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Kitapta
yer alan makalelerden yazarları sorumludur.
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Şehir Düşünce Merkezi’nin Kurucu Şehirler: Bursa ve
Floransa atölyesinin çıktısı olarak derlenen bu çalışma;
XIV. ve XVI. yüzyıllar evresinde Bursa ve Floransa şehirlerini ekonomi, siyaset ve kültür ekseninde karşılaştırmalı olarak ele almaktadır.
Aynur Atmaca Can, “Bursa ve Floransa Üzerinden Estetik Mülâhazalar”, Ebru Erdönmez Dinçer “Signoria
Meydanı’nın Kamusal Mekân Kullanımı Açısından
Değerlendirilmesi”, Funda Budak, “XIV. ve XVI. yüzyıllarda Bursa ve Floransa: Ekonomi-Siyaset-Kültür”,
Mustafa Kara “Tasavvuf Tarihinde Bir Şehir Bursa”,
Doğan Yavaş “Bursa’dan Floransa’ya Köprüler”, İbrahim Yılmaz “Bursa’da İnşâ Edilen İlk Kubbeli Eserlerin Osmanlı Anıtsal Mimarisinin Gelişimindeki Etkileri”, Ali Cançelik “Şehrengizlerden Bursa’ya Bakış”
başlıklı yazıları ile Semanur Çelikbağ Ekinci, Mimar
Kemalettin’in konu bağlamındaki yazısını günümüz
Türkçesi’ne yeniden kazandırarak atölye kitabına katkıda bulunmuştur.
Böylece tarihi ve özgün bir yere sahip bu iki kurucu
şehir verimli bir çalışmaya konu olmuştur. Karşılaştırmalı çalışmadan süzülen bilginin paylaşılması, aktarılan tecrübelerden yararlanılması, literatüre özgün
bir katkının sağlanması ve konunun kent yöneticileri,
araştırmacılar, öğrenciler ve meraklılarına birikim sunarak yeni ufuklar açması murad edilmektedir.

Editörler
Doç. Dr. Aynur Atmaca Can
Dr. Funda Budak
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Şehir Düşünce Merkezi, atölye çalışmaları, sempozyum, panel ve sosyal sorumluluk projeleri,
yayımlamakta olduğu kitapları ve dergisi ile çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalarla
şehrin fizikî ve sosyal dokusuna dair kalıcı çözümler üretmeyi ve hayata geçirmeyi hedefleyen
Şehir Düşünce Merkezi, gerçekleştirmiş olduğu
“Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa” çalışması ile
iki tarihî ve kurucu şehri ele almaktadır. Bu çalışmada, Bursa ve Floransa’nın XIV. ve XVI. yüzyıllardaki siyâsî, ekonomik ve kültürel yapıları incelenmiş, bugünkü durumlarıyla karşılaştırılarak
günümüz şehirciliğine katkı sağlaması amaçlanmıştır.
Hedeflenen şehirler doğrultusunda “Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa” üzerine gerçekleştirmiş
olduğumuz atölye çalışmasını, şehirle ilgili çalışma yapan akademisyen, araştırmacı ve öğrencilerimizin istifâdesine sunuyor; okuyan, araştıran,
uygulayan herkes için faydalı olmasını temenni
ediyorum.

M. Tevfik Göksu

Esenler Belediye Başkanı

KATKIDA BULUNANLAR
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Yerel Yönetimler ve Çevre Politikası alanında doçent oldu. Hâlen Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler Bölümünde öğretim üyesidir. Kent Estetiği, Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları, Şehir ve Kültür Politikaları, İstanbul Kültürü ve Estetiği, Kent İmgesi
Yapılar, Kentleşme ve Kent Kültürü derslerini vermektedir.
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1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
“Hadikatü’l-Cevami Adlı Eserin Sadeleştirilmiş Metin Çevirisi” isimli
teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mir’ât-ı İstanbul Adlı eserin incelenmesi” adlı teziyle de doktorasını tamamlamıştır. 1986-1998 yılları
arasında İstanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümünde Okutman
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mezun oldu. 2008-2010 arasında İstanbul Üniversitesi-Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı’nda Prof. Dr. A. Azmi Bilgin danışmanlığında “XVIII. Yüzyıl Dîvan Şiiri Mûsikî İlişkisi” adlı tezini tamamladı. Yüksek lisansın ardından aynı enstitüde “Tarih Kaynağı Olarak 16.
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Kurucu Şehirler:
Bursa ve Floransa Siyaset-Mekân-Estetik
(XIV.-XVI. Yüzyıllar)
Aynur Atmaca Can* & Funda Budak**
Tarihî, dinî, toplumsal ve kültürel açıdan belirgin farklar taşıyan,
siyâsî ve idârî yapıları ile ayrışan Kuruluş Dönemi ve Klasik Çağ Osmanlı Bursa’sı ile Rönesans Floransası’nın tarihî müştereklerinden
söz etmek ilk bakışta yadırganabilir.
Gelgelelim, söz konusu dönemde bir kuruluş öyküsü ile yola çıkmalarının yanı sıra dünya imparatorluğu ve medeniyeti kurmada oynadıkları rol ile kültürel kimliklerindeki gelişim, mekânsal
düzenlemede gösterdikleri atılım, mimarideki öncü tutum, bu
kentleri mukayesede değerlendirilebilecek kıstaslar sunmaktadır.
Onların kaderlerini birbirine yaklaştıran diğer önemli olgu, Akdeniz havzasının doğu ve batısında pek çok bölgeye yayılan ticârî
dolayısıyla diplomatik ilişkileri bizzat kurmalarıdır. Zamanın coğrafi ve teknik zorlukları düşünüldüğünde bugün hiç çekinmeden
adsız kahramanlar olarak niteleyebileceğimiz diplomat tüccarlar,
XII. yüzyıldan itibaren Hindistan’dan Tebriz’e, Tokat’a; Halep’ten
İskenderiye’ye kervanlarla yolculuk ettiler. Onları önce İtalya’ya
sonra da Kuzey Avrupa’ya bağlayacak olan Bursa’ya ulaştılar.
*

**

(Doç. Dr.) Marmara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yerel Yönetimler
Bölümü, Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi.
(Dr.) , Marmara Üniversitesi.
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Venedik, Cenova ve Floransalı tüccarlar ise önce Bizans daha sonra
da Osmanlılar devrinde Pera’da bulundurdukları temsilcilikler vasıtasıyla Bursa pazarlarından ipek, baharat, inci vb. malları kaliteli yünlü kumaşlar, altın, gümüş gibi değerli metaller karşılığında
satın alıyorlardı. Osmanlı Devleti’nin sağladığı ahidnâme (kapitülasyon) cinsinden ayrıcalıklar ile Bursa kadı sicillerindeki kayıtlar,
Bursa’nın önce Venedik ve Cenova daha sonra da Floransa ile sürdürdüğü siyâsî ve ticârî ilişkilerin Bizans sonrası dönemde yoğun
olduğunu göstermekteydi. Bilgi alışverişinden mal değişimine ticaret ile yaratılan zenginlik, söz konusu kent yönetimleri ve sakinlerine gelecek yüzyılları da kapsayacak ayrıcalıklı koşullar yaratmıştı.
Anılan dönem, her iki kentte, değişen iktidar ilişkilerine, artan
nüfusa ve fiziksel dönüşüme tanık oldu. Bursa-Floransa atölye çalışması söz konusu özellikleri dikkate alarak Klasik Çağ Osmanlı1
Bursa’sı ve Quattrocento2 Floransa’sında devlet gelenekleri, üretim
tarzları, ticaret ilişkileri, refah büyüklükleri, kent yapıları ve kültür
ürünlerini irdelemeyi amaçlamaktadır.
Bir araştırma pratiği olarak düşünülmüş Bursa ve Floransa Atölyesi, kendi alanlarının merceğinden XIV. ve XVI. yüzyıllar arasında
bu şehirlere bakan araştırmacıları bir araya getirmiştir. Atölye kent
gezileri, sunumlar, kitap ve sergi ile dört ayrı faaliyeti kapsamaktadır.
Sunumlar
13 Haziran 2017’de gerçekleştirilen atölye sunumlarının birincisinin moderatörlüğünü Aynur Atmaca Can yaparken; Funda Budak,
1

2

Osmanlı Klasik Çağı, Kemal Karpat’a göre XV. yüzyıldan başlayıp XVI. yüzyıl
boyunca devam eder. Kemal Karpat, 2014, Osmanlı Modernleşmesi, İstanbul:
Timaş Yayınları, s. 16; Halil İnalcık, Karpat ile uyumlu olarak 1450-1600 arasındaki dönemi klasik dönem olarak betimler. Halil İnalcık’ın Bursa Araştırmaları,
2016, Yusuf Oğuzoğlu (Ed.), Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, s.
19.

Quattrocento: İtalya’da 1400’lerde ekonomik ve toplumsal olarak sağlanan
gelişmeler eşliğinde kültür, sanat ve mimarideki erken Rönesans Dönemi’ne
verilen isimdir.
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Bursa gezisi izlenimlerini anlatmıştır. Sunumlarıyla Ali Cançelik,
Bursa Şehrengizlerini; Sureiya Faroqhi ise Osmanlı ve Floransalılar
arasında ganimet, hediye ve ticaret bazında kurulan tekstil ilişkilerini değerlendirmiştir. Faroqhi ayrıca, Rönesans Dönemi’nde Doğu
ticareti, bu ticarete konu olan dokuma kumaş ve halılar hakkında;
İtalyan sanatı ve Osmanlı kültürüne ilişkin bir kaynakça sunmuştur.3
23 Eylül 2017’de düzenlenen atölye sunumlarının ikincisinin moderatörü, Aynur Atmaca Can; katılımcıları ise Doğan Yavaş, Funda Budak, İbrahim Yılmaz, Mustafa Kara ve Semanur Çelikbağ
Ekinci’dir.
Geziler
Atölye kapsamındaki ilk gezi 17-18 Mayıs 2017’de Bursa’ya; ikinci
gezi ise 10-13 Kasım tarihleri arasında Floransa’ya düzenlenmiştir.
Bursa
Bursa ve Floransa Atölyesi’nin ilk aşamasında, Doç. Dr. Aynur Atmaca Can ve Dr. Funda Budak, Bursa ile ilgili araştırma, kaynak
tarama, tarihî görsel malzemelerin toplanması, mekânsal gözlem
ve fotoğraf çekimi amacıyla 18-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında
Bursa’ya gitti.
İlk gün çalışmalar Bursa Şehir Kütüphanesi’nde sürdürüldü. Kütüphanedeki inceleme ve arşiv araştırması, müdire Ayşe Hacıoğlu,
kütüphaneci Metin Sarı ve Hünkar Kublayboran’ın değerli katkı3

Kaynakçada yer alan eserlerin bazıları şunlardır: 1- Halil Inalcık, 1960, “Bursa
and the Commerce of the Levant,” Journal of the Economic and Social History
of the Orient, 3; 2-Lisa Monas, Merchants, Princes and Painters: Silk Fabrics in
Italian and Northern Paintings 1300-1550, 2008, Newhaven ve London: Yale
University Press; 3-Marco Spallanzani, 2007, Oriental Rugs in Renaissance Florence, (Florence, S.P.E.S, Studio per Edizione Scelte); 4- Nurhan Atasoy, Walter
B. Denny, Louise W. Mackie ve Hulya Tezcan, 2001, Silks for Sultans: Imperial
Ottoman Silks and Velvets, London: Azimuth Editions; 5- Nurhan Atasoy ve Lale
Uluç, 2012, Impressions of Ottoman Culture in Europe: 1453-1699, İstanbul:
Armağan Yayınları ve The Turkish Cultural Foundation; 6- Rosamond E. Mack,
Bazaar to Piazza, Islamic Trade and Italian Art, 1300-1600, 2002, Berkeley, Los
Angeles ve London: University of California Press.
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ları ile gerçekleşti. Bu çerçevede, konu ile ilgili yayınlar tarandı,
kaynakça oluşturuldu ve kurumun digital kayıtlarındaki plan, eski
kartpostal ve Bursa fotoğrafları gibi görsel malzemeler incelendi.
Bunlara ek olarak Bursa’da basılmış bazı yayınlar kütüphane tarafından sağlandı ya da satın alındı.
İkinci gün önce Osmanlı öncesi Bizans yerleşiminin bulunduğu kale
mevkii ziyaret edildi ve Osmanlı yerleşimi ile mukayesesi yapıldı.
Orhan Gazi’nin Türbesi’ne dönüştürülen Haglia Elias Manastırı ve
Şahadet Camii gibi kadim Bizans yapıları ziyaret edildi ve devşirme
malzemelerin Osmanlı mimarisinin önemli yapıtaşlarına dönüşmüş olduğu gözlemlendi. Ayrıca Halil İnalcık’ın 2000 yılında teşvik
ettiği Bursa arkeolojisi çalışmaları kapsamında 1326’dan sonra Bey
Sarayı’na dönüştürüldüğü düşünülen Bizans Tekfur Sarayı’nın Tophane’deki kazı çalışmalarına başlandığı ve çalışmaların ilerlediğine
tanıklık edildi. Tophane mevkiindeki gözlem sırasında Bursalıların
verdiği “sarayları buldular” bilgisi, araştırmacıları, kazı çalışmalarının son durumunu sorgulamaya yöneltti. Buna göre 3,5 metre çapında pek çok tünelin ortaya çıkarıldığı, kale ile Uludağ ve Osmanlı
şehrini birbirine bağlayan yeraltı yolları ile Bithynia Sarayı’nın belli
bölümlerinin kazısının tamamlandığı anlaşıldı. Arkeolojik kazılar
neticesinde Zindankapı ile Cilimboz Deresi arasındaki bağlantıların
yanı sıra Bey Sarayı ve Balibey Hanı arasında tünellerin ortaya çıkarıldığı bilgisi alındı.4

4

Cilimboz Deresi, anlaşıldığına göre Bizans Dönemi’nden on XIX. yüzyıl sanayi
Bursa’sına kadar önemini hiç kaybetmemiş bir akarsudur. “Seyahatnâmelerle
Bursa” kitabının yazarı Raif Kaplanoğlu, Cilimboz isminin Philippos isimli bir
Bizans komutanından geldiğini tahmin etmekte ve derin bir vadiye sahip dere
yatağı çevresini XIX. yüzyıldaki ilk sanayi bölgesi olarak tespit etmektedir (bursadakultur.org).
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Görsel 1: Bizans, Orhan Gazi, I. Murad, Yıldırım Beyazıd ve I. Mehmed Dönemi Kentsel Gelişim
(Kaynak: Bursa Kent Müzesi Arşivi, Mayıs 2017).

Daha sonra Osmanlı kuruluş dönemi sultanları Orhan Gazi, I. Murat, Yıldırım Beyazıt, I. Mehmet ve II. Murat külliyeleri yerinde incelendi. Orhan Gazi’den başlayarak sultanların kendi külliyelerini
şehrin farklı yerlerine konumladığı görüldü. Ekonomik gelişim,
artan nüfus ve Osmanlı hâkimiyet alanının genişlemesi neticesi
şehrin, külliyeler yoluyla kale sınırları dışına yayıldığı tespit edildi.
Külliyeler, kuruluş dönemini simgeleştiren mekânsal özellikleri ve
Osmanlı üslûbunun gelişimindeki rolleri ile birinci dereceden göz
dolduran yapılar idi.
Hatırlanacağı üzere Cerasi (Osmanlı Kenti, 1999) söz konusu dönemde Bursa külliyelerini sultanların kent merkezleri olarak yorumluyordu. Nitekim, Bursa incelemesi sonuçlarından bir diğeri
de külliye odaklı bu merkezlerin literatürde belirtildiği gibi yaygın ticaret ve üretim hanları ağı ile kuşatıldığı tespitiydi. Doğan
Kuban’a göre (Anadolu Türk Şehri, 1968) Bursa’da şehir merkezi
cami ve çarşı bünyesinde oluşmaktaydı. Kuban ayrıca “Roma kentinin önemli sivil yapılarını bir araya getiren şehir merkezi şemalarının
Türk kentinde olmadığına” dikkat çekmişti.
Bursa gezisinde dikkat çeken diğer bir husus ise Osmanlılar tarafından ele geçirilişinin hemen ardından kentin sur dışına yayılması
nedeniyle çok sonraları farklı nedenlerle Açık Şehir olarak adlandırılacak kent formunun (Andrew Lees; L. Hollen Lees, Cities and
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Making of Modern Europe:1750-1914) benimsenişiydi. Oysa aynı
dönemde Floransa, siyâsî ve nüfus değişimleri çerçevesinde kentsel
alanını büyüttüğü ya da küçülttüğü her aşamada yeni bir sur yapımına girişmişti.5 Bu husus, kentlerin idârî ve siyâsî yapısıyla da
ilişkiliydi. Bilindiği gibi Bursa, idârî hiyerarşi içinde önce Osmanlı Devleti’nin 39 yıl başkentliğini yapmış sonra da Hüdavendigâr
Sancağı’nın merkezi olmuştu.
Floransa söz konusu dönemde sırasıyla cumhuriyet ve oligarşi
rejimleri ile yönetilen bağımsız bir kent devleti idi. Kendisini dış
düşmanlardan koruma ihtiyacının siyâsî ve estetik ifadesi yüksek
surlarında görülür hale gelmekteydi.
Aynı gün Roma ve Bizans’tan Bursa’ya miras kalan yolları birbirine
bağlayan köprülerden 1442 tarihli çarşılı Irgandı Köprüsü ziyaret
edildi. Geçmişte 30 adet dükkânı, ahır ve depoları barındırdığı öğrenilen köprünün Floransa’daki Ponte Vecchio ile benzerliği araştırıldı. Irgandı Köprüsü’nün mimarı Edirne Uzunköprü’nün de mimarı olan Hacı Muslihiddin idi. Böylece Ulu Camii’nin mimarı Hacı
İvaz dışında kuruluş döneminden bir başka mimarın daha ismine
ulaşılmış oldu.
Gökdere, Nilüfer Çayı akarsuları ve görkemli Uludağ’ın eteklerine yayılan ova üzerinde kurulu olan Bursa, Halil İnalcık’a (Bursa
Araştırmaları, 2000) göre Tebriz’den, Hindistan’dan ve Halep’ten
gelen kervan yollarının gelişkinliği sayesinde XIV. yüzyıl gibi erken
bir tarihte uluslararası mahiyette ticârî antrepo olmayı başarmıştı.
Oysa, Floransa’nın denizden uzak coğrafyası, onu kentin ortasından geçen Arno Nehri’ne bağımlı hale getirmiş; bu nedenle Floransa, bir deniz şehri olan Pisa’yı topraklarına katmıştı.
5

Sur konusu, kentin nüfusu ile de doğrudan bağlantılıdır: MS II. yüzyılda yapılan ilk Roma surları 10.000 kişilik bir nüfusu korumaktaydı. Batı Roma
İmparatorluğu’nun yıkılışı ile azalan nüfus neticesinde 2. Sur’un inşâsına girişildi. X. yüzyıldaki ekonomik canlanma ve nüfus artışı ile surlar yeniden genişletildi. 1078’de 4. Sur tamamlandığında Floransa nüfusu 20.000 kişiye ulaşmıştı. 1173-1175 arasında Arno Nehri’nin güney yakasını da kaplayan 5. aşama sur
inşaatı bitirildi. 1284-1333 arasında yapılan 6. Sur, Oltrarno bölgesini de içine
alarak geniş bir alanı çevirdi. 1865-1871 arasında 6. Sur dışında bütün eski
surlar yıkıldı. http://www.firenze-oltrarno.net/english/arte/mura.php, Mayıs
2017.
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Tüm bu hususların değerlendirilmesi sonucu coğrafi ve topoğra
fik olduğu kadar siyâsî ve idârî açıdan farklılıklar da belirginleşti. Bursa’nın açık, Floransa’nın surlu şehirlere örnek verilebileceği
saptandı. Köprüler ve ticaret yolları açısından da Bursa ve Floransa arasındaki benzerlik ve farklılıklar ortaya çıktı.
Gezinin ikinci gün notlarında yer alan en önemli bina, şüphesiz
Bursa’ya anıtsal damgasını vuran Ulu Camii idi. Yıldırım Beyazıt’ın
şehir merkezinin kalbini oluşturan 1399 tarihli Ulu Camii, 20 kubbeyi barındıran yapısıyla kuruluş döneminden sonra da en büyük
Cuma camisi olma özelliğini taşıdı. O bir bakıma, onu sarıp sarmalayan söylencelerin eşliğinde, Uludağ ya da eski adıyla Keşiş
Dağı’nın doğal görkemini mânevî dünyada devam ettiren Osmanlı
muhayyilesinin cisimleşmiş haliydi. Bursa’nın ticari ve mânevî işlevlerden kaynaklanan ağırlığının onun nüfus gücünü, kültürel ve mimari prestijini aştığını belirten Maurice Cerasi’nin (Osmanlı Kenti,
1999) izinden gidersek, Ulu Camii ve bağlantılı hanların Bursa’daki mânevî çerçeve ve ticârî işlevleri karakterize eden en önemli yapılar olduğunu söyleyebiliriz.
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Floransa

Görsel 2: 1494’te İtalyan Kent Devletleri, Floransa ve Osmanlı Devleti.

