre düzenlemesi yapılması, ilk olarak 1855
depremleri sonrasında gerçekleştirilmiştir.
Yaşanan büyük afet, Bursa’nın neredeyse tüm
mimari eserlerinde olduğu gibi Osman ve
Orhan Gazi türbelerini de enkaz haline gelen
evler ve moloz yığınları arasına hapsetmiştir.
Meydan düzenlemesi kapsamında bölgedeki
evler ve bahçeler kamulaştırılmış, bu alanın
temizlenmesi suretiyle türbeler ortaya çıkartılmış
ve türbe alanları genişletilerek türbelerin
yeniden inşa edilmeleri sağlanmıştır. Bursa
Eyalet Meclisi’nce Bursa Ebniye Mühendisi
Batyano›ya 1862’de hazırlattırılan meydan
düzenlemesine ait krokiler, yine aynı tarihlerde
hazırlanan keşif defteri ve kamulaştırmaya
ilişkin müfredat defteriyle birlikte merkezin
onayına sunulmuştur. “Meydan-ı Osmânî”
için yapılacak düzenlemelerin ilk adımı olan

Abstract
A comprehensive environmental planning was
initially designed by the architects and engineers
of the era following the 1855 earthquakes in the
square which was known as “Meydân-ı ‘Osmânî”
in the past, in the Hisar region. As a result of
the catastrophe, the tombs of Osman and Orhan
Ghazi were surrounded by the destructed houses
and piles of debris like nearly all the architectural works in Bursa. The wrecked houses and gardens were expropriated within the scope of square
design and the tombs were brought into view by
clearing out the square. The tombs were reconstructed and their surroundings were expanded as
well. The sketches of the square design drew up
by Bursa Ebniye (Buildings) Engineer Batyano
in 1862 with the order of Bursa State Assembly,
the estimation and inventory logbooks related to
expropriation prepared during the same year were
presented to the Centre for approval. The expropriation of the square, which was the first step in the
design of “Meydan-ı Osmânî” , was carried out in

alanın kamulaştırılması, söz konusu krokiler
paralelinde müfredat defterinde kayıtlı mal
sahipleri ve arazi/hane bedelleri doğrultusunda
gerçekleştirilmiştir. Düzenlemelerin en önemli
ayağını teşkil eden istimlak için krokilerde
numaralandırılan yerler, müfredat defteri
kayıtlarında mal sahiplerinin isimleri, malın
cinsi ve istimlak bedeli şeklinde gösterilmiştir.
Defter, bu bilgiler dışında o alanda ikamet eden
kişilerin kimlik/meslek/sosyal konumları gibi
özellikleri hakkında da veri sağlamaktadır.
Meydana ilişkin yapılan çalışmalar sonucunda
türbelerin etrafı açılmış, meydana iki havuz,
dört çeşme, bir ahşap sancak kulesi, türbeleri
çeviren duvarlar ve yamaçlar için set duvarları
inşa edilerek “Meydân-ı Osmânî” yeniden
düzenlenmiştir.
Müfredat
defterindeki
kayıtlarda ilgi çeken bir diğer bilgi de Molla
Fenari Camii Şerifi ve Orhan Medresesi ile
ilgilidir. Mevcutları yıkılarak meydanda başka
bir yere inşa edilmeleri planlanan bu yapılardan
“Molla Fenari Cami” uzun süre mevcut yerinde
harap haliyle kalmış, “Orhan Medresesi” ise
meydanın batısına 1890’da ahşap olarak yeniden
inşa edilmiş, 1921’de ilkokula çevrilmiştir.
Günümüzde Tophane Meydanı olarak bilinen
alanda 1862-1866 yılları arasında yapılan ilk
düzenlemeleri takiben sonraki çalışmalar,
1879-1882 (Bursa’nın ilk saat kulesi inşası),
1890 (ikinci saat kulesinin inşası) ve Ağustos
1904-Ağustos 1905 tarihleri arasındaki (üçüncü
saat kulesinin inşası) meydan düzenlemeleri
ve “saat ve harik kuleleri” inşaatları sırasında
yapılmış olmalıdır.

line with the abovementioned sketches, property
owners registered in the inventory logbooks and
the land/house values. The enumerated places in
the sketches for the expropriation constituting the
most significant phase of the design were presented in a form indicating the names of the property
owners, property type and the value of expropriation in the inventory logbook registry. Apart from
the specified information, these logbooks also
provide data such as the identity, profession, social status of the residents in the area. As a result of
the arrangements in the square, Meydan-ı Osmânî
was redesigned by clearing out the surrounding of
the tombs, constructing two pools, four fountains,
a wooden flag tower, walls circling the tombs and
sets for the slopes around the place. Another interesting piece of information in the registry of the
inventory logbooks is about Molla Fenari Mosque
and Orhan Madrasah. These two buildings were
planned to be pulled down and reconstructed
in different locations. Molla Fenari Mosque remained in its own place in a wrecked situation for
a long time; on the other hand, Orhan Madrasah
was reconstructed in a wooden form to the west
of the square in 1890 and converted into a primary school in 1921. The square design operations
following the initial arrangements between 1862
and 1866 in the region today known as Tophane
Square must have been carried out between 1879
and 1882 (the construction of the first clock tower
in Bursa), in 1890 (the construction of the second
clock tower in Bursa), between August 1904 and
August 1905 (the construction of the third clock
tower in Bursa) and during the constructions of
“Saat ve Harik Kuleleri (clock and fire towers).”

Anahtar Kelimeler: Meydan-ı Osmânî, Tophane
Meydanı, Düzenleme

Keywords: Meydan-ı Osmânî, Tophane Square,
Square Arrangements
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Giriş
Bursa’nın en eski semtlerinden olan Hisar’da, eski adıyla “Meydân-ı ‘Osmânî”
olarak bilinen Osman ve Orhan Gazi Türbeleri çevresi, Bursa yerel idaresi emrinde görev
yapan dönemin mimar ve mühendislerince kapsamlı bir şekilde ilk olarak 1855 depremleri sonrasında ele alınmıştır. Dönemin kaynaklarında da belirtildiği gibi yıkıcı sarsıntıların ardından şehrin irili ufaklı pek çok mimari eseri, mahallelerde, cadde ve sokaklarda
birçok ufak ve harap evler arasında kalmıştı. Hem şehri neredeyse yok eden afetin izlerini
bir an önce silebilmek hem de devletin kurucu padişahlarının türbelerinin bulunduğu
simgesel anlamı çok yüksek bu alanı imar edip yeniden düzenlemek, kent idaresinin
olduğu kadar merkezi idarenin de bu tarihlerdeki en önemli politikasıdır. Nitekim o tarihlerde kente gönderilen yardımlar, işgücü, mimar, mühendis, denetçi ve idareciler bunun
ispatıdır.
Yaşanan büyük afetin enkaz yığınları haline getirdiği evler ve moloz yığınlarıyla
dolu arsalar, bu alanının “Osmaniye” meydanı olarak düzenlenmesi projesi kapsamında
kamulaştırılmıştır. Kamulaştırma işlerinin plan/proje noktasında teknik hazırlığı dönemin
Bursa ebniye mühendisi Batyano tarafından yapılmıştır. Meydan sakinlerinin ev ve arsalarının ölçü ve kıymet açısından tespitine yönelik istimlak çalışmaları ve kayıtları ile
çevre düzenlemesi için yapılacak işlerin keşifleri ise o tarihlerde Bursa’ya İstanbul’dan
görevlendirilen ebniye-i hassa hulefâsından Hacı Akif tarafından yapılmıştır. Teknik hazırlıklar sonrasında 1862-1866 yılları arasında türbelerin çevresindeki ev ve bahçelerin
istimlak işleriyle birlikte, çevrelerinin temizlenmesi suretiyle bu iki yapının kurulu oldukları alan genişletilmiş ve her iki türbenin inşa süreçleri yürütülmüştür.
Bölgenin Krokileri, Sakinleri ve Kamulaştırma
Bursa’ya ilki 1855 depremlerinden önce, ikincisi depremlerden hemen sonra ve
üçüncüsü de 1863’e doğru olmak üzere üç kez gelen Hekimbaşı Hayrullah Efendi, ziyaretlerindeki izlenimlerine göre Bursa’yı üç farklı şekilde anlatır. 1863’e doğru Bursa’ya
yapmış olduğu üçüncü ziyaretinde Hekimbaşı Hayrullah Efendi, gördüğü manzarayı ve
meydan üzerinde o dönem yapılan çalışmaları söyle aktarır:
“Bâni-i binyân-ı devlet olan Osman-Gazi merhumun türbe-i şerîfesi bir çok ufak
ve harâb hâneciklerin arasında kalmış olup şimdi mezkûr hâneler sâhiblerinden
istirâ olunmuş ve (Osmâniyye meydanı) nâmiyle bir meydan olduğundan türbe-i
şerîfe her ne kadar meydana çıkarılmış ise de bu havâli mahsulü olan elvan mermerler ile yeniden inşâ ve tevsi olunacağı işidilmiştir…Ahâli-i şehr hisârın içinde
dağlarca yığılmış kalmış olan molozları kaldırıp gerek bânî-i bünyân-ı devlet ve
gerek sânî-i selâtin olan Orhan-Gazilerin medfûn oldukları Davullu-manastırın
hudûd-ı kadime-i sahihası beş zirâ toprakların altından meydana çıkarılmıştır.”1
1 Danişmend, 1948, s. 33-40.
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Meydanın 1855 depremi sonrasındaki ilk düzenlemesine ilişkin yürütülen
çalışmalar, Bursa Eyalet Meclisi’nce Bursa Ebniye Mühendisi Batyano’ya 1862 yılı
ilk yarısında hazırlattırılan krokiler paralelinde yürütülmüştür. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin etrafında istimlak edilecek haneler ile burada yapılacak meydan
düzenlemesine ilişkin mühendis Batyano tarafından iki kroki hazırlanmıştır. Krokilerin
ilkinde (Şekil 1)2 türbe çevresinde yapılacak kamulaştırma işleri için “mübâya’a buyrılacak hanehâ…,” oradaki mevcut hanelerin üzerinde numaralandırılarak gösterilmiştir.
İkinci kroki ise (Şekil 2)3 “tersim olunan resm-i musattahı mucibince mübâya‘a olınan
hanehâ…,” yani kamulaştırma sonrasını yine hanelerin üzeri numaralandırılarak göstermek için hazırlanmıştır. Birincisinden farklı olarak ikinci krokide kamulaştırma aşaması
“şıkk-ı evvel” (Şekil 3) ve “şıkk-ı sâni” (Şekil 4) olarak farklı çizimlerle belirtilmiştir.
Krokiler üzerinde numaralandırılan ev ve arsaların sahipleri ve istimlak bedellerini içeren müfredat defteri4 (Şekil 5) ile kroki üzerinde gösterilen meydan düzenlemesi
ve duvar inşasına dair ebniye halifesi Akif’in düzenlediği Mayıs 1862 tarihli bir keşif
defteri5 bu krokilere atıfta bulunmaktadır. Başka bir deyişle farklı tasniflerde olmasına
ve üzerlerinde tarih bulunmamasına karşın, söz konusu krokilerin bu keşif defteri için
hazırlandığı tespit edilmiştir. İlk sayfasında, krokiler üzerinde numaralandırılmış arsa ve
hanelerin sahipleri ile bunların istimlak bedelleri yazılı olan müfredat defteri kayıtları
tablo olarak aşağıda verilmiştir (Tablo 1).

2
3
4
5

BOA.PLK.p.50
BOA.PLK.p.56 (tarihsiz)
BOA.İ.MVL.558.25080.1.1 (Tarih: 1862)
BOA.İ.MVL.558.25080.2.1 (Tarih: H.13 Za 1278/M.12 Mayıs 1862)
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Tablo 1. Müfredat defteri kayıtları.
Ω Kaydın üzerindeki nota göre yapı feshedilerek satın alınan arsasında uygun bir yere aslına sadık kalınarak ahşap bir
okul olarak inşa edilecektir.
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Keşif Defterine Göre Meydan Düzenlemesi
Ebniye halifesi Akif’in düzenlediği Mayıs 1862 tarihli keşif defteri, “Türbe-i
şerifeleri birûnı etrâf-ı erba’asının tevsi‘iyçün diger tersîm olunan resm-i musattahı mûcibince mübâya’a olunan hâne ve ‘arsa divârlarının feshiyle ber-mûcib-i resm müceddeden inşâ olunacak divârlar ve mahall-i sâirelerin evsâf-ı eşkâllerini mübeyyen terkîm
ve tanzim kılınan keşf-i evvel”6 başlığını taşımaktadır. Bu kayıtlarda türbelerin etrafının
düzenlenmesine yönelik hazırlanan kroki gereğince satın alınan ev ve arsaların feshiyle
birlikte, inşa edilecek duvarlar ve diğer kısımların masrafları verilmiştir. Buna göre ilkin,
istimlak edilen Orhan Medresesi, ev, arsa ve bahçelerin duvarları kaldırılacak ve yeniden duvarlar inşa edilecektir. Türbeler için muhafaza duvarı inşaatından sonra türbelerin
eksiklikleri tamamlanacak; yamaç tarafında sancak kulesinin güneybatısına bir adet ve
Osman Gazi ile Orhan Gazi türbesi arasına bir adet olmak üzere iki süs havuzu inşa edilecektir. Türbe etrafına örülecek duvarların güney girişindeki cephesine sağlı sollu iki adet
ve duvar çevrili bu alanın yamaca açılan kuzey girişine sağlı sollu birer adet olmak üzere
dört çeşme,7 çeşmeler için suyolları, yine türbe muhafaza duvarlarının güneybatı ve güneydoğu köşelerine birer adet türbedar odası, yamaç kısmına yarım yay şeklinde set kale
duvarları ve meydanın ortasına da bir ahşap sancak kulesi inşa edilecektir (Şekil 6). Son
olarak türbe içlerindeki molozların başka yere nakli ile meydan ve bahçenin tesviyesi ve
türbelerin üç tarafına mevcut taşlardan kaldırım inşası için toplamda 201.716 kuruşluk
bir harcama öngörülecektir. Bu harcamaların detayı şöyledir:
Krokide gösterilen muhafaza duvarları, mevcut taşları kullanılarak halis harçla ve içi “sekizi bir arabalık kayapa ta’bir olunan mişe ağacından hatıl ve peştivânlı”
olarak inşa edilecektir. Duvar cephesinin iki tarafı iki sıra tuğla dizilerek, pencere ve
kapı üstleri battal tuğladan kemerli olarak yapılacaktır. Üzeri orta battal tuğlasından beş
sıra ve cephesi sıvalı silme saçaklı ve harç ile bastırma kiremit dizili olacaktır. İki tarafı
ketânlı (keten) harç ile derz ve badanalı sağlam ve dayanıklı bu muhafaza duvarı 75.950
kuruş masrafla inşa edilecektir.
Yeni mermer taşından her tarafı tesviyeli, demir kenet ve zıvana ile bağlı, yukarıları nîm kavs kemer, ortaları müzeyyen kilitli taş kesme mücellâ som pencere ve kapı
söveleri inşası için 21.250 kuruş, bu kapı ve pencerelere demirden imal edilmiş nev-resîm
şebekeler ile kapı kanatları inşası için 21.720 kuruş, büyük kapı üstüne yerleştirilecek
mermerden yapılma tezhipli tarih kitabesi ve tuğra için 1500 kuruş, büyük kapıların
iki tarafında ve karşı taraftaki köşelere, müzeyyen mermer takımlı, krokide görülen 4
adet çeşme inşası için 4500 kuruş, türbe bahçesine ve meydanın ortasına, temel kazılarak
mevcut taş ve halis harçla etraf duvarları yapılarak, duvarın iç kısımlarına orta battal
tuğla dizilerek mücella sıvalı etrafı mevcut mermer kaplı havuz inşası için 2343 kuruş,
6 BOA.İ.MVL.558.25080.2.1 (Tarih: H.13 Za 1278/M.12 Mayıs 1862)
7 Keşif defterinde belirtilen çeşme sayısı, deftere sehven 6 olarak yazılmış olmalıdır. Çünkü her iki krokide de çeşme
sayısı 4 olarak gösterilmiştir.
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Hacı Paşa hanesi önünden bu alandaki çeşme ve havuzlara kadar su getirmek amacıyla
kaba kuşak künk yerleştirmek için 3150 kuruş, meydanın iki tarafına zeminden yarım
zirâ yükseklikte 153,5 arşın uzunlukta set kale duvarları inşası için 93.272 kuruş, bu set
duvarları üzerine pahlı küfeki taşından ince tarakla tesviyeli demir kened ile bağlı som
döşeme inşası için 10.660 kuruş, bu döşeme üzerine demirden imal edilmiş nevresim
parmaklık yerleştirilmesi için 20.980 kuruş, krokide görüldüğü üzere meydanın ortasına
bir ahşap sancak kulesi inşası için 7500 kuruş, diğer havuz inşası için 3000 kuruş, türbe
içlerindeki molozların başka yere nakli ile meydan ve bahçenin tesviyesi masrafı olarak
15.000 kuruş, türbelerin üç tarafına mevcut taşlardan kaldırım inşası için 4830 kuruş
olarak toplamda 201.716 kuruşluk bir keşif bedeli çıkarılmıştır.
“Zikr olunan mahaller…mu‘âyene ve mesâha olunarak mukaddemân takdim kılınan râyic defterine tatbikân der‘aliyyede ebniye meclisinde fiyat-ı lâyıkada vaz‘ ve hesab olunmak üzere..” 8 düzenlenen bu keşf-i evvel defteri kapsamında, belirtilen yerlerin
gerekli muayene ve ölçümleri yapılmış, daha önce takdim edilmiş istimlak bedellerine
uygun olarak hakkedişlerin hesaplanması için Dersaadet Ebniye Meclisi ve Meclis-i Vâlâ
onayına bu keşif defteri, eyalet meclisi mazbatası, istimlak bedelleri ve kroki ile birlikte
gönderilmiştir9. İstimlak bedelleri ve keşif defterinin Ticaret Nezareti Ebniye Dairesi’nde
incelenmesi sonucunda, türbelerin “..iki yük bin yedi yüz on altı kuruş on para ile tesviye
ve inşâsı mümkün olacağı..»10 görülmüş ve “..bunların ol miktar masrafla inşâsı hususuna müsâ‘ade-i seniyye buyrulur ise masârıf-ı merkûmenin mahallinde usûl-ü münâkasası
bi’l-icrâ zuhûr iden tâlibine şerâit-i kaviyye ile ihâlesi ve tâlib zuhûr itmedigi takdirde
tasarrufât-ı mümkineye ri‘âyet olunmak üzere”11 yerel meclis ve evkaf müdürünün sorumluluğunda yaptırılması ve sonrasında da ikinci keşif defterinin gönderilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Özetle 201.716 kuruşluk inşaat işleri münakasa ile ihale edilecek, inşaata
talip olacak bir müteahhit çıkmaz ise de yerel yönetim eliyle inşaatın emaneten yapılması
ve sonrasında da ikinci keşif defterinin gönderilmesi gerekecektir.
I. Müfettiş Ahmet Vefik Paşa Dönemi ve Sonrasında
Meydan-ı Osmânî Çalışmaları
22 Mart 1863-Ekim 1864 tarihleri arasında Bursa’da 18 ay müfettiş olarak bulunan Ahmet Vefik Paşa görev yaptığı sırada, Osman ve Orhan Gazi türbelerinin “teferru‘âtının henüz inşâ ve itmam olmamış idügine, bunların etrâf divarlarının tevsi‘ ve havlısının hafr ve tesviyesi” için 50.000 kuruş gerektiğini bildirmiştir.12 Ahmet Vefik Paşa bu
8 BOA.İ.MVL.558.25080.2.1 (Tarih: H.13 Za 1278/M.12 Mayıs 1862)
9 BOA.İ.MVL.558.25080.3.1 (Tarih: H.14 Za 1278/M.13 Mayıs 1862) ve 4.1. (Tarih: 14 Mayıs 1862)
10 BOA.İ.MVL.558.25080.5.1 (Tarih: H.4 M 1279/M.2 Temmuz 1862)
11 BOA.İ.MVL.558.25080.5.1 (Tarih: H.4 M 1279/M.2 Temmuz 1862)
12 BOA.MVL.660.26.1.1 (Tarih: H.4 C 1280/M. 16 Kasım 1863)
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süreçte Osman ve Orhan Gazi türbelerinin birbirine bitişik evler arasında kalmış olması
nedeniyle bu evleri istimlak ederek yıktırıp türbelerin etrafını açtırmış ve meydana “müfettiş suyu” olarak anılan suyu getirmiştir.13 1864’te türbelerin bulunduğu alanı ziyaret
eden seyyah Warsberg, meydanı adeta taş ocağı halinde tasvir etmiş, Osman ve Orhan
Gazi türbelerinin inşa edilmiş olmalarına rağmen çevrelerinin bu haliyle durduğunu
aktarmıştır.14 Ebniye Mühendisi Bursalı Batyano ile İstanbul’dan gelen Ebniye Halifesi Akif’in 1862 tarihli imzalarını taşıyan bu meydan düzenlemesi projesi Warsberg’in
meydana ilişkin gözlemleri sonrası, Ahmet Vefik Paşa’nın görev süresi içerisinde 1864
sonları itibariyle ana hatlarıyla gerçekleştirilmiş olmalıdır.
Ahmet Vefik Paşa’nın müfettişlikten azledilmesinden sonra da bu alana yönelik
çalışmalar sürdürülmüştür. 1866 yılı itibariyle, türbelerin çevre düzenlemesinin ve Meydân-ı Osmâni üzerindeki emlakin istimlak işlemlerinin son pürüzlerinin giderilmesine
yönelik bazı sorunların çözülmeye çalışıldığı, istimlak işleri konusunda ortaya çıkan bazı
ihtilafların giderilmesine yönelik kararlar alındığı, tespit edilen arşiv belgelerinden anlaşılmaktadır.15
1862-1866 yılları arasında yürütülen bu çalışmalardan sonra “Meydân-ı Osmânî” için yapılan diğer meydan düzenlemelerinin, 1879-1882 (Bursa’nın ilk saat kulesi
inşası), 1890 (ikinci saat kulesinin inşası) ve Ağustos 1904-Ağustos 1905 tarihleri arasındaki (üçüncü saat kulesinin inşası) meydan düzenlemeleri ve “saat ve harik kuleleri”
inşaatları sırasında yapıldığı düşünülmektedir. H.1325 (1907-1908) tarihli Hüdâvendigâr
vilayeti salnamesinde bulunan Bursa haritasında, 20. yüzyılın başlarındaki meydan düzenlemesi haritanın sağ üst köşesinde detaylı olarak gösterilmiştir (Şekil 7). Buradan
anlaşıldığına göre yapılan son çalışmalarda, meydanın kuzey ucunda şehre hâkim bir
noktada yeni bir saat kulesi inşa edilmiş, kuleyle meydanın ana girişi arasına uzun bir yol
yapılmış ve kulenin güneyine de bir şadırvan ilave edilmiştir. Ayrıca meydanın ağaçlandırması yapılmış, türbelerin etrafındaki çeşmeler muhafaza edilmiştir.
Burada belirtilmesi gereken bir diğer husus, alanda başka bir yere yeniden inşa
edilen Orhan Medresesi ve ilkin yerinin değiştirilmesi düşünülmüşken uzun yıllar harap
vaziyette kalıp daha sonra eve çevrilen Molla Fenari camii ile ilgilidir. Depremlerde zarar
gören ve 1857 Suphi Bey Haritasında (Şekil 8) olduğu gibi Batyano krokilerinde de yeri
tam olarak gösterilen Orhan medresesi, Orhan Gazi türbesinin birkaç metre kuzeyinde
bulunmakta idi (Şekil 1’de 27 no.lu alan). Kepecioğlu’na göre yapı;
“Fetihten önce manastır iken Orhan Gazi’ye türbe ittihaz kılınmış olan yerde bulunduğundan bu adı almıştır. 1855 depremlerinde yıkılmış ve ahşap olarak inşa
13 Aksop, 1943, s. 20.
14 Yıldırım, 2013, s. 1289.
15 Çakılcızade Mustafa Ağa’nın yıkılan evi ile emlakının istimlak bedeli sorunu için bkz. BOA.İ.MVL.558.25080.6.1
(Tarih: H.28 M 1283/M.12 Haziran 1866), 7.1 (Tarih: 20 Ağustos 1866) ve 8.1 (Tarih: 24 Ağustos 1866).
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olunmuşken “Osmanlı Meydanı” adıyla oraların açılmasında arsası meydana
ilâve edilmiştir. Ahmet Vefik Paşa’nın müfettişliği sırasında bu medrese için meydanın batısında bir yer tahsis edilmiş, etraf duvarları yaptırılmış ve kapısını dahi
konulmuş ise de odalarının inşasına vakit kalmadan müfettişlik lağvedildiğinden
inşaat tamamlanamamıştır. Nihayet bu medreseyi Sultan Abdülhamid-i Sânî inşâ
ve itmam ettirmiştir. 1890 senesinde bu medrese ahşap bir bina idi…Bu defa
yapılan medresenin odaları daha az olup 1906’da 38 talebesi vardı. 1921’de ilk
mektebe çevrildi.”16
Alan düzenlemesine ilişkin verileri içeren keşif defterine göre medresenin yıkılarak, kamulaştırılan arsalardan birinin üzerine o günkü mevcut hali ne ise o şekilde inşa
edilmesinin 30.000 kuruş masrafla planlandığı, istimlâk bedelleri kaydında 27 no.da geçmektedir.17 Medreseyle ilgili 1862 tarihli istimlak kayıtlarında geçen bu tasarının, Kepecioğlu’nu destekler nitelikte ancak yıllar sonra 1890’da uygulandığı, “Orhan medresesi
Meydan-ı Osmani civarında iki sene önce yeniden ihya ve inşa edilmişken” ifadeleriyle
1892 tarihli Bursa gazetesi haberinde tespit edilmiştir.18
Müfredat defteri kayıtlarında 19 numarada “Molla Fenari Cami-i şerifi” şeklinde geçen yapının,19 144 zira’ ölçüsüyle 3500 kuruşluk bir bedel karşılığında istibdâl20
edilmek istendiği görülmektedir. Bursa gazetesi haberine göre medrese civarındaki Molla Fenari Camii 1892 yılı itibariyle otuz seneyi aşkın bir süredir harap ve yıkık haldedir.
Orhan Medrese ile birlikte bu caminin de tamir ve ihyası için irade-i seniyye çıkmasına
rağmen, mütevellisi tarafından şimdiye kadar ertelenmiştir. Bu sefer faydalı ve hayırlı
işlerde pek çok gayreti görülen vilayet evkaf muhasebecisi Süleyman Bey’in çalışmaları
ile mütevelli heyeti ikna edilerek cami yeniden ihya edilmeye başlanacaktır.21 Bu veriden
sonra yapının sürecinin ne olduğu henüz tam olarak bilinemese de yine Kepecioğlu’nun
verdiği bilgilerden yapının 20. yüzyıl başlarında artık kullanılamaz hâle geldiği ve daha
sonra eve çevrildiği anlaşılmaktadır.22 Görüldüğü üzere Molla Fenari Camii, müfredat kayıtlarında geçen bilgilere karşın, yeri değiştirilmeden yüzyılın sonuna kadar aynı yerinde
kalmış ve onarılmamış, nihayetinde de cami vasfını kaybederek eve dönüştürülmüştür.