Bursa ve Floransa Atölyesi ikinci gezisi 10-13 Kasım 2017 tarihleri
arasında tamamlandı. 10 Kasım’da Floransa’ya uçan araştırma ekibi, Bologna’ya inerek rehber eşliğinde Floransa’ya doğru yola çıktı.
Yol boyunca rehberimi, ekibi Rönesans Floransası hakkında bilgilendirdi. Floransa, İtalyan yarımadasını kuzeyden güneye aşarak
Akdeniz’e doğru inen Apenin Dağları eteklerinde Arno Vadisi üzerinde kurulmuş eski bir Roma askerî yerleşimiydi. 774’de Şarlman
hâkimiyetindeki Toskana Dükalığı’na katılmış; piskoposluk ve imparatorluk taraftarları arasındaki uzun mücadeleler, kanlı çatışmalar ve sürgünlere tanık olmuştu. XIII. yüzyıl sonundaki toplumsal
ve siyasal değişim, cumhuriyet rejiminin kurulmasıyla sonuçlandı.
Rönesansın Floransa’da doğuşu şehri bir sanat başkentine dönüştürdü. Bu dönemde Floransa, başta tekstil olmak üzere üretimin
yanı sıra ticaret ve finansın da merkezi idi.
İki gün süren Floransa incelemeleri boyunca Santa Maria del Fiore
(Duomo) Katedrali, Katedral Müzesi, Giotto’nun Çan Kulesi, Vaftiz22
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hane, Piazza della Signoria, Palazzo della Signoria ve Ponte Vecchio ziyaret edildi.
Floransa silüetinin en önemli binası büyüklüğü, yüksekliği, renkleri
ve hikâyesiyle öne çıkan efsanevi Santa Maria del Fiori Katedrali idi.
Bina yaklaşık bir yüzyıl boyunca kubbesiz bir şekilde tamamlanmadan kalmış; sonunda 1418’de Yün Loncası’nın açtığı bir yarışma ile
inşâ işi mimar Brunelleschi’ye verilmişti. Floransa’nın zenginliğini
ve gücünü tüm dünyaya göstermesi beklenen katedral, kubbesi tamamlandığında Avrupa’daki en gösterişli bina olmuştu. Katedral,
Floransa’da değişen güç ilişkilerinin önemli bir kanıtı olarak kabul
ediliyordu. Katedral Müzesi’nde dönemin siyâsî ve dinî konularını
yansıtan eserler hayranlık uyandırdı. Floransa arması, katedralin
farklı yüzeylerine işlenmiş zambak çiçeği ile temsil edilmişti.
Santa Maria Del Fiore, kendisinden önceki Santa Reparata
Kilisesi’nin kalıntıları üzerine inşâ edilmişti ve müzenin en alt
katında bu bulgular sergilenmekteydi. Araştırmalarımız sırasında
Erken Rönesans’ta yeni bir katedral inşâsı için eski dinî meydanın
seçildiğini öğrenmiştik. Bu olguyu yerinde görmek ve Rönesans
dünyasında sürekliliği olan bir meydan formunu tespit etmek de
heyecan verici idi. Katedral’in tam karşısındaki Vaftizhane, Floransa Azizi San Giovanni’nin adını taşıyordu. Bu yapıda kullanılan pek
çok devşirme malzeme eski Roma kenti Florentia’dan getirilmişti.
Cephesini kaplayan kıymetli ve renkli mermerlerin yanı sıra dinî
hikâyelerin işlendiği, altınla bezenmiş “Cennet” kapısıyla Vaftizhane, Rönesans boyunca Floransalıların gururunu okşayan ve rakip
şehirleri imrendiren bir bina olarak değerlendiriliyordu.
Floransa’da kent merkezi gelişiminin en özgün örneği bilindiği gibi
Piazza della Signoria idi. Kent yönetiminin idârî binası Palazzo della Signoria, 1298-1302 arasında Arnolfo di Cambio tarafından bu
meydanda inşâ edildi. İki yüzyıl sonra Medici ailesi (Dük I. Cosimo ve eşi Eleonora di Toledo, 1537-1571) saraya bir şapel ve yeni
kısımlar ekledi. Böylece cumhuriyetin sivil yönetim binası Palazzo
della Signoria, Medicilerin sarayına dönüştü. Saraya yapılan mü23
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dahale, yeni rejimin estetik tercihlerini olduğu kadar Medicilerin
zenginliğini ve ilgi alanlarını da gözler önüne seriyordu. Sonraları
restore edilen Pitti Sarayı’na taşınan Dük ve Eleonora di Toledo,
Palazzo della Signoria’nın Palazzo Vecchio (Eski Saray) olarak anılmasına da neden olmuşlardı.
XIII. yüzyılda başlayan Palazzo Vecchio ve Piazza della Signoria inşaatları, bağlantılı sokaklarla birlikte bir yüzyıldan fazla sürede tamamlandı. Bu süreç, Duomo’nun (Santa Maria del Fiore) inşaatında görülen yüzyılı aşkın inşaat modelinin daha erken bir örneğini
oluşturarak çeşitli sınıflar arasındaki ittifaklar sorununa referans
verecekti.
Palazzo della Signoria (Signoria Sarayı) ve Piazza della Signoria
(Signoria Meydanı) şehrin sivil mekânları olarak göz doldurdu. Şehir tarihindeki önemli olay ve anları antik İlk Çağ ve Hristiyan mitolojisine referanslarla sembolize eden ressam ve heykeltraşların
eserleri, meydanı bir açık hava müzesine benzetmişti.
Meydanın bir ucunda David (Davud) heykelinin bir kopyası yer alıyordu. Gerçek David (1504), bizi Galleria dell’Accademia’da karşıladı. Büyük sanatçı Michelangelo’nun heykeli, şehri düşmanlardan
koruyacak Floransalı kahramanın doğuşunu müjdeleyen edası ile
müzenin en çarpıcı eseriydi6. Dük I. Cosimo tarafından Vasari’ye
sipariş verilen Uffizi (ofisler) günümüzde nadide sanat eserlerine
ev sahipliği yapan bir müze. Eserler arasındaki Boticelli, Caravaggio, Giotto, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Piero della Francesca
6	İncil’deki efsaneye göre, Filistinliler İsrail’e karşı savaşa girişmişler ve savaş
meydanına düşmana tehditler savuran dev görünümlü Goliath’ı göndermişlerdi. İsrailliler bu dev savaşçı karşısında korkuya kapıldı. Bu sırada savaş hattına
gelen genç David, Goliath’ı görünce kendisiyle teke tek savaşmaya karar verdi.
David, sapanıyla ağır bir taşı Goliath’a fırlattı. Bu ağır taş zırhın bir deliğinden
girerek Goliath’ın alnına çarptı ve onu yere yıktı. Böylece David Goliath’ın başını kesti. Mitolojiye göre bu zafer, İsrailoğulları’nın tanrı inancı sayesinde mümkün olmuştu. Vasari, David heykelinin Mediciler’in sürgün edilmelerini sağlayan Floransalıları sembolize etmek için yapıldığını yazıyordu. Referans: Arzu
Bertamini. Ayrıca bkz: Ingrid Rowland, Noah Charney; 2017, The Collector of
Lives: Giorgio Vasari and the Invention of Art, NY: W.W. Norton&Company, ss:
66-77.
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ve Rafael gibi ustaların resimleri zamanın ruhunu hissetmemizi
sağladı. Müzedeki Osmanlı sultanlarının ve önemli şahsiyetlerin
tabloları, Bursa ve Floransa ile Osmanlı ve Medicilerin karşılıklı
ilişkilerinin kanıtları olarak dikkat çekiciydi.
Şehrin ortasından geçen Arno Nehri tüm araştırmacıların ilgi odağı
oldu. XIV. yüzyılda Floransa, bir kara devleti idi ve denizle bağlantısı yoktu. Bu nedenle Apenin Dağları’ndan çıkarak Akdeniz’e dökülen Arno Nehri, ticaret açısından birinci dereceden önem taşıyordu. Ayrıca yünlü ve ipekli kumaş üretiminde kullanılan geleneksel
teknikler de Arno’ya bağımlıydı. İlk kez X. yüzyıldaki belgelerde yer
alan eski tahta köprü, 1345’de taş kullanılarak yeniden inşâ edildi.
Bu köprü, üzerindeki dükkânlar ve Vasari Koridoru7 ile geçit, sokak ve ticaret merkezi olarak farklı işlevler yüklenmişti. Bursa’daki
Irgandı ve Venedik’deki Rialto Köprüsü dışında dünyada çok az örneği bulunan köprü8 orijinal ahşap dükkân kapaklarının bir bölümünü korumuştu. Köprünün tarihi, şehirdeki önemi, üzerindeki
anıtlar, zaman içinde değişen ticârî faaliyetleri ve değişim nedenleri gibi konular not alındı.
İkinci günün sonunda anıtsal binaların yanı sıra şehrin tarih yüklü
meydanları ve sokakları ile sütunlu eski pazar yeri9 de dolaşılmıştı.
Ekip açısından gezinin en tatminkâr taraflarından biri şehrin renkleri, sesleri, kokuları ve sokak örüntülerine sinmiş “genius logi” algısını yakalamak oldu.
Floransa gezisinin son gününde, Toskana bölgesinin iki ünlü
şehri Siena ve San Gimignano ziyaret edildi. Erken bir tarihte
7
8
9

Vasari, Medici/Pitti Sarayı’nı tarihî şehir merkezine bağlayan Vasari
Koridoru’nun da mimarıydı. Mimar, ressam ve sanat tarihçisi Giorgio Vasari,
köprüyü Giotto’nun öğrencisi olan Taddeo Gaddi’nin 1345’te tasarladığını ileri
sürmüştü.

Tebriz’de Mehran Rood isimli akarsu üzerindeki Tebriz Köprülü Çarşısı İngiltere’nin Bath kentindeki Pulteney, Almanya’nın Erfurt kentindeki
Krämerbrücke ve Bulgaristan Lofça’daki Osma Köprüleri bu kategoride yer
almaktadır.
Loggia del Mercato Nuovo, XVI. yüzyılda inşâ edilmiş olan eski ipek pazarı. Fontana del Porcellino’nun bir replikası (bronz domuz heykeli), bu kapalı pazar
yerinde bulunmaktadır.
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Floransa’nın hâkimiyetine girmeleri sonucu ikili finans ve ticaret
merkezi olma özelliğini kaybetmişti. Rönesans’ın fırtınaları ve
kapitalizmin yıkıcı etkilerinin surları aşamadığı bir şehir formu
ile karşı karşıyaydık. Bu fırsat, ekibe saf romanesk ve gotik stille
bezenmiş şehir estetiği ile tanışma şansını verdi. Floransa’da artık
örneği kalmamış “case torri” cinsinden kuleleri, özgün meydanları,
daracık sokakları ile bu iki şehir, Orta Çağ’ın günümüzdeki temsilcisiydi.
Son olarak, araştırma ekibi hem Bursa’da hem de Floransa’da kent
siyaseti, tarihî ve kültürü ile ilgili kitap, broşür, harita ve resimlerin
bir kısmını satın aldı ve bazılarının da künyelerini not etti. Her iki
gezinin diğer bir avantajı tüm katılımcıların çektiği fotoğraflardı.
Bursa’da Ulu Camii ve Uludağ arasında kurulan dengeli bütünlük temelinde silüetin, külliyelerin, bunları çevreleyen hanlar ve
anıtsal binaların; Floransa’da ise Santa Maria del Fiore ve Palazzo
Vecchio’dan Ponte Vecchio’ya oradan da karşı taraftaki Michelangelo Meydanı’na kadar şehir silüetini oluşturan anıtların ve heykellerin fotoğrafları, literatür taramaları ve metinlerin yazımında
araştırmacıların birinci elden referansları oldu.
Karşılaştırmalar
Şehir gezileri, Bursa ve Floransa hakkında ilk elden bilgi toplanması
ve değerlendirilmesine imkân sağlayarak benzerlik ve farklılıkların
belirlenmesini ve karşılaştırmaları kolaylaştırmıştır. Bu iki şehir
denize uzaklıkları, dağlarla çevrili oluşları ve akarsu kaynaklarının
zenginliği bakımından benzemektedir. Bursa Osmanlı idaresinde
önce başkent daha sonra da idârî bir bölgenin merkezi olurken;
Floransa, bir şehir devletidir ancak cumhuriyetten dükalığa uzanan
bir yelpazede rejim değişikliklerine maruz kalmıştır. Bursa başkent
tarihî boyunca sultanların farklı şehir merkezlerinin kuruluşuyla
gelişmiş, nüfusu ve mahalle oluşumları artmıştır. Kamusal ve dinî
binaları belli bir meydanda toplayarak şehir merkezini oluşturan
Rönesans Floransası, Osmanlı kenti Bursa’dan farklılaşır.
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Bu bilgiler ışığında bakıldığında, Bursa ve Floransa arasındaki temel farklılıklardan birinin, siyâsî yapı; diğerinin kent merkezini
düzenleyen prensipler olduğu söylenebilir. Doğu ticaretinde edindikleri ayrıcalıklı ticârî boyut, bu kentleri birbirine yaklaştıran unsurlardandır. Bu türden bir ticaretin izlerini her iki şehirdeki açık
ve kapalı çarşılarda olduğu gibi akarsu üzerinde inşâ edilen köprülerde de sürmek mümkündür. Dükkânlarıyla ünlü Irgandı Köprüsü
ve Ponte Vecchio yoğun ticârî yolların kesişim noktaları olarak bu
türün nadir örneklerindendir.
Benzer ticârî faaliyetler benzer üretim faaliyetleriyle ilişkilidir.
Bursa, pek çok metanın yanı sıra kaliteli ipekli kumaş üretiminde
ustalaşırken, Floransa kaliteli yünlü kumaş üretimi ile öne çıkmıştır. Bu iki şehir Rönesans dünyasının tekstil ürünlerini hem üretmiş hem de ticaretini yapmıştır.
Ortak ticaretleri çeşitli kaynaklara göre söz konusu yüzyıllarda
yoğunlaşmış daha sonra ticaret hacmi düşmüştür. Bu olgunun
bir nedeni, Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan kent devletlerinin Osmanlılarla savaşlara ara vererek yeniden aktif muhataplar haline
gelişleridir. Diğer neden, Akdeniz’i Uzak Doğu’ya bağlayan ticaretin solması ve İngiltere gibi yeni aktörlerin teknik ilerlemeler ve
coğrafi keşiflerin yardımıyla Atlantik üzerinden Doğu ticaretinin
hâkimiyetini ele geçirmeleridir. Bu olgu, iki şehrin dünya ticaretindeki yerini sarsmış ve birbirleriyle ilişkilerini zayıflatmıştır. Unutulmaması gereken diğer hususlar arasında, I. Selim’in İran ile ipek
ticaretini yasaklayan ambargo siyaseti, Güney Amerika kolonizasyonuna bağlı fiyat devrimi, Fransa’da ipek üretimine başlanması
sayılabilir. Osmanlı Bursası ve Floransa gibi Rönesansın siyâsî,
ekonomik ve kültürel ilişkileri tarafından belirlenmiş şehirlerdeki
bu değişim, Kapitalizm, Aydınlanma ve Modernitenin gelişimleri ile de yakından ilişkilidir. Loncaların sanayi, feodalizmin kapitalizm ve imparatorlukların ulus devletler karşısındaki güç kaybı
ve yenilgisine benzer şekilde Bursa ve Floransa modern dünyanın
Londra ve Paris gibi şehirleri karşısında gerilemişlerdir.
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XIV. ve XVI. Yüzyıllar Evresinde Bursa ve Floransa
Üzerinden Esteti̇k Mülâhazalar
Aynur Atmaca Can*
Şehri Koklamak
Şehir, tarihi ile estetik bir soruşturmanın konusu olduğunda düşünce kadar duygunun ve sezginin odağında anlamlar örer. Yapı,
biçim, işlev, anlam boyutları ile insanın yaşadığı zamanı mekânı
yorumladığı özgün bir araştırma nesnesi olarak ele alınabilir. İnsan, mekân ve zaman sürekli hareket ve değişim halindedir. Ânın
mutlak gerçekliği geride bıraktığı ve ilerisine taşıdığı ânları insan
duygu, düşünce ve sezgisinde mekânda görünür kılar ve gösterdiği
biçimlenme ve yaşam pratiklerini güncelleyerek geleceğe taşır. Geçmişte kalan insan, mekân, zaman yorumları hatıra, hafıza ve miras
olarak bugüne ve geleceğe referans değerler katar. Böylece şehirler:
Hikâyeler üretir.
Mekân ve tabiat tecrübesidir.
Zamanı yorumlar.
Şehir yaşamı değere, bilgiyi bilince dönüştüren bir kaynaktır. İnsan eliyle, düşüncesiyle, duygusu ve zevki ile şehri yaşanmaya değer özel bir mekân olarak yeniden üretir. Şehir estetiği ilk planda
anıtsal ölçekli yapılarla silüet değeri üzerinden okunabilir. Şehri,
*

(Doç. Dr.) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü,
Esenler Şehir Düşünce Merkezi Bilim Kurulu Üyesi.
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iktidarın bir göstergesi olarak vaaz eden uzaktan bakış değeri içine
girildiğinde anlam katmanlarında insanı derinliğine davet eder. Entelektüel duyumlarla kat edilen bu dalışlar anlama ve kavramanın
ötesinde bir zevk olarak hissedilir. Silüet değeri olan yapılar yeryüzü ile gökyüzü arasında şehir resminin dış kenar çizgilerini betimlerken şehrin genişliği meydan, yol, sokak ağları işlevsel alanları
birbirine katar. Din, ticaret, sosyal hayat göstergesi mekânlar görünür kıldığı medeniyet ailesinin kökeninde taşıdığı temel telakki
ve tasavvurlar bütününü değerler, normlar düzeninde temsil eder.
Kök Mekânlar
XIV. ve XVI. yüzyıllar evresi insanlığın ürettiği medeniyet yorumlarına saygın bir kaynak oluşturur. Batı medeniyeti bir düşünce ve yaşam biçimi değişikliği ile kökten dönüştürücü Rönesans
evresini Floransa’nın bedeninde oluştururken, doğuda Osmanlı
Medeniyeti’nin şehir kurgusu ve yaşama dünyası Bursa’da vücuda
getirilir. Floransa İtalyan Rönesansını doğuran şehirdir. Batı medeniyetinin kabuk değiştirdiği, yeniden yorumlandığı simge şehirdir. XIV. ve XVI. yüzyıllarda Batı Avrupa düşüncesi, edebiyatı ve
sanatından seküler ruhun ortaya çıkışı bu şehirde olmuştur. Rönesans ruhunu edebiyatta, mimaride, heykel ve resim sanatında ve
de tümüyle şehir organizmasının işleyiş ve biçimsel özelliklerinin
değişimi olarak kent kurgusunda izlenebilmektedir.1 Bursa Bizans
uygarlığının ürünü bir şehrin dönüştürülerek ve genişletilerek Osmanlı medeniyetinin kurucu esas ve değerlerinin yaşama geçirildiği ve vaaz edildiği gösterge şehir olarak okunabilir. Dönemleri
içinde sözü edilen bu iki şehir, kök mekânlar ve yorumlanmış şehirler olarak özgün bir değer kazanmıştır. Bu yüzden incelenmeye
değer bulunmuş ve mukayeseli bir çalışmaya konu edilmişlerdir.
Medeniyetlerin oluşum ve gelişim dönemlerinin sergilendiği bu
1

XIV. yüzyılda İtalyan edebiyatında Toscana üçlüsü olarak tanınan Floransalı
şahsiyetler önem taşır. Dante, İlahi Komedya adlı eseri ile Floransa lehçesini
zenginleştirerek bu lehçeyi İtalya’nın millî diline dönüştürmüştür. Petrarch
İtalyan şiirini yeniden yorumlayarak formlar üretmiştir. Boccaccio, Decameron
adlı eseriyle yeni bir nesirde yeni bir yazın oluşturmuştur.
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kök mekânlara dönük inceleme, ihtiyaç duyulan postmodern araştırmanın geçmişin tecrübelerini aydınlatarak bugünün mekânsal
yapılanmasına çözüm ve öneriler geliştirme egzersiziyle fayda sağlayacağı umulmaktadır.
Derin, Güzel ve Şahsiyetli İki Şehir: Bursa ve Floransa
Şehirler öncelikle doğal ve topoğrafik koşulların içinde karakter
kazanırlar. Böylece doğal, ekolojik ve de İlâhî estetiğin içinde var
olurlar. Bursa’da Uludağ’ın yüce görünümü ve dağdan çıkarak ovaya akan Gökdere, Cilimboz, Karınca dereleri, Deliçay ve Nilüfer çayı
akarsuları, Floransa’da Apenin Dağları’ndan doğan Arno Nehri’nin
şehre yayılan kıvrımları güzelliğin doğal kaynağıdır. Odaklanılan
evrede iki şehir de ticaret şehirleridir. Doğal ve sosyo-ekonomik
koşullarla belirlenen şehrin gerçekliği, kültürel koşullarla gerçeküstülüğü ve gerçek dışılığı betimlenir. Böylece kentler gerçek ve
düş gücünün kaynaştığı, medeniyetin doğduğu ve geliştiği özel
mekânlardır (Can, 2008: 353).
Silüet değeri olan anıtsal ölçekli yapılar, köprüler, kamusal alanlar, yol, sokak, yeşil alan kullanımı ve düzenlemeleri ile yapılı çevre izlenir. Bu mekânsal gerçekliğe ruhunu ve anlam katmanlarını
yerleştiren insan unsurudur. Şehirlerde yetişen insan modelleri ve
şahsiyetler yaşamın ve ölümün anlamını mekâna geçirirler. Çalışılan dönem içinde estetik değer yargısını derin, güzel ve şahsiyetli
sıfatları ile ifade edebilecek şehirler olan Bursa ve Floransa doğal
çevre, yapılı çevre-form ve kültür-değer çevresi ile kuşatılarak temsil değeri olan yapıların işaret edilmesi ve soyutlama yoluyla mukayeseli egzersize konu edilmektedir. Böylece estetik mülâhazalara
yer açılmaktadır.
Ulu Camii ve Katedral
Âbidevî eserler Ulu Camii ve Duomo/Katedral olarak izlenmektedir. Mecidi ailesinin yönetimi ve himayesinde (1360-1589) İtalyan
cumhuriyetlerinden biri olan Floransa’da Santa Maria Del Fio33
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re Katedrali (Çiçekli Meryem Katedrali) şehrin merkezinde olup
Rönesans kentinin bireyselliğini, merkezi, geometrik perspektife
dayalı oluşunu resmeder. Floransa tümüyle okunaklı bir şehirdir.
Şehrin kalbi, merkezi Santa Maria Del Floria Kilisesi, çan kulesi ve
kubbesi ile şehrin tarihî ve mimari derinliğinin ifadesidir. Yarışmaya açılan ve bir yüzyılı aşkın süre alan katedralin kubbesinin Brunelleschi tarafından tamamlanışı (1436) ile mimari kadar figüratif
sanatlara uyarlanma söz konusu oldu. Geleneksel kültürün rollerinin sorgulandığı sanatçılar, yazarlar, bilginler arasında düşünsel
mutabakatın sağlandığı görülen bu biçimler dünyasını anlama ve
kontrol altına alma akımına bilimsel ve kesin bir yanıt verilmişti.
Resim ya da heykel biçimindeki sanatsal betimlemeler üç boyutlu biçimler arasında tam bir uyum oluşturan çizgisel perspektif
imgeler dünyasını belli bir hiyerarşiye dayalı düzenlemişti. Öncelikle orantı ilişkisi ardından ölçümler, fiziksel özellikler, doku ve
renk olmak üzere mimari ve kent görünümü tasarımın çoğunlukla
uygulanabilir kuralları bu hiyerarşiden doğmuştu. Resim ve heykel bu unsurların içinde olmakla birlikte ait oldukları bağlamdan
bağımsız olarak kendi görsel düzenlerine sahiptiler. Genele karşıt
olarak norm haline getirilmiş temel örnekler Eski Çağ’ın klasik örneklerinden üretilmişti. Katedralin merkezi kubbesinin ve kubbe
fenerinin yükseltilmesi ve özgün biçimi onu kent organizmasının
simgesel değil görsel merkezi durumuna getirmişti (Benevolo,
2006: 87-88). Katedralin içinde resmedilen uhrevi sahneler kadar
dünyevi ve kahramanlığa dayalı duvar resimleri seküler ruhun doğuşunu yapının iç görünümü üzerinden görünür kılmaktadır. Katedral büyük meydanla şehre bağlanır. Floransa Cumhuriyeti lonca
yapısı ve meclislerin işleyişi ile ticaret ve bankacılıktan artırılan refahı şehrin zenginliğini ifade eden gösterişli ve görkemli binalarla
ifade eder.
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Görsel 1: Santa Maria del Fiore Katedrali (Kaynak: Canevi Arşivi).

Mutlak monarşiye dayanan Osmanlı Hanedanlığı’nın ilk büyük
başkentinde Cuma camisi olarak inşâ edilen Ulu Camii (13961400), yirmi kubbe ve iki minaresi ile şehrin sembolik merkezidir.
Şehir kurgusu külliye formunun geliştiği çok merkezli bir işleyişe
sahiptir. Bu yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin en büyük ticaret merkezi olan Bursa’da bedesten ve hanlar Ulu Camii’nin çevresinde
oluşturulmuştur. Caminin iç görünümü İslâm medeniyetini simgeleyen istikameti ile mihrabı, duvarları kutsal kitabın içinden aktarılan güzel yazı ve harf örnekleri ile bezenmiştir. İç görünüm sade,
haşmetli ve yücedir.
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Görsel 2: Bursa’da Ulu Camii iç görünüm (Kaynak: Bursa Şehir Kütüphanesi Arşivi).

Bursa’da, çok merkezlilik içinde bütünün oluşturulması ve algılanması hâkimdir. Kentin yüksek noktalarında doğal ortamın içinde
yükseltilen cami merkezli çok işlevli külliyeler çevresinde büyük
mahalleler vücuda getirilmişti. Her külliye yeni bir politik merkez olarak inşâ edilmekte olup bu mekânsal düzenlemeler farklı
bir duygusal-ruhsal atmosfere sahiptir. Külliyelerin kent silüetinde belirginleşmiş konumları caminin kutsal mekân oluşu ve diğer
yapılarla arasındaki nispet farkının korunması anlayışı geçerlidir.
Nispetlerin oluşturulmasında temel ölçüler kutsal mekânların yüceltilmesi kadar kentin tümüne başarıyla uygulanan insan ölçüsüdür (Can, 2005: 110). Bursa’da büyük meydanlar yoktur. Cami
avluları ve bizatihi caminin kendisi kamusal alan işlevi görmektedir. Külliyelerin bahçeli birimleri, ağaçlıklı yol ve sokak dokuları,
çevrelenen hazire ve mezarlıkları ile Bursa büyük bir bahçe şehir
görünümündedir. Ticaretin gelişmesiyle ve ipekçilikle zenginleşen
şehir ahi teşkilatı, imâret sistemi ve vakıf müessesesi ile paranın
vakıf eserleri ile hayatın içine döndürülmesine çok sayıda hayır ve
hayrat yapılması ile zenginliğin bölüşülmesini sağlamıştır.
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Âhenk ve uyum ilkesi her ikisinde de izlenir. Uludağ ve akarsular,
Apenin Dağları ve Arno Nehri şehirleri besleyen doğal güzellikler
sunar. Bursa’da kubbeler ve köprüler dostluğu, Floransa’da kuleler
ve köprüler diyaloğu oluşturur.
Bursa canlı bir pazar yeri gibidir. Cami ve çarşı ilişkisi hâlen canlıdır. Floransa dondurulmuş bir tiyatro sahnesi izlenimi bırakır.
Şehir canlılığını turistik ilgiye ve bir tür açık tarih müzesi oluşuna
borçludur.
Floransa’da çan sesi duyulur, Bursa’da ezan sesi işitilir. Bu sesler
hakîkatin hayata katılan ifade edilişleridir. Ezan ilâhî bir haberdir. İnsan ruhuna ve vicdanına seslenir. Çan sesleri zamana bir not düşer.
İslâm şehri olarak Bursa, bu ulu yapı ile kıble yönünde istikamet sahibidir. Böylece İslâm şehrinin yönü vardır. Bursa’da tevhidi şehir
betimlenir, Floransa’da seküler ruhun doğumu izlenir.
Yeni Çağ din dışı Batı Avrupa medeniyeti, insana başvuracağı en
güvenilir, sağlam ve son müracaat yeri olarak aklı göstermiştir.
Akıl, tektir, eşsizdir. Bu mutlak durumu arz eden aklın keşfine yeniden doğuş denmiştir. Akıl tümden insanlığa mahsustur. Mantık,
matematik, mekanizma aklın gösterdiği şaşmaz yoldur. Doğa dahi
aklın temel kurallarına aykırılık göstermeyen bir dev mekanizma
şeklinde kabul olunmuştur (Duralı, 2003: 54-55).
Heykel ve Türbe
Bursa’da türbe ve hat, Floransa’da heykel ve resim estetik bir temsil ve özel bir dil üretir. Heykel ile dondurulmuş hayat tecrübeleri
tazelenir, aktarılır. Türbe ile ölüm terennüm edilir. “Hu el Bâkî”
Bursa’nın insanlığa sunduğu evrensel mesajıdır. Floransa hayatı,
yaşam sevinci ve cesaretini fısıldarken Bursa ölümün kesinliğinden taze haber getirir. Bursa’da soyutlama yüksek bir formda dile
getirilir. Kumaşlarda ve halılarda insan ve hayvan tasvirlerine yer
yoktur. Hat sanatı örnekleri görkem ve gösteriş ifadesi zenginlikten uzaklaşarak yücelik, sadelik, huşû ve tevazu hissine yer açar.
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Türbe mimarisi hakîkat algısı ve kendini bilme tecrübesini yaşatır.
Türbe, mistisizm ve uhrevi olanı temsil ederken heykel sekülerizmi
ve dünyevi olanı temsil etmektedir.
İslâm medeniyetinde tasvir ve heykel yoktur. Türbe, memleketin
ilmine, irfanına, sanatına, askerliğine büyük hizmet edenlere yaptırılan âbide-i İslâm olarak tanımlanabilir (Dal, 1998: 293).

Görsel 3: Çelebi Mehmed için yaptırılan Yeşil Türbe (1421) [Kaynak:
https://www.google.com.tr/search?q=bursa (Erişim 9.1.2018)].

Floransa’da şehrin ruhunu, şehir meydanı Piazza della Signoria’da
bulunan Michelangelo’nun David (Davud) heykeli temsil etmektedir. Şehri düşmanlardan ve kötülüklerden korumak üzere akıl,
irade ve cesaretini birleştirerek bir kahramana dönüşen Davud’un
heykelinin bir kopyası bulunmaktadır. Heykelin orijinali Galleria
dell’Accademia’da sergilenir. Sanat eseri heykel Rönesansın ifadesi irade insanını ve birey olma idealini temsil eder. Ressam ve
heykeltraşların şehre serpiştirilen eserleri ile Floransa donmuş bir
tiyatro sahnesine benzetilebilir. Şehir heykel ve resim sanatındaki
yetkinliği ile sanatkâr atölyelerine ve böylece gelişen sanat akademisine ev sahipliği yapmıştır.
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Görsel 4: Michelangelo’nun Davut Heykeli (1504),
Galleria dell’Accademia (Kaynak: Canevi Arşivi).

Hat ve resim, çini ve fresk âbidevî eserlerin iç tezyinatında kullanılan sanat form ve tekniklerini dışa vurmaktadır. Bursa’da hat
sanatı özel bir dildir. Her an taze akan İlâhî bir nehirdir. Sonsuzluğun kaynağından bir gösterimdir. Floransa gerçek bir güzelliğe
ve derinliğe sahiptir. Bursa güzelliğini hakîkatin aşkınlığından alır.
Ölümle dost bir şehirdir Bursa. Sonsuzluğun ve faniliğin dengesini
bedeninde ifade etmiş, Âmentü’yü vaaz etmiş, tevhidi söylemi eyleme dönüştürmüştür.
Edebî Eserler ve Şahsiyetler
Şehir biriktirir ve aktarır. Floransa’da Vasari, Sanatçıların Hayat
Hikâyeleri ile Rönesans ustalarının biyografik tanıtımlarına yer
açan özgün bir edebî eser ortaya koymuştur. Dante’nin İlahi Komedya’sında Cennet anlatısının Floransa olduğu söylenir. Bu dönemde İtalyan Rönesansı’nın ruhunu dışa vuran bu eserler kaleme
alınmıştır. Bireyin doğuşu, insanın kendini bilme tecrübesi yeniden üretilir. Michelangelo’nun Davud Heykeli şehri kuran güçlü
irade insanı olan bireyin bir hikâyesidir.
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Bursa’da Süleyman Çelebi’nin Vesilet’ün Necât (Kurtuluş Yolu Vesilesi) eseri (1409) yazılır. Mevlid adıyla okunur, ezberlenir, Bursa’dan
yayılır. Muhammedî kokuyu hâlen duyuran bu eser şehre has özgün ve ebedî bir eserdir. İnsanın kendini bularak kul olmasının yolunu öğretmektedir. İlim ve öğrenmek bir yere kadar sonrası aşk ve
muhabbetle alınan mistik bir yol anlatılır.
Floransa’da Rönesans ustaları, sanatkârlar yetişirken Bursa mutasavvıfların, kahraman dervişlerin yetiştiği yurttur. Bu iki şehir
üzerine düşünme ve hissetme çabası içinde birey ve insan-ı kâmil
(mürşit) üzerine düşünce egzersizi gelişmektedir.
Aşkla meydan okumak: İslâm, teslimiyet, tevhidi şehir, Âmentü ve
Muhammedî ahlâkın tefekkürünü davet etmektedir.
Akıl, irade ve cesaretle meydan okumak: Rönesans, aklın ışığı ile
aydınlanmak, rasyonel ve ilerlemeci modern ruhun doğuşunu bugüne taşımaktadır.
Ağlar/Etkileşim
Mecidi Ailesi ve Osmanlı Hanedanı gücü koruyan ve sanatı ve
sanatkârı destekleyen ufukları ile medeniyet birikimini oluşturmuşlardır. Ticaret rejimi, ipekçi kentler olması ve diplomatik ilişler ağı
beraberinde mimari etkileşimleri getirmiştir.
Erken Osmanlı sanatı ve mimarisinde yoğun ticârî ve siyasal ilişkilerin etkisiyle bazı yapılarda ve sanat eserlerinde İtalyan (Latin)
etkisinin görüldüğü tespit edilmiştir. Etkileşimin görüldüğü erken
Osmanlı yapısı XIV. yüzyıla tarihlenen Hüdâvendigâr Zâviyesi’dir.
Zaviyenin saçak bölgesinde yer alan konsollu kemercik dizileri cephe
süslemesi İtalya’dan ticârî ilişkiler bağlanarak taşınabilecek bir etki
olarak yorumlanmaktadır. İtalyan mimarisine özgü çarşılı köprünün
örneği Irgandı Köprüsü, Ponte Vecchio’dan sonra yapıldığı için bu
etkileşimden pay aldığı söylenebilir. Yine erken Osmanlı mimarisinde görülen bacalı ocak mimari elemanlarının bu etkileşimle geliştiği
ifade edilmektedir (Arslan Sağıroğlu, 2014: 151-153).
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Estetik Mülâhazalar: İşlevsel Estetik ve Kurmaca Estetik
Üzerine
Bursa Zevki
Uludağ ile yüceyi temâşâ, kubbeler denizi, koyu yeşil servilikler,
şeftali çiçekleri, dut ağaçları, anıt çınarları seyir, gül koklamak,
Mevlid okumak ve dinlemek, hafızlık geleneği, çini sanatı, Türkçe
eserlerin safiyeti, türbe ziyaretleri, zikir meclisleri, dervişlerin olgunlaşması, tasavvuf metafiziği Bursa’ya has güzelliklerdir.
“… Şark için ‘ölümün sırrına sahiptir’ derler. Fakat şark milletleri içinde dahi ona bizim kadar hususi bir çehre veren, her türlü
lâubailikten sakınmakla beraber, onu ehlileştiren başka bir millet pek yoktur. Ve bunu ne kadar basit unsurlarla yaparız: sade
mîmarîli bir türbe, çok defa tahtadan, sırasına göre oymalı ve zarif,
bazen de düz ve basit bir sanduka, birkaç işlenmiş veya düz yeşil
örtü, bir kavuk, bir tuğ… İşte cedlerimize ebedi hayatı tecessüm ettirmek için kâfi gelen malzeme bundan ibarettir. Bu suretle hazırlanan âbidede ferdi hayatı hatırlatan tek çizgi, isimden ibarettir…
İçindeki ölüden ziyade ölüm hatırası… için yapılmış olan bu küçük
fakat muhayyileye hitap etmesini bilen âbide, eski Türk şehirlerinin ortasında yaşanan zamanla ebediyet arasında aşılması çok kolay bir köprü gibi âdeta üçüncü bir zaman teşkil ederdi.” (Tanpınar,
1992: 126).
Ölüm, yaşam sevincinin ve yaşam sorumluluğunun bir göstergesidir. Bursa’da, tabiat ve şehir ilişkisinin özel bir yorumu hâlen saklıdır şehirde.
Gölpınarlı, “Bursa’da Bahar” yazısında şehri şöyle betimlemektedir. “Bursa, tümüyle; tabiatı kudretle, tarihi yaşayışla, rengi insan
enerjisiyle, göz nuriyle, görüşü duyuşla kaynaştıran bir şehir. (Gölpınarlı, 1996, 559).
Bursa’da hat işitilen bir sanattır. Gönül imâreti kavramı ve bu kavramın hayatın içine nakşedilmesi ferdiyetin yüceliğine yeni bir
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anlam katar. Bursa’nın evrensel mesajı insanın fânî, Allah’ın Bâkî
olduğunu duyurur.
Böylece hakîkatin temsili, soyutlamalar, uhrevi alanın dışa vurumu, “ezan”, tevhidi şehir, birliğin sadeliği, faydalı ve güzel özdeşliğine dayalı “işlevsel estetik” yaklaşımını dışa vurmaktadır.
Floransa Estetiği
Arno Nehri’nin yüzeyinde gün ışığını temâşâ, zambakların seyri,
Çiçekli Meryem’den Venüs’ün doğuşuna resim tabloları, göz alıcı
heykeller, mermer cepheler, asma bahçeleri ve zeytin ağaçlarını seyir, muhâkeme, düşünmek, kendini aşmak, yetkinliğin ifadesi, seküler düşüncesin doğuşu, tasarım, heykel atölyeleri, yerli İtalyancanın gelişmesi, sanatların gelişmesi ve sanatkârların yetişmesi,
Rönesans felsefesi Floransa’nın insanlığa armağanıdır.
Görünüş değeri, zenginliğin ve gösterişin ifadesi somutlamalar,
modern bakışın gelişmesi, göze, görünüşe hitap eden resim ve heykel, çoğul estetik, çeşitliliğin ahengi, görüntü değerine dayalı “kurmaca estetik” yaklaşımını dışa vurmaktadır.
Floransa’nın evrensel mesajı; meydan okuma ile bilge bireyin yükselişi ve insanın kendisinin tanrısı oluşu ile kendini gerçekleştirmesi serüveninin aktarımıdır.
Ekrem Hakkı Ayverdi “Türk Mimârîsi ve Dünyâ” başlıklı yazısında
konuya şöyle açıklık kazandırmaktadır (Ayverdi, 1984: 9):
“Bütünüyle Türk mimârîsi, bunlar arasında da tahsîsen Osmanlı
Mîmârîsi denince, içinde insanın günlük hayâtının geçeceği veyâ
belirli işler için muayyen zamanlarda kullanacağı, faydalanacağı
canlı (binâ) anlaşılmalıdır. Bu da bir hâtırayı yaşatmak arzu ve hevesini, maddeyi ilâhlaştırmak iddiâsını taşta dondurmak, cemadlaştırmak yerine, içi, dışı canlı, hayat dolu binâ yapmak ve boyu
bosu, endâmı, havası, muhiti, etrâfı ile bir cemiyetin benimsediği
kendinden olduğunu hissettiği tenâsübün kıvâmın kemâlini ortaya
koymuş ve peşinen hiçbir iddiâ taşımadığı halde, meydana çıkan
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bu eserin, mücerred âbide için ortaya sürülen meziyetlerin hepsini
cami olduğunu ve bu meziyetiyle birdenbire kendiliğinden âbidebinâ olduğunu görüvermek gerekir.
Türk ahlâkında Mikel Anj’ın ‘Söyle!’ feverânıyle Hazret-i Mûsâ heykelinin dizine çekiç indirmesi gibi tezâhür ve gurur nakîsesi yoktur.
Hakîkî san’atkâr yaptığının ‘ezelin’ elinden çıktığını bilendir; sâni’i
hakîkînin kendisine tanınan imkân ve sâha dâiresinde dünyâ yüzündeki bir icrâkârı olduğunu idrâk etmezse nâfiledir. İşte Grekoromen medeniyeti ve kültüründen ilham almış bir san’at üslûbunda
aksak taraf budur. Bu sebeple bu üslûpların mîmârîlerinde binâ
yanında, bir de yalnız bir arzu üzerine dikilmiş âbide, ‘monument’
vardır.”
Bir başka münevver Turgut Cansever, Rönesansın trajik yanılgısının mutlak objektif bakış açısını ortaya koyması ile varlığın bütünlüğünü gözden kaçırmış olmasında yattığını söyler. Tek görüş
açısından varlığın bütününe yönelik kavrayışın olabileceğine ait
insan merkezli düşünce insanlık tarihinde nadir ve zarar verici bir
niteliktedir. Michelangelo’nun maddî varlık değerlerini ön plana
çıkartan ve biçimin her şeyi ifade etmeye yeteceğine dayanan Davud heykeli, mekân ve varlık telakkisinde mekânı sınırsız ve sonsuz olarak değil sınırları belli, bütünüyle tarif edilmiş bir yer alarak
düşünmüştü. Rönesansın yanılgıları iki büyük tahribi beraberinde
getirmiştir. İlki Batı Avrupa dışındaki kültürlerin tahribi, diğeri ise
tabiatın tahribatıdır (Cansever, 1997: 63-81).
Sonuç
Derin, güzel ve şahsiyetli bu iki şehir de hakîkatin yansımasıdır. Bu
yansımalar bilge birey ve insan-ı kâmil düşünce ve duygusu üzerine
mukayeseli tefekkür, tahayyül ve tasavvurları çağırmaktadır. Gözün vicdanı ve gönlün zevki üzerine yeni çağrışımlar biriktirmektedir. İki şehrin de anlatacakları var postmodern çağa ve bu çağın
insanlarına.
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Aklın ışığını uyandıran, temkine çağıran, bilgiyi bilince dönüştüren
entelektüel bir şehir Floransa.
Varlığın bütününü görmeyi sağlayan çözümlerin üretildiği ve ruhsal havanın solunduğu, kendini bilmenin yollarını insanlığa sunan
şiir tadında bir güzel Bursa.
Velhâsıl-ı kelâm iki şehir de birbiriyle kıyaslanmayacak kadar müstesna.
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Kullanımı Açısından
Değerlendirilmesi
M. Ebru Erdönmez Dinçer
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Signoria Meydanı’nın Kamusal Mekân Kullanımı
Açısından Değerlendirilmesi
M. Ebru Erdönmez Dinçer*

Giriş
Yerleşik hayat düzeninin başlangıcından beri insan hayatının merkezi konumunda olan kentler, sürekli değişen ve dönüşen canlı
mekânlar olarak hayatlarını sürdürmüşlerdir. Bu dinamizm içerisinde pek çok farklı kullanıcıyı, mekânı ve donatıyı barındıran kentlerde tüm farklılıkların buluştuğu alan, kamusal alanlar olmuştur.
Farklılıkları bünyesinde barındıran kentlilerin ortak mekânı olan
kamusal alanlar, yaşayan kentlerin kalbini oluşturmaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir kentin sağlıklı kamusal alanlara sahip olması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Meydanlar kent bünyesine serpiştirilmiş açık kamusal alanlardır ve
kent içerisinde binalar ile sınırlanan kentsel boşluklardır. Meydan
tasarımı konusu tartışmalı bir konudur. Meydanların tasarlanır bir
kent parçası olduğu düşüncesinin yanında, geçmişten günümüze
dönüşümler geçirerek günümüze ulaşmış meydanların sadece tasarımla değil kullanımla var olduğu düşüncesi de bulunmaktadır.
Floransa’da bulunan ve kentin odak merkezi olarak görülebilecek,
kendi bünyesinde birçok odak noktası içeren, tek bir girişten ula*

(Doç. Dr.) Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü.
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şılmayan fakat farklı kapılardan bünyesine kullanıcı çeken, bir açık
hava müzesi gibi çalışan Signoria Meydanı, bu çalışma kapsamında
hem tarihsel süreç içerisindeki kullanım farklılıkları hem de kamusal alan olarak günümüzde bünyesinde barındırdığı mekânsal potansiyeller ve özellikler açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda Signoria Meydanı’nın farklı mekânsal potansiyelleri ile farklı
parçalarının yoğunlaşmaya maruz kaldığı, kule ve heykellerin yükseklik ve kültürel baskınlıkları dolayısıyla odak noktaları sayıldığı
ve bunların baskın karakterleri oluşturduğu, irrasyonel şekli sebebi
ile meydanda mekânsal olarak bir bölünmüşlük karakterinin bulunduğu ve merdiven ve giriş teraslarının meydanda eksikliği hissedilen kent mobilyası yerine kullanıldığı ve sonuç olarak mekânsal
kullanımların bu bölgelerde yoğunlaşmasına sebep olduğu sonucuna varılmıştır.
Kamusal Alanlar ve Kent
Kamusal alan, modern toplum kuramlarında, toplumun ortak yararını belirlemeye ve gerçekleştirmeye yönelik düşünce, söylem ve
eylemlerin üretildiği ve geliştirildiği ortak toplumsal etkinlik alanına işaret etmek için kullanılan bir kavramdır.
Kamusal alanlar, kendiliğinden organize olan kamusal servisler
gibi çalışırlar. Sosyal aktiviteye altlık oluşturması dolayısıyla bireyleri iyi hissettirmesi, bir topluluğun parçası olma duygusu kazandırması, kültür ve kimliklerin sergilendiği yer olması dolayısıyla
farklılıklara karşı farkındalık kazandırması, çocukların ve gençlerin yeni insanlarla tanışmasını sağlaması gibi yararları vardır. Bu
yararlar, yerel ilişkilerin kurulmasına olanak sağlar, topluluk duygusunu geliştirir. Kamusal alanlar sadece mimarlar, şehir plancıları
tarafından oluşturulmazlar, onları var eden insanların o mekânı
sahiplenmesi, kullanması ve yönetmesidir. Ek olarak bir yerleşimde kamusal alanların çokluğu değil, kalitesi önemlidir (Worpole &
Knox, 2007).
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Kamusal mekân ise içinde bulunduğu çevrede yaşayan insanların
hem yapılı çevreyle hem de birbirleriyle karşılıklı ilişkiye geçtikleri
ortak kullanım alanları olarak tanımlanabilir. Bir şehrin parkları,
meydanları, sokakları insanoğlunun değişimine yön ve sekil verir.
Bu dinamik kamusal mekânlar, şehre hareket için yollar, iletişim
için düğüm noktaları, eğlence ve dinlence için umumi yerler sağlayarak yerleşik hayatın önemli bir parçasını oluştururlar (Carr vd.,
1992).
Floransa Kenti’nin Tarihçesi

Görsel 1: Günümüz Floransa’sında Roma Dönemi şehri aksları (http://www.vps.it).

Roma Dönemi
Günümüz Floransa kentinin merkezinde yer alan Florentia koloni
kentinde, klasik bir Roma kenti kurgusu olan castrum planı uygulanmıştır. Castrum planı, dik açılı plana sahip kare ya da kareye
yakın, surlarla çevrili Roma koloni kenti planıdır.
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Görsel 2: Roma ve Bizans Dönemi Kent Sınırları, (Kaynak: Kılınç G., 2010).

Bu planda birbirini dik kesen, doğu-batı doğrultusunda uzanan Decumanus ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan Cardo adında iki
cadde bulunmaktadır. Bu caddelerin kesişimde ise Roma kentinin
önemli bir kent öğesi olan forum yer almaktaydı. Castrum planının
referans verdiği bu kentin sınırları surlarla çevrilmişti ve birbirine
dik olan Cardo ve Decumanus yollarının kent duvarlarına ulaştıkları noktalardaki dört kapıdan kente giriş sağlanmaktaydı. Yaklaşık
400 metre boyunca uzanan Cardo (günümüzdeki Via Roma ve Via
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Valimala caddeleri) ve 500 metre boyundaki Decumanus (günümüzde Via Strozzi, Via Degli Speziali ve Via del Corso) yollarının
kesiştiği bölgede, kentin neredeyse tüm sosyal, dinî ve politik aktivitelerini gerçekleştirdikleri forum yapısı (günümüzde Piazza Republica) bulunmaktaydı. Arno Nehri’nin Floransa kentinin Roma
dönemi kent planlamasında önemi büyüktür, çünkü kent sınırları
bu dönemde nehri referans alarak değişiklik göstermiştir.
Orta Çağ Dönemi
Orta Çağ, Roma İmparatorluğu için bir dağılma ve parçalanma
dönemidir. İnanç sistemindeki çeşitlenmeler, Gotlar tarafından
şehrin istila edilmesi Floransa kenti için bu dönemin önemli etkenleridir. VI. yüzyılın ikinci yarısında Bizanslılar kenti, Gotların
elinden almıştır ve kentte Hristiyanlığın da etkisi ile dinî yapılar
inşâ edilmeye başlamıştır.
Bundan sonra çeşitli yönetimsel süreçler geçiren Floransa kenti için XII. yüzyıla doğru gelindiğinde çeşitli soylu ailelerin kenti
yönetmesi ve kentte yaşaması söz konusu olduğu söylenebilir. Bu
sayede kent önemli bir ticaret ve finans merkezi haline gelmiştir. B
u dönemde kentin ekonomik açıdan kalkınması ve nüfus artışına
paralel olarak kent birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Kentteki yoğunluğu düzenlemek amacıyla yeni köprüler, yollar, dinî yapılar inşâ edilmiştir. Aynı zamanda kent sınırları Arno
Nehri’nin güneyine doğru genişlemeye başlamıştır.
XV. ve XVI. Yüzyıl
XV. yüzyılda Floransa kenti için en önemli olayın Medici ailesinin
yönetime geçmesi olduğu söylenebilir. Medici ailesi yönetimde
iken kent en refah zamanlarını yaşamıştır ve kentin önemi artmıştır. Bu süreçte yaşanan Rönesans Dönemi dünya genelinde özel53
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likle mimari eğilimleri büyük ölçüde etkilemiş olan bir dönemdir.
Rönesansın verdiği etki ile birlikte Medici ailesinin sanata verdiği
önem kent meydanlarında sanat eserlerinin, heykellerin sergilenmesini beraberinde getirmiştir. Günümüzde Rönesans’ın doğduğu
yer olarak tanınan Floransa’da, XV. ve XVI. yüzyıllarda sanat, tarih,
bilim ve mimarlık açısından pek çok önemli olay ve yapıt ortaya
çıkmıştır. Böyle bir dönemin yaşanmasında önemli bir rol oynayan
Medici ailesi uzun bir süre yönetimde kaldıktan sonra gücünü giderek kaybetmeye başlamıştır.
XIX. ve XX. Yüzyıl
XIX. yüzyılda İtalya Krallığı yeni bir başkent arayışına girmiştir.
Floransa kenti de bu sürece katılmış ve bu sebeple kentte radikal
değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Floransa kentinde, yıkılmış ya da bakımsız binaların yer aldığı düzensiz kent merkezini
yenilemek için çok sayıda proje hazırlanmıştır ve hızlı bir kentsel
değişim süreci başlamıştır. Bu yıllarda yapılan müdâhaleler, tarihî
doku üzerinde tahribata, yıkımlara sebep olmuştur.
Bu çalışmalar sırasında Orta Çağ’ın birtakım karakteristik yapıları
ile Roma Dönemi’ne ait kalıntılar yok edilmiştir. Bu süre zarfında
gelişen II. Dünya Savaşı ve aşırı yağış sonucunda taşan Arno Nehri
suyunun kentin iç kısımlarına kadar ilerlemesi kentin tahribatını
artırmıştır. Kentte XX. yüzyılda başlatılan arkeolojik çalışmalar
ile kent tarihinin anlaşılmasında önemli rol oynayan katmanların
araştırılması önemli bir gelişme olmuştur.
TARİHSEL SÜREÇTE FLORANSA’DA KENT MEYDANLARI
Piazza Della Republica
Roma Dönemi’nde forum olarak kullanılan bir alan özelliğindedir.
Roma kentinin merkezi kabul edilen sosyal, dinî, politik aktivitele54
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rin oluşturduğu forum ve çevresindeki yapı kalıntılarına da tarihî
merkezde yapılan yıkım çalışmaları sırasında ulaşılabilmiş ve bu
önemli merkezin Antik Dönem’e ait bilgiler elde edilebilmiştir.
XIX. yüzyılda kentte yapılan çalışmalar sayesinde bu alanda bir
takım kalıntılara rastlanmıştır ve böylece bölgede arkeolojik bir
çalışma başlamıştır. Roma Dönemi kentinden forum, tapınak, hamam yapıları, Cardo ve Decumanus yollarından buluntular ortaya
çıkarılmıştır.
Roma Dönemi’nde var olduğu bilinen ve kalıntılarına ulaşılan, üzerine Orta Çağ Dönemi’nde Santa Maria Campidoglio Kilisesi inşâ
edilmiştir. Meydanın bu dönemde adı Piazza Mercato Vecchio’ydu.
Kent XV. ve XVI. yüzyıl dönemlerinde bir ticaret merkezi haline
geldi ve XIX. ve XX. yüzyıl dönemlerinde cumhuriyet ile birlikte
meydanın adı Piazza Della Repubblica olmuştur.