16 Kepecioğlu, III, 2009, s. 105-106. Ayverdi buradaki bilgilerden farklı olarak yapı için “Manastır Medresesi” isminin
de kullanıldığını aktarır. Bkz. Ayverdi, 1966, s. 93-94.
17 “Müşârunileyh Sultan Orhan Gazi hazretlerinin türbe-i şeriflerine muttasıl derdest inşa bulunan medrese-i
münifelerinin hedmiyle mezkûr mübâya’a olunan ‘arsalardan münasib mahale heyet-i mevcudesi misillü inşası masarıfı”:
BOA.İ.MVL.558.25080.1.1 (Tarih: 1862)
18 Bursa, 1892, 80/5
19 Meydan düzenlemesi sırasında yapının yeri değişeceğinden, söz konusu bedel, “İşbu bendde muharrer münhedim
camii şerifin icra olunacak istibdal masarıfı” şeklinde kaydedilmiştir. Bkz. BOA.İ.MVL.558.25080.1.1 (Tarih: 1862)
20 İstibdâl: Bir vakfı mülk ile mübadele etme. Bkz. F. Devellioğlu, 1998, s. 454.
21 Bursa, 1892, 80/5
22 Kepecioğlu, 2009, III/106; Ayverdi bu yapı için “Hoca Efendi Mescidi” başlığı altında Osman Gazi türbesi karşısında
ufak bir mescit olduğunu ve 1928’de satılarak ev haline sokulduğunu aktarır. Bkz. Ayverdi, 1966, s. 399.

322

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Sonuç
19. yüzyılın ikinci yarısının hemen başında şehri baştan başa yıkan depremlerden
sonra, Bursa şehrinin yeniden ayağa kaldırılması için merkezi idare her yönüyle seferber
olmuştur. Depremin şehir ve halk üzerindeki izlerini bir an önce silebilmek için gerekli
inşa ve onarım işleri başlatılmış; şehir, depremlerden sonraki ilerleyen aylarda adeta bir
şantiye halini almıştır. Şehrin yeniden inşa ve ihya edilmeye başlandığı bu süreçte, Bursa’nın fâtihleri ve Osmanlı Devleti’nin kurucuları olmaları sebebiyle ilk olarak Osman ve
Orhan Gazilerin türbelerinin bulunduğu meydan ele alınmıştır. Şehre hâkim bir noktada
bulunan meydanın düzenlenmesi ve türbelerin yeniden inşa edilmelerine yönelik çalışmalar kapsamında, Bursa Ebniye Mühendisi Batyano’nun 1862’de hazırladığı krokiler
ışığında ilkin söz konusu meydanda bulunan ev ve arsalar istimlak edilmiştir. Alanın
mevcut enkaz ve molozlardan temizlenmesinden ve kamulaştırma yoluyla genişletilmesinden sonra meydan düzenlemesine girişilmiştir. Bu amaçla ebniye halifesi Akif efendinin hazırladığı keşif defteri gereğince yamaçlara set duvarları inşa edilmiş, türbelerin
inşaatları yanında etraf duvarları da yapılmaya başlanmıştır. İkisi kuzeyde ikisi güneyde
dört çeşme ve su yolları, biri iki türbe arasında ve diğeri meydanın ortasında iki süs havuzu, meydanın kuzey yamacına doğru ahşap bir sancak kulesi, kuleye giden yolların ve
meydanda gerekli yerlerin kaldırım döşemesi, türbedar odaları inşası, ağaçlandırma gibi
işler 1866 yılına kadar tamamlanmıştır. Meydanın diğer düzenlemelerinin de bu tarihten
sonra, 1890 ve 1905’teki saat kulelerinin inşaatları sırasında gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Sonuç olarak, “Meydân-ı Osmânî” için yapılan düzenlemeler kapsamında hem
bu iki Osmanlı padişahının türbeleri yeniden inşa edilmiş hem de ileri tarihlerde meydana
yapılan ilavelerle bölgeye yeni bir görünüm kazandırılmıştır.
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Şekil 1. 1/200 Ölçekte hazırlanan ilk kroki (Kaynak: BOA.PLK.p.50. 1862 Mayıs öncesi).

Şekil 2. 1/200 Ölçekte hazırlanan ikinci kroki (Kaynak: BOA.PLK.p.56.1862 Mayıs öncesi).
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Şekil 3. İkinci krokiden detay “Şıkk-ı evvel”

Şekil 4. İkinci krokiden detay “Şıkk-ı sâni”
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Şekil 5. Müfredat Defteri.
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Şekil 6. İkinci krokiden detay.

Şekil 7. 20. yüzyıl başında Meydan-ı Osmani.
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Şekil 8. 1857-58 Suphi Bey Haritasında Meydan-ı Osmani.
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Resim 1. 1862 Yılı İstimlak Öncesi “Meydân-ı ‘Osmânî” krokisinin günümüz uydu görüntüsü ile çakıştırması. Google
Earth Uydu Görüntüsü Tarihi: 25.04.2018 (Düzenleme: H.Gürsel Bilmiş-2019).
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EVALUATION OF BURSA
BEY PALACE TROUGH
SUPHI BEY MAP
Özet
Bursa kentinin fiziksel, kültürel ve sosyal
yapısının değişim ve gelişimi, Osmanlı’nın
Bursa fethi sonrasındaki büyük devlet
stratejisi ile paralellik arz etmektedir. Söz
konusu strateji, yapılacak olan sarayın da
daha kompleks ve işlevsel bir plana sahip
olduğu ihtimalini akla getirir.
Sarayda, Bey ve ailesine ait yaşam
mekânlarının olmasının yanı sıra, yeni
kurulan devletin sosyal, kültürel, siyasi ve
askeri gereksinimlerini karşılayacak yapılara
da yer verilmiş olmalıdır. Şehrin, çeşitli
dönemlerde seyyahlar tarafından kaleme
alınan seyahatnameleri ve geneli 19. yüzyıla
ait gravürleri Hisar’ın gerek coğrafi yapısı
gerekse içinde barındırmış olduğu yapıları ve
değerleri hakkında fikir vermektedir.

Abstract
The structural development of the city of
Bursa in the physical, cultural, and social
senses is in parallel with the Ottomans’ strategy to become a major country, which was
implemented after the conquest of the city.
This strategy suggests that a more complex
and functional plan may have been laid out
for the palace to be constructed.
In addition to the personal living spaces allocated to the Ruler and his family, it must
have been projected that the Palace should
feature certain structures to meet the social,
cultural, political and military needs of the
newly founded state. The travel books of
various periods, authored by the travelers
visiting the city, as well as the Eaux fortes
of the 19th century provide insight into Hisar’s geographical structure, buildings and
values.

Bursa Osmanlı kent dokusuna ilişkin daha
net bilgiler sunabileceğimiz kaynak ise; 1862
tarihli Suphi Bey Haritası’dır. Harita üzerinde
yer alan tanımlar ve çizimler Saray, Tophane-i
Amire, Su yolları, kamusal yapılar ile Hisar
içinin kullanımına dair ipuçları vermektedir.
Suphi Bey Haritası üzerinden yapılan bu
çalışma ile aynı zamanda Erken Dönem
Bursa Sarayı’nı var etmeye çalışan diğer ana
unsurlar da değerlendirilmiş ve sarayın daha
geniş bir alanda gelişim gösterdiği kanısına
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tophane, Bursa Bey
Sarayı, Saray Bahçeleri, Tophane-i Amire, Su
Yolları

The Suphi Bey Map of 1862 is a richer
source that includes more clear data on the
urban fabric of Ottoman-era Bursa. The
definitions and drawings on the Map give
clues about the Palace, Tophane-Amire,
water channels, public structures and the
usage of the inner Hisar.
This work not only focuses on the Suphi
Bey Map but also evaluates the other main
elements bringing the Bursa Palace of the
Early-Ottoman era into existence, and concludes that the Palace developed towards a
larger area.

Keywords: Tophane, Bursa Bey Palace,
Palace Gardens, Tophane-i Amire, Water
Channels
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Orta Çağ’dan itibaren uygarlıkların günümüze kadar bırakabildikleri en
önemli yapıtlar arasında şehir ve savunma yapıları gelmektedir. Şehrini korumakla
ve geliştirmekle sorumlu beyler, hükümdarlar, sultanlar, başta tüm şehri çevreleyen
kalelerin yanı sıra kendisi, ailesi, askeri ve idari birliklerini korumak ve devamlılığını
sağlayabilmek adına saraylar inşa ettirmişlerdir.
Bursa kentinin fiziksel, kültürel ve sosyal yapısının değişim ve gelişimi de
Osmanlı’nın Bursa fethi sonrasındaki büyük devlet stratejisi ile paralellik arz etmektedir.
Bu stratejisinin dayanaklarının başında, hoşgörü rejimi gelmektedir. Osmanlı’da insancıl
düşünce ile halkı koruma, adil olma hatta halkçı demokratik erdemlere sahip olma,
imar ettiği şehrin de ana unsurunu oluşturmuştur.1 Nitekim, Osmanlı’nın Bursa şehrini
fethettikten sonra uyguladığı bu rejimin izleri şehir mimarisinde de açıkça görülmektedir.
Yapımı MÖ. 2. yüzyıla dayanan ve sadece Bizans tekfurluğunun sığınağı olan
Bursa Kalesi, bir şehrin savunma yapısı olmasının yanı sıra şehrin fiziksel anlamda
sınırlarını da belirleyen önemli bir unsurdur. Bu sınırlar dahilinde, başta Bithinya olmak
üzere, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izlerin birlikte bulunduğu, çok katmanlı
kültürel peyzajı barındırmaktadır.
1886 ile 1896 yıllarında iki kez Bursa’ya ziyaret gerçekleştirmiş Mary Adelaide
Walker, 1886 yılında yapmış olduğu ziyarette ilk olarak Bithynia Proconsul’ü Genç
Plinius’un (MS. 61-113) “Prusa’daki konutum” olarak adlandırdığı yerin Uludağ’ın
eteğinde yer aldığını söylemiştir.2 1896 yılında gerçekleştirdiği bir diğer ziyarette ise bu
alanın yerine bir hastane yapıldığını gördüğü ve hastanenin de Osmanlı sarayı ile aynı
noktada yer aldığını söylemektedir.3 Yıllarca burada yer alan galeriler için mağara veya
bir kaçış tüneli mi gibi soruların cevapları aranırken, yapılan araştırma kazıları sonucu
ortaya çıkarılan kalıntılar, bu alanda Bey Sarayı uzantısındaki yapıların bir Roma dönemi
yapı kalıntıları üzerine inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.
Bizans döneminde bir kaleden ibaret olan şehrin tekfurunun konutu, bir iç kale
ile çevrelenmiştir. İç kaleye bitişik alan ise Saint Ellias Manastırı olarak da bilinen;
katedral, şapel, vaftizhane, eğitim yapılarından oluşan bir dini komplekstir. Bu alanın
kutsallığını, günümüze kadar gelebilmiş yapı izlerinden anlamamız mümkündür. Suphi
Bey Haritası’nda da alanın yanındaki sokak “Manastır Sokağı” olarak tanımlanmaktadır.
Bursa surlarına yönelik yapılan restorasyon çalışmaları neticesinde, kalenin
Saltanat Kapısı’nın karşısındaki alanda bir kilise yapısının kalıntılarına daha ulaşılmıştır.
Kilise, üç nefli bir bazilika plan özelliklerine sahip olup, Bizans Erken dönem kilise
yapılarına örnek teşkil etmektedir. Yapılan araştırma kazılarında ortaya çıkan kalıntılar
üzerinde meydana gelmiş strüktürel bozulmalar, yapının bir deprem nedeniyle yıkılmış
1 İnalcık, 2011, s. 70.
2 Walker, l886, s. 94.
3 Walker, l897, s. l31-132.
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olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ancak yazılı kaynaklarda bu kilisenin
varlığına ilişkin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Şekil 1. İçkale ve çevresinde Bithynia ve Bizans dönemi yapıları.

Neşrî’nin H. 898/M. 1492’de tamamlanan Kitab-ı Cihannüma’sındaki; “Osman
Gazi, oğlu Orhan’a vasiyet etti kim, ben vefat idicek, beni Bursa’da şol gümüşlü kubbenin
altında koyasın didi, ol vakit kâfirler Manastır’ı yeni örtmüşlerdi, gümüş gibi yalabırdı,
ıraktan gören gümüş sanırdı,” ifadeleri Saint Ellias Kilisesi ve bahse konu şapelin
Bursa’nın fethinden kısa bir süre önce tamamlanmış olabileceği ve yıkılan bazilikanın
yerine yapılmış olma ihtimalini akla getirir.
Bursa’nın Orhan Gazi tarafından fethi akabinde, şehirde hızlı bir şekilde
gerçekleştirilen imar faaliyetleri, Bizans şehrini, kale şehir ölçeğinden çıkararak bir
Osmanlı başkenti haline getirmiştir. Sarayda, bey ve ailesine ait yaşam mekânlarının yanı
sıra, yeni kurulan devletin sosyal, kültürel, siyasi ve askeri gereksinimlerini karşılayacak
yapılara da yer verilmiş olmalıdır. Bey Sarayı’nın plan ve fiziki görüntüsüne ilişkin
günümüze çok net kaynaklar ulaşmamışsa da bölgenin Bithynia ve Bizans yerleşimi
sebebiyle yerel mimari, malzeme ve tekniklerin etkisi altında şekillenmiş olabileceği de
kuvvetle muhtemeldir.
Fethin akabinde Hisar içerisindeki Saint Ellias Kilisesi’nin camiye, şapelinin
ise babası Osman Gazi’nin türbesine çevrildiği pek çok kaynakta geçmektedir. Hatta iki
türbenin zamanında birleşik olduğu, 1801’de yandığı, 1855 depreminde de büyük zarar
gördüğü ve Sultan Abdülaziz tarafından bugünkü şekli ile onarıldığı belirtilmektedir.
Ayrıca yine bazı kaynaklarda Hisar içinde Orhan Bey tarafından bir mescid daha inşa
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ettirildiği ve bu mescidin kitabesinin bugün Şehadet Camii duvarında bulunduğu bilgisine
de yer verilmektedir. Orhan Gazi Türbesi drenaj kazısında türbe temel seviyesinden, batı
yönünde bir dolgu ortaya çıkarılmıştır. Yer yer tahrip olmuş ve zemin döşemesi olarak
kullanılmış olan taban tuğlaları, zamanında iki türbe arasında var olmuş bir yapının
izlerini de sunmaktadır.