Görsel 3 ve 4: Günümüzde Piazza Della Repubblica (Kılınç, 2010).

Piazza Del Duomo
Meydan, Duomo Katedrali olarak bilinen Santa Maria Del Fiore
Kilisesi ve San Giovanni Vaftizhanesi’nin bulunduğu bir alanı kapsamaktadır.
Orta Çağ’da bu iki yapı ile birlikte bu bölgenin dinî bir merkez olmaya başlaması söz konusudur. 1965-1974 yılları arasında kentin
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en görkemli anıtlarından birisi olan Duomo’nun zemininde arkeolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Yoğun turist ziyaretine uğrayan katedral, dokuz sene boyunca kazı
çalışmalarına sahne olmuştur. Yapılan kazılarda Roma Dönemi
yapıları ile Hristiyanlığın ilk dönemlerine ait bir kilise olan Santa
Reperata’nın kalıntıları ortaya çıkmış ve Katedral ile Santa Reperata Kilisesi’nin plan benzerlikleri açıklığa kavuşturulmuştur.
Günümüzde Duomo’nun zemin katından merdivenler ile ulaşılan
bodrum katındaki müzede bu kalıntılara rastlanabilmektedir (Kılınç, 2010).
Signoria Meydanı ve Kent

Görsel 5: Meydana ait kolaj (Kaynak: Behiyye Yılmaz, 2017).

Signoria Meydanı, Floransa’nın merkezinde bulunan, günümüze
kadar birçok kez adının değişmesi gibi işlev değişimi de geçiren ve
günümüzde meydan işlevini sürdüren bir alandır. Bunun yanı sıra
Floransa’nın politik merkezi ve sosyal hayatın kalbi olma konumunu da sürdürmektedir.
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Floransalılar için olduğu kadar turistler için de bir karşılaşma
mekânıdır. İçinde ve çevresinde barındırdığı ve sembolik anlamları
olan eserler dolayısıyla bir açık hava müzesi olma özelliği taşımaktadır.
Meydan, kentin merkezinde konumlanan ve kentin sembolü olan
Duomo ile Arno Nehri’nin diğer yakasında bulunan ve kentin eski
hâkim ailesi olan Medici ailesinin yaşadığı Pitti Sarayı, nehrin üzerinde konumlanmış Ponte Vecchio Köprüsü ve Uffizi Sarayı üzerinden bağlamaktadır (Görsel 6).
Eski kent üst ölçekten bakıldığında görülmektedir ki eski kentin
merkezinde yer alan Duomo ışınsal doğrular ile kentte konumlanmış diğer odak noktaları ile bağlanmaktadır. Bu durum kentin üst
ölçekten tasarlanmış olduğunu göstermektedir (Bacon, 1976).
Meydan, farklı kullanımlara hizmet etmiş bir alandır. Bu kullanımlar içerisinde, 80’lerde yapılan döşeme yenileme çalışmalarında bu
alanda bulunan kanıtlar ışığında, tiyatro, Roma banyoları, neolitik
döneme ait bir yerleşim sayılabilir (URL-1).
Günümüzde taşıdığı politik işlevini Palazzo Vecchio ve sosyal merkez olma işlevini meydanda bulunan heykeller ve kafeteryalar sürdürmektedir.
Palazzo Vecchio, I. yüzyıla ait Roma tiyatrosu kalıntıları üzerine
Arnolfo di Cambio tarafından 1298 ile 1302 yılları arasında inşâ
edilmiştir, fakat zaman içinde eklentiler ile genişlemiştir (URL-2).
1310 yılında kentin kesitine hâkimiyet kuran ve kentin simgesi konumunda bulunan Duomo ile yarışan kulesi inşâ edilmiştir.
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Görsel 6: Duomo’nun Signoria Meydanı Üzerinden Pitti Sarayı’na Bağlanması
(Kaynak: Ataol Akpınar, 2013).
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Görsel 7: Kentin merkezinden dağılan ışınsal doğrular ile odak noktalarının bağlantısı (Kaynak:
Bacon, 1976).

Signoria Meydanı, bir kerede tasarlanmış, bütüncül organize olmuş bir meydan olmadığından, zaman içerisinde sınırlarının geçirdiği değişimler sonucu tek bir girişe sahip olmadığı gibi birçok
odak noktasını barındırması dolayısıyla kullanım yoğunlukları ve
kamusal kullanım mekânları değişkenlik göstermektedir.
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Meydanın zaman içerisindeki değişiminin yanı sıra ismi de birçok
kez değişmiştir. İlk inşâ edildiği tarihten Cosimo hükümetine kadar Piazza dei Priori ya da Piazza dei Signori, Cosimo hükümeti
süresince Piazza del Granduca ve 1859 yılından günümüzde hâlâ
kullanılan ismi olan Piazza della Signoria ismi ile anılmıştır ve anılmaktadır.
Meydan barındırdığı birçok heykel ile bir açık hava müzesi gibi çalışmaktadır. Vecchio Sarayı’nın önünde David heykelinin bir kopyası, Hercules ve Cacus heykelleri yer alır. Sarayın köşe noktasını tutan Neptün Çeşmesi konumu itibari ile meydanın fiziksel merkezi
sayılabilir. Meydanın açık hava müzesi özelliğine katkıda bulunan
Loggia Dei Lanzi, üç önemli heykeli barındırır ve kolonlarla desteklenen bir niş gibi çalışır. Meydana konumlanan heykeller odak
noktaları oluşturması ve hareketi yönlendirmesi dolayısıyla önemlidirler.
Meydanda yapılan kazı çalışmaları 1983 yılında başlamıştır. Meydanın oluşumu öncesindeki, bilinen Orta Çağ kiliseleri ve konut
dokusu kalıntılarına ulaşılmasının ötesinde daha önce pek bilgi
edinilemeyen Roma Dönemi katmanının ortaya çıkması, kent tarihinin yeniden yorumlanması gerekliliğini ortaya koymuştur.
Yapılan kazılarda ortaya çıkan izler doğrultusunda burada Roma
Dönemi’nde büyük bir hamam kompleksi bulunduğu anlaşılmıştır
ve bu kompleks hakkında bilgiler elde edilebilmiştir. Ayrıca meydanda yer alan Palazzo Vecchio yapısının altında da önemli bir
Roma yapısı yer almaktadır. XIX. yüzyılda kalıntıların bulunması
ile kazılara başlanmış ve bir tiyatro yapısı ile karşılaşılmıştır.
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Resim 8 ve 9: Roma Tiyatrosu üzerine inşâ edilen Palazzo Vecchio (Kaynak: Kılınç, 2010).

Meydan ve Kamusal Alan Kullanımı

Görsel 10: İnsan yoğunluğu (Kaynak: Behiyye Yılmaz, 2017).

Çalışma kapsamında alan incelemesinde insan odaklı başka bir
deyişle insanın hareketi ve mekânı kullanımı odaklı bir alan incelemesi gerçekleştirilmiştir. Alan incelemesinde eski haritalarda
kullanılarak işlevsel olarak geçirdiği değişimin, insan hareketine ve
mekân kullanımına etkisi irdelenmiştir.
Signoria Meydanı tarihsel süreç içerisinde farklı kullanımlara ve
dolayısıyla farklı odaksal insan hareketlerine mekân olmuştur. İlk
çağlara ait bir tiyatro alanı olmasının yanı sıra meydan olarak kullanılmaya başlaması ile alanda farklı işlevler ve semboller yüklenmiştir. Örneğin; alanda kurulan sahneler üzerinde tiyatro oyunları
oynanmış olduğu eski fotoğraflarda görülmektedir. Bu işlev meydanın parçalı kullanılmasına ve parçalı yoğunlaşmaya sebebiyet
vermektedir (Görsel 14).
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Görsel 11: Tiyatro sahnesi konumlanması ve parçalı kullanım.

Meydanın tarihsel süreç içerisinde barındırdığı işlevlerden bir diğeri olan cezalandırma alanı, tiyatro sahnesi ile aynı kullanım ve
yoğunlaşma durumunu vermektedir (Görsel 11).
Meydanın baskın sembollerinden biri olan Vecchio Sarayı meydan
kullanımlarından başka bir işlevi de üzerinde barındırmaktadır.
Sarayın meydana bakan cephesinde bulunan balkon Floransa hükümetlerinin kamuya açılan yüzünü temsil etmektedir. Daha önce
bahsedildiği gibi meydanın siyasal bir özellik kazanmasını da bu
saray sağlamaktadır. Burada bahsedilen kullanım dolayısıyla, balkona odaklanan bir yaya hareketi ve yoğunlaşma görülmektedir
(Görsel 16).

Görsel 12: Cezalandırma alanı olarak kullanılan sahnenin konumlanması ve kullanımı.
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Görsel 13: Balkon konuşmasında halkın konumlanması ve yoğunlaşma
(Kaynak: Ataol Akpınar, 2013).

Mevcut meydanın mekânsal incelenmesinde varılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
•

Yoğunlaşma: Meydanda insanlar gölge ve odak noktaları etrafında yoğunlaşmaktadırlar. Bu nedenle meydanın L biçiminde kullanımının yoğunlaşması farkları
dolayısıyla iki dörtgene bölünmektedir. Bu iki dörtgenin köşegenleri çizildiğinde
iki parçanın kesiştiği çizgide konumlanan heykeller dolayısıyla yoğunluk Vecchio
Sarayı’na bakan yüzlerinde toplanmaktadır (Görsel 16).

Görsel 14: Signoria Meydanı kullanım
analizi (Kaynak: Ataol Akpınar, 2013).
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Görsel 15: Çevre sokaklardan yaya uaşımı (Kaynak: Behiyye Yılmaz, 2017).

•

Giriş: Meydan, Ponte Vecchio ile nehrin diğer yakasında bulunan Pitti Sarayı’na
bağlanması dolayısıyla hareketi kendi üzerinde toplamaktadır. Görsel 16’da
görüldüğü gibi Duomo’dan gelen üç ve diğer köşesindeki giriş ile toplamda dört
girişe sahiptir. Doğrudan bağlantısı olması dolayısı ile meydanın sol üst köşesinde konumlanan giriş bu çalışma kapsamında ana giriş olarak kabul edilmektedir.

Görsel 16: Meydandaiİnsan yoğunluğu (Kaynak: Duvarcı, 2017).

•

Odak Noktası: Meydanda konumlanan en önemli odak noktası Vecchio
Sarayı’nın kulesidir. Kentin kesitine hâkim konumla olan kule, politik bir odak
noktası özelliği taşımaktadır ve kentin yönetiminin gücünü yansıtmaktadır.
Meydanda bulunan diğer odak noktaları heykeller olup, konumlanmaları
dolayısıyla Uffizi Sarayı’na doğru bir yönlenme sağlamaktadır. Ayrıca sarayın ön
cephesine dizilmiş heykeller erkek egemenliğinin sembolü durumundadır.

•

Bölünmüşlük: Farklı kullanım sonucu zamanla oluşan irrasyonel şekil ve kullanım sıklığındaki değişim dolayısıyla meydan ikiye ayrılmaktadır.

•

Boğum Noktası: Dört farklı giriş ile meydana ulaşan insanlar meydanın devamında Uffizi Sarayı’na ilerleyen yolda sarayın girişine doğru bir daralma noktası
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ile karşılaşılmaktadır. Başka bir deyişle Arno Nehri’ne doğru bağlanan rota
çizgisinin Uffizi Sarayı’na bağlanarak daralması durumudur.
•

Oturma ve Geçiş Mekânları: Kamuya açık kent mobilyası eksikliğini meydan kenar çizgilerinde bulunan merdivenler ve giriş terasları karşılamaktadır. Meydan
kenarlarındaki binaların gölgeleri de bu oturma mekânlarını desteklemektedir.

Meydandaki insan yoğunlukları incelendiğinde, insanların oturma
birimlerinde, büfe önlerinde ve heykellerin çevresinde yoğunlaştığı
görülmektedir. Bu noktalarda bulunmayan insanlar ise bu noktalara doğru yönlenmiş durumdadır. Meydanın fonksiyon yüklenen
noktaları hariç boş olduğu gözlemlenebilmektedir.
Gölgelenme alanları

Görsel 17: Mevcut doku (Kaynak: https://www.google.com.tr/intl/tr/earth/).

Piazza della Signoria, Floransa kentinin ilk kurulduğu zamanlardan izler taşıyan bir meydandır. Avlusunda kent geçmişine ışık tutan heykeller ve tarihî yapılar yer alır. Bu sebeple meydanı incelerken sadece salt yapısal özelliklerinden değil, aynı zamanda tarihî
dinamiklerinden de faydalanılmıştır. Bir meydan hem fiziksel olanakları (sokak bağlantıları, kent mobilyaları vs.) hem de soysa-kültürel katkıları (kimlik-aidiyet oluşturma vs.) bakımından incelenerek kalitesi ölçülebilmektedir.
Mekânın kullanım şekli değiştikçe o mekânı karşılayan kavram kümesi de değişkenlik göstermektedir. Sennett (1999) kamusal alanı
meydan, cadde gibi somut alanlar olarak tanımlar. Her ne kadar
Sennett modern dönemde tasarlanan sokak ve yolların insanların
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karşılaşmasında ve ilişki kurmasında yeterli olmadığından bahsetse de kamusal alandaki ilişkiler meydanlarda olduğu kadar yaya yoğunluğunun oluşturduğu cadde ve sokaklarda da gerçekleşmektedir. Ancak meydanlar günümüzde kentsel alanda kamusallığı daha
çok üstlenen kent mekânlarıdır. Meydanın nitelikli kullanımı, insan yoğunluğu mekânın kalitesi ile doğrudan ilintilidir. Bu makalede Signorina Meydanı kentsel mekânda mekânsal kalite örüntüleri
ile değerlendirmeye alınarak incelenmiştir.
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XIV. ve XVI. Yüzyıllarda Bursa ve Floransa:
Ekonomi, Siyaset ve Kültür
Funda Budak*
Bursa, Osmanlı kültür üslûplarının filizlendiği bir bahçe gibiydi.
“Osmanlı” hal, tavır ve dünya görüşünün binbir cephesini aksettiren bu şehir, kendine has bir mekân ve zaman yaratmıştı. Uludağ’ın yaşlı çehresinde derin izler bırakan vadileri, taşa
işlenmiş kitabeleri, endamlı minareleri, dayanıklı mermerleri,
sırlı mozaikleri ve ölümsüz çinileri vardı. Gelgelelim Bursa ‘o’
zamanı terennüm etmeye yazgılı bir eski zaman şehrine de dönüşmedi.
Bursa’nın XIV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı hayatında işgal ettiği
yeri ve dış dünya ile kurduğu ilişkileri onun doğumuna, talihsizliklerine, çeşitli rollerine, kaybettiklerine ve kazandıklarına
odaklanarak kavrayabiliriz.
Bursa öylesine katmanlı bir hikâye sunar ki, etkileri Osmanlı sınırlarını aşarak Tebriz’den İtalya’ya kadar yayılır. Bu hikâyeye
şehrin fatihi, düşmanı, sultanı, nakkaşı, bezzãzı, kazzãzı, mimarı, ilim ve sanat erbabı, şairi ve çeşit çeşit milletten halkını,
kısaca kahramanlarını dâhil etmek lüzumu doğar. Ahmedi,1
*
1

(Dr.) Marmara Üniversitesi.
Kamil Erdem Güler, 2013, “Thurst For Wisdom, Lust For Conquest: Ahmedi’s
14th Century Ottoman Alexander Romance”, Bilkent Üniversitesi Yayınlanmamış Master Tezi, ss: 40-48, http://repository.bilkent.edu.tr, Mart 2018.
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Ahmed-i Dai2 ve Mustafa Şeyhoğlu3 bu döneme damga vurmuş şairlerdir. İpek, orada, yüzyıllar süren serüvenine ve Bursa ile kendisini özdeşleştirecek niteliğine kavuşur; Rialto ve Floransa ipek
pazarı Mercato Nuovo’nun tezgâhlarını doldurur.
Floransa’yı ise Rönesans olmaksızın düşünmek mümkün değildir. O, Rönesans’ın çocuğudur. Tıpkı Bursa gibi çok yönlüdür.
Burckhardt’a göre ilk modern devlettir. Zambaklar şehridir. Sadece
düşmana değil zamana da meydan okuyan Davidlerin4 ikinci yurdudur.
Rönesans tablolarının eşsiz mavileri onun semalarından esinlenir.
Bir yandan Avrupa finansının merkezi, diğer yandan Akdeniz’de
“değişimin yönü ve niteliğini belirleyen” şehirlerdendir.
Büyük sanatçıların imzasını taşıyan gösterişli sivil ve dinî yapılar
ile “güç, bilgelik ve zenginliğini”5 sergilemiştir. Dante, Da Vinci, Machiavelli, Michelangelo, Petrarch, Vasari ve Medicilerin yaşadığı yerdir. Ticârî ve finansal faaliyetlerini Doğu Akdeniz’e taşımayı hedeflediğinde bu suların eski kaptanları Venedik ve Ceneviz’in elindeki
Doğu pazarına göz diker. Bursa ile yolları işte o tarihlerde kesişir.
Bursa’yı Floransa’ya ve Floransa’yı Doğu’ya bağlayan yoğun ve çok
2
3
4

5

M. Ziya Bağrıaçık, 2009. “Yerel Malzemeyi Önemseyen Bir Şair: Ahmed-i Dai”,
http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi18/bagriacikmustafaziya1486.
pdf, s: 63, Mart 2018

Ramazan Duran, Ekim 2015, ”Anadolu’nun İnşasında Şeyhoğlu’ndan Şekerden
Tatlurak Öğütler”, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/jemsos/article/, ss: 132133, Mart 2017.
David, Rönesans sanatının sıkça işlenen bir temasıdır. Floransa’da birden fazla
David (Davud) heykeli bulunur Donatello’nun ikincisi bronz iki David heykeli
vardır. Leonardo da Vinci’nin hocası Verrocchio’nun 1475 tarihli bronz heykeli,
Mediciler tarafından sipariş verilmiş olup, Donatello’nun David’leri gibi Bargello Müzesi’ndedir. Accademia’da sergilenen dünyaca ünlü David heykelini Michelangelo yapmıştır. Bu heykelin bir kopyası Palazzo Vecchio’nun önünde yer
alır. Arno’nun öte kıyısında Michelangelo Meydanı’nda bulunan diğer heykel
bronzdur. Kaynak: Floransa gezi notları. Kasım 2017.

Alberti’den aktaran Richard A. Goldthwaite. Goldthwaite 1982, The Building of
Renaissance Florence, Baltimore and London: John Hopkins University Press, s.
83.
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yönlü ticârî ilişkiler, 1300’lerden 1400’lere uzanan ve 1500’lere
taşan Rönesans ile eş zamanlıdır. Jack Goody, Rönesans’ı, sanat
ve bilimdeki canlanışın yanı sıra “ekonomik refaha, kapitalizme,
modernleşmeye atıfta bulunan bir canlanıştı.” diye tanımlamaktadır.
Rönesansı dünya tarihindeki diğer rönesanslardan ayıran bu
özellik, Doğu ticaretinin sağladığı ayrıcalıklar ve zenginlik sayesinde ortaya çıkmıştı.6 Dolayısıyla Floransa’yı, Doğu ile ticaretle
gelişen bir şehir, devlet ve medeniyet olarak ele almak, O’nun
gelişimini ve ilişkilerini kavramada yol gösterici olacaktır.
Floransa’nın Osmanlılarla ilişkisi çok önceden başlamış olsa bile
başlangıç belgelerinden biri II. Mehmed tarafından imzalanan
ahitnâmedir.7 Böylece Floransa Bursa, Pera ve Edirne ile ticaret
yapacak, Osmanlı topraklarında ticârî temsilciler bulunduracak,
koruma ve vergi indirimi talep edecektir. Aynı dönemde Medici
ailesi ve Osmanlı Sarayı arasındaki diplomatik ve kültürel ilişkilerin sıklaştığını görüyoruz.
1478’de, Floransa’nın soylu ailelerinden Pazzilerin Medici yönetimini devirme girişimi, Giuliano de Medici’nin ölümü ile sonuçlanır. Suikastın İstanbul’a kaçan elebaşlarından Bernardo
Bandini Floransa’ya iade edilir. Muhteşem Lorenzo,8
6

Jack Goody, 2015, Rönesanslar, Bahar Tırnakçı (çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ss: 9-52.

8

Muhteşem Lorenzo; 1449-1492 yılları arasında yaşamıştır. Medici yönetiminin
altın yılları olarak anılan iktidarı sonunda Floransa, tarihinin en karanlık dönemlerinden birine girecektir. Floransalılar Medicileri sürgün ederek yeniden
cumhuriyeti tesis ederler. Bu sırada reformcu fikirler savunan Savonarola isimli
din adamı siyaset sahnesine girer. Şehri Hristiyan âleminin merkezi yapmak ve
papalardan kurtarmak iddiasını taşıyan Savonarola yozlaşmaya karşı çıkarken,
Floransa’yı Rönesans kültür ve sanatının cezalandırıldığı bir merkez haline
dönüştürür. Sonunda aforoz edilen Savonarola, yargılanarak öldürülür, Medici
ailesi yeniden Floransa’ya döner ve iktidar koltuğuna oturur. Kaynak: Floransa
gezi notları.

7

Suraiya Faroqhi, ahidnâmenin her şeyden önce politik bir belge olduğunu belirtir. XV. ve XVII. yüzyıllar arasındaki ahidnâmeler, tek taraflı olarak Osmanlıların tayin ettiği kurallar çerçevesinde imzalanmakta olan “grants of privileges”
(imtiyaz) belgeleridir. Suraiya Faroqhi, “The Venetian Presence in the Ottoman
Empire (1600-1630)”, http://s3.amazonaws.com/academia.edu, Mayıs 2017.
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Bertoldo9 ismiyle bilinen ve üzerinde II. Mehmed’in portresi olan
bir madalyonu memnuniyet göstergesi olarak Osmanlı Sarayı’na
yollar. Madalyon üzerinde Mehmed; “Yunanistan, Trabzon ve
Asya’nın hâkimi” olarak resmedilmiştir.10 Örnekler çoğaltılabilir:
Dubrovnik’te (Ragusa) eğitim gören saray ressamı Sinan Bey’in
yaptığı II. Mehmed büstüne Rönesans çizgileri hâkimdir. Sinan
Bey’in öğrencisi Şiblizâde Bursalı Ahmed, II. Mehmed’i gül koklarken resmettiği tablosunda Timur sanatı ve Batı resminin melez bir
stilini kullanmıştır.11
II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, II. Beyazıd ve Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki diplomatik yazışmalar, ahitnâmelerle desteklenen ticârî ilişkiler, karşılıklı hediyeler, Topkapı Sarayı ve Floransa
müzelerindeki sultan tabloları ve madalyonları hatta sarayda misafir edilen diplomat, sanatçı ve kronikçiler12 kültürel yakınlığın diğer
kanıtlarıdır. Günseli Renda, “Osmanlı Sultan Portreleri ve Rönesans
Avrupası” başlıklı makalesinde söz konusu kültürel değiş tokuşu,
iki taraf arasındaki “artistik dilin” gelişimine bağlamıştır.13
9
10
11

12
13

Bertoldo di Giovanni (1420-1491), İtalyan heykeltıraş ve madalyon yapımcısı; Donatello’nun öğrencisi ve Michelangelo’nun hocası olarak bilinir. Muhteşem Lorenzo Dönemi’nde Medici Sarayı’nda bulunan okulun baş sanatçısıdır.
https://www.michelangelo-gallery.com/bertoldo-di-giovanni.aspx, Ocak 2018.

L’Empire du Sultan: Le Monde Ottoman dans l’Art de Renaissance, Robert Born,
Michal Dzıewulskı , Guido Messling (ed.), Bozar Books, 27 Şubat-31 Mayıs 2015
tarihleri arasındaki Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı’nda gerçekleştirilen Sultanın
İmparatorluğu: Rönesans Sanatında Osmanlı Dünyası isimli serginin kitabı, s:175
Günseli Renda, “Les Portraits de Sultans Ottomans et l’Europe de la Renaissance”, L’Empire du Sultan: Le Monde Ottoman dans l’Art de Renaissance, Robert
Born, Michal Dzıewulskı , Guido Messling (ed.), Bozar Books, 27 Şubat-31 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı’nda gerçekleştirilen
Sultanın İmparatorluğu: Rönesans Sanatında Osmanlı Dünyası isimli serginin
kitabı, s. 38.

Osmanlı Sarayı’nın Latin dünyası ile ilişkileri için bkz: Gülru Necipoğlu, 2010,
“From Byzantine Constantinople to Ottoman Kostantiniyye: Creation of a Cosmopolitan Capital and Visual Culture Under Sultan Mehmed II”, https://scholar.harvard.edu/files/gnecipoglu/files/from_byzantion_to_istanbul.pdf, Kasım 2017.

Günseli Renda, “Les Portraits de Sultans Ottomans et l’Europe de la Renaissance”, L’Empire du Sultan: Le Monde Ottoman dans l’Art de Renaissance, Robert Born, Michal Dzıewulskı , Guido Messling (ed.) içinde, Bozar Books, 27
Şubat-31 Mayıs 2015 tarihleri arasındaki Brüksel Güzel Sanatlar Sarayı’nda
gerçekleştirilen Sultanın İmparatorluğu: Rönesans Sanatında Osmanlı Dünyası
isimli serginin kitabı, s. 37.
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Görsel 1: Eski bir kartpostalda Ulu Camii ve Bursa (Kaynak: Bursa Şehir Kütüphanesi Arşivi Haziran 2017).

Bizans Kalesi Prusa’dan Osmanlı Başkenti Bursa’ya
Bizans kalesinin Osmanlı başkentine dönüşümü Osmanlı
Devleti’nin kuruluş hikâyesiyle eş zamanlıdır. Osmanlı Doğu’ya
Acem ve Arap diyarına; Batı’ya Akdeniz, Balkanlar, Venedik ve
Floransa’ya önce Bursa’dan bakmıştır. Anadolu kervan yollarının yeniden düzenlenmesi ve ticaretin canlanmasıyla şehir, kısa
sürede sünni ulemayı,14 Türkçe konuşan toplulukları, tüccarları,
zanaatkârları ve sanatçıları kendine ve doğmakta olan medeniyetin içine çekmiştir. Sur içindeki Bizans sarayı ve katedrali sırasıyla
bey sarayı ve camiye dönüştüren Orhan Gazi Bursa fatihidir. İlk beş
sultan, kadim kültürden de ilham alarak İslâm hukuku çerçevesinde gazâ, hoşgörü, siyâsî ve toplumsal ittifak prensipleri ile devleti
yönetmiş ve şehri hızla ihya etmiştir. Sur dışındaki külliyelerden
her biri toplumsal, dinsel, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlara denk
düşen şehir ideallerini yaşatmak amacıyla inşâ edilmiştir.
14

Sünni ulemanın 1258 Moğol İstîlâsı’ndan kaçarak Rum topraklarına yerleşmesi ile bu süreç beylikler döneminde başlamıştı. Konuyla ilgili olarak bkz: Cevat
Sucu, 2017, “Rûm’da Kozmopolit Model Kurmak: Dâ’î ve 15. Yüzyıl Osmanlı
Metin Kültürü”, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı Bölümü,
yayınlanmamış yüksek lisans tezi. s. 28.

75

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Bursa, ismini Olympium Dağı’ndan beslenen topraklardan, Bizanslı Prusa’dan almıştır. Bizans mirasına talip olan Osmanlılar, Anadolu ve Rumeli’de pek çok savaşa girişirler. Anadolu beyliklerini ele
geçirirler. Bu olgu, Timur’u Diyar-ı Rum’a15 getirerek, eski beylik
topraklarının sahiplerine iadesi ve ticaret yollarının kontrol altına
alınmasıyla sonuçlanacak 1402 tarihli Ankara Savaşı’na yol açar.
Timur ve Yıldırım Beyazıd arasındaki tarihî karşılaşmanın pek çok
bakımdan Bursa’yı sarstığını tahmin etmek zor değildir. Savaş nedeniyle Osmanlı arşivleri ve hazinesi Edirne’ye taşınır. Şehir, defalarca saldırıya uğramış, yakılmış ve tahrip edilmiştir. Savunmaya
odaklanarak ticârî faaliyetlerini sürdüremez duruma gelir, yaşam
durmuştur, zaman Fetret Devri’dir. Stefanos Yerasimos savaştan
sonra “ulema ve askerî sınıf arasındaki” mücadelenin şiddetlendiği
tespitini yapar. Sonunda “Bursa’yı elinde bulunduran” I. Mehmed
Osmanlı birliğini, “Anadolu beyleri kadar ulemaya da yaranmayı bilmiş” ve aynı zamanda “Bizans’ın desteğini kazanmış” olduğu için kurabilmiştir.16
Osmanlılar, kendilerini 500 yıl yönetecek düsturların çoğuna kuruluş serüveninin bu türden tekinsiz yollarında vakıf olmuşlardır. Nitekim, devşirme esaslı bürokrasinin kurumsallaşması, millet esaslı
toplumsal sistemin yerleşmesi, lonca esaslı üretimin örgütlenmesi
ve ikta esaslı mîrî toprak düzeni yolundaki önemli adımlar, I. Beyazıd, II. Murad ve II. Mehmed dönemindeki çalkantılar sonunda
atılmıştır. Bursa’ya gelince, Osmanlı Devleti’nin beşiği, yaralarını
ihtişamlı mimari projelerle sarar. Nasıl Ulu Camii, dinî ve toplumsal ittifakın yanı sıra galibiyetin anıtıysa; Osmanlı’nın “şah-ı asârı”
Yeşil Camii de17 yenilgiden sonra Osmanlı’ya dönüşün ve siyâsî
15
16
17

Diyar-ı Rum için bkz: Cemal Kafadar, 2017, Kendine Ait Bir Roma: Diyâr-ı
Rum’da Kültürel Coğrafya ve Kimlik Üzerine, İstanbul: Metis, ss. 41-47; ss. 107,
108, 126.
Stefanos Yerasimos, 1980, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Babür Kuzucu
(çev.), 3. Baskı, İstanbul: Gözlem Yayınları, ss. 106-199.

Mimar Kemalettin, “Bursa’da Türk Asar-ı Mimariyesi”, 1997, Mimar
Kemalettin’in Yazdıkları. İlhan Tekeli ve Selim İlkin (ed.), Ankara: Şevki Vanlı
Mimarlık Vakfı, ss. 185-192.
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birliğin kanıtıdır. Tebrizli sanatçılara emanet edilen bu başyapıt,
Olympium Dağı’nda parlayan bir zümrüt taşıdır.
Osmanlı Şehri Bursa
Bursa’nın başkentlik tecrübesi18 bu statünün 1402’de Edirne’ye
devrine kadar sürmüştür.19 Şehir daha sonra Hüdâvendigâr
Sancağı’nın merkezi olur. Siyâsî yetki kaybına rağmen onu devletin hâkimiyet alanındaki Osmanlı şehirleri arasında öncelikli kılan
bazı nedenler mevcuttur.
Bursa önce coğrafi, topoğrafik ve iklimsel olarak benzerlerinden
farklıdır. İkinci olarak Osmanlı sultanlarının şehrin kuruluşunda
oynadıkları rolün üzerinde durmak gerekir. Sultan külliyeleri toplumsal, ekonomik ve dinsel yaşamın sürdürülmesinde birinci derecede önemli yapılardır.
Üçüncü neden şehir surlarının geçerliliğini yitirmesidir. Bursa’nın
Osmanlı kentine uyarlanması sırasında surların varlığını bir süre
devam ettirdiği bilinmektedir. Ancak külliye yapımlarının başlaması ile birlikte hisar; saray, idârî binalar ve belli sayıda mahalleyi savunmaya yönelik bir işlev ile sınırlanır. Değerli mallarla dolu
bedestenin güvenliği için Orhan Külliyesi etrafında yapılan ikinci
hisarın varlığı, Bursa’yı “açık şehir” olarak niteleyen özelliği değiştirmez. Doğan Kuban, Bursa gibi kentlerin, Osmanlıların “Batı’da
âdeta patlama şeklinde olan yayılışı nedeniyle çabuk ve açık şehir şeklinde” büyüdüklerini belirtmiş ve bu şehirlerde “savunma zorunluluğu kalktı” yorumunu yapmıştır.20
Dördüncü neden yüksek nüfustur. Kale içindeki Alaaddin Bey, Ço18

1326’da Osmanlı egemenliğine giren ve 1402 tarihinde Edirne’nin başkent
oluşuyla resmî yetki hiyerarşisi içinde Hüdâvendigâr Sancağı’nın merkezi olan
Bursa, vilayet merkezi olmak için 1856 Reformları’nı bekleyecektir.

19	İnalcık, 1326-1402 arasında Bursa’yı Osmanlı’nın pâyitahtı, Dâru’s Saltanat’ı
olarak tanımlar. Halil İnalcık, 2014, Devlet-i ‘Aliyye Klasik Dönem (1302-1606),
Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, 53. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası
Yayınları, s. 310.
20

Doğan Kuban, 1968, Anadolu Türk Şehri: Tarihî Gelişmesi, Sosyal ve Fiziksel Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler, Vakıflar Dergisi, C. 7, ss. 55-73.
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ban Bey, Hoca Naip, Yıldırım, Emir Sultan, Sultan Mehmed isimli
mahallelere Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden gelen Türkler yerleştirilmiş, Rum, Yahudi ve Ermenilere hisarın dışında alt bölgeler
ayrılmıştır. Sur dışına inşâ edilen sultan külliyeleri zamanla yeni
mahalleler tarafından kuşatılır. Osmanlı tâbiiyetindeki azınlıklar dışında Venedikli, Cenevizli, Floransalı, İranlı, Hintli ve Arap tacirlerle,
esirlerden oluşan gayrimüslimler de Bursa hanelerindeki yerlerini
alırlar. Sur dışı yayılmanın yanı sıra nüfus artışı süreklilik gösterir.
Seyyah tüccar Bertrandon de la Broquière, XV. yüzyılda kale içi nüfusu bin hane olarak kaydetmişti.21 Halil İnalcık, Bursa nüfusunu II.
Mehmed Dönemi’nde “5000 avarız hanesinin varlığı” üzerinden hesaplamıştı.22 Broquière ve İnalcık verilerini karşılaştırdığımızda aynı
yüzyıl içinde toplam nüfusun beş kat arttığı ortaya çıkar. Bu arada bir
sonraki yüzyılda Bursa nüfusunun da 50.000 kişiye ulaştığını hatırlatalım.23
Bir diğer neden şehir planıdır. Tarihçi Gilles Veinstein, Batı Anadolu
Osmanlı şehrinin “Halep ve Musul’a çok benzeyen Kayseri, Konya, Urfa
ve Diyarbekir’den” farklarına dikkat çekerek Bursa’yı daha ziyade Balkan modeli içinde değerlendiren bir formül üzerinde durmuştur.24
21
22

23

24

Semavi Eyice, 1975, “Bertrandon de la Broquière ve Seyahatnâmesi (1432-1433)”,
h t t p : // w w w. j o u r n a l s . i s t a n b u l . e d u . t r / i u i s l a m t d / a r t i c l e / v i e w F i le/1023014998/1023014205, Haziran 2017.

Halil İnalcık, 2016, “Bursa İpek Ticareti”, Bursa Araştırmaları, içinde, Yusuf
Oğuzoğlu (ed.), Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss. 273-313.

Halil İnalcık, ayrıca, 1530’da İstanbul nüfusunun 400.000-500.000 kişiye ulaştığını
(s:128); Bursa’da ise nüfusun “50.000’den aşağı olmadığını” belirtir. Halil İnalcık,
2014, Devlet-i ‘Aliyye, Klasik Dönem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik
Gelişim, 53. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları,: s: 124; Nüfus konusunda diğer kaynaklar: 1521-1530 yılları arasında yapılan sayıma göre: Bursa’da hane
halkı sayısı 6351, Ömer Lütfi Barkan’a göre nüfus 34.930 (Barkan,1941), Gerber’e
göre: 1573-1574 yıllarında nüfus 65.000’dir (Gerber,1988). Aktaran Serpil Aytaç,
2004, http://www.isguc.org. Haziran 2017.

Burada, çok sayıda ana aksı merkeze bağlayan yollar, düz çıkmaz sokaklar ve özel
hayatı kamusal mekândan ayıran konut tipi ele alınmaktaydı. Gilles Veinstein,
2008, “The Ottoman Town (Fifteenth-Eighteenth Centuries)” The City in the Islamic World içinde, Vol I, H. Salma K. Jayyusi, Renata Holod, Attilio Petruccioli,
Andre Raymond (ed.), Leiden and Boston: Brill, ss. 205-217.
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Altıncı neden şehrin Osmanlı kültürel dünyasındaki rolüdür. Osmanlı dünyası düşünür ve şairleri siyasetnâme, gazavatnâme ve
Şehrengizleriyle Diyar-ı Rum’un bağrından doğmuşlar; kendi toplumlarının kültürel evrenini şekillendirmişler ve Bursa sultanlarının himâyesine girmişlerdir. Bu edipler sayesinde başlangıçta kozmopolit İran, Arap ve İslâm etkisindeki Osmanlı yazını, Türk dilini
bir kültür dili olarak seçer.25
Yedinci neden şehrin ticârî öneminde ve imalat gücünde yatmaktadır. Bursa, Bizans Dönemi’nde Bytinia’nın önemli bir kalesi ve
hamamları ile ünlü bir sayfiyesi idi. Bölgenin esas ipek merkezi ise
İznik’ti.
İpek kervanları Tebriz’den başlayıp Trabzon ve Samsun üzerinden Konstantinopolis’e gidiyordu. Osmanlı Devleti kurulurken
ve Anadolu’da siyâsî birliğin oluşumu sırasında bu hat Erzurum,
Tokat ve Kütahya üzerinden Bursa’ya kaydırıldı. Böylece Bursa,
Hindistan’dan İran’a ve oradan da İstanbul’a uzanan ticaret ağında
önemli bir durak oldu.
XV. yüzyılda uluslararası ticârî faaliyetler ve depolanan mal miktarının artışı neticesinde ipekli, pamuklu ve yünlü dokumalar için
yeni bir bedesten26 inşâ edilmesi bu olgunun göstergesidir.
Nuran Tezcan, katışıksız şiir dünyasından seslenen Lâmiî Çelebi’nin
Bursa Şehrengizi’ni inceleyen makalesinde, Lâmiî’nin zikrettiği nakkaş, bezzãz ve kazzãz türünden mesleklerin dokumacılıkla
ilgili olduğunu saptayarak XVI. yüzyıldaki hareketli Bursa çarşısı
25
26

Cevat Sucu, 2017, “Rûm’da Kozmopolit Model Kurmak: Dâ’î ve 15. Yüzyıl Osmanlı Metin Kültürü”, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Türk Edebiyatı
Bölümü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ss. 28-33.

Yıldırım Beyazıd Dönemi’nde inşâ edilen bu bedestenin vakfiyesine göre, yapı on
dört kubbeli ve altı ayaklıdır. Dört kapısı, altmış sekiz dükkânı ve otuz iki mahzeni bulunmaktadır. Tanju Cantay, “Osmanlı Devletinin Kuruluşundan İstanbul’un
Fethine Kadar Osmanlı Sanatı,” http://acikerisim.fsm.edu.tr, Temmuz 2017
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resmini netleştirmiştir. 27 Dokumalardan sonra ticareti yapılan
temel kalemler arasında en başta baharat, şeker, kereste ve şap
geliyordu. İnci, altın, gümüş vb. değerli metaller de yüksek talep görmekteydi.
Zanaatkâr portrelerinin şair güzellemelerine girmesi, dokumacılığın şehir kimliğinin önemli bir unsuru olduğunu düşündürtmektedir. Bursa ham ipeğe hayat veren ve nakışlarıyla
saray işi kumaşlar üreten güçlü bir imalat sektörüne sahipti.
Uzun süre depolanabilir olan ipekliler bu özellik sayesinde takas ve uzun vadeli kredilerle işleyen ekonominin vazgeçilmezi
oldu. Kemhâ, müzehheb kadife, vale ve tâfte28 gibi isimler Bursa kumaşlarının çeşitliliğini sergiliyordu.
İpek sadece kumaş dokumaların değil el emeği göz nuru halıların da ham maddesiydi. Berlin İslâm Eserleri Müzesi’nde
bulunan XVI. yüzyıl ipekli Bursa halısının da kanıtladığı gibi
bu üretimin zamanımıza ulaşan örnekleri mevcuttur. 29

27
28
29

Tezcan, bu meslekler arasında “nakkaş, tarakçı, mekuk-ger, bezzãz, kazzãz
(ipekçi), boyacı, derzi, kaftancı, futacı, pareci, pay-berekçi”yi sayar. Nuran
Tezcan, “Güzele Bir Şehrengizden Bakış”, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/849/10746.pdf, ss: 169-170, Ocak 2018.

Nuran Tezcan, age, s:170; Ayrıca bkz: Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Bursa’nın İpeklisi kataloğu. 2017, Hülya Tezcan (ed.).
Bursa halıları, Anadolu’dan Latin dünyasına giden pek çok halı gibi büyük ihtimalle zenginlerin, soyluların ve tüccarların evlerini süsleyerek bir statü objesi
olarak kullanılıyordu. Aradan geçen yüzlerce yıl, ipeğin sağlam ipliklerini aşındırmış veya pek çok halı zaman içinde kaybolmuştur. Rönesans dünyasının bu
önemli sanat ürünü, sadece koleksiyonlardaki ve müzelerdeki az sayıda korunmuş örnek ile tablolardaki temsiller sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. Kaynak:
Berlin İslâm Eserleri Müzesi’nde yapılan inceleme. Şubat 2018.
Bu cins halılara en iyi örnekler arasında The Ambassadors (Elçiler) isimli tabloda
kullanılan sekizgen desenli Anadolu halısı bulunmaktadır. Bugün Holbein halısı
olarak bilinen bu tür, Genç Holbein (1497/8-1543) tarafından resmedilmiştir. Bu
temsiller erken Rönesans’ta dinî bir nitelik sergilese de genellikle zenginlik, statü
ve zevki göstermektedir. Kaynak: Sureiya Faroqhi’nin Haziran 2017’de BursaFloransa Atölyesi’ndeki sunumu.
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Görsel 2: Berlin İslâm Eserleri Müzesi XVI. yüzyıl Bursa Halısı (Kaynak: Funda Budak Arşivi).

XVI. yüzyılda Osmanlı büyük kentlerinin toplam nüfusu 709 bin
kişi idi. Bu nüfus, toplam nüfusun yüzde 6’sını oluşturmaktaydı.30
Büyükşehir nüfusunun toplam nüfus içindeki yerinin gösterdiği
gibi erken Osmanlı dünyasında tarımsal üretim esastı. Bu açıdan
Bursa, istisnai bir şehirdi. Hem başşehir hem de ihracat için dokuma üretiyordu. Ticaret ve zanaat erbabı lonca teşkilatı içinde örgütlenmişti. 1502’de 1000’den fazla ipek üretim tezgâhına sahipti.31
Bu sektörde dokumacılar kumaşın cinsine göre hirfetlere ayrılmışlardı. Her hirfet bir heyet tarafından yönetilir, böylece rekabet üze30
31

Stefanos Yerasimos, 1980, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Babür Kuzucu (çev.),
3. Baskı, İstanbul: Gözlem Yayınları, s. 184.

Halil İnalcık, 2014, Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Araştırmalar I: Klasik Dönem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, 53. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 268.
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rinde sıkı bir denetim uygulanırdı. İnalcık, dokuma tezgâhı sahibi
patronlar, kalfalar, işçiler ve kölelerden oluşan bu sektörün üretim
biçimini, “proto-kapitalist” olarak tanımlamış; üretim önceliğinin
Osmanlı sarayı olduğunu belirtmiş ve “bölgeler arası çalışan tüccarlara bağlı” ihracatın önemini vurgulamıştır.32 “Bölgelerarası ticaretle uğraşan veya uzak yerlerden gelen malları satan büyük işadamları”
olarak tüccarlar, sadece onlar “kapitalist olma imkânı ve koşullarına
sahiptir.”33 “Kapitalist” olarak nitelenmeyen hancılar ve dokumacılara gelince, Bursa’nın uluslararası ticaret hacmi, onları ancak “girişimci” statüsüne taşıyabilmiştir.34

Görsel 3: Santa Maria del Fiore, Floransa
(Kaynak: Funda Budak Arşivi).

32
33

34

Halil İnalcık, 2014, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar I: Klasik Dönem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, 53.
Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 277.
Halil İnalcık, age, s. 257.

Halil İnalcık, 2014, Devlet-i ‘Aliyye Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar
I: Klasik Dönem (1302-1606), Siyasal, Kurumsal ve Ekonomik Gelişim, 53. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, ss. 274-275.
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Floransa: Dünyanın İlk Modern Devleti
Floransa, XIV. yüzyılda İtalya’nın Toskana bölgesinin en gelişkin
şehri idi. Benzer İtalyan şehir devletleri gibi cumhuriyeti benimseyerek piskoposluk ve imparatorluktan bağımsız bir rejimin sürdürülmesi için çaba harcamıştı. O’nu diğer şehir devletlerinden ayıran
temel özelliği “dünyanın ilk modern devleti” oluşuydu. Burckhardt,
İtalya’da Rönesans Kültürü isimli kitabında “Sürekli bir harekete sahne olan” Floransa’nın “bütün düşünce ve niyetlerini” kayıt altına alarak “bağımsızlığını” 300 yıl sürdürebildiği belirtmişti.35
Bu çerçevede Floransa’ya bakarsak şehrin, devletin ve yeni bir medeniyetin kuruluş kulvarlarına gireriz. Bu kulvarlar pek çok ittifaka
ve en az bir o kadar çatışmaya tanıklık etmiştir. 1282’de cumhuriyet rejiminin kuruluşu ile lonca birlikleri, şehir hakkındaki kararların şekillendiği meclislerde tam yetki kazanmıştır. Floransa’da bu
tarihten itibaren vatandaş ve seçmen olabilmek için bir loncaya üye
olmak, şehirde ikamet etmek ve vergi ödemek gerekiyordu.36 XIV.
yüzyıl başında 90.000 olan şehir nüfusu, 1348’de nüfusun yarısından fazlasının ölümüne neden olan Kara Veba nedeniyle 30.000 kişiye düşmüştü. Yüzyıl sonunda yeniden 70.000’e yükseldi ve 1427
civarında yeniden hızlı bir düşüş yaşadı.37
Bu yüzyılda sur sınırları nüfus ile orantılı şekilde genişletildi. Yeni
ihtiyaçlar şehrin toplumsal ve fiziksel örgütlenmesinde değişime
neden oldu. Piazza della Signoria cinsinden sivil meydanlar bu ihtiyaçlara göre düzenlenirken, Duomo (Santa Maria del Fiore) cinsinden kiliseler şehir kimliğindeki değişimi görünür kılan ve yücelten
35
36
37

Jacop Burckhardt, 1961, The Civilisation of the Renaissance in Italy, S.G.
C Middlemore (çev.), NY: The New American Library; İtalya’da Rönesans
Kültürü, 2013, Bekir Sıtkı (çev.), İstanbul: Okuyan Us Yayınları, ss. 97-111.
Bu kıstaslar sadece erkekler için geçerliydi. Bu bölüm için bkz: John F. Padgett,
2001, Modelling Florentine Republicanism, https://ideas.repec.org, Kasım
2017, Bu makalede sayfa sayıları belirtilmemiştir.