Şekil 2. Orhan Gazi Türbesi drenaj kazısı

Şehrin, çeşitli dönemlerde seyyahlar tarafından kaleme alınan seyahatnameleri ve
geneli 19. yüzyıla ait gravürleri Hisar’ın gerek coğrafi yapısı gerekse içinde barındırmış
olduğu yapıları ve değerleri hakkında fikir vermektedir. Bu kaynakların pek çoğu da
şehrin fethinden, İstanbul’un fethine kadar olan süreçte Bey Sarayı’nın fiili olarak
kullanıldığını destekler niteliktedir. Sarayın İstanbul’un fethi sonrasında da kullanıldığı
ancak eski ihtişamını kaybettiği de bilinmektedir. 19. yüzyıla ait bir gravürde Prenses
Helene Camii olarak adlandırılmış bir cami görülmektedir. Gravür güncel arazi verileri
ile de karşılaştırıldığında bahsedilen Helene Camii’nin Hisar’ın kuzey doğu kısmında
olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Ayrıca, bazı yazılı kaynaklarda Hisar Kaplıca
Kapısı’na yakın bir alanda Orhan Bey’in eşi Nilüfer Hatun’un bir zaviyesinin olduğu
belirtilmektedir.4 Burada yapılan araştırma ve kurtarma kazılarında, Osmanlı dönemine
ait yapı duvar ve döşeme kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.
4 Baykal, 1982, s. 54.
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Şekil 3. Prenses Helene Cami Gravürü (Kaynak: Gravürlerle Türkiye Anadolu 1).

Şekil 4. Haşim İşcan Parkı kazı alanı (Kazı çalışması Kültür Bakanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki
protokol doğrultusunda yürütülmektedir).
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Suphi Bey Haritası’nda Bey Sarayı ve Çevresi
Bursa Osmanlı kent dokusuna ilişkin daha net bilgiler sunabileceğimiz kaynak
ise 1862 tarihli Suphi Bey Haritası’dır. Haritada Hisar Bölgesi, Orhan Gazi’nin kale
dışında imar etmeye başladığı kente hâkim bir noktada olduğu görülmektedir. Ayrıca
günümüzde Orduevi’nin bulunduğu alan, Tophane-i Amire olarak isimlendirilmiş ve
haritada ayrı olarak detaylandırılmıştır. Bu detaylı çizimde Tophane-i Amire; cephanelik,
havuz, sancak burcu ve birkaç yapıdan oluşan bir kompleks olarak görülmektedir.

Şekil 5. Suphi Bey Haritası’nda detaylı olarak gösterimi yapılmış Tophane-i Amire.

İstanbul’un Fethi’nden önce biri Bursa, diğeri Edirne olmak üzere Osmanlıların
iki yerde tophanelerinin olduğu tahmin edilmektedir. Bunun yanında, sarp yerlerde
bulunan kalelerin muhasaralarında kullanılacak büyük topların, Osmanlıların Avrupa ve
Balkanlar’daki fütuhatında önemli rol oynadığı da bilinmektedir. Osmanlı sınırlarının
mütemadiyen genişlemesine paralel olarak, merkeze uzak yerlerde bulunan sınır
eyaletlerine ve kalelere top ve diğer mühimmatın yetiştirilmesi meselesi ortaya çıkmıştır.
Bunun için bir taraftan buralardaki kalelerde ve uygun yerlerde tophaneler kurarken,
diğer taraftan da düşmandan ele geçirilen imalathanelerin işlevlerini sürdürmüştür.5
5 Tunç, 2014, s. 8.
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Osmanlılar, fethettikleri yerlerde bazı kiliseleri camiye çevirirken, bazılarını
da askeri amaçlı olarak kullanmışlardır. İstanbul’da Bizans yapılarından Güngörmez
Kilisesi baruthane, Aya İrini de silah deposu olarak kullanılmaktaydı.6 J. Maurand’ın
Seyahatnamesi’ni neşreden Dorez, Fatih Sultan Mehmed’in Tophane’yi Saint Alexandre
Manastırı üzerine inşa ettiğini,7 Avusturyalı tarihçi, diplomat ve Doğu bilimleri uzmanı
Hammer ise bir kilise veya manastırın Fatih tarafından dökümhaneye dönüştürüldüğünü
ifade etmektedir.8
1862 Suphi Bey Haritası’nda da detaylandırılmış olan bu alan, kullanım biçimi
ve içerisinde barındırmış olduğu yapılar açısından, Fatih Sultan Mehmed döneminde
yapımına başlanan Tophane-i Amire yapısı ile benzer özellikler taşımaktadır. Bilindiği
üzere; Tophane semti Haliç’in giriş kısmında ve Topkapı Sarayı’nın karşısında yer
almaktadır. Böylece savunma ve kontrol işlevini yerine getirilebilmektedir. Bursa Bey
Sarayı içinde yaşam mekanları ile sarayın idari, askeri üssü konumundaki iç kalenin de
benzer bir ilişki içerisinde olduğunu bu kaynaklar doğrultusunda söylemek mümkündür.
Aynı zamanda Tophane-i Amire, cephanelik, asker ocağı gibi önemli yapıların da korunaklı
bir alanda olması gerekmektedir. Bizans Dönemi Tekfur konutunun bulunduğu ve
etrafının burçlarla çevrelendiği alan, bu ihtiyacı karşılar niteliktedir. Tophane yapılarında
ayrıca top dökümü için zemine açılmış büyük çukurlar, erimiş maddenin taşınması için
kullanılan künkler ve döküm esnasında çıkabilecek yangın tehlikesine karşı su sarnıçları
veya havuzlar vardır.
1862 Suphi Bey Haritası’ndaki simgelerin bu açıklama ile örtüştüğü ve askeri
bir üs gibi tanımlandığı görülmektedir. 1890 Fransız sigorta haritasında da “Caserne”
Kışla, Hüdavendigar Vilayeti Salnamesinde,1909 tarihli Bursa Şehri Haritasında aynı
bölge “Daire-i Askeriye” olarak geçmektedir.
Sarayın yaşam alanları ve bunları tanımlayan yapılar ise sonraki dönemlerde
1862 Suphi Bey Haritası’nda eski saray olarak tanımlanan alanda gelişme göstermiştir.
Hammer’ın seyahatnamesinde kaya teraslarının iki ucunda kurulan iki saraydan
bahsedilmekte olup bu görüşümüzü destekler.9 Coğrafi özellikleri itibari ile de iç kale ve
batı uzantısının kayalık alan üzerinde güvenli ve hâkim bir bölgede olduğu görülmektedir.

6
7
8
9

Eyice, 1963, s. 95.
de Jerome Maurand , s. 202.
Hammer, 2020, s. 177.
Hammer, 2020, s. 57.
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Şekil 6. Suphi Bey Haritası’nda Tophane ve Bey Sarayı’nın gösterimi (harita yönü değiştirilmiştir).

Şekil 7. Carl Gustaf Löwenhielm’a ait (1790-1858) mürekkepli kalem ve suluboya çalışması. Hisar ile Muradiye
arasında yer alan Cilimboz Deresi üzerinden (Kaynak:Yenal, 2003, s.183).
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Şekil 8. Google Earth üzerinden aynı açıdan.

Şekil 9. Hisar Bölgesi genel görüntüsü.

Hanedan üyelerinin yer aldığı yaşam alanları ve müştemilat gibi yapıların ise
konum olarak iç kale referans alınıp batı yönünde devam eden güzergâhta olabileceği
kanısındayız. Seyyah notlarında Bey Sarayı için Şehadet Camii karşısında olan iç
kalenin tanımlanması da referans olarak aynı noktaları işaret etmektedir. Yine Suphi Bey
Haritası’nda, bu alana giden yol Eski Saray Caddesi olarak tanımlanmıştır.

Şekil 10. İç kale ve çevresi Erken Osmanlı dönemi yerleşiminin gösterimi (Kaynak: Suphi Bey Haritası).
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Bunun devamında 1862 haritası “Eski Saray” olarak bir alanı tanımlar. Bu isim
kent belleğinde yer etmiş olmalı ki, geçmişte bıraktığı izler, fiziki olarak günümüzde
görülemese de 1862 yılına kadar ismen varlığını sürdürebilmiştir.
Devletin idari ve askeri yapılarının bulunduğunu düşündüğümüz iç kale ile sarayın
yaşam alanlarını oluşturan yapılar, 1862 haritasında düzenli bir peyzaj ile birbirinden ayrı
tutulmuştur. Saray peyzajını andıran bu çizimler iç kalenin hemen batısında ve kaplıca
kapıya yakın bir noktada 2 adet tanımlı düzenli peyzaj alanı bulunmaktadır. Bu peyzaj
çizimi tekniği Suphi Bey Haritası’nda başka bir noktada bulunmamaktadır.

Şekil 11. İç kale ve çevresi 17.-19. yüzyıl Osmanlı dönemi yerleşiminin gösterimi (Kaynak: Suphi Bey Haritası).

Pek çok seyahatnamede bahsedilen ve üzerinde bir seyir köşkü bulunduğu
söylenen havuzun -var ise- bu iki düzenli peyzaj arasında olabileceği kanaatindeyiz.
1588 yılında şehri ziyarete gelen Lubenau, Bursa Sarayı ile ilgili olarak, yüksek kayalar
üzerine inşa edildiği, ancak tamamen yıprandığını belirtir. Ayrıca kente doğru hat
boyunca güzel bahçelerin bulunduğu, bahçelerin ortasında ise içi yontma taşlar ile dolu
bir havuz ve havuzun ortasında da dört mermer üzerinde yazlık bir dinlenme köşkünün
bulunduğundan da bahsetmektedir.10 Nitekim bu kadar büyük bir havuzun mutlaka bir
kaynağının olması gerekmektedir. Hammer, saraya kadar ulaşan suyun, Murad Abdal
Tekkesi altında ortaya çıkan berrak ve gümüş renkli Pınarbaşı suyu olduğunu ve beş
pınarının da Su Kapısı yakınlarında birleştiğini belirtir. Hatta bu suyun, Zindan Kapısı
önünden daha fazla kuvvet kazanması amacıyla bir su terazisinin yapılmış olduğundan
bahsetmektedir.11 Su yolunu 1862 haritası üzerinden değerlendirecek olursak, Pınarbaşı
Suyu’nun saraya kadar olan akarlarını, Hisar içindeki hamam ve çeşme yapılarının harita
üzerinden tespitini yaparak göstermek mümkün. Pınarbaşı kaynağından çıkan suyun
10 Erdoğan-Göker, 2018, s.64.
11 Hammer, 2020, s. 37, 38.
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arkları üzerinde bina edilmiş, çeşme ve hamam yapıları bu kaynakların güzergâhlarının
belirlenmesinde, çalışmaya ışık tutmaktadır.

Şekil 12. Hisar ve çevresi tahmini su yolları ve ilişkili yapılar (Kaynak: Suphi Bey Haritası).

Şekil 13. Bey Sarayı girişi ve çeşmeleri (Komite (Peltre), 1998: 100 Jules Joseph Augustin Laurens’in 1847 tarihli La
Cıtadelle Interıeure A Bursa -La Porte De Bey Sarayı adlı suluboya çalışması).

Ayrıca yine haritada yer alan bazı kamusal yapılar bize, Osmanlı saray yapılarının
bir duvar ile tamamen halktan soyutlanmadığını, bu ayırımın daha hümanist bir yaklaşım
ile çözümlendiğini göstermektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde sarayın sınırlarını, düzenli
bir peyzaj ve devletin ileri gelenleri tarafından yaptırılmış olan medrese, cami, mektep,
hamam ve çeşme gibi kamusal yapılar belirlemiştir.
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-Cami

-Hamam

-Türbe

-Medrese		

-Çeşme

Şekil 14. Hisar içinde yer alan kamusal yapılar (Kaynak: Suphi Bey Haritası).

Bursa’daki Bey Sarayı’nın bir tanımını yapmak ve sınırlarını belirlemek oldukça
güçtür. Beylerinin öncellikle bir asker ve komutan olduğu düşünülen yeni kurulmuş
bir devletin sarayı, siyasi ve askeri yapılanmasının gölgesinde şekillenmiş olmalıdır.
Bu sebeple Bursa’da sultanların konakladığı gösterişli bir sarayın izlerini bulmaya
çalışmaktan ziyade, ihtiyaçların öncelik arz ettiği ve devletin gelişimiyle doğrudan
paralellik arz eden bir sarayın izlerini aramak daha doğru olsa gerek.
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1862 Suphi Bey Haritası

1890 Fransız Sigorta Haritası

Hüdavendigar Vilayeti
Salnamesinde,1909 Tarihli
Bursa Şehri Haritası

1939 Tarihli Hava Fotoğrafı

1962 Piccinato Planı

Şekil 15. Farklı haritalarda iç kale ve çevresinin irdelenmesi.
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Sonuç
Orhan Bey döneminde, kent fethedildikten sonra kale ve tekfurluk konutu, ilk
etapta onarılıp ihtiyacı karşılayacak biçimde revize edilerek kullanılmış olmalıdır. Ancak
büyümekte olan bir devlet için bu alan ve yapılar yetersizdir. Bu sebeple iç kale, devletin
idari ve askeri işleri için ayrılmış bir alan olarak değerlendirilmiş olması daha uygun
gözükmektedir. Tüm teşekkülleri ile bir saray tanımının yapılabilmesi ve yerinin tespiti
için daha geniş bir alana ihtiyaç vardır.
Nitekim araştırma kazıları ve eski haritalar incelendiğinde, iç kale ve Kaplıca
Kapı’ya kadar olan batı uzantısının sürekli devlet idaresinde kullanıldığı görülmektedir.
1862 Suphi Bey Haritası’nda Eski Saray ve peyzajlar ile ayrılan alanın; zaman içinde
okul yapıları, hastane yapısı ve Damat Efendi Konağı gibi devlet ve devlet ile doğrudan
ilişkisi olan makamlarca kullanıldığı, günümüzde de bu kullanımın Tophane Endüstri
Meslek Lisesi ve Haşim İşcan Bisaş Parkı olarak yine kamu idaresinde devam ettiği
görülmektedir. Bu da bölgenin idari ve devlet yapıları için ayrılmış bir alan olduğunu
ispat eder.
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EXAMINATIONS IN THE
BEY PALACE AREA OF
BURSA HISAR DISTRICT
Özet
Bursa Hisar Bölgesi’nin günümüzde
Orduevi’nin de yer aldığı Tophane
Bahçesi’nden Haşim İşcan Parkı’na kadar
uzanan kuzey kesiminde tarihi kayıtlarda
Bey Sarayı olarak belirtilen bir yapıyla
ilişkili izler vardır. Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
17.02.2000/7712 sayılı kararıyla sur ve yakın
çevresi 1. derece arkeolojik sit ve sur kuşağı
içinde kalan iç bölge ise 3. derece arkeolojik
sit
olarak
tanımlanmıştır.
Bölgedeki
arkeolojik potansiyelin belirlenmesi amacıyla
Osmangazi Belediyesi tarafından 2007 yılı
itibarıyla “Osmangazi Belediyesi Hisar
Bölgesi Arkeolojik Amaçlı Jeofizik Araştırma
Yaptırılması İşi” projesi kapsamında jeoradar
yöntem ile araştırmalar yapılmıştır.
Cumhuriyet döneminde Hisar Bölgesi’nde
yapılan sınırlı sayıda kazılarda geçmişe

Abstract
In the north part of Bursa Hisar Region from
Tophane Park to Haşim İşcan Park -where
today Officer’s Club also located- a structure associated with Bey Sarayı recordings
are monitored. According to decision No.
17.02.2000/7712 of Bursa Region Cultural
and Natural Heritage Conservation Board,
the city walls and it’s vicinity declared as
the first degree archeological site and inner
part as third degree of archeological site.
In 2007, Osmangazi Municipality initiated
the project of “Geophysical Research for
Archaeological Purposes in Hisar Region
of Osmangazi Belediyesi” to determine archaeological potential in the region using
georadar method.
With some limited number of excavations
during the Republican era, some old foundations, natural caves and vaults are found

ait çeşitli yapı temelleri, doğal mağara ve
tonozlar bulunmuştur. İnceleme alanında
jeotermal kökenli traverten ana kaya üzerinde
tarihsel süreç içinde gelişmiş kendi içinde 2
veya 3 tabakalı toplamda 2-4 m kalınlığında
yapay dolgu malzeme vardır.
Bithynia, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde
yöneticilerin kullandığı Bey Sarayı’nın -ki
plan ve benzeri açık bir dokümanı yokturgünümüzde Orduevi olarak kullanılan arazide
olma olasılığı vardır. Söz konusu proje
kapsamında 2008 Mart ayında Bey Sarayı
(Orduevi) Bahçesi içinde jeoradar yöntemi
ile 51 doğrultuda alınan radar kayıtlarda eski
yapılara ilişkin olması mümkün birçok anomali
belirlenmiştir. Bahçenin kuzey duvarlarına
yakın bölgedeki I. Grup Anomaliler, özellikle
O1,O18 ve O23 doğrultuları üzerinde
gözlenen belirtiler 1862 tarihli Suphi Bey
Haritası’nda işaretli bir yapının konumu ile
çakışmaktadır. Bu belirtiler kurtarma kazısı
ile “öncelikle incelenmesi gerekir” olarak
değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bursa Hisar Bölgesi,
Tophane, Haşim İşcan Parkı

in Hisar Region. In the investigation area
there is a 2 or 3 layered artificial fill with a
total thickness of 2-4 m on geothermal origin travertine basement.
Beg’s Place, which is used by authorities
during the Bithynia, Byzantine and Ottoman periods, –although there isn’t any clear
document such as a plan etc.- plausibly located on Officier’s Club land. Total length
of ground penetration radar records in the
garden of Officier’s Club along 51 profile is
1571 m. Many anomalies have been identified in this region possibly regarding to
some old structures. Group-I Anomalies
next to northern walls of the garden, especially radar anomalies which are appearing
on O1,O18 and O23 profiles fit with the
location of a structure which is marked on
1862 Suphi Beg’s map. These anomalies
interpreted as “must examined first” with a
rescue excavation.

Keywords: Bursa Hisar Region, Tophane
Park, Haşim İşcan Park
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Giriş
MÖ. 4000’lerden beri çeşitli yerleşimlerin olduğu Bursa Hisar Bölgesi’nde MÖ.
13. yüzyıldan başlayarak önce Bithynia, 1. yüzyıldan sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve
14. yüzyıldan sonra da Osmanlı dönemleri yaşanmıştır. 1855’de büyük bir deprem yaşayan Bursa 1922’den itibaren Cumhuriyet döneminde de önemli bir ilimizdir.
Hisar Bölgesi sur ve yakın çevresi baz alınmak suretiyle Bursa Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 17.02.2000 tarih ve 7712 sayılı kararıyla sur ve
yakın çevresi 1. derece arkeolojik sit ve sur kuşağı içinde kalan iç bölge ise 3. derece
arkeolojik sit olarak tanımlanmıştır (Şekil 1). Osmangazi Belediyesi tarafından 2007 yılı
itibarıyla “Osmangazi Belediyesi Hisar Bölgesi Arkeolojik Amaçlı Jeofizik Araştırma
Yaptırılması İşi” projesi kapsamında jeoradar yöntemiyle yeraltı incelemeleri başlatılmıştır.
Günümüzde Hisar içinde sıcak su çıkışları olmamakla beraber; jeolojik geçmişte
bölgede akmış olması gereken sıcak sular Uludağ kristalize kireçtaşlarından eritip aldıkları kalsiyum karbonatı üst üste çökeltmiş ve bölgede zeminde yataya yakın düzensiz
tabakalar halinde görülen travertenler oluşmuştur. Üstteki 2-4 m’lik yapay dolgu altında
bu oluşumları Hisar Bölgesi’nin kuzey yamaçlarında görebilmek mümkündür.
Hisar Bölgesi’nde -Alaaddin Mah.- yeraltında çeşitli doğal mağara ve yapay dehliz girişleri vardır.

Şekil 1. Hisar Bölgesi arkeolojik sit ve arkeojeofizik araştırma alanları

352

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Kale içinde yer alan Bey Sarayı (günümüzde Orduevi), kurulduğu alan itibarıyla
Hisar Bölgesi’nin en sarp yerindedir. Sarayın çevresi ilave kule ve duvarlarla desteklenerek korunaklı hale getirilmiştir. Saray, Bizans döneminde yönetim merkezi olarak kullanılmıştır. Bursa’nın fethiyle beraber Osmanlı Devletin’de bir süre buradan yönetilmiştir,
Hisar Bölgesi’ne en önemli giriş çıkış yeri olan Saltanat Kapı ise hemen yakındadır.
Kaynaklarda 1800’lü yıllarda burasının askeri depo olarak kullanıldığı yazılıdır.
Sit kararının alındığı 2000 yılına kadar olan süreçte bölgede yoğun bir yapılaşma
oluşmuştur. Bu nedenle hem sondaj kazıları için alanlar azalmış hem de arkeojeofizik
yöntemlerin uygulanmasını sınırlamıştır. Kısaca tüm alanın arkeolojik potansiyelinin tam
olarak değerlendirilebilmesi imkansızlaşmıştır. Buna rağmen bazı antik şehir kalıntılarının görüldüğü açık alanlar tespit edilerek çalışmalar; Sümbüllü Bahçe Konağı, Haşim
İşcan Parkı, Tophane Parkı, Orduevi Bahçesi, Yerkapı ve Fetih Kapı olmak üzere 6 nokta
ve civarında yoğunlaşmıştır.
Yöntem
1970’li yıllarda başlayan elektronik ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak geliştirilen yeraltı radarı (İng; GPR - Ground Penetrating Radar) sığ jeofizik aramalar ve
mühendislik jeofiziği alanlarında yeraltı görüntüsünü oldukça iyi yansıtabilen bir kayıt
yöntemidir. Gerek kolaylığı gerekse maliyeti bakımından anten seçeneklerine bağlı olarak 0-20 m arasındaki çeşitli sığ uygulamalarda tercih edilen bu tahribatsız yöntemin
kullanım sırasında çevreye ve objeye zarar vermesi söz konusu değildir (Şekil 2).

Şekil 2. Yatay tabakalı (tabankaya) veya noktasal kaynaklı (duvar/kanal vb) ortamda elektromanyetik dalga yansımaları.

Araştırmalarda “İsveç, Mala Geoscience” yapısı jeoradar sistemi ve 250 MHz
şiltli anten kullanılmıştır. Alınan ölçümlerde genellikle 75-160 ns süreli 8 yığmalı
yansımalar bir notebook-bilgisayar üzerine depolanmış ve daha sonra Groundvision
(2005), Reflexw (2006) vb yazılımlarla uygun filtreleme ve görüntü belirleme işlemlerinden geçirilmiştir. Bunlar sırasıyla; “Statik Düzeltme, dc ve dewow, Enerji Azalımı
Düzeltmesi -veya AGC-, 1 Boyutlu Filtre –Butterworth-, 2 Boyutlu Kayan Ortalama, 2
Boyutlu Background Giderilmesi” olup, sonuçta yerleri belirlenen yapı izler uygun ölçekli planlar üzerinde işaretlenerek arazideki dağılımları haritalanmıştır.
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250 MHz antenle alınan jeoradar kayıtları inceleme alanında genellikle yüzeyden
5.50 ± 0.50 m derine kadar bilgi sağlanabildiğini göstermektedir.
Bey Sarayı (Orduevi) Alanında Jeoradar Yöntemiyle İncelemeler
İnceleme alanında jeotermal kökenli traverten ana kaya üzerinde, üstte 2-4 m
kalınlığında -kendi içinde 2 veya 3 tabakalı- yapay dolgu malzeme vardır. Travertenlerin
üst kesimleri yer yer ayrışmış ve kısmen killeşmiş olup derine doğru daha sıkı/sert bir
yapıdadır.
Orduevi’nin olduğu kesim Hisar’ın kuzeyinde kalmaktadır. Buranın iç kale olma
ihtimalinin yüksek olmasının bir nedeni de kuzey yönünde dik bir yamaca sahip bu sayede savunmanın daha kolay olmasıdır. Günümüzde Hisar Bölgesi’nin hava fotoğraflarına
bakıldığında antik dönem şehir dokusunu yansıtan özellikler dikkati çekmektedir. Bunlardan en bariz olan doğu-batı doğrultusunda uzanan Ortapazar Caddesi ile bu caddeyi
dik açıyla kesen kuzey-güney doğrultulu Kavaklı Caddesi ile Oruçbey Caddesidir.
Söz konusu proje kapsamında 2008 Mart ayında Bey Sarayı (Orduevi) Bahçesi
içinde jeoradar yöntemi ile alınan 51 radar kaydının toplam uzunluğu 1571 m’dir1
Bey Sarayı’nın yeri 1862 Suphi Bey Haritasında, etrafında 16 tane burçla çevrili
olarak görülmektedir. Bu yer Cumhuriyet döneminde askeri amaçlı kullanılmış olup, bugün
de Orduevi buradadır. Günümüzde yüzeyde saray yapısına ait herhangi bir emare yoksa da
ancak etrafını çevreleyen duvarların bir kısmı ile bir burcunu görmek mümkündür.

Şekil 3. Bey Sarayı (Orduevi) Bahçesi’nde kaydedilen jeoradar kesitleri ve ilerleme yönleri.
1 İlkışık, 2008.

354

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Şekil 3.1. Bey Sarayı (Orduevi) Bahçesi’nde kaydedilen (üstte) O1 jeoradar kesiti ve (altta) yorumlanmış duvar/kalıntı
izleri.
.

Şekil 3.2. Bey Sarayı (Orduevi) Bahçesi’nde kaydedilen (üstte) O18 jeoradar kesiti ve (altta) yorumlanmış duvar/kalıntı
izleri.

Şekil 3.3. Bey Sarayı (Orduevi) Bahçesi’ndeki I. Grup Anomaliler ve özellikle O23 doğrultusu üzerinde gözlenen radar
belirtileri 1862 tarihli Suphi Bey haritasında işaretli bir yapının konumu ile çakışmaktadır.
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Sonuç
Osmangazi Belediyesi, Koruma Kurulu’nun 7712 sayılı kararını önemseyerek
2007 yılı itibarıyla “Osmangazi Belediyesi Hisar Bölgesi Arkeolojik Amaçlı Jeofizik
Araştırma Yaptırılması İşi” projesi kapsamında jeoradar yöntemi ile yeraltı incelemelerini
başlatmıştır. Uygulanan jeofizik yöntemler çevreyi ve ortamı tahrip etmeden yeraltının
hızla -ve ekonomik olarak- görüntülenmesini sağlamaktadır.
Bölgede yoğun bir yapılaşma olduğundan; arkeolojik sondaj kazıları için alanlar
az, arkeojeofizik yöntemlerin uygulanması için de sınırlanmıştır. Buna rağmen bazı antik
şehir yoğunluğunun görüldüğü açık alanlar tespit edilerek, çalışmalar; Sümbüllü Bahçe
Konağı, Haşim İşcan Parkı, Tophane Parkı, Orduevi Bahçesi, Yerkapı ve Fetih Kapı civarında yoğunlaşmıştır.
Radar kesitlerinde yorumlanan duvar, kanal, zemin katmanları vb yanal ve düşey
değişimler Bey Sarayı (Orduevi) Bahçesi için hazırlanan derin anomaliler haritasında
(Şekil 4) topluca işaretlenmiş ve gruplandırılmış olup, gözlenen özellikler aşağıdadır;
1. Bahçenin kuzey duvarlarına yakın bölgedeki I. Grup Anomaliler, O1, O18 ve
özellikle O23 doğrultusu üzerinde gözlenen 1, 2, 3 ve 4 no’lu radar belirtileri
1862 tarihli Suphi Bey haritasında işaretli bir yapının (Cihannüma Kapısı?) konumu ile çakışmaktadır. Bu anomaliler (belirtiler) bir kurtarma kazısı ile “öncelikle incelenmesi gerekir” olarak değerlendirilmiştir.
2. Girişte Heykel’in önündeki açık alandaki III. Grup Anomaliler de Osmanlı döneminde girişteki karargâh binasının konumuna denk gelmektedir. Dolayısı ile bu
bölgede de öncelikli bir kurtarma kazısı uygun olacaktır.
3. Yukarıda değinilen I. ve III. Grup öncelikli anomalilerin incelenme sonuçları
dikkate alınarak, daha sonra KB bölümde çocuk parkı civarında gözlenen V.
Grup anomaliler için de bir tahkik kazısı geliştirilmelidir. Bu grubun önemi ≈2
m’deki yansımaların birdenbire dikleşerek 3,5-4,5 m derinlere daldığı, dolayısı
ile eski doğal yamacın yerini belirtmesidir. Bu grup anomali, çeşitli dönemlerde
yapılaşma ve tamirler oldukça kuzeydeki duvarlara dışa doğru yapılan ilaveleri
yansıtıyor olabilir.
4. Eldeki belirtilerin yoğunlaştığı alanlarda gereken durumlarda, arkeolojik kurtarma kazısı yapılmadan önce daha sık doğrultularda ve daha yüksek frekanslı
antenler ile kayıt alınıp incelenmesi arkeolojik bulgulara ulaşmanın zaman ve
maliyeti açısından yararlı olabilecektir.
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Şekil 4. Orduevi (Bey Sarayı) Bahçesi’nde jeoradar yöntemi ile saptanan belirtiler.
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CONSERVATION OF HISTORICAL
URBAN LANDSCAPE WITH
COMMON MIND:
BURSA/HİSAR REGION CASE
Özet
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti
olan Bursa, barındırdığı somut ve somut
olmayan miras ögeleriyle birlikte pek
çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan
Anadolu coğrafyasının önemli tarihi kentsel
peyzaj alanlarından biridir. Bu bütünlük
içerisinde kentin tarihteki ilk yerleşim ve
yönetim merkezi olan Hisar’ın ayrı bir yeri
bulunmaktadır. Hisar, dört farklı medeniyetin
izlerini taşıyor olmakla birlikte Osmanlı
Beyliği’nin devlete, devletin ise bir dünya
imparatorluğuna dönüşmesi sürecindeki
kentleşme modelinin altyapısını oluşturmada
büyük bir rol oynamaktadır.
Bu çalışma kapsamında, Hisar için
hazırlanmış olan alan yönetim planı önerisi
ve bu planın gelişme süreci aktarılmaktadır.
Tüm dünyada geçerli olan sürdürülebilir
koruma gereklilikleri bağlamında hazırlanan

Abstract
Being a host for many tangible and intangible heritage examples, the first capital city
of the Ottoman Empire, Bursa is one of the
important historical urban landscapes of
Anatolia that has been the home of many
civilizations throughout history. Hisar Region, which is the first settlement and administration centre of the city has a special
importance in this unity. Besides including
the traces of four different civilizations,
Hisar had a significant role in constituting
an urbanization model of the Ottomans
throughout history beginning from the Principality period to the State and then to the
Empire period.
This study presents the site management
plan and its development process, which
was prepared for Hisar Region. The aims of
this site management plan, which was pre-

bu yönetim planının hedefleri; (1)
sürdürülebilir kentsel gelişme kriterlerinin
Hisar ve çevresinde sağlanması, (2) bölgenin
kültürel, mimari ve tarihi miras niteliği
taşıyan fiziksel, mekânsal ve sosyokültürel
özelliklerinin günümüz şartlarına uygun
bir şekilde korunarak geliştirilmesi, (3) bu
özelliklerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi
için gerekli çalışmaların belirlenmesidir.
Bütüncül bir bakış açısıyla ve katılımcı
yaklaşımla kurgulanan yönetim planı gelişme
sürecinde şu sonuçlara varılmıştır: Hisar
için koruma ve yaşam dengesini gözeten,
sürdürülebilir bir korumayı mümkün kılacak,
gerçekçi ve uygulanabilir bir eylem planının
hazırlanması ve alana dair diğer koruma
kararlarının alınmasında devlet, yerel
yönetim, STK’lar ve yerel halkın katılımının
sağlanması; bu süreçte kurum ve kuruluşlar
arasında eşgüdümün sağlanması; sürecin ve
uygulamaların denetlenmesi için bağımsız
bir mekanizma kurgulanması amaca ulaşma
yolundaki vazgeçilmez gerekliliklerdir.

Anahtar Kelimeler: Alan yönetim planı,
katılım, sürdürülebilir koruma, tarihi kentsel
peyzaj, Bursa, Hisar

pared with an holistic approach and paying
attention to the sustainability requirements,
are as follows; (1) providing sustainable development criteria in Hisar Region and its
environment, (2) conserving and improving the physical, spatial and socio-cultural
characteristics of the region and let them to
be sufficient for today’s living conditions,
(3) determination of the necessary actions
for transferring these unique characteristics
to the future generations.
The results obtained from the process of this
holistic and participative site management
plan are as follows: a realistic, applicable
action plan should be prepared for Hisar;
this action plan should enable sustainable
conservation; a participatory, collaborative
and coordinated process including all the
actors such as the state, local government,
NGOs, academia and local people, should
be allowed for the preservation and conservation of the site; an independent monitoring system should be established. These
are inevitable requirements to achieve the
goals for sustainable conservation of Hisar
Region.

Keywords: Historic urban landscape, site
management plan, participation, sustainable conservation, Bursa, Hisar
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Giriş
Hisar Bölgesi, Bursa’nın tarihi kent surları içerisindeki ilk yerleşim alanı olarak
büyük bir tarihi ve kültürel öneme sahiptir. Bölge, idari ve dini işlevler taşıyan değerli
anıtsal yapılarla birlikte farklı medeniyetlere ait konut dokularına da ev sahipliği yapmaktadır. İlgili dönemlerin gündelik yaşam pratiklerinden izler taşıyan konut alanları
farklı medeniyetlere ait sosyokültürel ve ekonomik özelliklerin somut bir yansıması niteliğindedir. Hisar, yok olmaya yüz tutmuş konut dokusuyla, Bursa kentsel peyzajı içerisinde kentin yüzyıllardır biriktirdiği değerlerini bizlere farklı katmanlarında sunan çok
değerli bir kentsel miras alanıdır (Şekil 1).

Şekil 1. Hisar Bölgesi hava fotoğrafı (Kaynak: Bursa Büyükşehir Belediyesi Arşivi).

Orhan Bey tarafından 1326 yılında fethedildiğinde Hisar Bölgesi’nden ibaret
olan Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti olma yolculuğu içerisinde Çağaptay’ın değimiyle
“şehir içinde şehir”1 olma özelliği göstermiştir (Şekil 2, 3). Kazım Baykal, Prousa’yı
(Bursa) fethedildiği dönemde yaklaşık 500 m x 800 m büyüklüğünde doğal bir teras
üzerinde kurulu; 2000 ev, 7 mahalle, 7 kilise, 1 hamam, 20 dükkanlı bir çarşı ve yaklaşık
40.000 nüfus barındıran bir Bizans kalesi olarak tarif etmektedir.2 Bu tarif günümüzün
Hisar Bölgesi’ni işaret eder.
Fetihten sonra Osmanlılar, mevcut Bizans yapılarına fiilen ve işlevsel olarak
uyum sağlama yoluyla, etnik kökeni her ne olursa olsun, tüm bölge halkına, getirilen
yeni düzenin kurucuları olduklarını göstermişlerdir. İki toplum arasındaki uyum süreci
dini, mimari ve politik alanlarda gelişim göstermiştir. Bu süreçte bir yandan mevcut Bi1 Çağaptay, 2011, s.68; Çağaptay bu tanımı yaparken H. Z. Watenpaugh’un The Image of an Ottoman City: Imperial in
Architecture and Urban Experience Aleppo in the Sixteenth and Seventeenth Centuries (Bir Osmanlı Kentinin İmajı:16.
ve 17. Yüzyıllarda Halep’te İmparatorluk Mimarisi ve Kentsel Deneyim), Leiden 2004, s. 59, adlı eserinden etkilendiğini
belirtmektedir.
2 Baykal, 1982, s.14.
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zans yapılarının yeni kullanıcılarına ve işlevlerine adaptasyonu sağlanmış, diğer yandan
da yeni inşa edilen Osmanlı yapıları bu uyum sürecine destek olmuştur. Sırasıyla 1331 ve
1365 yıllarında, Bizans yapım sistemi ve mekânsal organizasyonundan etkilenerek inşa
edilen Alaeddin Camii ve Şehadet Camii bu yapılara örnek olarak verilebilir. Hisar, Osmanlı Beyliği’nin devlete ve devamında imparatorluğa dönüşmesinde bu uyum sürecine
sahne olmasıyla büyük önem taşımaktadır.3

Şekil 2. Bursa ve Hisar (Kaynak: Pancaroğlu, 1995).

Şekil 3. Hisar Bölgesi haritası (Kaynak: Gabriel, 2010).

Bölgenin diğer özgün önemi ise kent içindeki konumundan kaynaklanmaktadır.
Yapılaşmanın eski Bizans kalesi sınırlarının dışında hızlı bir şekilde yayılarak kentsel dokuyu oluşturmasında sultanların kentin topografik yapısını gözeten yer seçimleri önemli
olmuştur (Şekil 4). Araştırmacılar, kentsel gelişmeyi yönlendiren sultan külliyelerinin,
kentin idari merkezi ve ilk yerleşim alanı olan Hisar’dan izlenebilecek ve külliyelerden
bakıldığında da bu bölgeyi görebilecek şekilde konumlandırılmasının bilinçli bir tercih
olduğunu söylemektedirler. Sultan külliyelerinin hem yer seçiminde hem de ihtiva ettikleri yapıların birbirleriyle kurdukları geometrik ilişkilerdeki düzensizliği, diğer bir
deyişle organik düzeni, Suna Çağaptay tarafından “kentsel koreografi” olarak nitelendirilmiş ve bu kentsel koreografinin bir kentleşme modelinin altyapısını oluşturduğunu
3 Çağaptay, 2011.
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belirtilmiştir.4 Oya Pancaroğlu da, bir Bizans kale kenti olan Prousa’nın ‘Osmanlılaştırma’ sürecinin büyük oranda topografya etkisiyle şekillenen kentsel dokunun hızlı yayılımıyla olduğunu ifade etmektedir. Pancaroğlu, eski kaleyi çevreleyen topraklardaki bu
hızlı yapılaşmanın 150 yılı aşan bir süreye yayıldığını ve sultanların külliyelerinin inşa
edilmesindeki yer seçimleri tarafından yönlendirildiğini belirtmiştir.5

Şekil 4. Sultan külliyelerinin kent içindeki konumları
(Kaynak: Bursa ve Cumalıkızık UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylık Dosyası, 2013).