Franco Cardini, 2015, A Short History of Florence. 2. Baskı, Amanda Mazzinghi
(çev.), Pisa: Pacini Editore, ss: ss. 73-74; Daha ayrıntılı bir döküm için bkz:
Sergio Tognetti, 2005, “The Development of the Florentine Silk Industry: A Positive Response to the Crisis of the Fourteenth Century”, Journal of Medieval
History, 31, ss. 55-59. www.elsevier.com/locate/jmedhist, Temmuz 2017.
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yapılardandı. Bu inşaatların finansmanı, eskiden olduğu gibi dinî
kurumlar tarafından değil, başta yün ve ipek loncaları38 olmak üzere Arti Maggiori içindeki loncalar tarafından karşılanıyordu.
Floransa daha 1338’de Avrupa’daki en önemli dokuma merkezi
haline gelmişti.39 Lucas ve Deebreton’un bulgularına göre şehirdeki 200 imalathane 80.000 parça kumaş işliyordu. Sadece yün
tezgâhlarının sayısı yüz civarındaydı.40 Aynı tarihlerde yün loncasının çalıştırdığı zanaatkâr sayısı 10.000; üretim miktarı ise yaklaşık
30.000 “panni”41 olmuştu.42 Tüccar-banker Giovanni Rucellai’nin
tuttuğu defterlerde şehrin parasal ve meta değeri 1.500.000 Florin olarak kaydedilmişti.43 1472’de Floransalı tüccar Benedetto Dei,
Venedikli bir meslektaşına yazdığı mektupta ekonomik faaliyetlere
dair sayılar vermiş ve ticaretin kimlerle yapıldığını listelemişti. Yün
loncasına ait 270 dükkân, ipek tüccarlarına ait 83 depo ve 33 banka
bulunmaktaydı.44
38

39

40

41
42
43
44

Arte della Lana ve Arte della Seta: Rönesans Floransası’nda büyük loncalar birliğinde (Arti Maggiori) yer alan yün ve ipek loncaları. Bu loncaların temsilcileri
Avrupa ve Doğu’da ticaret yapmakta, şehir siyaseti içinde aktif bir rol almaktaydı. Küçük loncalar (Arti Minori) birliği ise demircilik, duvarcılık, ayakkabıcılık vb. artizanlarının yer aldığı lokal işletmelerden oluşuyordu. Bu iki lonca
grubu 1378’de çıkan Ciompi İsyanı sırasında çatıştılar. Bu isyan şehrin ibresini
Mediciler yönüne çevirmiştir. Niccolo Machiavelli, History of Florence and of
the Affairs of Italy, http://library.umac.mo/ebooks, Temmuz 2017.

The Daily Life in Florence in the Time of Medici isimli kitabın yazarı Lucas ve
Deebreton’dan aktaran Corrine Ellen Patterson, 1966, “The Influence of the
Mediciler Family of Florence Upon the Field of Textiles From the 13th through
the 17th Centuries”, Master Thesis, Ohio State University, s: 2, https://etd.ohiolink.edu/. Ocak 2018.
Alexander Lee, The Ugly Renaissance, 2013, Great Bretagne:Random House, s. 65.

Panni 36 metrelik bir ölçüdür. Bkz: John Munro, http://www.economics.utoronto.ca/ 40 ss: 23-24, Ekim 2017.

John Najemy’den aktaran John Munro, 2011, “The Rise, Expansion, and Decline of the Italian Wool-Based Textile Industries, ca. 1100 - 1730: A Study in
International Competition, Transaction Costs, and Comparative Advantage”,
http://www.economics.utoronto.ca/0 Ekim 2017, ss. 23-24.

1.500.000 altın Florin 180.340.000 Sterlin karşılığıdır. Yün Loncası üyesi tüc
car-banker Rucellai’den aktaran Alexander Lee, The Ugly Renaissance, 2013,
Great Bretagne: Random House, s. 66.
Benedetto Dei, 1472, “Italian City State: Florence”, Iheidmann.weebly.com, Mayıs 2016.
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Mahalle ve lonca tabanlı temsil sisteminin partizanlığa yol açması;45
düşük ücretler, büyük ve küçük loncalar arasındaki sınıfsal çatışmalar; senyörlerin ve cumhuriyetçi eğilimlerin birbiri ardına
iktidara gelişi; bu dalgalanmaların oluşturduğu inişler ve çıkışlar
cumhuriyetçi sistemi yıprattı. Bu süreçte, iktidar belli finansçı ailelerin sahnesi; Alberti, Albizzi, Medici, Pitti, Pazzi, Ricci, Salviati
ve Strozzi gibi önde gelen aileler de başlıca kentsel aktörler haline
gelmişti. Floransa elitlerinin finans alanında uzmanlaşmaları Floransa yünlü kumaş üretiminin hacmi, kalitesi ve ulaştırıldığı coğrafyanın büyüklüğü ile bağlantılıydı. “İtalyanları İngiltere’ye götürenin yün, onları banker yapanın yine yün olduğu”46 saptaması söz
konusu bağlantının altını çizmekteydi.
Floransa, siyâsî kimliğini bağımsızlık temelinde garanti altına almanın yollarını aramış, bunun yanı sıra üretim ve ticarete önem
vermiş, finansal kapasitesi ile Avrupa’da birinci sıraya yerleşmişti. Şehir gelişimini; bir yandan cumhuriyet yönetimine, İngiltere
ile yapılan yün ticaretine ve Avrupa’nın bankacılık merkezine dönüşmesine; diğer yandan Jack Goody’nin yerinde gözlemine göre
Doğu’dan akan zenginliğine borçluydu.
Bu şartlar altında Floransa’nın geleceğin Avrupası ile ilişkilenen
hümanizmin, sanat ve mimarinin; yeniden canlanma anlamına
gelen Rönesansın doğum yeri olması şaşırtıcı değildi. Sanatçılara
ilham veren antik düşüncenin ve Doğu felsefesinin bilgisini erken
Hristiyan mitolojisiyle birleştiren hümanist kalemler, Rönesans insanını tanımlamaya çalıştılar ve eski nesillerle yenilerin farklarına
odaklandılar. Kozmopolit Latin kültürüne karşı vernaküler/yerel
dilin kullanımı, İtalya’da XIV. yüzyılda Dante ve Boccaccio’nun yanı
sıra pek çok hümanist yazarda görüldü. Dante, başta İlahi Kome45

46

John F. Padgett, age, 2001, Modelling Florentine Republicanism, https://ideas.
repec.org, Kasım 2017, makalede sayfalar belirtilmemiş.

History of Medieval Trade and Commerce isimli kitaptan aktaran Corrine Ellen
Patterson, 1966, “The Influence of the Medici Family of Florence Upon the Field of Textiles From the 13th through the 17th Centuries”, Master Thesis, Ohio
State University, s:14, https://etd.ohiolink.edu/. Ocak 2018.
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di olmak üzere eserlerinde bir yandan insanlardaki yozlaşmanın
nedenlerini araştırmış diğer yandan da Floransa’nın özgürlükçü
ruhunu yansıtmayı başarmıştır. Hayatını Floransa’daki siyâsî çekişmeler yüzünden sürekli sürgünde geçirir. O, Shakespeare ve
Goethe’nin yanı sıra modern zamanların üç ozanından biri olarak
kabul edilmiştir.47 Dante’nin başlattığı Floransa lehçesi yöneliminin XVI. yüzyılda da devam ettiğini görüyoruz. En önemli örneklerden biri hem siyâsî hem de edebî yönüyle tanınan Machiavelli’nin
Prens isimli eseridir. Konusu itibariyle Osmanlı siyasetnâmelerine
benzerliği dikkat çeken ve modern siyâsî literatürün temel taşlarından biri olan kitap Latince değil İtalyanca yazılmıştı.
Mediciler
XIV. yüzyılın sonunda Floransa’daki siyâsî gövde tek bir ailenin ellerine bırakır kendisini. Osmanlı’nın Bursa’nın kurucusu olmasına
benzer şekilde Mediciler de Floransa’nın kurucu ailesiydi. Osmanlı
Bursa’yı Bizans’ın elinden almıştır, oysa Mediciler pek çok tüccarbanker-siyasetçi aile içinden sivrilerek ele geçirirler iktidarı. Medici
yönetimi 300 yıllık cumhuriyeti oligarşik bir rejimle noktalamıştır.
İktidarları bürokrasiyi Medicileştirmiş, zenginlik artmış ve Toskana bölgesi hegemonyası için diğer şehir devletleri ile sürekli savaşlara girişilmişti. Oligarşik yönetimin prensliğe dönüşümü XVI.
yüzyılda gerçekleşti. Bu tarihten sonra Roma’da üç papanın Mediciler arasından seçilmesiyle yarımadada siyâsî ve finansal destek
sağlandı. Medici ailesi, Rönesans boyunca kayırmacılık, yolsuzluk
ve iktidar mücadelesi nedeniyle bir yandan toplumsal çatışmalarla
diğer yandan sürgün ve suikastlarla yüzleşti.48 Yine de Floransa’da,
Medici hikâyelerinden bir seçki yapılması gerekse siyasetin karanlık yüzünden daha fazlası sanatın yüksek formları hakkında anlatılacaktır.
47
48

Ömer Korkmaz, 2001, “Dante Alighieri Yaşamı ve Eserleri”, 9 Eylül Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 3, S. 2. s. 70; http://www.sbe.deu.edu.tr, Temmuz 2017.

Franco Cardini, 2015, A Short History of Florence. 2. Baskı, Amanda Mazzinghi
(çev.), Pisa: Pacini Editore, ss. 84-113.
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Erken Rönesans Floransa’sının kendi kendini yönetme tutkusu,
komün rejimi ve bu rejim altında gelişen düşünce akımları, Medici karakteri ve rejimi ile zıt tabiattaydı. Bununla birlikte kültürel
yönelimler onlar tarafından da desteklendi; Mediciler, zenginliklerini sanat yapıtlarına ve mimariye aktardılar. Sanatı ve sanatçıları himâye altına aldılar. Hamilik (patronage) bir strateji olarak
politikaya girdi.49 Pek çok düşünürü, edebiyat adamını, ressamı,
heykeltıraşı ve mimarı Floransa’ya çeken de bu olgu idi. Rönesans
sanatçılarının yüzde yetmişi Floransa’dandı.50 Büyük bir finans
imparatorluğu kuran, şehir yönetimindeki ağırlığı ve sanat aşkıyla
tanınan Yaşlı Cosimo (1389-1463); siyaset adamı, sanatçı ve şair
Muhteşem Lorenzo ve Floransa’yı öncü bir sanat merkezi haline
getiren Dük I. Cosimo (1519-1574) gibi Medici mensupları ya da
şehrin patronları düşünce ve sanatın gelişimindeki tartışmasız rolleri ile Floransa estetiği ve silüetinde derin izler bıraktı.
1453’ten Sonra Doğu Ticareti
İstanbul’un 1453’de fethi, dışarıda Osmanlı egemenlik alanının
Avrupa’ya doğru genişlemesinin önünü açarak Batı dünyasını tedirgin etmişti. İçeride ise gelişkin imalat sektörüne, yoğun ticârî
faaliyetlere ve yüksek nüfusa sahip Bursa’yı başkente bağımlı hâle
getirmişti. Braudel, bu nedenle Bursa’yı, “Osmanlı başkentinin ihtiyaçlarını karşılayan bir kent” olarak sınıflamaktaydı.51 Böylece Batı,
Doğu karşısında; Bursa ise Osmanlı şehir dünyasında hiyerarşik
üstünlüğünü kaybederken, ticaret rejiminde de köklü bir değişimin
sinyalleri belirdi.
Doğu Akdeniz ticaret havzasında, geçmişin güçlü Hristiyan şehir
devletleri ve zayıf Bizans İmparatorluğu yerine geçen paradigma,
49
50
51

Hamiliğin bir strateji olması fikri, “The Medici, Godfathers of the Renaissance”
isimli belgeselden alınmıştır. 2004. https://cosmolearning.org/documentaries/
medici-godfathers-of-the-renaissance/Mart 2018

“The Medici, Godfathers of the Renaissance” belgeseli, 2004, https://cosmolearning.org/documentaries/medici-godfathers-of-the-renaissance/Mart 2018.
Aktaran: Suraiya Faroqhi, 2005, The Ottoman Empire and The World Around It.
London: I.B. Tauris, s. 16.
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Hristiyan Batı ve Müslüman Doğu ilişkisini yeniden tanımlıyordu.
1453, sadece yeni siyâsî düzenin değil, yeni ticârî istikâmetler ve
muhatapları ortaya çıkaran ekonomik düzenin de habercisi oldu.
Bu nedenle, 1453, Floransa’ya Bursa, Müslüman Konstantiniyye
ve Fatih Sultan Mehmed ile doğrudan ilişki olanağı sunan bir tarih
olarak da kaydedilmelidir.
Floransa’nın Doğu ticaretinde artan ağırlığının Floransalı Medici
ailesinin ticaret, finans ve siyasette artan ağırlığıyla doğru orantılı
olduğunu söyleyebiliriz. XV. yüzyılda hayli güçlenen Mediciler ile
yapılan ticârî ve kültürel alışveriş, kıta siyasetindeki söz konusu
değişim olmaksızın büyük ihtimalle sürdürülemeyecekti. Nitekim
Bizans ve erken Osmanlı ticaret dünyasının bir numaralı aktörü
Venedik, bu tarihten itibaren üstün konumunu Floransa’ya kaptırmış ya da paylaşmıştı. Floransa, geleneği tersine çevirebilmek için
eskiden Venedik ve Ceneviz aracılığıyla yürüttüğü kaliteli yünlü
kumaş, ipek, şap vb. ticareti yeni ahitnâmeler elde ederek Osmanlı koruması altında sürdürmeye çalıştı. Ticârî imtiyaz sağlayan ilk
ahidnâme 1453, ikincisi 1488 ve bir üçüncüsü 1527’de imzalandı.52
Floransa’nın, Fatih zamanında kendi gemileriyle yaptığı ticaret,
Venedik ve Ceneviz’in saldırısına uğramış, mallarına el konulmuştu. Ahidnâmelerde kervan yollarının korunmasını garantileyen
maddeler tanzim edildi. Buna göre gidişat, deniz yerine karayolu bağlantıları konularak değiştirildi. Mallar Bursa, Biga, Çardak
üzerinden önce Edirne’ye ulaşmakta, Edirne-Ragusa (Dubrovnik)
karayolunu takiben İtalya sahilindeki Ancona’dan Floransa’ya gönderilmekteydi. Deniz yoluna göre çok daha güvenli olan kara yolu
sayesinde Floransa’nın ticaret hacmi ve gelirleri yükseldi. “Dubrovikli tüccarların gümrük indirimi aldıkları ticari meta listesi, Ancona
üzerinden İtalya’ya getirdikleri malların Osmanlı ihraç ürünleri olduğu konusunda şüpheye yer bırakmıyor; ipek, sof (kumaş), halı ve deri
52

Ingrid Houssaye Michienzi, 2015, “Les Milieux d’Affaires Florentins, Les Commerces des Draps et les Marchés Ottomans à la Fin du 15è et au Debut de 16è Siècle,”
http://journals.openedition.org, Temmuz 2017.
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bunlar arasında en dikkat çekenlerdir.” diyen Cemal Kafadar, bu değişime, İtalya’daki savaş atmosferine karşı Floransa’nın alternatif
bağlar arayışı ve Balkanlar’da sağlanan “Pax Ottomanica”nın neden
olduğu görüşündedir.53 Floransa, insanî, ticârî ve maddî kaynaklarını Doğu ticaretine emanet etmiştir; fakat istikrarlı topraklara,
zenginleşmiş şehirlere rağmen kaygan bir zemin üzerinde hareket
etmektedir. Bunun nedeni Osmanlılarla savaşlara ara verdikleri her
durumda Akdeniz’in “ikiz ticaret şehirleri” Ceneviz ve Venedik’in,
Floransa üzerinde âdeta Demokles’in kılıcı gibi sallanmaya devam
etmesidir.
Floransa, İtalya’daki emsalleri arasından nasıl yünlü dokumaları
ile sivrilmişse; aynı şekilde Bursa, ipekli dokumaları ile Konstantiniyye ve İtalya’nın gözde şehri haline gelmişti. Halil İnalcık, kadı
(şer’iye) sicilleri ve mukataa defterlerine istinaden Bursa’da ticârî
temsilcilikleri bulunan Ceneviz, Venedik ve Floransa’nın, kaliteli
yünlü kumaş karşılığında ipekli kumaş satın aldıklarını aktarıyordu. Albert Gabriel, Bursa isimli kitabında, XV. yüzyılda Floransalı
tacirlerin varlıklarına dikkat çekmişti.54
Yine İnalcık’ın verdiği bilgilere göre, Bursa’ya yıllık 5-6 kervan ile
toplamda ortalama 1000 yük Esterâbâd (Staravi) ipeği geliyor ve
bu durumda Floransa, ortalama 75.000 altın kazanıyordu. Bursa
gümrükleri de aldıkları vergilerle bu ticareti 15.000 altın dukalık
gelire çeviriyordu.55 Osmanlı gümrük vergileri (tellaliye), Bursa’da
da alınıyor, kadı sicillerinden ve gümrük mukataalarından izlenebildiği gibi şehre ulaşan mallar üzerinde sıkı bir denetim uygulanıyordu. Çünkü Bursa pazarından elde edilen gelir, Osmanlı tica53
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Cemal Kafadar, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken, 5. Baskı, İstanbul: Metis,
2017, s. 80.

Albert Gabriel, 1958, Une Capitale Turque, Brousse, Paris: E. de Boccard,
http://www.persee.fr/doc, Haziran 2017.

Halil İnalcık’ın verdiği rakamlar üzerinden yapılan hesaplamalar bana ait. Halil
İnalcık, 2014, Devlet-i ‘Aliyye, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar-I,
Klasik Dönem (1302-1606), 53. Basım, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
s. 123; İnalcık, 1513 için 220.000 altın değerinde 400 yük ipekten bahseder.
Age, s. 271.
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retinin temel kaynakları arasındaydı.56 Emine Erdoğan Özünlü’ye
göre; Bursa’nın 1487’de gümrükten elde ettiği gelirler tahrir defterlerinde 186.666 akçe olarak kaydedilmişti.57 1487’den I. Selim’in
tahta çıktığı 1512’ye kadar Bursa ipek mizanı gelirleri üç ila yedi
milyon akçeye ulaşmıştı.58
Halil İnalcık, Medici ailesinin temsilcisi Maringhi’nin ipekten elde
edilen kazanç hakkındaki yorumlarına yer vermişti.59 Maringhi,
anılan dönemde kayıt tutan ve mektupları yayınlanan üç Floransa temsilcisinden biri idi.60 Aynı Maringhi’yi 1501’de tüccar Perio
Venturi’ye yazdığı mektupta Bursa’da üretilen ipekli kumaşın üstün kalitesini överken görürüz.61
Özetlersek, İstanbul’un fethi sadece Doğu ticareti coğrafyasını,
hacmini, kervan yollarını ve bu yollar üzerindeki şehirleri değiştirmekle kalmamıştı. O zamana kadar rekabet yarışında Venedik ve
Ceneviz’in bir adım gerisinde yer alarak onlara tâbi olan Floransa’yı
ve onun Osmanlı ile ilişkilerini de değiştirdi. Bursa’daki proto-kapitalist üretim, Avrupa sarayları ve pazarlarının talep ettiği ipekli
dokumalar vb. ürünlerde ustalaştı. Şehir, gümrük kayıtlarının gösterdiği gibi sadece üretim merkezi değil, canlı bir uluslararası çarşı haline geldi. Floransalı diplomat-tüccarlar Bursa’da yaşamışlar,
56

57
58

59
60
61

Halil İnalcık, age, s. 305.

Emine Erdoğan Özünlü, “Some Considerations on the Silk Road Policy of the
Ottoman State”, International Journal of Central Asian Studies, Vol: 17. 2013,
http://www.iacd.or. Mayıs 2016.

Murat Çizakça, “XIV-XIX. Yüzyıllar Arasında Bursa İpekçiliği”, 1996, Bir Masaldı
Bursa içinde, Engin Yenal (ed.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, s. 70; Halil İnalcık aynı
süre içinde vergilerin altı milyon akçe olduğunu belirtir; bu miktar 130.000 Venedik
dükasına eşittir.
Maringhi’nin verdiği bilgiler için bkz. Halil İnalcık, 2016, Bursa Araştırmaları,
Yusuf Oğuzoğlu (ed.), Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, ss. 286298.