Bu bağlamda, barındırdığı somut miras değerleri bir yana, dünyada yüzyıllarca
hüküm sürmüş bir imparatorluğun kentleşme modelinin gelişmesinde böylesine önemli
anlamlar taşıyan bir bölgenin günümüz yaşam koşullarına uygun bir şekilde yaşatılarak
korunması kuşkusuz büyük önem taşımaktadır.“Sürdürülebilir koruma” olarak nitelenen
bu yaklaşım ancak sürdürülebilir gelişme gereklilikleriyle entegre bir şekilde ele alındığı takdirde başarılı sonuçlar elde edilebilir.6 Tarihi ve kültürel miras koruma alanında
başarılı çalışmaları olan pek çok uzman, sürdürülebilir koruma için toplumların sosyokültürel ve ekonomik sürekliliklerinin sağlanması gerekliliğini vurgulamaktadır. Ancak
bu doğrultuda yapılan çalışmaların, sadece bazı yapıların, içinde bulunulan ekonomik ve
idari şartlar doğrultusunda seçilerek restore edilmesinden ibaret olması ne yazık ki yeterli
olamamaktadır.7
Kentsel miras korumanın temel amacı; tarihi alanları korurken bu alanlardaki yaşam kalitesini de arttırmaktır. Bu amaca ulaşabilmek söz konusu alanların fiziksel formu,
4
5
6
7

Çağaptay, 2011, s.47.
Pancaroğlu, 1995.
UNESCO, 2015.
Rodwell, 2006-2007.
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mekânsal organizasyonu ve doğal ortamları arasındaki karşılıklı etkileşimle birlikte bu
etkileşimin sosyal, kültürel ve ekonomik değerini daha iyi anlamakla mümkün olabilmektedir. Dünya’da konuyla ilgili gerçekleştirilen pek çok etkinlikte bu gereklilik vurgulanmıştır.8 Yerel değerlerin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi ve doğru koruma stratejilerinin geliştirilmesi için ise yerel halka başvurulması ön şart olarak görülmektedir.
Bu şart Faro Sözleşmesi olarak bilinen 2005 Avrupa Konseyi Kültürel Mirasın Değerine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi’nin 1c maddesinde; “kültürel mirasın korunması ve
sürdürülebilir şekilde kullanılmasının amacı toplumların gelişmesi ve yaşam kalitesinin
arttırılmasıdır,” ifadesinde ve “kültürel çeşitliliğin miras ve peyzaj değerleri aracılığıyla ifade edildiği kültür tartışmalarının merkezine insanları yerleştiren, sürdürülebilir,
uyumlu ve kültürler arası gelişme”yi destekleyen 2014 ICOMOS Floransa Bildirgesi’nde açıkça görülmektedir.
Hisar Alan Yönetim Planı Önerisi ve Gelişme Süreci
Bütüncül bir yaklaşım ve katılımcı bir yöntemle Bursa Uludağ Üniversitesi ve
Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliği protokolü kapsamında 2011-2013 yılları arasında
gerçekleştirilen bir bilimsel araştırma projesi ile Bursa’nın ilk yerleşim alanı olan Hisar
Bölgesi ve yakın çevresi için bir “Alan Yönetim Planı” hazırlanmıştır. Bu araştırma projesi aracılığı ile üniversitemizde üretilen akademik bilgi birikimi ve deneyimlerin kent
sorunlarının çözümü için değerlendirilip diğer paydaşlar ile işbirliği yapılarak projelere
yansıması ve uygulanması çağdaş bilginin ve eğitimin toplumun her kesimine ulaşmasını
sağlamıştır. Proje, önerilme, geliştirilme ve raporlanma sürecinde ulaşılabilen tüm paydaşlar ile yapılan işbirliği ve gerçekleştirilen disiplinler arası çalışmalarla üniversitemizin
toplumsal sorumluluk hedefini gerçekleştirebilen çalışmalarından biri olmuştur. Akademik bilgi ve birikimlerin toplum ile toplum yararı için paylaşılması bu birikimi daha da
değerli kılmaktadır.
Tarih içinde pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Bursa’nın kent surları
ile çevrili tarihi, kültürel ve doğal miras alanlarından biri olan Hisar için geliştirilen “Yönetim Planı,” bu bölge ile ilgili ulaşılabilen paydaşların ortak aklının bir ürünüdür. Alanın
fiziksel ve mekânsal özelliklerinin mevcut durumlarını tespit etmeye yönelik yapılmış
olan analiz çalışmalarının ardından düşünceleri paylaşmak, biri diğerinden ışık alan bir
sinerji ortamı yaratmak ve böylelikle geleceği doğru yapılandırmak için araştırma ekibi Hisar Bölgesi’nin paydaşlarıyla yapısal bir toplantı çerçevesinde bir araya gelmiştir.
Toplantıda tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak ortak aklın çıkartılması hedeflenmiştir. Ayrıca davet edilen paydaşlar, içinde bulundukları konum itibarıyla
bütünü temsil edecek kişilerden ve sayıda seçilmiştir. Bu toplantı Unicon9 moderatörleri8 Faro Sözleşmesi, 2005; ICOMOS Floransa Bildirgesi, 2014.
9 Unicon Danışmanlık Şirketi 1991 yılında Ankara’da kurulmuştur. Pek çok devlet kurumu ve özel şirketin strateji
danışmanlığını yapmaktadır. Şirket ortaklarından Adnan Almeman ve Funda Duyuldu, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde
yer alan “Bursa ve Cumalıkızık” yönetim planının hazırlanabilmesi için gerçekleştirilen strateji arama toplantılarını
organize ve modere etmişlerdir.
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nin yönlendirmesi ile Hisar’ın mevcut konumunun, içinde bulunduğu güncel koşullarının
ve gelecek eğilimlerinin değerlendirildiği ve gelecekteki konumunu güçlendirecek değerleri ve tespit edilen temel zaafları ortadan kaldırabilecek öncelikli yapılması gerekenlerin
neler olabileceğinin araştırıldığı bir Strateji Arama Toplantısı şeklinde yapılmıştır. Bir
gün boyunca sırası ile aşağıda verilen başlıklardaki yol haritasını izleyerek ve paydaşları
temsilen 35 kişi ile 8 saat boyunca toplam 280 saat çalışılıp tartışılarak düşünceler üretilmiş, ekip çalışmasıyla belleklerdeki bilgiler süzülmüş ve sonuçlar uzmanlar tarafından
raporlanmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Strateji arama toplantısı (Kaynak: Çahantimur Arşivi)

		
		
		
		
		
		
		
		
		

Toplantının amacına ulaşması için sıra ile aşağıdaki oturumlar gerçekleştirilmiştir;
- Alan ile ilgili gelecek beklentı̇ lerı̇ ve istekleri nelerdir?
- Alanın güçlü ve zayıf tarafları nelerdir?
- Hisar Bölgesi’ni etkileyecek en önemli eğı̇ lı̇ mler / faktörler nelerdir?
- Hisar Bölgesi’nde uygulanan başarılı uygulamalar nelerdir?
- Hisar Bölgesi’nde uygulanan başarısız uygulamalar nelerdir?
- Eğilimlerin Hisar’a sunacağı tehdı̇ t ve fırsatlar nelerdir?
- Bölgeyi gelecekte öne çıkaracak hedefler neler olabilir?
- Seçilen Hedefler için etkili stratejı̇ ler neler olabilir?
- Hı̇ sar için doğru polı̇ tı̇ kalar için öneriler nelerdir?

Bu toplantıya Hisar sakinlerinin katılımının yeterli düzeyde olmaması nedeniyle
onların düşüncelerinin de alınması amacıyla bir anket formu tasarlanmış ve uygulanmıştır. Her bir konut biriminden bir kişi olmak ve bölge bütününde homojen olarak dağılmak
üzere rastlantısal olarak seçilen 424 kişiye uygulanan anketlerin 387 adedi geçerli bulunarak SPSS paket programı yardımıyla istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirilmeye alınan 387 anket, 2305 haneden oluşan bölge konut yoğunluğunun % 17’sini
oluşturmaktadır. Hazırlanan yönetim planı önerisi, alan ile ilgili karar vericiler, kararı
etkileyenler ve karardan etkilenenler tarafından farkında olunan özgün değerlerin gün
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yüzüne çıkarılması, korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere ulaştırılması için atılması
gereken adımları tarif etmektedir.
Yürütücülüğünü yazarın gerçekleştirdiği proje kapsamında hazırlanan bu plan
yardımı ile;
• Tüm dünyada geçerli olan sürdürülebilir kentsel gelişme kriterlerinin bu alan ve çevresinde sağlanması,
•

Bölgenin kültürel, mimari ve tarihi miras niteliği taşıyan fiziksel, mekânsal ve sosyokültürel özelliklerinin günümüz şartlarına uygun bir şekilde korunarak geliştirilmesi,

•

Bu özelliklerin gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için çalışmaların yapılması hedeflenmiştir.

Diğer yandan, hazırlanan yönetim planı önerisi, Bursa Büyükşehir Belediyesi
2010-2014 stratejik planı kapsamında belirtilen ve aşağıda ifade edilmiş olan odak
alanlardaki stratejik amaçların gerçekleştirilmesinde yol gösterici niteliktedir.
Odak Alan 3: Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması
Stratejik Amaç 3.1: Bir tarih kenti olan Bursa’nın tarihsel kimliğinin algılanabilirliğini
arttırmak, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel mirası çağdaş yaşamla buluşturularak
gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.10
Odak Alan 11: İmar ve Planlama
Stratejik Amaç 11.1: Sürdürülebilir çevre koşullarına uygun, tarihi ve doğal çevreye
uyumlu, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kent oluşturmak.
Stratejik Amaç 11.2: Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, Nazım Plan Eylem
planlarıyla uyumlu rehabilitasyonunun sağlanması, sürdürülebilir çevre, ekolojik
yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekanların
sosyoekonomik yapılarının da dikkate alınarak yapılandırılması, metropoliten alan
prestij omurgalarının tesisi, güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekanlar oluşturulması.11
Yerel yönetimin bu stratejik amaçları da gözetilerek hazırlanan araştırma projesi
kapsamında önerilen alan yönetim planının amacı; Bursa’nın ilk yerleşim alanı olarak
büyük bir değere sahip olan Hisar Bölgesi’nin günümüze kadar gelebilmiş tüm özgün de10 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Plan Raporu, s. 51.
11 Bursa Büyükşehir Belediyesi 2010-2014 Stratejik Plan Raporu, s. 62.
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ğerleri ile birlikte korunabilmesi, eski cazibesini tekrar kazanabilmesi, günümüz yaşam
şartlarına uygun bir şekilde geliştirilebilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması, olarak
özetlenebilir.
Bu bağlamda gerçekleştirilen ortak akıl arama toplantısı kapsamında öncelikle
aşağıdaki tabloda özetlenen bölgenin güçlü ve zayıf yanları belirlenmiştir (Tablo 1). Devamında, hızla değişen dünyada ve Türkiye’de son yıllarda belirginleşen ve Hisar Bölgesi’ni etkileyebilecek faktörler, akımlar ve eğilimlerin neler olabileceği belirlenmeye
çalışılmıştır. En ön plana çıkan eğilimler şu şekilde sıralanabilir: (1) kent markalaşması ve kimlik arayışı, (2) temalı turizme artan ilgi, (3) post-modern mimari yaklaşımlar,
(4) kentsel dönüşüm ve soylulaştırma projelerinde artış, (5) yerel yönetim ve STK’ların
otoritesindeki artış, (6) kurumlar arası iletişimsizlik, (7) kentsel içerikli çalışmalarda katılımcı yaklaşımlar, (8) iletişim ve ulaşım hızındaki artış, (9) kentleşme hızındaki artış.
Toplantının ikinci bölümünde, gruplara ayrılan katılımcılar belirlemiş oldukları eğilimlerin Hisar için oluşturabileceği fırsatları ve tehditleri tartışmışlardır. Sebep sonuç ilişkileri
çözümlenmeye çalışılarak belirlenmiş olan fırsatların nasıl değerlendirilebileceği, tehditlere karşı nasıl önlemler alınabileceği sorularına cevaplar aranmıştır.

GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

• Dört farklı medeniyetin tarihi ve kültürel izlerini taşıması
• Günümüzde konut alanı olarak kullanılıyor
olması ve miras koruma konusunda toplumsal
farkındalık bulunması
• Alan için bir alan yönetim planı (söz konusu
çalışma) hazırlanmış olması
• Alanda komşuluk kültürünün yaşıyor olması
• Alan sınırlarının tarihi kent surlarıyla belirli
olması
• Alanın Bursa içindeki konumu ve manzarası
• İlk Osmanlı sultanlarının türbelerini ve ilk çınar
ağacını barındırıyor olması
• Alanın ulaşılabilirliğinin yüksek olması
• Alanla ilgili çok sayıda bilgi ve belgenin bulunması
• Alanın arkeolojik ve kentsel koruma alanı olarak belirlenmiş olması

• Alanın değeri konusunda yeterli bilinç olmaması
• Alanın tarihi dokusuna uygun olmayan, tasarım ve inşaat kalitesi düşük olan yeni yapılar
içermesi
• Bilgi ve yönlendirme eksikliği nedeniyle yanlış
uygulamalarla gerçekleştirilmiş restorasyonlar
bulunması
• İlgili yerel yönetimler arası eşgüdüm eksikliği
• Yeni uygulamalarda yık-yap-sat modelinin egemen olması
• Bakımsız ve güvenlik tehdidi oluşturan âtıl
alanlar içermesi
• Sakinlerinin büyük oranda iç göç ile Bursa’ya
gelmiş olan insanlardan oluşması
• Alanda gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal aktivitelerin yetersizliği
• Alanın Bursa turistik rotası üzerinde yer almaması

Tablo 1. Hisar Bölgesi’nin güçlü ve zayıf yanları.

Tüm bu bilgiler ışığında ve kültürel mirasımızı koruma sorumluluğunun bilinciyle Hisar Bölgesi’nin bir yandan sürdürülebilir kentsel gelişimi sağlanırken diğer yandan
yerel değerlerinin korunmasını ve tanıtılabilmesini mümkün kılacak stratejik amaçlar,
hedefler ve stratejiler geliştirilmiştir. Tüm dünyada önerilen ve kabul edilen katılımcı
yaklaşımla geliştirilen ve bir ortak akıl ürünü olan bu stratejilerin temelini oluşturan
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misyon şu şekilde özetlenebilir; “Hisar Bölgesi’nin fiziksel, sosyal ve kültürel yapısıyla,
katılımcı bir anlayışla ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde korunarak bir yaşam ve
cazibe alanı haline getirilmesi.” Katılım gösteren tüm paydaşların bilgi ve tecrübelerinden yararlanılarak geliştirilen stratejiler ise aşağıda belirtilen ana temalar altında toplanmaktadır;
(1) Çevresel düzen ve yaşam kalitesi,
(2) Tarihi çevre koruma ve planlama,
(3) Acil durum, risk ve afet yönetimi,
(4) Ulaşım ve erişilebilirlik,
(5) Tanıtım, turizm ve ekonomi,
(6) Eğitim ve farkındalık arttırma,
(7) İşbirliği ve eşgüdüm.
Belirtilen temalar altında stratejik amaçlar ortaya koyulmuş ve bunların gerçekleşmesini sağlamak üzere hedefler belirlenmiştir. Belirlenen kısa, orta ve uzun vadeli
hedeflerin gerçekleştirilebilmesine yönelik politikalar tartışılmıştır.
Sonuç
Yapılan çalışmadan elde edilen en büyük çıkarım Hisar için bütüncül, sürdürülebilir, gerçekçi ve uygulanabilir bir eylem planı hazırlanması gerekliliği olmuştur. Bu
eylem planının temel hedefi ise; “yaşam koşullarını iyileştirme ve kentsel mirası koruma
arasındaki dengeyi gözeten sürdürülebilir koruma gerekliliklerinin sağlanabilmesi olmalıdır” görüşünün çalışmaya katılan paydaşlarca kabul edildiği görülmüştür. Bu hedefe ulaşmanın tek yolunun “Hisar’ı sakinleri ile birlikte geliştirmek ve zenginleştirmek”
olabileceği kabul edilmiştir. Koruma politikaları ile tarihi kentsel dokunun ve mimari
değerlerin korunmasının ve böylelikle kentsel hafızanın canlı tutulmasının mümkün olabileceği görüşü hâkim olmuştur. Bu eylemlerin sürdürülebilirliği ise korumanın gerekliliği konusunda bilincin artmasıyla mümkün olabilir düşüncesi benimsenmiştir. Evrensel
ölçekte geçerliliği olan bu politikaların Hisar için ortak akılla ortaya koyulmuş olması
Hisar Alan Yönetim planı önerisinin güçlü yanlarından biridir 12
Çalışmanın sonuçları arasında belirlenen diğer önemli bir nokta ise şudur; toplantı sonunda, “Hisar’da yaşayan halkın koruma çalışmalarının desteğiyle alandan ekonomik fayda sağlamaya başlaması onların korumanın avantajları konusundaki farkındalığını arttıracak ve korumayı benimseyerek çalışmalara katkı koymalarını sağlayacaktır”
görüşünün hâkim olmasıdır. Bunun yanı sıra, alanın tanınırlığının artmasıyla artacak
olan turistik aktivitelerin miras alanını olumsuz etkileyebileceği endişesi de katılımcı12 Çahantimur - Öztürk, 2021.
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lar arasında yaygın olarak görülmüştür. Katılımcıların bir kısmının taşıdığı bu endişenin
özellikle alanda yaşayanlar arasında ne oranda olduğunu belirleyememiş olmak çalışmanın kısıtlarından biri olmuştur.13 Doğabilecek olumsuz etkilerin engellenmesi ve kontrol
altında tutulabilmesi için bir sürdürülebilir turizm eylem planının da hazırlanması gerektiği, mevcut durumda kentin bütünüyle bağlantıları iyi olan alanın toplu taşıma imkanlarından daha fazla ve etkin bir şekilde faydalanabilmesinin sağlanması gerektiği,
alanın mevcut organik kentsel dokusunu koruyabilmesi için mal sahiplerinin hakları da
gözetilerek yayalaştırma çalışmalarının yapılması gerektiği ifade edilen diğer önemli gereklilikler olmuştur.
Bu çalışma kapsamında kısaca özetlenmiş olan “Hisar Bölgesi Yönetim Planı”
önerisi ve hazırlanma süreci günümüzde bölge için gerçekleştirilmesi öngörülen çalışmalara ışık tutacak bilimsel verileri ve bölgeyle ilgili olan paydaşların görüşlerini içermektedir. Günümüze kadar geçen yıllar içerisinde bölgede meydana gelen değişikliklere
bakıldığında yapılmış olan çalışmaların çeşitli nedenlerle bütüncül bir yaklaşımı sağlayamadığı ve fiziksel/mekânsal iyileştirme niteliğinde geçici çözüm önerileri sundukları
görülmektedir. Bu durumda, Hisar için koruma ve yaşam dengesini gözeten, sürdürülebilir
bir korumayı mümkün kılacak, gerçekçi ve uygulanabilir bir eylem planının hazırlanması
ve alana dair diğer koruma kararlarının alınmasında devlet, yerel yönetim, STK’lar ve
yerel halkın katılımının sağlanması; bu süreçte kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdümün
sağlanması; sürecin ve uygulamaların denetlenmesi için bağımsız bir mekanizma kurgulanması amaca ulaşma yolundaki vazgeçilmez gereklilikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Taşıdığı yerel ve evrensel değerler ile korunmayı ve yaşatılmayı hak eden Hisar
Bölgesi’nin bu değerlerinin uluslararası ölçekte tanınırlığının sağlanabilmesi için küresel
bağlamda kabul edilmiş olan sürdürülebilir kentsel gelişme kriterleri doğrultusunda ve
bütüncül bir bakış açısıyla ve katılımcı yaklaşımlarla ele alınması gerekliliği göz ardı
edilmeden ilgili adımlar atılmalıdır.

13 Çahantimur - Öztürk, 2021.
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A CULTURAL ROUTE PROPOSAL
FOR PRESERVATION OF BURSA
HISTORICAL URBAN
LANDSCAPE; HİSAR EXAMPLE
Özet
Toplumlar sahip oldukları kültürler, yaşam
tarzları ve tarihleriyle kent yüzeyini işleyerek
somut ve somut olmayan miras değerlerini
üretmektedir. Bu miras değerleri süreç
içerisinde kent yüzeyinde birikmekte ve
her toplum bir önceki katmanı dönüştürüp
üzerine eklemeler yaparak kendi katmanlarını
oluşturmaktadır. Katmanlar halinde gelişen
ve dönüşen kentler de tarihi kentsel peyzaj
alanlarını meydana getirmektedir. Bu çok
katmanlı kompleks yapının bir bütün olarak
korunması gerekliliğini savunan tarihi kentsel
peyzaj yaklaşımı, miras değerlerini toplumun
üretimi olarak değerlendirerek miras alanlarının
korunması için toplumların koruma sürecinin
merkezinde olması gerektiğini vurgulamaktadır.
Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı, kentsel mirasın
sosyoekonomik kalkınmanın katalizörü olarak
kullanılabileceğini ve böylece her geçen
gün artmakta olan turizm baskısının kontrol
edilebileceğini önermektedir. Bu önermenin
yöntemlerinden biri ‘kültürel rota planlaması’dır.
Kültür rotaları kent üzerinde planlı bir ziyaretçi

Abstract
Communities produce tangible and intangible
heritage values of city by processing with their
cultures, lifestyles and histories. These heritage
values accumulate on the city surface and each
community creates its own layers by transforming and adding to the previous layer. These cities, which develop and transform in layers, form
the historical urban landscape throughout history. The “historical urban landscape” approach,
which advocates the necessity of protecting this
multi-layered complex structure as a whole,
considers heritage values as the production of
community and emphasizes that communities
should be at the center of the preservation process in order to protect heritage sites. The historical urban landscape approach suggests that
urban heritage can be used as a catalyst for socio-economic development and thus suggests
that the increasing tourism pressure can be controlled. One of the methods of this approach is
‘cultural route planning.’ While cultural routes
provide a planned flow of visitors over the city,
they protect heritage sites. On the other hand,

akışı sağlarken, miras alanlarını korumaktadır.
Diğer yandan bölgenin tanınırlığını arttırarak
değer kazanmasını sağlayan kültür rotaları
sosyoekonomik kalkınmaya destek olmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, Bursa Tarihi Kentsel
Peyzajı’nda yer alan Hisar Bölgesi için kültürel
rota önerileri geliştirilmiştir. Hisar; Bursa Ovası
ve Uludağ etekleri arasındaki traverten bir
doğal teras üzerinde yer alan kentin ilk yerleşim
alanıdır. Söz konusu bölge Bithynia, Roma,
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine
tanıklık etmiş, içerisinde farklı dönemlere ait
tescilli anıtsal yapılar, sivil mimari örnekleri
ve arkeolojik alan bulunduran çok katmanlı bir
kentsel miras alanıdır. Alanın bir kısmı Bursa
UNESCO Dünya Mirası çekirdek alanlarından
biri, bir kısmı ise tampon bölge sınırları
içerisinde yer almaktadır. Çalışma kapsamında,
Hisar’ın değerleriyle birlikte korunabilmesi ve
günümüz şartlarında yaşatılabilmesi amacıyla
katılımcı bir yaklaşımla öneriler geliştirilmiştir.
Bölge sakinleri ile gerçekleştirilen ortak akıl
arama süreci sonucunda farklı temalar içeren
Hisar Kültür Rotaları önerisi sunulmasına karar
verilmiştir. Önerilen rota çalışması ile Bursa
tarihi kentsel peyzajının çok önemli bir parçası
olan Hisar Bölgesi’nde yer alan somut ve somut
olmayan değerli mirasın tanınırlığının artması
amaçlanmaktadır. Hazırlanan rota çalışmasıyla,
kentliler ve ziyaretçilerde miras farkındalığı
oluşturarak, koruma çalışmalarına katılımlarının
arttırılması hedeflenmiştir. Hisar Kültür
Rotası’nın kurgulama aşaması, Hisar sakinleri
ile birlikte gerçekleştirilen ipli haritalama
atölyesinin sonuçlarına dayanarak üretilmiştir.
Bu bağlamda geliştirilen üç tema ve temaları
yansıtan miras değerlerini içeren on farklı
alternatif rota ile Hisar bütüncül bir yaklaşımla
ele alınarak tanıtılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok katmanlı kentler,
kültürel rota, miras koruma, tarihi kentsel
peyzaj yaklaşımı, Hisar, Bursa

cultural routes, which increase the recognition of
the site and increase its value, support socio-economic development.
Within the scope of this study, cultural route
suggestions were developed for Hisar Region,
which is located in Bursa Historic Urban Landscape. Hisar Region is the first residential area
of the city, located on a natural travertine terrace between Bursa plain and Uludağ. Hisar
is a multi-layered urban heritage site that has
witnessed Bithynia, Roman, Byzantine, Ottoman and Republican periods and contains registered monuments, examples of historical civil
architecture and archaeological sites different
periods. Some part of the area is designated as
one of the core areas of Bursa UNESCO World
Heritage, and some part is located within the
borders of the buffer zone. In the context of the
study, suggestions were developed with a participatory approach in order to preserve Hisar
with its values and to let it satisfy the needs of
contemporary life-style. As a result of the common mind in participatory process carried out
with the residents of the region, it was decided
to submit a proposal for Hisar Culture Routes
with different themes. With the proposed route
study, it is aimed to increase the recognition of
the tangible and intangible heritage in the Hisar Region, which is a very important part of the
Bursa Historic Urban Landscape. The aim of
this route study, is to increase the participation
of the citizens and visitors in the preservation
work by creating heritage awareness. The construction phase of the Hisar Cultural Route was
produced based on the results of the string mapping workshop with the residents of Hisar. This
participatory process and its outcomes as three
main themed cultural routes including ten different alternative routes including the heritage values of the site, has provided the re-recognition of
Hisar with a holistic approach.
Keywords: Multi-layered city, cultural route,
heritage conservation, the historic urban landscape approach, Hisar, Bursa
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Giriş
Çok katmanlı kentler, toplumların ürettiği miras değerlerinin süreç içerisinde birbiri üzerine eklenerek ya da bir öncekini dönüştürerek oluşan sistemlerdir. Her toplum
kültürleri, gelenekleri ve yaşam tarzları ile var oldukları katmanları işlemiş ve bu katmanlar yeryüzü üzerinde birbiri içine geçerek günümüz kent dokularını oluşturmuştur.
1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’de1 mirası koruma ve gelecek kuşaklara aktarmanın, onu üreten ve yaşayan toplumların görevi
olduğu vurgulanmıştır. Miras değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak için pek çok koruma yaklaşımı geliştirilmiştir. Tek yapı ölçeğinde başlayan fiziksel yaklaşımın2 ardından,
1931 Atina konferansı ile yapıyı çevresiyle birlikte ele alan koruma yaklaşımı benimsenmiştir.3 Zaman içerisinde gelişen koruma anlayışı, sosyal faktörlerin ve kentsel kalkınma
stratejilerinin etkileriyle birlikte ölçeğini genişletmiş ve kentin bir parçası yerine, tamamının bir bütün olarak korunması gerekliliğini ortaya koymuştur. 2005 yılında kabul edilen ve yayınlanan UNESCO Viyana Memorandumu,4 ICOMOS Xi’an Deklorasyonu5 ve
CoE Faro Sözleşmesi6 ile korumanın ölçeği tüm organizasyonlar tarafından tarihi kentsel
peyzaj olarak belirlenmiştir. Tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı, kentsel dokuyu bölgelere
ayıran koruma anlayışına alternatif olarak bütüncül bir koruma yaklaşımını hedeflemektedir.7 Bandarin, toplumların sahip olduğu birbirinden farklı sosyal algı, ihtiyaç ve yaşam
tarzının, batılı koruma yaklaşımlarında karşılık bulamadığını belirterek ‘tarihi kentsel
peyzaj yaklaşımı’nın bir alternatif olarak geliştiğini ifade etmiştir. Bandarin bu yaklaşımı, mirası toplumsal bir ürün olarak gören, koruma sürecinin merkezine toplumu koyan
ve mirası sosyal kalkınma aracı olarak değerlendiren bir sistem olarak tanımlamaktadır.8
Bütüncül bir bakış açısıyla ve katılımcı yöntemlerle tarihi ve kültürel miras koruma ve yaşatma çalışmalarını destekleyen tarihi kentsel peyzaj yaklaşımı için sahip olunan
değerlerin tüm özellikleriyle kendi bağlamları içerisinde sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır.9 Kültür rotası mekânsal planlaması bu amaçla kullanılan verimli bir yöntemdir. Kültürel rota planlaması dört aşamadan oluşmaktadır; altyapı (süreç hazırlığı), bakış
(araştırma ve değerlendirme), planlama (bölgesel rota kurgusu), yönetim (gerçekleştirme
ve tanıtım süreci).10 Altyapı aşamasında ilgili paydaşlar arasında iş birliği kurularak rota
planlama süreci aktarılır. Araştırma ve değerlendirme aşamasında belirlenen alan üzerinde arazi çalışması ve literatür araştırılması yapılarak alan etüt edilir. Planlama aşamasında
1 UNESCO, 1972.
2 Jokilehto, 1986.
3 ICOMOS, 1931.
4 UNESCO, 2005.
5 ICOMOS, 2005.
6 CoE, 2005.
7 UNESCO, 2013.
8 Bandarin, 2019.
9 Çahantimur - Öztürk, 2021; UNESCO, 2011.
10 Karakaş, 2015, s. 33.
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temalar belirlenerek bu kapsamda güzergahlar oluşturulur ve yerel halk ile görüşmelerle
süreç desteklenir. Yönetim aşaması ile rota önerisi için eylem planı oluşturularak uygulamak üzere arazi hazırlanır. Kültür rotaları, tarihi kentsel peyzaj alanlarındaki kültür
mirasının canlandırılması ve tanıtılması temel amacının yanı sıra bu alanlardaki turizm
akışını programlayarak, miras alanlarının zarar görmeden ziyaret edilmesine olanak tanır.
Böylelikle ekonomik kalkınmanın kaynağını oluştururken, kentin yaşatılarak korunmasına olanak tanır, kent sakinleri için istihdam alanı oluşturur ve bölgenin tanınırlığını
arttırarak miras alanlarının değer olarak algılanması için farkındalık yaratır.
Bursa Tarihi Kentsel Peyzajı’nın içinde yer alan Hisar, içerisindeki önemli somut
ve somut olmayan miras değerleriyle korunarak yaşatılması gereken alanlardan biridir.
Hisar Bölgesi, Bursa Ovası ve Uludağ’ın kuzeybatı etekleri arasında traverten ve kalker
tüf zeminli doğal teras üzerine, Gökdere ve Cilimboz Deresi arasına kurulmuş bir kale ve
bu kale duvarlarının sınırladığı alanda gelişmeye başlayan bir kent olarak karşımıza çıkmaktadır. Hisar Bölgesi’nin tarihi antik döneme dayanmakla birlikte, sırasıyla Bithynia,
Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine sahne olmuştur. Bu dönemlerdeki
tarihi olayların ve gündelik yaşamın izlerini taşıyan pek çok arkeolojik alanı, tescilli
anıtsal yapıları, sivil mimari örneği olan konutları barındıran çok katmanlı bir bölgedir. Hisar Bölgesi’nde yer alan somut miras ögelerini korumaya yönelik farklı ölçeklerde ve yöntemlerle koruma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Pek çoğu yapısal ölçekte
olan koruma çalışmalarının arasında farklı idari birimler tarafından, farklı planlar dahilinde birbirinden bağımsız olarak yürütülmüş olan çalışmalar da bulunmaktadır. Kurumlar arası koordinasyondaki bu zayıflık Hisar üzerinde alınan kararların ve planlanan
eylemlerin uygulama sürecini olumsuz etkilemektedir. Bursa; Hanlar Bölgesi, Sultan
Külliyeleri ve Cumalıkızık Köyü ve bu alanlar arasındaki kurgusal ilişki ile “Osmanlı
İmparatorluğu’nun Doğuşu” temasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne
kabul edilmiştir. Sultan külliyelerinin ilki olan Orhan Külliyesi’nin birer parçası olan, Hisar Bölgesi sınırları içerisindeki, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri yakın çevreleriyle
birlikte yönetim alanı sınırlarına dahil edilmiştir. Bursa’nın ilk yerleşim ve yönetim alanı
olan Hisar’ın miras alanı yönetim planı kapsamına bütünüyle dahil edilmemiş olması
Bursa tarihi kentsel peyzajının sürdürülebilirlik esasları gözetilerek korunmasını engellemektedir. Bölgenin sürdürülebilir korunması ve günümüz yaşam şartlarına uygun bir
şekilde yaşatılmaya yönelik bilimsel bir araştırma projesi hazırlanmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği protokolü kapsamında hazırlanan
“Bursa, Osmangazi İlçesi / Hisar Bölgesi Yönetim Planı Modeli”11 başlıklı proje uygulanmamıştır. Bursa tarihi kentsel peyzajı içerisinde önemli bir odak noktası olan Hisar
Bölgesi, hak ettiği ilgiyi görerek günümüzde tüm dünyada başarıyla uygulanan katılımcı
koruma yaklaşımlarıyla elde edilen stratejiler doğrultusunda korunmalı ve yaşatılmalıdır.

11 Proje BUÜ, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arzu Çahantimur yürütücülüğünde 20112013 yılları arasında hazırlanmıştır.
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Bu bağlamda, tarihi kentsel peyzaj alanlarındaki somut ve somut olmayan miras
değerlerinin korunması, sürdürülebilmesi ve gelecekteki kentsel peyzaj ögelerinin üretimine destek olunması amacıyla, yerel halkın katılımı gözetilerek, Hisar Bölgesi için
tematik kültürel rota önerileri geliştirilmiştir. Bu öneri, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Programı bünyesine, birinci yazar tarafından hazırlanan
yüksek lisans tezinin12 alan çalışması ürünü olarak ortaya konmuştur. Bu kapsamda kültür rotası üretme fikri Hisarlılar ile birlikte gerçekleştirilen tartışma oturumu sonucunda
alınmış bir karar olmakla birlikte, Hisarlılar rota kurgu sürecine doğrudan katılım göstermişlerdir. Hisar Kültür Rotası ile Hisar Bölgesi’ndeki somut ve somut olmayan tüm
miras değerleri belirli temalar bağlamında ilişkilendirilerek bir rota hattı üzerinde kurgulanmış ve alternatif rotalar olarak sunulmuştur. Hisar için kurgulanan kültür rotası önerisi
ile bölgenin tüm değerleri ile birlikte tanınması ve korunarak yaşatılması temel hedeftir.
Önerilen rotaların aktif olarak hayata geçirilmesi durumunda turizm faaliyetlerinin planlanması, ziyaretçi akışının dengeli ve devamlı olması, kentlilerde ve ziyaretçilerde mirası
koruma bilincinin gelişmesi beklenmektedir. Rota üretim süreci iki aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk aşama Hisarlılar ile gerçekleştirilen ortak akıl arama süreci, ikinci aşama
ise rota kurgulama sürecidir.

KATILIMCI YAKLAŞIMLA KÜLTÜR ROTASI PLANLAMA SÜRECİ
Bursa Hisar Kültür Rotası’nın üretim sürecinde doğrudan Hisarlılar ile birlikte
çalışılmıştır. Bu kapsamda iki adet toplantı düzenlenmiş ve tüm süreçlerde Hisarlıların
aktif rol alması sağlanmıştır. İki aşamadan oluşan ortak akıl sürecinin ilk aşaması Odak
Grup Toplantısı olarak, ikinci aşaması ise Atölye Çalışması olarak düzenlenmiştir.
Odak Grup Toplantısı: Hisar’da uygulanacak katılımcı yöntem kararının
alınması amacıyla Kaleiçi Otel’de Hisar’da doğup büyümüş katılımcılarla Odak Grup
Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı kapsamında Hisar Bölgesi’nin korunması ve sürdürülmesinde yerel halkın rolünün önemi anlatılmış, ardından da tartışma oturumu düzenlenmiştir. Tartışma oturumunda katılımcılar; Hisar’a gelen ziyaretçilerin belirli bölgelerde yoğunluk oluşturduklarını, iç bölgelere uğramadıklarını, bu sebeple belirli noktalarda
oluşan yoğunluğun ulaşımı olumsuz etkilediğini, Hisar içindeki pek çok tarihi ve kültürel
miras değerinin yeterince tanınmadığını ve Hisar’ın iç bölgelerinde ziyaretçilerin vakit
geçirebilecekleri mekân sayısı ve çeşitliliğinin az olduğunu dile getirmişlerdir. Toplantı
sonucunda katılımcıların yanıtları dikkate alınarak, ziyaretçi yoğunluğunu Hisar üzerinde
dengeli dağıtmak, yoğun ziyaretçi alan miras değerlerinin yükünü azaltarak korunmasını
sağlamak, az ziyaretçi alan bölgelerin tanınırlığını arttırarak köhneleşmesini önlemek
amacıyla “Bursa Hisar Tematik Kültür Rotası” önerilmesi konusunda fikir birliğine varılmıştır.
12 “Katılımcı Yaklaşımla Kültürel Rota Önerisi: Bursa Tarihi Kentsel Peyzajında Hisar Örneği” başlıklı tez, Doç. Dr. Arzu
Çahantimur danışmanlığında hazırlanmıştır.
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Atölye Çalışması (İpli Haritalama): Alan çalışması kapsamında uygulanacak
yöntemin Bursa Hisar Tematik Kültür Rotası olarak belirlenmesi ile kültürel rota planlama aşamaları dikkate alınarak bir yol haritası çizilmiştir. Bu kapsamda bölge sakinlerinin kültürel rota kurgu sürecine doğrudan katılımını sağlamak amacıyla Hisar sakinleri
ve bölge muhtarları ile birlikte Atölye Çalışması düzenlenmiştir (Şekil 1). Atölye çalışması öncesinde katılımcılara çalışmanın amacı, toplum odaklı katılımcı yaklaşım, rota
kararının alınma süreci, kültürel rota planlama süreci ve Hisar Bölgesi hakkında bilgi
verilmiştir. Ardından katılımcılara Hisar Değerleri işlev haritası ve Hisar Değerlerinin
isimleri ve görsellerinin bulunduğu listeler dağıtılmıştır. Bu föyler ile katılımcılar bilgilendirilerek Hisar Bölgesi’ni tüm değerleriyle birlikte hatırlamaları sağlanmış ve ipli
haritalama çalışmasına hazırlık aşaması tamamlanmıştır.

Şekil 1. Atölye çalışması, ipli haritalama uygulaması (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 162).

İpli haritalama çalışması için A1 boyutunda köpük levha üzerine işlenmiş Hisar
Değerleri işlev haritasında, tüm miras ögeleri çivilerle işaretlenmiştir. Tüm katılımcılar
bir başlangıç noktası belirleyerek bu noktadan itibaren seçtikleri odak noktalarına kendilerine verilmiş ayrı renklerdeki ipleri dolayarak rotalarını oluşturmuşlar ve bir bitiş noktası tanımlayarak rotalarını sonlandırmışlardır. Bu çalışma ile Şekil 2’de görseli bulunan
harita çalışması ortaya çıkmıştır.

Şekil 2. “İpli Haritalama” atölye çalışması sonuç ürünü (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 162).
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İpli haritalama yöntemiyle elde edilen harita değerlendirildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
• En çok seçilen başlangıç ve bitiş noktası; Tophane Parkı ve Saltanat Kapı’dır.
•

Kale kapılarının tercih edilme yoğunluğu çoktan aza doğru; Saltanat Kapı, Fetih
Kapı, Zindan Kapı, Yer Kapı, Kaplıca Kapı, Taht-ı Kale Kapı’dır.

•

En çok tercih edilen bölgeler; Tophane Bloğu, Kavaklı Bloğu, Üftade Bloğu, Pınarbaşı Bloğu, Oruç Bey Bloğu, Alaeddin Bey Bloğu’dur.

•

Tercih edilmeyen bölgeler; Alacahırka Bloğu, Sanat Enstitüsü Bloğu ve Hastane Bloğu’dur.

•

Çok tercih edilen akslar (güzergahlar); Kavaklı Cadde-Tophane hattı, Osmangazi
Caddesi, Kaleboyu Caddesi, Oruç Bey Caddesi, Alaeddin Bey Caddesi, Kalebahçe
Sokak, Kaleiçi Sokak’tır. Çok tercih edilmiş akslarda, onarılmış ve yeniden işlevlendirilmiş tarihi ve kültürel miras alanlarının yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. Bu
durum katılımcıların bu yapıları aktif olarak kullandıklarını ve gündelik rotalarına
dahil ettiklerini göstermektedir.

•

Az tercih edilen akslar (güzergahlar); Ortapazar Caddesi, Kaplıca Caddesi’dir.

•

Çok tercih edilen arkeolojik alanlar; Arkeopark ve Bey Sarayı (Orduevi) olmuştur.

•

Az tercih edilen arkeolojik alanlar; Bithynia Galerileri, Filiboz Mescidi kalıntılarıdır.

•

Bey Sarayı, Bithynia Galerileri’nden daha çok tercih edilmiştir. Buradan hareketle
katılımcıların Osmanlı dönemine, Bithynia döneminden daha hâkim oldukları saptanmıştır.

•

Geç Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi yapıları olan Memleket Hastanesi, Haşim İşcan
Parkı, Tophane Endüstri Meslek Lisesi (Sanat Enstitüsü), Tophane İlköğretim Okulu
(Hisar’daki ilk ilkokul) gibi yapılar katılımcılar tarafından tercih edilmemiştir. Buradan hareketle Cumhuriyet dönemi ve yakın geçmiş döneme ait mimari eserlerin ve
değerlerinin yeteri kadar tanınmadığı saptanmıştır.

•

Tercih edilen güzergahların sıklığı Hisar’ın doğusunda yoğunlaşmaktadır. Bunun
sebebi çoğu Hisarlının gündelik yaşamında kent merkezine doğru bir akış içerinde
olması ve bu güzergahları aktif olarak kullanmasıdır.