Ingrid Houssaye Michienzi, “Les Milieux d’Affaires Florentins, Le Commerce des Draps
et Les Marchés Ottomans À La Fin du XVè et Au Début du XVIè Siècle,” Mélanges de
l’École Française de Rome - Moyen, 127-2 | 2015. http://mefrm.revues.org/2753, Mayıs 2016.
Corrine Ellen Patterson, 1966, “The Influence of the Medici Family of Florence
Upon the Field of Textiles from the 13th through the 17th Centuries”, Master Tezi,
Ohio State University, s:14, https://etd.ohiolink.edu/. Ocak 2018, s. 68.
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Bursalı tüccarlar Ragusa ve Ancona yollarından Floransa’ya ulaşmışlardı. Bursa ve Floransa arasındaki ilişkiler Rönesans boyunca
Venedik’in şiddetli rekabeti ya da yürürlüğe konan siyasalara rağmen kesilmedi. Bu ilişkiyi koparan süreç, daha geniş bir çerçevede
ve çok uzun bir sürede ticaretin taraflarının ve taraflar arasındaki
hiyerarşinin değişimi ile başladı. Batı ve Doğu arasındaki siyâsî,
diplomatik ve ticârî denge sarsıldı.
Parlak Rönesansa Rağmen “Solan Akdeniz”
Uzun ve parlak Rönesans yüzyılları boyunca Akdeniz’in doğusunda
gelenekler, kurallar ve rekabet ticaretin serpilmesini ve zenginleşmeyi bütün muhataplar açısından olanaklı kılmıştı. İtalyan şehir
devletleri ticaretin sadece tarafı değil, Doğu ve Batı arasında bağın
ta kendisi olarak bu ticareti genişletti. Faruk Tabak, bu önermeyi
daha da derinleştirerek “Akdeniz dünyasının bağ dokusu olan; değişimin yönü ve niteliğini belirleyen kent devletleri” olmaksızın “imparatorlukların (Osmanlı, Habsburg, Fransa) ve kara devletlerinin doğuşu,
serpilişi ve düşüşünü” açıklamanın mümkün olamayacağı düşüncesindedir.62 Peter Earle, bu özel dönemi, “Doğu Akdeniz ticaretinin…
yeni aşaması” olarak tanımlar. Bu aşama, İtalyan ve Katalan egemenliğine dayanan geç ortaçağ örüntüsü ile 1600’lerden itibaren Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi merkezli yeni deniz güçlerinin kurduğu
62

Faruk Tabak, Rönesans sonrası Akdeniz coğrafyasında etkin olan ekonomik ilişkileri ve iş bölümünü incelediği “Solan Akdeniz” isimli kitabında
“Akdeniz’in ortak kaderini kalıba döken farklı durumları” ayrıntılarıyla ele alır.
“Akdeniz dünyasının bağ dokusu olan; değişimin yönü ve niteliğini belirleyen
kent devletleri” olmaksızın “imparatorlukların (Osmanlı, Habsburg, Fransa)
ve kara devletlerinin doğuşu, serpilişi ve düşüşünü” açıklamanın mümkün olmayacağını belirtir. Coğrafî, iklimsel, tarımsal ve ticârî değişikliklerle ve savaşlar sonucunda ortaya çıkan dönüşüm karşısında güçlerini korumaya çalışan
kent devletlerinin karşılıklı pozisyonlarını saptar. İngiltere, Fransa ve Kuzey
Avrupa devletlerinin “dünya sahnesini” değiştirmeleri sürecini irdeler. Yazara göre ikiz kent devletleri Venedik ve Ceneviz, Akdeniz dalgalarına hâkim
olan emperyal güçler haline gelmişler; Kuzey Avrupa’daki ticârî ve finansal
faaliyetlerini Doğu Akdeniz’e yayma mücadelesi veren Floransa ise “ticârî
zayıflığını finansal üstünlüğü” ile dengelemiştir. Faruk Tabak, 2010, Solan
Akdeniz, 1550-1870: Coğrafi-Tarihsel Bir Yaklaşım, Nurettin Elhüseyni (çev.),
İstanbul: YKY, ss. 9-102.
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egemenlik örtüsü arasında bir yerdedir.”63 Bu açıklamalar ışığında Osmanlı ve İtalyan ilişkileri Doğu ticaretinin şemsiyesi altında ancak
XVI. yüzyıl sonuna kadar gelişebilmiş; bu tarihten sonra bu ticaret
yeni deniz güçlerinin eline geçmiştir.64
Aslında bu olguyu hazırlayan etkenler daha geniş bir yelpaze içinde
yer almaktaydı. Doğu ticaretinin, sadece Akdeniz’deki ticârî üstünlüklerin Atlantik ülkelerinin eline geçmesi ile değil, Batı Avrupa’da
Rönesans ve Aydınlanma etkileri altında ortaya çıkan zihinsel dünyanın maddî dünyayı değiştirmesi sonucu, yeni üretim ilişkilerinin kurulması nedeniyle de söndüğünü ekleyelim. Sultan Selim’in
İran’a uyguladığı ambargo (1514) ve XVI. yüzyılın sonunda Avrupa’daki fiyat devrimi, Bursa ipek pazarında gelirlerin düşmesine ve
iflaslara neden olmuştu.65 Bunlara eklenen finans sistemlerindeki
gelişmeler, coğrafi keşifler, savaş sanayisindeki teknik ilerleme66 ve
İngiliz tekstil sektörünün yükselişi67 neticesi Doğu ticaretinin eski
örüntüsü yavaş yavaş çözüldü.
Rönesans ruhunu sürdürülebilir kılan ve onu Modernleşmeye ve
Kapitalizme taşıyan nitelikler, iki toplumu birbiriyle ilişkilendiren
onca diplomatik, ticârî ve gündelik bağa rağmen Osmanlı ticaret
63

Peter Earle’den aktaran Cemal Kafadar, 2017, Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ
İken, 5. Baskı, İstanbul: Metis, ss. 81-82.

65

Afşin Şahin, Sibel Cengiz, 2010, “16. Yüzyılda Fiyat Devrimi ve Osmanlı-İran
Savaşlarının Osmanlı İpek Endüstrisi Üzerindeki Etkileri”, İşletme ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi, C: 1, S: 1, ss. 69-82. www.berjournal.com, Temmuz 2017.

64	İnalcık, Bursa’yı konu alan araştırmasında, Osmanlı ipek üretiminin XVI.
yüzyılda hâlâ Avrupa’daki İtalyan rakipleri ile yarışabilecek kalite ve miktarda
olduğu belirtmekteydi.

66

67

XVII. ve XVIII. yüzyıl Osmanlı savaşları dikkatle incelendiğinde Osmanlı ordularının düşman ordulardan sayıca az olmadığı, komutanlık vasıflarının yüksek
olduğu, diplomasi sanatında geri kalmadıkları bilinmektedir. Gelgelelim, 16831699 arasındaki Kutsal İttifak ve 1715-1718 Osmanlı-Avusturya-Venedik savaşlarını takip eden Karlofça ve Pasarofça antlaşmaları gibi örnekler, Osmanlı’nın
savaş alanlarında aldıkları mağlûbiyet ve kayıpları tescil eden olgulardır.

Çizakça´ya göre, İngilizlerin Osmanlı pazarında gerçekleştirdiği indirimli satışlar ve İngiltere’de yüksek fiyatlarla pazarladıkları ipekli kumaşlarla sağlanan başarılar, Avrupa merkantilizminin Doğu Akdeniz’de ortaya çıkardığı yeni
çerçeveyi oluşturdu. Murat Çizakça, “XIV-XIX Arasında Bursa İpekçiliği”, 1996,
Bir Masaldı Bursa içinde, Engin Yenal (ed.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, ss.
75-77.
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ve imalat sektörlerinde benzer süreçleri tetiklemede yeterli olamamıştı. Osmanlı, kendinden önce aynı topraklarda hüküm sürmüş
medeniyetlerden ödünç aldığı ve geliştirdiği bazı kural ve kurumları titizlikle korumayı seçmişti. Ticareti, ahitnâmelerle düzenlenen
ayrıcalıklar sistemi ile yürütürken “üretim ve ihracatı, devlet gelenekleriyle kısıtladı.”68 Bu zihniyet ve geleneksel ticaret, özellikle Kuzey Avrupa’da “yeni gelişen merkantilist iktisat ve üretim” karşısında
başarısız olmakta gecikmedi.
Dönüşümün siyâsî boyutuna bakıldığında, geçmişin görkemli imparatorlukları ve parlak şehir devletlerinin, geniş toprakları hâ
kimiyetleri altına alan ulusal devletlerin karşısında güç kaybına
uğradıkları görülmekteydi.69 Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa,
Atlantik devletleri karşısında bir süre daha varlıklarını korumuşlar
ancak sonunda eski ticârî konumlarını, zenginliklerini ve üstünlüklerini kaybetmişlerdi. Müslüman Doğu ve Hristiyan Batı’nın
eşitler olarak var olduğu Rönesans dünyası, yerini, sömürgecilik ve
hoşgörüsüzlüğün karanlık yüzünü oluşturduğu Avrupa emperyalizmi ve merkantilist dünyaya bırakmak üzereydi.70

68

69

70

Osmanlı Devleti’nin bugün “hâlâ gizemini koruyan refleksleri” olduğundan
bahisle, Çizakça’nın soruları bu reflekslere ışık tutmaktadır. Birkaç yüzyıl sonra İngilizlerin Osmanlı pazarındaki düşük fiyatlı (dumping) satışlarının niçin
kabul edildiği, dış rekabete dayanamayan Osmanlı esnafının yeniçeri isyanlarında rolünün olup olmadığı, lonca sistemi üzerindeki korumacılık, finans
kurumlarının niçin gelişmediği hakkındaki sorular, devletin değişen dünya koşullarına ayak uyduramaması ile ortaya çıkan sorunlara da işaret etmektedir.
Cizakça, age, ss. 80-81.

Jerry Brotton, 2010, The Renaissance Bazaar: From the Silk Road to Michelangelo, Oxford & NY: Oxford University Press, s. 122.
Jerry Brotton, age, ss. 10-12.
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Tasavvuf Tari̇hi̇nde Bi̇r Şehi̇r: Bursa
Mustafa Kara**
İnsanoğlunun bu dünyadaki macerasının mühim bir bölümü ilim,
felsefe ve sanatla ilgilidir. Gerçeği ve güzeli arama faaliyetinden
ibaret olan bu maceraya ışık tutan ana kaynak ise dindir. Her toplumun ilim, hikmet ve sanat adamları bağlı bulundukları dinin
esaslarıyla düşünmeye başlamış, bu esasları farklı bir şekilde yorumlamış, tevil ve tefsir etmişlerdir. Bazan dinî sınırları aşarak
“inkâr” noktasına uzananlar var ise de bunların sayısı her zaman
az olmuştur.
Âlim, ârif ve sanatkârlar topluma sürekli olarak su taşıyan, su ikmali yapan “saka”lar gibidir. Bu çeşmenin kurulduğu yerin adı ise
“şehir”dir. Suyun mahiyeti hiç değişmemiştir. Ancak taşıma şekli ve
ambalaj sisteminde farklılıklar olagelmiştir. Zamanın ve çevrenin
özelliklerine göre oluşan bu farklılık “kadim felsefe” ile “hikmet”
geleneğinde kökten değişiklik yapacak güce hiç bir zaman ulaş(a)
mamıştır.
İnsanoğlunun kurduğu şehirlere bakıldığında üç büyük yapı görülmektedir. Mabed, tiyatro, saray. Mabedde içe dönük derûnî bir hayat, tiyatroda dışa dönük gösteri, sarayda ise güç ve kuvveti temsil
eden ihtişam söz konusudur.
Düşünürler, içinde yaşadıkları kendi kültür ve medeniyet dünyası*

(Prof. Dr.) Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı.
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nı daha çok severlerse de sürekli olarak ilk insandan beri akıp gelen bu “gelenek”ten su içip beslenirler. Çünkü medeniyetler -adları
farklı da olsa- aynı zincirin halkalarıdırlar. Kadim kültürün en büyük hatıraları da kadim şehirler(de)dir. Kadim şehirleri korumak,
hatıralarını yaşatmak, aslında kendimizi korumak ve yaşatmak demektir. Kur’ân-ı Kerim’in sık sık dikkat çektiği konulardan biri de
yeryüzünü gezip dolaşıp bu kadim kültürlerin hatıraları ve sahipleri üzerinde düşünmek, yorum yapmak ve ders almaktır (Mesela,
bkz. En’âm, 6/11; Hac, 22/46; Ankebût, 29/20).
İslâm kültür ve medeniyet havzasının büyük bir bölümü daha önceki asırlarda farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış
olan coğrafyalarda kurulup gelişmiştir. Kuzey Afrika, Orta Doğu,
Anadolu, Güney Asya, İran... Müslümanlar bu bölgelerin sadece
topraklarını değil, kültürlerini de kucaklamışlar, bir diğer ifade ile
bu kültürü kucaklarında bulmuşlardır. Bu birikimi kendi dünya görüşlerine göre yeniden ele alan âlim ve âriflerimiz bazan onu tekrar
ederek, bazan yeniden üreterek bazan da aşarak “saha”daki yerlerini almışlardır. Bu aynı zamanda insanlığın ortak kültüründen
faydalanmak, asırlara dayanan tecrübesinden istifade etmek, “yitik malı” bulmak demektir. Önceki kültürleri bütünüyle reddetmek
İslâm geleneğine aykırıdır. Çünkü bu geleneğe göre ilk insan ilk
peygamberdir. Bu genel değerlendirmeden sonra baktığımız alanı
daraltalım ve büyük Asya kıtasının batı ucunda yer alan Bithinya
ve Romalılardan sonra Osmanlıları bağrına basan bir “belde”ye bakalım.
Dervişler Bursa’da
Bizim medeniyetimizde din ve kültür hayatını doğrudan ilgilendiren üç temel kurum vardır: Cami, medrese, tekke. Bu kurumların
en köklü olanları da devletlerin başkentlerinde bulunur. Dolayısıyla Osmanlı Devleti için ilk tesbitimizi yapabiliriz: En kadim cami,
medrese ve tekkeler Bursa’da kurulmuştur. Bu kardeş kurumların
bir tanesinin üzerinde durmak istiyoruz.
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Bursa’nın dervişlik tarihî açısından yeri nedir? Tasavvuf tarihinde Bursa’da neler görülmektedir? Tarikatlar tarihinde bu şehir ne
ifade etmektedir? Tekkeler sosyal hayatta nasıl bir fonksiyon icra
ettiler? Mezkûr sorulara kısaca cevap aramaya çalışalım. Böylece
insan şehir, medeniyet konusuna bir başka pencereden bakalım.
Öncelikle şunu belirtelim: Bir şehrin veya bir bölgenin tasavvuf
kültürünü ele almak demek asgarî olarak şu konular üzerine eğilmek demektir.
1. Sufiler: Tasavvufî terbiyeyi tamamlayan ve bu kültürü başkalarına
aktaranlar bizim coğrafyamızda genellikle sufî, mutasavvıf, şeyh
diye isimlendirilmektedir. Bu kişiler farklı tarikatlara mensup
olabilir, değişik neşveleri/anlayışları paylaşabilirler.
2. Tekkeler ve Tarikatlar: İnsan eğitiminin ayrılmaz bir parçası
olan müesseseler, zaman ve zemine göre değişiklik arzeden
bina ve yapılanmalardır. Tasavvufî terbiyenin gerçekleştirildiği
yere tekke/zâviye/dergâh adı verilmiştir. İnsanın fıtrat ve
yaratılışında var olan farklılıkların tasavvufî düşünce ve yoruma
aksetmesiyle oluşan tarikatlara da “sosyal kurum” olarak
bakmak mümkündür.
3. İrşad: Sufîler, aldıkları ve kendi kabiliyetlerine göre yeniden
ürettikleri tasavvufî kültürü kurumlar vasıtasıyla topluma
sunmuşlardır. Bu sunuş, bazan sohbet şeklinde şifâhî,
bazan risale şeklinde kitabî, bazan da her iki yol kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Hemen şunu ilave edelim: Bursa’da yaşayan
sufîler kitap ve risaleleriyle bu şehirde yaşayan sufîlerin
biyografileri, bu beldede kurulan tekkelerin tarihçeleri hakkında
bize “yadigârlar” bırakmamış olsalardı elimiz kolumuz bağlı
kalırdı. “Bursa Vefeyâtnâmeleri” olarak bilinen bu kitapların
müelliflerinin son halkası Mısrî Şeyhi Mehmet Şemseddin
Ulusoy’dur (öl. 1936).
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Tasavvuf tarihinde Bursa konusunu ele almak, bir açıdan çok büyük ve kadim bir kültürün küçük bir “parça”sıyla ilgilenmek, diğer bir açıdan da 600 yıllık bir kültürü özetlemenin zorluğu hatta
imkânsızlığıyla yüz yüze gelmek demektir.
Tasavvuf tarihinde Bursa’nın yerini tespit etmek için farklı yollar
izlenebilir. Yukarıdaki üçlü tasniften hareket edilirse sufîlere göre
bir tasnif yaparak sonuca gidilebilir. Veya tekke ve tarikatlar esas
alınarak bunların insan unsuru ve faaliyetleriyle daire tamamlanabilir. Veyahut kadro ve kurumun topluma sunduğu hizmetler manşete çekilerek konuya açıklık getirilebilir. Biz yine üçlü bir tasnifle
birinci şıkkı denemeye çalışacağız.
•

Dışarıda doğup yetişip Bursa’ya gelen mutasavvıflar

•

Bursa’da doğup Bursa’da hizmet veren mutasavvıflar

•

Bursa’da yetişip dışarıda hizmet veren mutasavvıflar

Bu tasnifin de özellikle birinci bölümüne daha yakından bakmak
istiyoruz. Burada kaydedilen “dışarıda” kelimesinden Türkiye’nin
bugünkü sınırlarının dışında kalan şehirler kastedilmektedir. Bursa
Osmanlı’nın ilk başkenti olması sebebiyle zamanla cazibe merkezi
haline gelmiş, ilim, irfan ve sanat dünyasına kucak açmıştır. Bunun
belgesi de Asya, Avrupa ve Afrika’dan bu şehre gelen insanların
varlığıdır. Bunların en meşhurları doğup-yetiştikleri şehirler esas
alınarak gösterilebilir. Bu sıralamada Bursa’ya gelen bütün dervişlerin ismi olmayıp sadece söz konusu şehirlerden gelip Osmanlı’nın
ilk başkentinde bulunan dergâhlarda şeyh olarak, postnişin olarak
hizmet veren sûfîlerin kısaca tanıtımı esas alınacaktır.
Kudüs
Abdüllatif-i Kudsî (öl. 856/1452)
Tasavvufî terbiyesini Türkistan’da Zeynuddin Hâfî’nin yanında tamamlayan ve Zeyniye tarikatının Osmanlı’daki ilk temsilcisi olan
Kudsî, Zeyniye dergâhının da kurucusudur. Eserleri Arapça olup,
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basılmamışlardır. En büyük “eseri” ise XV. yüzyıl İstanbul’unun
gözde sufîsi Şeyh Vefa’dır. Onun da gözde müridi Tazarrunâme sahibi Sinan Paşa’dır.
Gazze
Ahmed Gazzî (öl. 1150/1738)
Müderris olarak Bursa’da bulunurken Niyâzî-i Mısrî ile görüştükten sonra tasavvufî hayata meyleden Ahmed Gazzî kendi adıyla
anılan dergâhın kurucusudur. Arapça ve Türkçe eserler kaleme
almıştır. Mürşidi Niyâzî-i Mısrî ise Malatya’lı olup dergâhını bu
şehirde kurmuş, Halvetiyye’nin Mısrıyye kolunun “tohumları” bu
beldede atılmıştır. Kabri Limni adasındadır. Ahmed Gazzî’nin torunu Gazzîzâde Abdüllatif Efendi’nin bu şehrin kültür tarihî ile ilgili mühim eserleri vardır. Birkaç tanesi yayınlanmıştır.
Şam
Ahmed Efendi (öl. 1180/1766)
Gâr-ı Âşikân adıyla bilinen tekkede mürşid olarak hizmet vermiş
bir Nakşî dervişidir.
Halep
Mehmed Halebî (öl. 984/1576)
Bursa’da ayakta olan 3-5 dergâhtan biri olan Karabaş dergâhında
postnişin olmuştur.
Kasım Efendi (öl. 1177/1763)
Çarşamba dergâhında şeyh olarak görev yapmış bir Kâdirî dervişidir.
Mustafa Efendi (öl. 1212/1797)
Sadiye tarikatına mensub Zincirî Ali Efendi dergâhında hizmet
vermiştir.
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Medine
Mehmed Emin Efendi (öl. XX. yy.)
Buhara dergâhında bu kültürün hizmetçiliğini yapmış Nakşibendiye’ye
bağlı bir derviştir.
Yemen
Mehmed Hüseyin Çelebi (öl. 888/1483)
Yemen’in Karakâd semtinde doğduğu için kurduğu dergâha
Karakâdî dergâhı adı verilmiştir. Bursa’da ayrıca Atıcılar semtinde Veysel Karanî dergâhı kurulmuştur. Veysel Karanî’nin makâmmezarlarından birini de bu şehir barındırmaktadır.
Kerkük
Mehmed Emin Efendi (öl. 1228/1813)
Nakşî Mesnevîhanların en büyüklerinden biri olan Mehmed Emin
Efendi İstanbul’un en meşhur iki Nakşî Mesnevîhanını da yetiştirmiştir: Ali Behçet Efendi (öl. 1238/1822). Hüsameddin Efendi (öl.
1280/1863). Mehmed Emin Efendi/Kerkükî Eminiye dergâhının
kurucusudur.
Buhara
Emir Sultan (öl. 833/1429)
Türkistan’la Anadolu’nun, Türkistan’la Balkanların ayrı bir ilişkisi
vardır. Bursa denince akla gelen ilk isim olan Emir Sultan da Buhara’lıdır. Emir Sultan tekkesinin, külliyesinin hatta mahallesinin kurucusu olan bu derviş Necmuddin Kübra’ya nisbet edilen Kübrevî
geleneğinin de bölgedeki ilk temsilcisidir. Buhara dergâhı, Özbekler dergâhı, Buhara kalenderhânesi ifadeleri de bu şehir ile o bölgenin yani Türkistan’ın kadim dostluğunu göstermektedir. Emir
Sultan’ın seyyid olması ona olan ilginin bir diğer sebebidir.
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Aynı yüzyılda yaşayan Dîvan şairi Bursalı Ahmed Paşa ona şöyle
sesleniyor:
Ey âlem-i velâyete sultan olan Emir
Vey milk-i Rum’a rahmet-i Rahman olan Emîr
Ne akdı Rum’a bir ulu derya senin gibi
Ne aleme getirdi Buhara senin gibi
Ahmed İlâhî (öl. XV.yy.)
Nakşî-Melâmî bir neşveyi terennüm eden bu derviş de kendi adıyla
bilinen dergâhın kurucusu olup üç dilde eser vermiş olan bir kişidir.
Çekirge’de mezarının bulunduğu yer (Süleyman Çelebi Türbesi’nin
yanı) çay ocağı/kafe olarak kullanılmaktadır. Ne yazık ki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın lojmanı da bu mezarlık üzerindedir.(!)
Şu şaheser mısralar Hz. Peygamber ile ilgili duygularını açığa vurmaktadır:
Senden şefaat umarım ya Mustafa ya mücteba Lutfıle rahmet
umarım ya Mustafa ya mücteba
Gönlüm feda envârına canım fena esrarına Kurban olam dîdârına
ya Mustafa ya mücteba
Abdussamed Efendi (öl. 1331/1913)
Seyyid Nasır dergâhında hizmet vermiş bir Rifâî dervişidir.
Buhara’h Pîr Emîr (Emîr Sultan değil) şehrin batısında, Ahmed-i
İlâhî şehrin doğusunda, Abdal Murad ise güney ucundadır. Şehir
Buharalılar tarafından “kuşatılmıştır” denilebilir.
Hindistan
Mehmed Şemseddin Efendi (öl. XIV. yy.)
Bursa’da Hindiler kalenderhânesi de vardır. Özellikle bu bölgeden
gelen insanlara hizmet veren bu kurum ticaret başta olmak üzere
bölgelerarası ilişkileri de kolaylaştırmıştır.
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Mehmed Nuri Efendi, Abdurrahman Efendi de aynı bölgeden
olup söz konusu dergâhta şeyh olarak bulunmuşlardır. Pencap’lı
(Lahor) Kadiri dervişi Abdullah Efendi (öl. 1349/1930) de aynı
kalenderhânede postnişin olmuştur.
Afganistan
Abdulgafûr Efendi (öl. 1278/1861)
Işıklar’da, Ramazan Baba dergâhında hizmet veren bir Nakşibendî
dervişidir. Dergâhın arsasında Işıklar Askerî Lisesi yapılmıştır. Bugünkü adı Jandarma Meslek Yüksek Okulu.
Herat
Ahmed Efendi (öl. 1007/1598)
Mîr-i Büdelâ tekkesinde hizmet etmiştir.
Kuzey Afrika
Ali b. Meymun Mağribî (öl. Beyrut, 917/1511)
Hayatının bir kısmını Bursa’da geçiren Ali b. Meymun ile Şazeliye
tarikatı bu şehir ile tanışmış oldu. Beyânu Gurbeti’l-îslâm adlı eserinde Doğu İslâm dünyası ile Batı İslâm dünyasını mukayese etmiştir. Tenzihu’s-Sıddık adlı eseri İbn Arabî ile ilgilidir. Müridi Abdülmumin Efendi kendi adıyla anılan dergâhın kurucusudur.
İslâm dünyasındaki mücâhid derviş tipinin geçen yüzyıldaki en
önemli temsilcilerinden biri olan Abdülkadir Cezairî (öl. Şam,
1301/1883) ile bu yüzyıldaki en önemli şahsiyeti Ahmed Senûsî
Efendi (öl. Medine 1933) ömrünün bir kısmını bu beldede geçirmişlerdir.
Yahya Efendi (öl. 1077/1666)
Aziz Mahmud Hüdâyî’nin yanında tasavvufî terbiyesini tamamlayarak Celvetî şeyhi olan Yahya Efendi, Bursa Eyüp Efendi
dergâhında hizmet vermiştir.
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Azerbaycan
Geyikli Baba (öl. XIV. yy.)
Kendisini “Baba İlyas müridi, Seyyid Ebu’l-Vefâ tarikatından” diye
tanıtan Geyikli Baba, Azerbaycan’ın Hoy kentindendir. Kabri, Bursa-İnegöl yolu üzerinde Baba Sultan köyünde bulunan bu derviş
ile kuruluş yıllarının derviş ve yöneticileri arasında yakın ilişkiler
vardır.
Dağıstan
Ahmed Hüsameddin Efendi (öl. 1341/1925)
Dağıstan’ın Rukkal şehrinde doğan Ahmed Hüsameddin Efendi,
İslâm dünyasının birçok beldesini dolaşmış, Abdülhamid-i Sânî
devrinde sürgüne gönderilmiş, Bursa’da Hamidiye dergâhını kurarak dinî-tasavvufî konularda insanlara hizmet vermiş olan bir
şahsiyettir. Pek çok eserinin yanında Sefine’nin yazarı Hüseyin
Vassaf’ın tesbitlerine göre 63 kişiye icâzetnâme vermiştir. Bu halifelerinin bir kısmı, Türkiye’de bir kısmı da, Fas Tunus, Hindistan,
Türkistan, Dağistan, Hicaz ve Şam’da hizmet vermiştir. Şu mısralar
kendisine aittir:
Sâilem kapına geldim eyle ihsan yâ Resul
Tut elim kurtar beni hâlüm perişan yâ Resul
Mahmud Efendi (öl. 1190/1776)
Cizyedarzâde Nakşî dergâhında postnişin olmuştur.
Kasım Efendi (öl. 1290/1873)
Karakâdî dergâhında hizmet veren bir Celvetî dervişidir.
Süleyman Vehbi Efendi (öl. 1259/1843)
Bir Eşrefi (Kâdirî) şeyhi olarak Karabaş dergâhında bulunan Süleyman Vehbî Efendi ise Ahıskalıdır.
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Atina
Ali Rıza Efendi (öl.1280/1863)
Halvetiye’nin Mısrîye koluna mensup olan Ali Rıza Efendi, kendi
ismiyle mâruf dergâhın kurucusudur.
Evliya Efendi (öl. 1310/1892)
Halvetî-Mısrî dervişi olan Evliya Efendi, Nasûhî dergâhında mürşid olarak hizmet vermiştir.
Varna
Mürsel Baba (öl. 1164/1751)
Ramazan Baba dergâhında hizmet veren Bektaşî canlarından biridir.
Usturumca
Ahmed Efendi (öl. 1051/1641)
Kadiriye’nin Rûmiye kolunun kurucusu olan Kastamonulu İsmail-i
Rûmî’nin yanında yetiştikten sonra Bursa’da İsmail Rûmî dergâhına
şeyh olarak tayin edilen gönül adamlarından biridir.
Tütünce
Ali Efendi (öl. 1326/1908)
Halvetiye mensubu olup Çarşamba dergâhında şeyh olarak hizmet
vermiştir.
Rodosçuk
Hikmetî Mehmed Efendi (öl. 1165/1752)
İsmail Hakkı Bursevî’nin tekkesinde hizmet veren hemşehrilerinden biridir.
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Hasköy
Osman Necmüddin Efendi (öl. 1326/1908)
Mîr-i Büdelâ tekkesinde şeyh olarak bulunan bir Nakşî dervişidir.
Vodina
Ahmed Efendi (öl. 1086/1675)
Kadiri şeyhi olarak Kasap Cömert (Kasaplar) dergâhında hizmet
etmiştir.
İştib
Mustafa Efendi (öl. 1060/1650)
Karakâdî dergâhında hizmet veren bir Halvetî dervişidir.
Aydos
İsmail Hakkı Bursevî (öl. 1137/1725)
Celvetiyye tarikatının tohumları bu şehirde atılmıştır. Üftâde’den
feyz alan Aziz Mahmud Hüdâyî İstanbul/Üsküdar’da kurduğu
dergâh ile tesir halkasını genişletmiştir.
Bursalı İsmail Hakkı olarak tanınmasına rağmen doğum yeri Bursa olmayan bu Celvetî dervişinin en meşhur yönü çok eser kaleme
almasıdır. Telif, tercüme, şerh, haşiye türü kitapların yanında yüzlerce şiir ve manzumenin de sahibidir. Bazan Mevlânâ’nın Farsça
Mesnevî gibi manzum bir eseri Türkçe mensûr olarak şerh etmiş,
bazan Yazıcızâde’nin Muhammediye’si gibi Türkçe manzum bir eseri
mensur olarak şerh etmeyi faydalı bulmuş, bazan da Arapça tefsir yazarak (Rûhu’l-Beyân) bu faaliyetini sürdürmüştür. Eserlerinin sayfa
adedine bakıldığında bir ömre bunu nasıl sıkıştırdığına hayret etmemek elde değildir. Mevlânâ’nın hayatını “Hamdım, piştim, yandım”
diye özetlemesi gibi İsmail Hakkı’nın da insana esas vermek istediği
mesajın şu mısralarında saklı olduğunu düşünüyorum:
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Solmadan bağın
Geçmeden çağın
Yakıp çerağın
Yandır ocağın
Gözün aç ey cân
Hakkı gör ayan
Aşk oduna yan
Artırıp dağın
Ey cân bülbülü
Bular gör gülü
Lâmekân ili
Olsun durağın
Nur olup zahir
Geldi mezâhir
Hakkı ‘yâ zâhir
Hakdır durağın
Burada kısaca tanıtılan otuzdan fazla kişi uzak coğrafyalardan gelerek bu şehirde tekke şeyhliği yapmış, bilgi ve tecrübelerini, his ve
duygularını bu topraklarda yaşayan insanlarla paylaşmış ve onları
dinî/tasavvufî hayatın güzellikleriyle tanıştırmışlardır. Bu durum
aynı zamanda bu şehrin “uluslararası” bir cazibe merkezi olduğuna
da işaret etmektedir.
Yukarıda söylediğimiz gibi burada, Eşrefoğlu Rumî, Üftâde, Hüsameddin Bursevî, Gazzizâde, Abdüllatif Efendi, Şemlelizâde,
Mehmed Şemseddin Efendi, Bursalı Mehmed Tahir gibi Bursalı
sûfîlerden şimdilik bahsetmeyeceğiz.
Bursa’da tasavvufî terbiyesini tamamlayarak başta İstanbul olmak üzere Osmanlı Devleti’nin muhtelif yerlerinde hizmet veren
dervişleri de şimdilik söz konusu etmek istemiyoruz. Ancak Bursa Mevlevîhânesi’nde yetişip İstanbul Galata Mevlevîhânesi’nde
postnişin olan Gavsî Ahmed Dede’nin (öl. 1109/1698) bir müridi.
Nayî Osman Dede (öl.1142/1730) Türk mûsikîsinin en uzun
bestesi olan Mirâciye’nin bestekârıdır. Bursalı Safiye Hanım ise
1306/1888 tarihli vakfiyesi ile her yıl Miraç gecesinde Mahkeme
Camii’nde (Bursa Kız Lisesi’nin yanında) bu manzumenin okunma112
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sını ve dinleyenlere süt ikram edilmesini şart koşmuştur.1
Yaklaşık 300 sene önce yazılan Mirâciye’nin ilk iki beytiyle sözü
bağlıyoruz:
Evvel Allah adını yâd eyleriz
Dil dil olmuş kalbi dilşâd eyleriz
Zikr-i Hak’la kalbi irşâd eyleriz
Her harâb- âbâdı âbâd eyleriz.
Bu iki beyt aynı zamanda “Dervişler Bursa’da ne yaptı?” sorusunun
da bir çeşit cevabıdır.2