Elde edilen sonuçlar dikkate alınarak Bursa Hisar Kültür Rotası’nın kurgulama
sürecine geçilmiştir.
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BURSA HİSAR KÜLTÜR ROTASI
Bursa Hisar Kültür Rotası, ortak akıl arama süreci sonucunda elde edilen verilere
dayanarak hazırlanmış, üç farklı tema ve on alternatifli rota akışından oluşan bir sistem
kurgusudur. Hisar Kültür Rotası’nın üç teması; Hisar’ın Katmanları, Hisar’ın Doğası ve
Hisar’da Yaşam olarak belirlenmiştir (Şekil 3a, b).

Şekil 3. Hisar Kültür Rotası (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 164).
A) amblem B) temalar ve alternatif rotalar.

Hisar Kültür Rotası içeriğindeki tüm alternatif rotalar hazırlanırken aynı görsel
altlık kullanılmış olup, sayfa renkleri temaları, rota güzergahlarının renkleri ise alternatifleri temsil etmektedir. Görsel altlık üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde her alternatifin içeriği tanımlanmış ve ilgili bir görsel ile simgelenmiştir. İkinci bölümde koordinat
düzlemine yerleştirilmiş Hisar Bölge Haritası üzerine rota alternatiflerinin güzergahları ve odak noktaları ilgili renklerle işlenmiştir. Bunun yanında konaklama, yeme-içme
mekânları, tuvalet ve otopark alanları da harita üzerinde simgelerle belirtilmiştir. Üçüncü
bölümde ise başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar yer alan odak noktaları, geçilen caddeler ve sokaklar sırasıyla numaralandırılarak rota akışı üzerine işlenmiştir. Her
odak noktasının sol tarafında, odak noktasında hangi eylemin yapılacağı simge halinde
belirtilmiş, sağ tarafında ise koordinat düzlemindeki yeri ve odağın bulunduğu diğer rotaların renkleri işlenmiştir. Odak noktalarında yapılacak eylemlerin yanında hareket tiplerine de yer verilmiştir. Bunlar yürüme, yukarı tırmanma, aşağı inme, bisiklet olmakla
birlikte akış içerisinde değişkenlik göstermektedir. Her odak noktasında geçirilecek süre
en fazla 10 dakika olarak tanımlanmış olup, ziyaretçilerin isteklerine göre atölyelerde,
dinlenme ve ihtiyaç molalarında bu süreler uzatılabilir. Rota akışının başında ziyaretçilerin hangi yönden gelmesi gerektiği, bitişinde ise hangi alana yönelmesi gerektiği tanımlanmıştır. Bu yönlendirmeler ile Hisar Bölgesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
yer alan alanlar arasında bağlayıcı bir unsur olarak kullanılması amaçlanmıştır. Rota akışının uzunluğunu dengede tutmak için bazı noktalarda alternatif güzergahlar tanımlanarak tercihe bırakılmıştır.
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1. Tema: Hisar’ın Katmanları
Hisar Bölgesi tarihi boyunca pek çok farklı yönetimin idaresi altında varlığını devam ettirmiş olup, her yönetim kent yüzeyinde birtakım eklemeler ve çıkarmalar yaparak,
ürettikleri somut ve somut olmayan miras ögelerini kendi katmanlarına işlemişlerdir. Bu
katmanlar zaman içerisinde üst üste birikerek kentin çok katmanlı yapısını oluşturmuştur.
Gerçekleştirilen ortak akıl arama sürecinde ipli haritalama yöntemiyle elde edilen veriler
dikkate alındığında Hisar Bölgesi’ndeki bu çok katmanlı yapının katılımcılar tarafından
yeteri kadar okunamadığı tespit edilmiştir. Katılımcılar rota odaklarını belirlerken daha
çok Osmanlı dönemine ait değerleri seçmiş, diğer dönemlere ait değerler daha az seçilmekle birlikte çoğu katılımcı için tanınır değildir.
Hisar Bölgesi’nin çok katmanlı yapısını ve kentin kuruluşundan bugüne tarihsel
gelişimini, kentliler ve ziyaretçiler tarafından tanınır ve okunur hale getirmek, farkındalığı arttırmak amacıyla Bursa Hisar Kültür Rotası’nın ilk teması “Hisar’ın Katmanları”
olarak belirlenmiştir. Tema kapsamında kent katmanlarına ayrıştırılmış ve her katman
birer alternatif rota olarak sunulmuştur. Böylece sunulan alternatif rotalar, ziyaretçilere
kentin bugünkü hali üzerinden her katmanı gezdirmekte ve tanıtmaktadır. Bu temanın bir
diğer amacı da Hisar’ın çok katmanlı yapısı içinde geri planda kalmış katmanların ortaya
çıkarılarak, Hisar’ın potansiyelinin farklı hedef kitleleri tarafından fark edilmesinin sağlanması ve alanın öneminin arttırılmasıdır.
Tema kapsamında ele alınacak katmanların belirlenmesi için Hisar’ın tarihsel
ve kentsel gelişimi detaylı olarak ele alınmıştır. Rotalar belirlenirken de Hisar için önemi ve günümüze ulaşan kalıntıların yoğunluğuna dikkat edilmiştir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Hisar Bölgesi antik dönemde kurulmuş olup Helenistik dönemden beri
iskân edilmektedir.13 Bursa ve çevresinin yazılı tarihinin MÖ. 2000’li yılların ortalarında Ege Göçleri ile başladığı bilinmektedir. Bu göç hareketi ile İskitlerin saldırılarından
kaçan Bithynler ve Thyninler, Trakya’dan Bursa ve çevresindeki, Hisar’ı da içine alan
bölgeye yerleşerek Bithynia adını vermişlerdir.14 Bithynia bağımsızlığını ilan edip devlet olana kadar çeşitli koloni ve devletlerin egemenliği altında kalmıştır. Hisar Bölgesi’nin bulunduğu alan, Bithynia dönemi içerisinde Prusa ad Olympum ismiyle Bithiynia
Krallığı’na bağlı bir kent halini almıştır.15 Buradan hareketle önceki dönemlere oranla,
Bithynia dönemine ait bulguların yoğunluğuna dayanarak, rotalar Bithynia döneminden
başlamaktadır. Hisar içerisinde önceki dönemlere ait yeteri kadar veri ve buluntuya ulaşılması durumunda, önceki dönemlere ait katmanlar da rota alternatifi olarak düzenlenerek temaya dahil edilebilir. Hisar Bölgesi Bithynia dönemi sonrası sırasıyla, Roma,
Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet (günümüz) dönemlerinin idaresi altında varlığını devam
13 Özkan - Ünal, 2009, s. 54.
14 Özkan - Ünal, 2009, s. 4-5.
15 Türkün Dostoğlu - Dostoğlu, 2011, s. 18.
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ettirmiştir. Tema kapsamındaki alternatif rotalar, Hisar Bölgesi’nin o dönemlerdeki isimleri ile adlandırılmış ve farklı renklerle temsil edilmiştir. “Hisar’ın Katmanları” temasına
ait alternatif rotalar; Prusa ad Olympum Yolu (Bithynia), Prusa Yolu (Roma), Prousa
Yolu (Bizans), Hüdâvendigâr Yolu (Osmanlı) ve Bursa Yolu’dur (Cumhuriyet) (Şekil 4).

Şekil 4. Hisar’ın Katmanları temalı rota alternatifleri (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 166).

1. Alternatif: Prusa ad Olympum Yolu
Prusa ad Olympum Yolu, Bithynia döneminin işlendiği başlangıç katmanını konu
alan alternatif rotadır. Prusa ad Olympum Yolu ile Bithynia döneminin Hisar Bölgesi
içinden ayrıştırılarak ziyaretçilere sunulması, kentin kurulması için Hisar Bölgesi’nin
seçilme sebeplerinin aktarılması, Bithynia kuruluş sürecinin anlatılması, Bursa Kalesi
ve su yolu izlerinin vurgulanması hedeflenmektedir. Prusa ad Olympum Yolu’nun ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; Hisar’ın çok katmanlı yapısı içinde Bithynia dönemini
deneyimlemek, Bithynia Galerileri ve su yollarını keşfetmek, arkeolojik varlıkların önemi ve defineciliğin tahribatı hakkında farkındalık kazanmak, Bursa Kalesi ve topografya ilişkisini deneyimlemek şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları;
Bursa Kalesi, Hannibal Su Yolu, Hannibal Çeşmesi, Bithynia Galerileri, Pınarbaşı Çarşaf Suyu olarak belirlenmiştir. Şekil 5’te görüldüğü gibi rota akışının ilk odak noktası 40 Merdivenler, son odak noktası ise Tophane yamaçlarıdır. Ziyaretçilerin başlangıç
noktasına Hanlar Bölgesi yönünden gelmesi ve bitiş noktasından Altıparmak Caddesi
üzerinden Tophane Yamaçlarını seyrederek ayrılmaları beklenmektedir. Prusa ad Olympum Yolu’nun hedef kitlesi Bithynia Dönemi araştırmacıları, arkeologlar, tarihçiler,
şehir planlamacıları, mimarlar, öğrenciler, yerli halk ve turistler olarak belirlenmiştir.
Rotanın hareket tipi yürüyüş, tırmanma, inme ve bisiklet olarak akış içerisinde çeşitlilik
göstermektedir.
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Şekil 5. Prusa ad Olympum Yolu (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 168).

2. Alternatif: Prusa Yolu
Prusa Yolu, Bithynia döneminin bir üst katmanı olan Roma döneminin işlendiği,
ikinci alternatif rotadır. Prusa Yolu ile Roma dönemine ait katmanın Hisar Bölgesi içinden
ayrıştırılarak ziyaretçilere sunulması, Roma dönemine ait arkeolojik buluntular hakkında
farkındalık oluşturulması, Bursa Kalesi üzerindeki Roma dönemine ait devşirme malzemeler ve Roma dönemindeki inanç sisteminin yapılaşmadaki etkisinin vurgulanması
hedeflenmektedir. Prusa Yolu’nun ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; Hisar’ın çok katmanlı yapısı içerisinden Roma dönemini deneyimlemek, Roma dönemine ait arkeolojik
varlıkları tanımak ve koruma bilinci kazanmak, Roma dönemindeki inanç sistemlerini
öğrenmek, atölye çalışmalarına katılmak ve Bursa Kalesi’nin bulunduğu hattı deneyimlemek şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları; Bursa Kalesi, Roma
dönemine ait arkeolojik kalıntılar, Arkeopark proje alanı (Zodyak kuşaklı mozaik), Roma
dönemine ait bazilikal kilise olarak belirlenmiştir. Şekil 6’da görüldüğü gibi rota akışının
başlangıç noktası Saltanat Kapı Burçları, bitiş noktası ise Zindan Kapı’dır. Ziyaretçilerin başlangıç noktasına Hanlar Bölgesi yönünden gelmesi, bitiş noktasından ise Çekirge
ve Muradiye’de bulunan külliyelere yönlenmeleri beklenmektedir. Prusa Yolu’nun hedef
kitlesi Roma dönemi araştırmacıları, arkeologlar, din tarihçileri, araştırmacılar, mimarlar,
şehir plancıları, paganizm ve Hristiyanlık inançlarına mensup kişiler veya ilgili kişiler,
kentliler ve turistler olarak belirlenmiştir. Rotanın hareket tipi başlangıçtan Fetih Kapı’ya
kadar yürüyüş şeklindedir. Fetih Kapı ile bitiş noktası olan Zindan Kapı arası ise bisiklet
ile hareket edilmesi beklenmektedir. Rota üzerinde yüzeyde olmayan arkeolojik kalıntılar işaretlemeler ve yönlendirmelerle belirtilecektir.
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Şekil 6. Prusa Yolu (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 171).

3. Alternatif: Prousa Yolu
Prousa Yolu, Roma döneminin bir üst katmanı olan Bizans döneminin işlendiği,
üçüncü alternatif rotadır. Bu yol ile Bizans dönemine ait katmanın Hisar Bölgesi içinden
ayrıştırılarak ziyaretçilere sunulması, Bursa Kalesi’nin gelişiminin analiz edilmesi (iç
kale ve güney cephesi ikinci sur hattı), dini inançların yapılaşmadaki etkisinin ortaya
konması, inanç ve yönetim yapılarının ilişkisinin okunması hedeflenmektedir. Prousa Yolu’nun ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; Hisar’ın çok katmanlı yapısı içerisinden Bizans
dönemini deneyimlemek, Bizans dönemi inanç sistemi hakkında bilgi sahibi olmak, arkeolojik alanlarda düzenlenen atölye çalışmalarına katılmak, Bizans dönemine ait yapısal
parçaların kullanıldığı diğer dönem yapılarını keşfetmek, arkeolojik alanların korunması
konusunda farkındalık kazanmak, Bursa Kalesi’nin gelişimini deneyimlemek şeklinde
sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları; Bursa Kalesi (iç kale-dış kale), Bizans
Tekfur Sarayı, Saint Ellias Manastırı, Bizans dönemine ait arkeolojik buluntular (mozaikler vb.) ve devşirme malzemeler (Alaeddin Bey Camii), Bizans döneminde kiliselerin
var olduğu düşünülen noktalar olarak belirlenmiştir. Şekil 7’de görüldüğü gibi rota akışının başlangıç noktası Alacahırka Mezarlığı, bitiş noktası ise Kaplıca Kapı’dır. Ziyaretçilerin başlangıç noktasına Hanlar Bölgesi’nden gelmesi, bitiş noktasından ise Çekirge
ve Muradiye’deki külliyelere yönlenmesi beklenmektedir. Prousa Yolu’nun hedef kitlesi;
Bizans tarihçileri, din tarihçileri, mimarlar, arkeologlar, araştırmacılar, Hristiyanlık inancını benimsemiş kişiler, kentliler ve turistler olarak tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi
yürüme olarak belirlenmiştir.

383

Osmanlı Devleti’nin Yönetim Merkezi

BURSA BEY SARAYI

Şekil 7. Prousa Yolu (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 174).

4. Alternatif: Hüdâvendigâr Yolu
Hüdâvendigâr Yolu, Bizans döneminin bir üst katmanı olan Osmanlı döneminin işlendiği, dördüncü alternatif rotadır. Hüdâvendigâr Yolu ile Osmanlı dönemine
ait katmanın Hisar Bölgesi içinden ayrıştırılarak ziyaretçilere sunulması, yapı odaklı
mahalle gelişiminin okunması, İslam inancının yapılaşmadaki etkisinin izlenmesi, önceki katmana ait yapıların dönüşümünün incelenmesi, Tanzimat dönemi reformlarının
Hisar’a etkisinin gösterilmesi hedeflenmektedir. Hüdâvendigâr Yolu’nun ziyaretçilere
sunduğu kazanımlar; Hisar’ın çok katmanlı yapısı içerisinden Osmanlı’nın fetih ve erken
dönemini deneyimlemek, dini inanışların yapılaşma sürecine etkilerini gözlemlemek ve
Bursa Kalesi’ni keşfetmek şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları;
Bursa Kalesi (iç kale-dış kale), Bey Sarayı, türbeler, mezarlar, camiler, mescitler, medreseler, su yapıları, dergahlar, arkeolojik kalıntılar, konaklar, hastaneler ve saat kulesi
olarak belirlenmiştir. Şekil 8’de görüldüğü gibi rota akışının başlangıç noktası Osmangazi Caddesi üzerindeki Saltanat Kapı sur hattı ve burçları ile Balibey Han, bitiş noktası
ise Cilimboz Deresi ve İpek Fabrikaları’dır. Ziyaretçilerin başlangıç noktasına Hanlar
Bölgesi’nden gelmesi, bitiş noktasından ise Çekirge ve Muradiye’deki külliyelere yönlenmesi beklenmektedir. Hüdâvendigâr Yolu’nun hedef kitlesi; Osmanlı tarihçileri, İslam
kültürü araştırmacıları, mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, kentliler ve turistler olarak
tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi yürüme olarak belirlenmiştir.
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Şekil 8. Hüdâvendigâr Yolu (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 177).

5. Alternatif: Bursa Yolu
Bursa Yolu, Osmanlı döneminin bir üst katmanı olan Cumhuriyet döneminin
işlendiği günümüzü de kapsayan son alternatif rotadır. Bursa Yolu ile Cumhuriyet
dönemine ait en üst katmanın Hisar Bölgesi içinden ayrıştırılarak ziyaretçilere sunulması,
batılılaşma anlayışının miras alanları üzerindeki etkilerini gösterilmesi, ziyaretçilerde
koruma bilincinin oluşturulması, tarihi ve kültürel mirası koruma anlayışı ile yapılan
projelerin kent üzerindeki etkilerinin gösterilmesi hedeflenmektedir. Bursa Yolu’nun ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; Hisar’ın çok katmanlı yapısı içerisinden Cumhuriyet
dönemini deneyimlemek, batılılaşma çalışmalarının etkilerini kent üzerinde fark etmek,
atölyelere katılarak arkeolojik kazı çalışmalarını deneyimlemek, korumacı yaklaşımların
eski dönemlere ait kalıntıları ve yapıları kalkındırmadaki önemini fark etmek, miras alanlarını koruma bilinci oluşturmak, yanlış yapılaşma ve planlama çalışmalarının kent üzerindeki etkilerini fark etmek şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları;
Cumhuriyet döneminde inşa edilen yapılar ve yollar, UNESCO Dünya Mirası noktaları,
onarım geçirmiş miras alanları olarak belirlenmiştir. Şekil 9’da görüldüğü gibi rota akışının başlangıç noktası Balibey Han, bitiş noktası ise Alacahırka Aile Sağlığı Merkezi’dir.
Ziyaretçilerin başlangıç noktasına Hanlar Bölgesi’nden gelmesi, bitiş noktasından ise
Çekirge ve Muradiye’deki külliyelere yönlenmesi beklenmektedir. Bursa Yolu’nun hedef
kitlesi; tarihçiler, şehir planlamacıları, UNESCO temsilciler, araştırmacılar, mimarlar,
kentliler ve turistler olarak belirlenmiştir. Rotanın hareket tipi tırmanma ile başlayıp yürüyüş ile devam etmektedir.
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Şekil 9. Bursa Yolu (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 181).

2. Tema: Hisar’ın Doğası
Hisar Bölgesi sahip olduğu tarihi ve kültürel miras alanlarının yanı sıra pek çok
doğal miras alanını da içerisinde barındırmaktadır. Hisar’ın jeomorfolojik yapısı, üzerine
kurulu olduğu teras, çevresindeki su kaynakları ve yüzeyindeki yeşil doku bölgeyi yaşanılabilir kılan en önemli etmenlerdir. Bunun yanında Hisar’ın yapılaşma süreci ve kentlilerin hareketleri bu etmenler çerçevesinde şekillenmiştir. Bursa Kalesi Hisar’ın topografyasına göre şekillenmiş, yamaç kenarlarında tek sıra, yamaç olmayan güney sınırında ise
çift sıra sur hattı inşa edilerek savunma hattı kurulmuştur. Hisar çevresindeki su kaynaklarından kent içine ve saraya su iletimi için pek çok suyu yolu ve su yapısı inşa edilmiştir.
Hisar’ın kurulduğu terasın yüzeyinde, içerisinde pek çok endemik bitki türü barındıran ve
canlılar için yaşam alanı oluşturan verimli topraklar ve yeşil alanlar bulunmaktadır. Hisar’ın doğasını oluşturan su, yeşil alan ve topografya ögeleri kentin kurulması ve kültürel
mirasın üretilmesi için gerekli zeminin hazırlanmasında etkili olmuştur. Ortak akıl arama
sürecinde katılımcıların tarihi ve kültürel miras alanlarına hakimken, bu üç ögenin kentin
kurulması ve yapılaşmasındaki etkisinin farkında olmadıkları görülmüştür. Bu kapsamda
bu üç ögeye yönelik farkındalığı arttırmak ve bu üç ögeyi kullanarak tarihi kültürel miras değerlerine ziyaretçi çekip değer yaratmak amacıyla Hisar Kültür Rotası’nın üçüncü
teması “Hisar’ın Doğası” olarak belirlenmiştir. Tema kapsamında doğal mirası oluşturan
üç öge birer renk ile isimlendirilmiş ve üç alternatif rota önerilmiştir. Bu rotalar; Mavi
(su) Rota, Yeşil (bitki örtüsü) Rota, Kahverengi (topografya) Rota’dır (Şekil 10).
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Şekil 10. Hisar’ın Katmanları temalı rota alternatifleri (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 184).

1. Alternatif: Mavi Yol
Mavi Yol, Hisar Bölgesi ve çevresinde yer alan su kaynakları ve su yapılarının
işlendiği, mavi renkle isimlendirilmiş alternatif rotadır. Mavi Yol ile su faktörünün kentin oluşumundaki etkisi ve yapılaşmaya yansıması irdelenmiş, su kaynakları, su yolları,
çeşme, hamam gibi miras ögeleri rota kapsamına dahil edilmiştir. Mavi Yol, su ögesinin
kentin kuruluşunda ve planlama sürecindeki etkisini göstermeyi ve önemini vurgulamayı, su ögesinin yapılaşmaya etkisini göstermeyi, su ögesinin kent içindeki dolaşımını deneyimleme fırsatı sunmayı hedeflemektedir. Mavi Yol’un ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; su ögesinin kentin kuruluşuna ve yapılaşmasına etkisini deneyimlemek, arkeolojik
kazılarda saptanan künk ve kanal sistemi kalıntıları ile su yollarını takip etmek, eski dönemlerdeki su sistemlerini ve su kullanımını yapılar ve kazı alanları üzerinden okumak,
tarihi ve kültürel miras alanlarını su ögesi çerçevesinde gezmek şeklinde sıralanmaktadır.
Alternatif rotanın odak noktaları; Pınarbaşı Çarşaf Suyu, Hannibal Su Yolu, Hannibal
Çeşmesi, pişmiş toprak künk kalıntıları, kuyu kalıntıları, kanal sistemi kalıntıları, hamam ve çeşmeler olarak belirlenmiştir. Şekil 11’de görüldüğü gibi rota akışının başlangıç
noktası Üç Kurnalar Cami Çeşmesi, bitiş noktası ise Cilimboz Deresi’dir. Ziyaretçilerin
başlangıç noktasına Yıldırım İmarethanesi ve Gökdere’den gelmesi, bitiş noktasından ise
Çekirge ve Muradiye’deki külliyelere yönlenmesi beklenmektedir. Mavi Yol’un hedef
kitlesi; tarihçiler, arkeologlar, hidrojeoloji mühendisleri, BUSKİ çalışanları, şehir plancıları, doğa meraklıları, kentliler ve turistler olarak tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi
yürüyüş olarak belirlenmiştir.
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Şekil 11. Mavi Yol (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 186).

2. Alternatif: Yeşil Yol
Yeşil Yol, Hisar Bölgesi ve çevresinde yer alan içerisinde pek çok endemik bitki
türü ve canlının yaşadığı ekosistemi barındıran yeşil alanın işlendiği, yeşil renkle isimlendirilmiş alternatif rotadır. Yeşil Yol ile tarihi ve kültürel miras değerleri ve arkeolojik kazı
alanları ile iç içe geçmiş, kentin oksijen ihtiyacını sağlayan yeşil alanların Hisar’ın kuruluşundaki ve yapılaşmasındaki etkisi irdelenmiştir. Yeşil Yol, Hisar’daki bitki ve hayvan
topluluklarının oluşturduğu ekosistem üzerinde farkındalık oluşturmayı, zamanla yeşil
doku altında kalmış arkeolojik alanları gün yüzüne çıkarmayı, yeşil alanları kullanarak
ziyaretçilere tarihi ve kültürel miras alanlarını dinlenerek gezdirmeyi hedeflemektedir.
Yeşil Yol’un ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; Hisar topografyası üzerindeki yeşil dokuyu deneyimlemek, doğal mirası koruma bilinci kazanmak, yeşil doku ve kültürel miras
ilişkisini keşfetmek, yeşil örtünün altında kalmış tarihi ve kültürel miras alanlarını fark
etmek şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları; Tophane Ön Yamaçları, Tophane Parkı, Pınarbaşı Parkı, Haşim İşcan Parkı, Okçu Baba Parkı, Pınarbaşı Mezarlığı, Alacahırka Mezarlığı, Cilimboz Vadisi ve anıt ağaçlar olarak belirlenmiştir. Şekil
12’de görüldüğü gibi rota akışının başlangıç noktası Tophane ön yamaçları, bitiş noktası
ise batı sınırında bulunan sur hattıdır. Ziyaretçilerin başlangıç noktasına Altıparmak Caddesi üzerinden Tophane ön yamaçlarını görerek gelmesi, bitiş noktasından ise Çekirge
ve Muradiye’deki külliyelere yönelmesi beklenmektedir. Yeşil Yol’un hedef kitlesi; ziraat mühendisleri, orman mühendisleri, mimarlar, şehir plancıları, peyzaj mimarları, sera
işletmecileri, botanikle ilgilenen kişiler, kentliler ve turistler olarak tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi tırmanma, inme, yürüyüş ve bisiklet olarak belirlenmiştir.
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Şekil 12. Yeşil Yol (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 189).

3. Alternatif: Kahverengi Yol
Kahverengi Yol, Hisar’ın üzerinde kurulduğu, Bursa Ovası ve Uludağ etekleri
arasında konumlamış traverten ve kalker tüf yapılı teras topografyasının jeomorfolojik
yapısının işlendiği, kahverengi renkle isimlendirilmiş alternatif rotadır. Kahverengi Yol
ile Hisar’ın kurulu olduğu terasın jeomorfolojik yapısının kentin savunma sisteminin kurulmasındaki önemi vurgulanarak, Bursa Kalesi ve tüf kalker yapı oyularak elde edilen
yeraltı yapıları ile anlatılmıştır. Kahverengi Yol, ziyaretçilerin topografya üzerindeki iniş
çıkışları deneyimlemelerini sağlamayı, Bursa Ovası ve Uludağ arasındaki ilişkiyi vurgulamayı, Bursa Kalesi’nin oluşumunda topografya etkisini ortaya çıkarmayı, topografya
aracılığıyla tarihi ve kültürel miras değerlerini gezdirmeyi, topografyanın kentin planlamasına ve yapılaşmasına etkisini gözlemlemeyi hedeflemektedir. Kahverengi Yol’un
ziyaretçilere sunduğu kazanımlar; Bursa Ovası ve Uludağ’ın arasındaki terasın topografyasını iniş çıkışlarıyla deneyimlemek, Hisar’ın savunma yapılarını takip ederek topografyayı keşfetmek, rotayı kondisyon parkuru olarak kullanıp spor yaparken tarihi ve kültürel
miras ögelerini ziyaret etmek şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları; Bursa Ovası, Hisar Terası, Uludağ, Bursa Kalesi, Tophane Ön Yamaçları, Bithynia
Galerileri, Hisar’daki merdivenler ve Cilimboz Vadisi olarak belirlenmiştir. Şekil 13’te
görüldüğü gibi rota akışının başlangıç noktası Tophane ön yamaçlarının batı tarafının
alt kotu, bitiş noktası ise Cilimboz Vadisi’dir. Ziyaretçilerin başlangıç noktasına Bursa
Ovası üzerin üzerinden gelmesi, bitiş noktasından Uludağ eteklerine doğru yönlenmesi
beklenmektedir. Kahverengi Yol’un hedef kitlesi; jeoloji mühendisleri, mimarlar, şehir
plancıları, peyzaj mimarları ziraat mühendisleri, dağcılar, sporcular olarak tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi tırmanma, inme ve yürüyüş olarak belirlenmiştir.
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Şekil 13. Kahverengi Yol (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 192).

3. Tema: Hisar’da Yaşam
Hisar Bölgesi pek çok farklı kültüre, yaşam tarzına, geleneğe ve inanışa sahip
toplumların yönetimi altında kalmış ve her toplum kendi değerlerini yaşamlarına yansıtarak kenti inşa etmişlerdir. Bu değerler somut olmayan miras değerleri olarak adlandırılmakta olup, somut miras değerlerinin (tarihi-kültürel-doğal) oluşumunda doğrudan etkili
olmuştur. Ortak akıl arama sürecinde ise katılımcıların somut olmayan miras değerlerine hâkim olması rota seçimlerine de yansımış olup, bu değerlerin kentli hafızasında da
yer ettiği saptanmıştır. Bu kapsamda Hisar Bölgesi’ndeki somut olmayan miras değerlerinin, somut miras değerlerini üzerinden okunmasını sağlamak amacıyla Bursa Hisar
Kültür Rotası’nın üçüncü ve son teması “Hisar’da Yaşam” olarak belirlenmiştir. Tema
kapsamında mahalle kültürü ve kent hafızası kavramları ele alınarak iki alternatif rota
önerilmiştir. Bu rotalar; Mahalle Mirası Rotası ve Hafıza Rotası’dır (Şekil 14).

Şekil 14. Hisar’da Yaşam temalı rota alternatifleri (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 195).
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1. Alternatif: Mahalle Mirası Rotası
Mahalle Mirası Rotası, Hisar Bölgesi’ndeki somut miras ögeleri üzerinden somut
olmayan miras değerlerinin anlatıldığı alternatif rotadır. Mahalle Mirası Rotası ile yaşam
tarzı, gelenekler, insan hareketleri, kent kültürü gibi değerlerin ketin oluşumundaki etkileri üzerinde durulmuştur. Mahalle Mirası Rotası, somut olmayan kültürel miras değerleri üzerini tanıtmak ve farkındalık oluşturmak, yaşam kültürünün yapılaşmaya etkisini
vurgulamak, yapı odaklı mahalle gelişimini analiz etmek, inanç sistemlerinin yapılaşmaya etkisini incelemek hedeflenmektedir. Mahalle Mirası Rotası’nın ziyaretçilere sunduğu
kazanımlar; somut olmayan kültürel miras değerlerini somut miras değerleri ile deneyimlemek, Bursa’daki yaşam kültürünü keşfetmek, Osmanlı dönemine ait mahalle sistemlerini yapılar üzerinden incelemek, müze gezileri yapmak şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları; çevresinde mahalle gelişimi olan yapılar, Dulhane, aş evi,
Pınarbaşı Bayram Yeri, Bursa Yaşam Kültürü Müzesi, Bursa Kalesi, kazı alanları, sağlık
yapıları, sosyal tesisler olarak belirlenmiştir. Şekil 15’te görüldüğü gibi rota akışının başlangıç noktası Dulhane, bitiş noktası ise Bursa Yaşam Kültürü Müzesi’dir. Ziyaretçilerin
başlangıç noktasına Çekirge ve Muradiye’deki külliyelerden gelmesi, bitiş noktasından
Uludağ eteklerine doğru yönlenmesi beklenmektedir. Mahalle Mirası Rotası’nın hedef
kitlesi; tarihçiler, mimarlar, şehir plancıları, arkeologlar, sosyologlar, kentliler ve turistler
olarak tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi yürüyüş olarak belirlenmiştir.

Şekil 15. Mahalle Mirası Rotası (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 196).
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2. Alternatif: Hafıza Rotası
Hafıza Rotası, kent belleğinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Hisar Bölgesi’ndeki somut miras değerlerinin eski dönemlere ait fotoğraflarının,
mobil uygulama platformu ile bir rota kapsamında düzenlendiği alternatif rotadır. Hafıza
Rotası ile eski fotoğraflar odak noktası olarak belirlenmiş olup ziyaretçilerin bu noktalardan kentin önceki ve bugünkü halini bir arada görmeleri planlanmıştır. Rota herkesin
erişimine açık bırakılmıştır. Ziyaretçiler çektikleri fotoğrafları sisteme yükleyerek var
olan odakları destekleyebilir veya yeni odaklar ekleyebilirler. Ayrıca Hisar’ın eski fotoğraflarını da yükleyerek rotanın fotoğraf hafızasına katkıda bulunabilirler. Hafıza Rotası,
fotoğraflar ile Hisar hafızası oluşturulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını, kentin
eski dönemlerinin fotoğraflar üzerinden deneyimlenmesini, kentin zaman içerisindeki
değişimini ortaya koymayı, üretilecek mobil uygulama ile kolektife açık güncel veri tabanı oluşturmayı hedeflemektedir. Hafıza Rotası’nın ziyaretçilere sunduğu kazanımlar;
Hisar’daki tarihi ve kültürel miras alanlarını eski fotoğrafla ile yeniden keşfetmek, kent
hafızası oluşturmak, fotoğraf atölyelerine katılmak, kentin dönüşümünü deneyimlemek
şeklinde sıralanmaktadır. Alternatif rotanın odak noktaları Hisar’a ait eski fotoğraflarda
yer alan yapılar olarak belirlenmiştir (Şekil 17). Şekil 16’da görüldüğü gibi Rota akışının başlangıç noktası Kaplıca Kapı, bitiş noktası ise Fetih Kapı’dır. Mahalle Mirası
Rotası’nın hedef kitlesi; tarihçiler, fotoğrafçılar, mimarlar, şehir plancıları, koleksiyonerler, kentliler ve turistler olarak tanımlanmıştır. Rotanın hareket tipi yürüyüş olarak
belirlenmiştir. Her odak noktasında fotoğraf açılarına uygun olarak yapılara bakılması
beklenmektedir.

Şekil 16. Hafıza Rotası (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 200).
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Şekil 17. Hafıza Rotası odak noktaları (Kaynak: Özüpak, 2021, s. 201).

Sonuç
Çalışma kapsamında, bütüncül bir bakış açısıyla ve katılımcı yöntemlerle tarihi ve kültürel miras koruma ve yaşatma çalışmalarını destekleyen tarihi kentsel peyzaj
yaklaşımı benimsenmiş ve bu alanların sahip olduğu değerlerin tüm özellikleriyle birlikte kendi bağlamları içerisinde yaşatılması amaçlanarak bir kültür rotası önerilmiştir.
Çalışmanın örnek alanı Bursa Tarihi Kentsel Peyzajı’nda yer alan Hisar Bölgesi’dir. Hisar Bölgesi’nin, UNESCO Miras alanları için uygulanan yönetim planının dışında kalmış
olması ve Hisar Bölgesi için bir akademik çalışma kapsamında önerilmiş olan yönetim
planının değerlendirilmeye alınmamış olması bölgedeki koruma çalışmaları arasında eşgüdümsüzlüğe neden olmuştur. Bu durum tarihi kentsel peyzajın olumsuz etkilenmesine
yol açmıştır. Bu kapsamda önerilen Hisar Kültür Rotası ile tarihi ve kültürel mirasın
yaşatılarak korunması, sosyoekonomik kalkınmanın sağlanması ve kentteki ziyaretçi akışının stratejik bir çerçeveye oturtularak kontrol edilmesi hedeflenmektedir. Hisar Kültür
Rotası bir ortak akıl arama sürecinin sonuç ürünü olarak ortaya konmuş, Hisar sakinlerinin görüşleri ve kararları doğrultusunda şekillenmiş ve önerilmiştir. Bu durum kenti
meydana getiren halkın, kentin işleyiş kararlarında doğrudan rol alabileceğini gösteren
başarılı bir örnektir.
Ortak akıl arama süreci ile Hisar sakinlerinin koruma süreçlerinde aktif katılım
sağlayarak, görüş bildirebilecekleri bir sistem oluşturulmuş ve Hisar için vizyon geliştir-
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melerine olanak tanınmıştır. Kentsel miras alanlarının sorunları ilk ağızdan öğrenilerek
tespit edilmiş ve çözüm önerileri geliştirilebilmiştir. Bu kapsamda geliştirilen rota kurgusu ile stratejik bir çerçeve oluşturulmuştur. Rota kurgusunun oluşturulmasında kullanılan
iple haritalama yöntemi, kültürel rota planlama sürecini katılımcılar için kolaylaştırarak,
kendilerini daha rahat ifade edebilmelerini sağlamıştır. İple haritalama atölyesinin sonuç
ürünü değerlendirildiğinde, iple haritalama yönteminin rota güzergahlarının ve temaların
belirlenmesi için elverişli bir yöntem olduğu saptanmıştır.
Hisar Kültür Rotası, bünyesinde önerilen üç tema ile somut (tarihi, kültürel ve
doğal) ve somut olmayan miras değerlerini, tarihi kentsel peyzaj yaklaşımının önerdiği
gibi bir bütün olarak ele almış olup, toplum odaklı bir stratejik çerçeve sunarak var olan
miras ögelerinin korunmasını ve sürdürülmesini, gelecekteki miras alanlarının üretiminin
de sağlanmasını hedeflemektedir. Temalar kapsamında sunulan alternatiflerle Hisar’ın
bilinmeyen yönlerinin ve kent hafızasının, günümüz şartları altında deneyimlenmesi
amaçlanmıştır. Bu kapsamda Hisar’ın katmanlarına toplumların işlediği tarihi ve kültürel
miras, Hisar’ın üzerinde kurulu olduğu doğal miras ve toplumların yaşam tarzını, geleneklerini, tarihini konu alan somut olmayan miras belirli güzergahlar üzerinde kurgulanarak rota haline getirilmiştir. Kültür rotası, tarihi kentsel peyzajların yaşatılarak korunmasına imkân tanırken, aynı zamanda kentteki koruma süreçlerinin işlemesi için gerekli
olan ekonomik kaynağı oluşturmaya destek olmaktadır. Ziyaretçi akışının bölge üzerinde
dengeli bir şekilde dağıtılması ile turizmin oluşturabileceği tehdidin önüne geçilmesi,
ziyaretçiler üzerinde mirası koruma ve Hisar Bölgesi’nin önemi hakkında farkındalık
oluşturulması hedeflenmiştir.
Bu çalışmanın kapsamı ve akademik amaçları ile birlikte hazırlanma süresinin
kısıtlı olması gibi nedenlerle Hisar Kültür Rotası, kültür rotası planlama aşamalarından
rotanın tanıtılması ve gerçekleştirilmesini kapsayan ‘yönetim’ kısmını içermemektedir.
Yerel yönetim ve ilgili tüm diğer aktörlerle iş birliği içerisinde ele alınması gereken
yönetim aşaması için aşağıdaki öneriler dikkate alınabilir;
• Uygulama kararı ile birlikte idari birimler ortak akıl arama sürecine dahil edilmeli ve
tüm paydaşların yer alacağı ortak bir platform oluşturulmalıdır.
•

Sunulan rota önerilerinin uygulanması için ilgili paydaşların iş birlikleri ile eylem
planları oluşturulmalıdır.

•

Hisar Kültür Rotası kapsamında UNESCO Dünya Miras Noktaları ile kurulan ilişkiler nedeniyle rota önerisi alan yönetimi kapsamında değerlendirilmelidir.

•

Bölge sakinlerinin ortak akıl arama süreci ile ortaya koydukları vizyon, strateji ve
uygulama önerileri eylem planları hazırlanırken öncelikli alanlar olarak dikkate alınmalıdır.
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•

Uygulama sürecinin yönetilebilmesi için finansal kaynak sağlanmalıdır.

•

Rotaların uygulanabilirliğinin denetlenmesi için bir ekiple birlikte rotalar test edilmelidir.

•

Hisar Kültür Rotası kurgularının kapsamı doğrultusunda Hisar Bölgesi, günün belirli
saatlerinde trafiğe kapalı olmalı ve belirli noktalar yayalaştırılmalıdır.

•

Rotaların yer aldığı harita ve afişlerin dağıtımı için Hisar Bölgesi’nin çeşitli yerlerine
tanıtım birimleri tasarlanarak konumlandırılmalıdır.

•

Hisar Yamaçları üzerindeki yeşil doku bozulmadan, aydınlatma elemanları ve güvenlik önlemleri ile düzenlenmelidir.

•

Kentsel mobilyalar ve işaretleme elemanları kullanılarak rota akışı kent üzerinde görünür kılınmalıdır.

•

Rota kapsamında ziyaret edilecek tüm arkeolojik alanlar koruma önlemleri alınarak
ziyarete açılmalıdır.

Hazırlanan Hisar Kültür Rotasının uygulanması durumunda ulaşılabilecek hedefler aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Hisar Bölgesi üzerinde farklı paydaşlar tarafından uygulanan korumacı müdahalelerin
bir vizyon ve stratejik çerçeve kapsamında, ortak bir süreç tasarımı ile kurgulanması,
•

Hisar Katmanları teması kapsamında hazırlanan alternatif rotalar ile eş zamanlı olarak eğitici programlar organize edilmesi, bu çok katmanlı yapının bölge halkına ve
ziyaretçilere tanıtılması, rotalar ile deneyimlemelerinin sağlanması,

•

Hisar’ın doğasını ön plana alarak bir araştırma ortamı oluşturulması, tarihi ve kültürel mirasın farkındalığı için doğanın bir araç olarak kullanılması,

•

Gözle görülemeyen somut olmayan miras ögelerinin kent üzerindeki yansımalarının
keşfedilerek ön plana çıkarılabilmesi,

•

Kent hafızasının programlanarak rotalar ile sunulması.
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