1

2

Bu vakfiyenin gereği-belki inanmayacaksınız- bugün de yaşatılmaktadır. Her
sene Mi’rac kandilinde ikindiden sonra sözkonusuı camide Mi’raciye okunmakta
ve dinleyenlere süt ikram edilmektedir. Bu geleğin hâlâ yaşamasının sebebi ise
Eşrefoğlu Rûmî’nin torunlarından Safiyyuddin Erhan Bey’in takip ve gayretidir.
Geniş bilgi için bkz. M.Kara , Mi’racıye Ve Bursa’lı Safiye Hanım’ın Vakfiyesi,
Bursa 2014.
Bu makalede adı geçen şahsiyetler hakkında geniş bilgi almak isteyenler bu
şehirle ilgili eserlere özellikle Mehmed Şemseddin Mısrî’nin Yâdigâr-ı Şemsî
adlı eserine ve Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler isimli eserimize bakabilirler.
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Bursa’dan Floransa’ya Köprüler
Doğan Yavaş*
“Türkler, hayır işleri yapmaya çok meraklıdır.” der, eski tarihçiler,
“Türklerin arasında, Müslüman olduktan sonra köprü inşâsının
sevap olduğu inancının yaygınlaşması, ezelî olan bina ve inşâ faaliyeti isteklerini dolayısıyla da yeni yurtları olan bu toprakları imar
etme merakını artırmıştır.”1 diye de devam eder.
İpek yolu üzerinde önemli bir ticaret merkezi olan Bursa şehrinde,
eteklerine kurulduğu Uludağ’dan çıkıp şehrin içinden akan Gökdere, Cilimboz, Karınca Deresi, Deliçay ve Nilüfer Çayı gibi akarsuların olmasından dolayı, kervanların rahatlıkla gelip gidebilmeleri için içerisinde ve dışarısında onlarca köprüler yapılmıştır. Bu
köprüleri yaptıran kişilerin arasında padişahlar, vezirler yanında,
tüccar gibi sair halktan kimselerin de bulunması ilginçtir. Zira daha
çok sultanların vazifesi gibi görünen köprü inşâsının, sanılanın aksine halk kesiminden de ilgi görmesi, genelde çeşme, mektep, mescid gibi küçük boyutta eser yaptırdıkları bilinen bu kişilerin köprü
de inşâ ettirmeleri manidardır.
Osmanlı’nın ilk başkentlerinden olan Bursa’da zaman içinde birçok köprü yapılmıştır. Bu köprülerin birçoğunun ahşap olarak inşâ
edildiğini, şiddetli yağmurlara ve taşmalara dayanamadığını hatta
*
1

(Dr. Öğr. Üyesi) Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü.
Kepecioğlu, Kâmil. Bursa Kütüğü, (Yay. Haz. Hüseyin Algül vd.), C. 3., s. 53.
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lodostan bile etkilendiklerini ve bu yüzden de neredeyse her yıl bakım ve onarımlarının yapılmak zorunda kalındığını arşivlerimizdeki vesikalardan öğreniyoruz. Bursa şehrinin, eteklerine kurulduğu
Uludağ’dan çıkıp şehrin içinden akan Gökdere, Cilimboz, Deliçay
gibi akarsulardan biri de Nilüfer Çayı’dır. Hayır-hasenat işlerinin
bütün kollarında olduğu gibi köprü yapımında da erkekler kadar
kadınlar da gayret göstermişlerdir. Bursa’nın içerisinde ve civarındaki köprülerden bazıları şunlardır ki, bir kısmı günümüze gelememiş, bir kısmı ise tamamen kârgir olarak hâlen hizmet vermektedir.
Nilüfer Hatun (Geçit) Köprüsü
Evliya Çelebi’nin “Nilüfer nehri, bahar mevsiminde asla geçit vermez,
şâhrâh üzerinde metin bir köprü vardır ki her tâkı kavs-ı kuzahtan nişan verir. Bilecik tekfurunun nişanlısı iken Osman Gazi tarafından esir
edilerek, şehzâdesi Orhan Gazi’ye tezvic edilen ve Nilüfer hatun adına inşâ edilmiştir.”2 dediği köprü, Bursa-Mudanya yolunda ve Geçit
köyünün doğusunda bulunduğundan, Geçit Köprüsü olarak bilinir.
Zamanla Mudanya-Bursa yolu daha batıya alınınca bu köprünün
biraz uzağında kalan yeni yola ahşaptan bir köprü inşâ edilmişti.
Mudanya-Bursa şimendiferinin ihtiyacına cevap veremediği için
yerine 1886 yılında 24 metre açıklığında tek kemerli, köfeki taşından bir köprü daha yapılmıştır3 (Belge 1 ve Resim 1). Günümüzde
yol daha da batıya alındığından şimdi her iki köprü de çok içeride
kalmıştır, fakat sağlam olarak durmaktadır. Nilüfer Hatun’un diğer
bir köprüsünün de 1997 yılında, Beşevler Caddesi üzerindeki yol
inşaatı sırasında, küçük bir kemer halinde ortaya çıkarılan köprü
olduğu sanılmaktadır. Bu köprü hakkında bilgi yoktur.

2

3

Evliyâ Çelebi, Seyahatnâme, C. 2., s. 6.

“Burusa ile Mudanya beynindeki şose caddesi vasatında ve Nilüfer Nehri üzerinde
vakı’ ahşab köprinin bu kere kesme taşlardan ve som kârgîr ve yigirmi dört metro
açıklığında bir göz kemer olarak müceddeden inşâ ve resm-i küşâdı icrâ idildiğine
ve bu sırada dahî huzzâr tarafından da’vât-ı tezâyid-i ömr ” B.O.A. İ. DH. 975.
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Belge 1. Geçit Köprüsü’nün inşaatının bittiğini bildiren 1886 tarihli belge. belge (B.O.A. İ. DH. 975).

Resim 1. 1886 yılında tamamen kârgir olarak inşâ edilen yeni Geçit Köprüsü. (Kaynak: Doğan Yavaş).
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Selçuk Hatun (Mihraplı) Köprüsü
Sultan Çelebi Mehmet’in kızı Selçuk Hatun tarafından 870
(M. 1466) yılında yaptırılmış olduğu, kitabesindeki “Yetmişdi dahî
sekiz yüz hem/Ki oldı vaz’ının târîh ey cân” mısrasından çıkarılmak
tadır.4 Mihraplı Köprü diye de bilinir.5 Bursa’nın batısında ve yine
Nilüfer Çayı üzerinde bulunan bu köprü, erken devir Osmanlı mimarisinin değerlerindendir (Resim 2). Tamamen kesme taştan inşâ
edilmiştir. Bursa’dan batıya giden Uluabat, Karacabey ve Mustafakemalpaşa yolu bu köprüden geçmekteydi, daha sonra yanına modern köprü yapılmıştır (Belge 2).

Resim 2: Mihraplı Köprü.

4

5

Mihraplıköprü’nün iki tane kitabesi vardır ve ikisi de Bursa Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde yer almaktadır.
Eski fotoğraflarında, tarih köşkünün yuvarlak kemerli, yüksek bir niş içine alındığı görülmektedir, bu kısım mihraba benzediğinden bu isimle meşhur olduğu
düşünülmektedir.
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Belge 2. Mihraplı, Mundarca ve Abdal köprülerinin harap olduğunu gösteren 1869 tarihli
belge (B.O.A. İ.MVL. 00525).

Abdal Köprüsü
Eski Bursa-Mudanya yolunda, Nilüfer Çayı üzerindedir. Ünlü mutasavvıf Niyâzî-i Mısrî Bursa’ya yerleşince, müritleri arasına katılan, Bursa’nın yerlilerinden Tüccar Abdal Çelebi, kendi parasıyla,
şeyhi adına 1080 (Miladi 1669) yılında bir tekke yaptırmış, daha
sonra 1677 yılında da bu köprüyü bir hayır eseri olarak bina ettir
miştir.6 Kesme taştan işlenerek yapılan köprünün boyu 70 metre,
eni de yaklaşık 5 metredir. Farklı boyutlarda altı göze sahip köprünün bir gözü toprak altında kalmıştır, hâlen 5 gözü görünmek6

Bu köprüye ait kitabe günümüze ulaşmamıştır ancak Merhum Kâzım Baykal bir
yazma eserde der-kenar olarak 1088 (M.1677) tarihini gördüğünü söylemektedir. Bursa’da Tarihî Köprüler, Bursa 1967, ss. 11-15.
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tedir. Çeşitli tarihlerde tamir edilmiş ve en büyük onarımı 1966
senesinde yedi buçuk milyon lira harcanarak gerçekleştirilmiştir.
Bir süre kullanıldıktan sonra yeniden tamir edilen bu nadide yapı,
günümüzde gayet iyi durumda olup trafiğe kapalıdır.

Belge 3. Abdal Köprüsü’nün su yollarının temizlenmesine dair belge (B.O.A. I. MVL. 425
/18663/02/01).

Maksem ve Setbaşı Köprüleri
Bursa şehir merkezi ile Yeşil semtini bağlayan esas köprü Setbaşı Köprüsü’dür. Yaptıranı ve tarihi belli olmamakla birlikte, bir
eserde şöyle denilmektedir: “Çelebi Mehmed zamanında Bursa’da
Geyve Hanı, Tuz Hanı, ve Kütahya Hanı ve civarı imara başlandı.
O zaman Gökdere üzerine köprüler yapmak zarûreti hâsıl oldu,
Çelebi’nin yaptırmış olduğu Maksem Köprüsü ilk olarak yapılmış
görünüyor. Setbaşı Köprüsü de eski olup Çelebi Mehmed zamanın122
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da yapılmıştır”7 (Resim 3-4). Setbaşı Köprüsü’nün önceki hali kesme taş kemer ve ayaklar üzerine ahşap tabliyeli iken 1857 yılında
tamamen kârgir olarak yenilenmiş olduğu, “Keşfine emr u fermân
buyurulan münhedim Sedbaşı köprisinin mevcûd som ve kârgîr ayakları üzerine tam kârgîr olarak müceddeden cisr inşâsı...” ibaresinden
anlaşılmaktadır (Belge 4).

Resim 3 ve 4: Setbaşı Köprüsü’nün ahşap tabliyeli eski hâli ile bugünkü durumu.

Belge 4. B.O.A. İ MVL/371 016314-2 17 C 1273 (12 Şubat 1857).

7

Usûl-i Mi’mârî-i Osmânî adlı eserdir, 1873 Viyana Uluslararası Dünya Fuarı’ndaki Osmanlı pavyonu için Sultan Abdülaziz’in emri üzerine, Nafıa Nazırı
İbrahim Edhem Paşa başkanlığında, Mimar Montani, Maillard ve Bogos Şaşıyan
Efendi’den oluşan bir komisyon tarafından hazırlanan ve aynı yıl İstanbul’da
yayınlanmıştır.
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Boyacıkulluğu Köprüsü
Gökdere üzerinde yer alan köprülerin yukarıdan aşağıya doğru dördüncüsüdür. Tüccar Hacı Sinan adında bir şahıs tarafından 1533
tarihinden önce inşâ ettirilmiştir. Hacı Sinan’ın lakabı Boyacıkulu
olduğundan köprüye de bu isim verilmiştir. Bedreddin Camii’nin
önünden geçen yolu şehrin doğusuna bağlamaktadır (Resim 5-6).

Resim 5 ve 6: Boyacıkulu Köprüsü´nün eski ve yeni hali (Kaynak: Doğan Yavaş).

Meydancık Köprüsü
Bu köprü Meydancık Camii ile Kuyulu Camii arasındadır. Kârgir
ayaklar üzerine ahşap olarak inşâ edilmiştir. Geredeli Köprüsü
adıyla 1500 tarihlerinden beri vardır. Günümüzde döşeme kısmı
betondur.
Tatarlar Köprüsü
Gökdere üzerinde inşâ edilmiş olan Maksem, Setbaşı, Irgandı ve
Boyacıkulluğu ile birlikte beş adet tarihî köprüden biridir ve onların en aşağı kesiminde yer almaktadır. Bursa-Karaköy yolunun ilk
köprüsüdür, 1533 senesinden beri vardır, Yıldırım bölgesini batıya
bağlamaktadır. 1303 yılı (Miladi 1887/88) Hüdâvendigâr Vilâyeti
Sâlnâmesi’nde yer alan bilgi şöyledir: “Konya Caddesi mebdeinde,
Kerestepazarı mevkiinde kâin Tatarlar köprüsü, kereste arabalarının
müteselsilen geçmesinden ve köprünün bir araba geçecek kadar dar olmasından dolayı yolcu arabaları 15-20 dakika bekliyordu. Bunun altında ve diğer bir cadde hizasında bir köprü daha yapıldı ve biri gidiş diğeri
ise geliş oldu.”
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Bunlardan başka, arşiv vesikalarında Mundarca Köprüsü ile 1917
yılında belediyenin yıktırdığı ve üzerinde dükkânların da bulunduğu anlaşılan Emirgazi Köprüsü’ne rastlanmaktaysa da haklarında
başkaca bilgi yoktur.
Bir yerleşim biriminin şehir veya kasaba derecesini kazanabilmesi
için Cuma Namazı kılınır bir camisi ve devamlı kurulur bir pazarının olması Osmanlı’da kanun haline gelmiştir. Daha önce Bilecik
ve Yenişehir’de bu uygulama yapılmıştı ki, bu da şehrin ekonomik
yönünün, dinî hayat ile birlikte ön planda tutulduğunu göstermektedir. Osman Gazi’ye atfedilen bir şiirde şöyle dediği rivayet edilir:
“Gönül kerestesiyle bir yeni şehir ve bâzâr yap
Zulüm eyleme rençberlere her ne istersen var yap”
Ayrıca, Osman Gazi’nin de ilk pazar yerini kurdurduğunda halkın
mallarını getirip burada ticaret yapmasını ve para kazanmasını
istediğini, yapılan alışverişten vergi almasını söyleyenlere de “Onlarun malında benim ne hakkım vardır.” diye çıkıştığını fakat daha
sonra geleneğin böyle olduğu söylendiğinde “Malını satan bir akçe
versin satamayan bir nesne vermesin.” dediğini hatırlayalım.
İpek Yolu üzerindeki Bursa’nın ticârî hayatını geliştirmek için şehri doğuya doğru yayma düşüncesini gerçekleştirmek amacıyla bu
araziye ilk olarak cami, medrese, imâret-zâviye, han, hamam ve
mektepten oluşan Orhan Külliyesi inşâ edilerek etrafı duvarla çevrilmiş, bu duvar daha sonra bütün aşağı şehri koruyacak şekilde
genişletilmiştir ki, tarihî vesikalarda “Aşağıhisar” diye anılmaktadır. Bu külliyenin içinde, o zamanlar Bezzazistan denilen ve içinde
ipek çözgü üzerine altın ve gümüş sim atkılı çok değerli kumaşların
depolanıp satılan Emirhanı’nın yer almasından dolayı külliyenin
etrafı ihata duvarı ile çevrilerek koruma altına alınmıştı.
Orhan Külliyesi’nin inşâsından önce bu alana At Pazarı (Bâzâr-ı
Esb) denilmesi, aslında bu çarşı bölgesinin daha önce oluşmaya
başladığını ve sonradan zaman içinde şekillendiğini de göstermektedir.
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Türk şehrinde çarşı düzenini en iyi yansıtan örnekler arasında Bursa çarşısının özel bir yeri vardır. Türk şehrinde çarşının konumu
sorununun nasıl halledildiğini; değişik türde fakat birbirleriyle
bağlantılı ticaret yapılarının nasıl bir araya toplandığını, mescid,
cami ve hamam gibi diğer binaların da çarşı çevresinde nasıl bir
yerleşim düzenine tâbi tutulduğunu gösteren en tipik örnektir.
1326 yılında Orhan Bey’in fethederek yoğun bir imar faaliyetine
giriştiği, önemli ticaret yolları üzerindeki Bursa’da inşâ edilen hanlar, kentin ticârî önemini vurgulayan yapılardır. Bu ticaret yapılarının tasarımı ile birlikte şehrin hangi bölümünde yer alacağının belirlenmesi de tamamen Türkler tarafından yerine getirildiğinden,
Bursa şehri, erken devir Osmanlı şehircilik planlamasını yansıtması açısından da önemli bir veridir.
Osmanlı Devleti’nin ilk pâyitahtlarından olan Bursa’nın çarşı ve
hanlar bölgesinin gelişimi XIV. yüzyıl ortalarından XVI. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiş ve otuz dokuz tane han inşâ edilmiştir.
Sadrazam Mahmud Paşa’nın eseri olan Fidan Hanı da hanlar bölgesinin ana aksını oluşturan Uzun Çarşı üzerinde yer almaktadır.
Bu dönemde ticârî kimliğiyle öne çıkan Bursa’da inşâ edilmiş köprülerden bir tanesi özgün mimarisi ve Gökdere Vadisi’nin silüetine
yaptığı katkı ile öne çıkmaktadır. İpek Yolu’nun son durağı olan bu
şehirde arasta anlayışının bir versiyonunun nasıl hayata geçirildiğini de görmek mümkündür.
Irgandı Köprüsü
Bursa’nın en önemli simgelerinden biri olan Irgandı Çarşılı Köp
rüsü, Bursa’nın Osmangazi ile Yıldırım ilçelerini birbirinden ayıran
Gökdere üzerinde yapılmış olan köprülerin en önemlisidir. Setbaşı
Köprüsü’nün kuzeyinde, Boyacıkulluğu Köprüsü’nün ise güneyinde
yer almaktadır. Floransa’da Ponte Vecchio ve Venedik’te Ponte di Rialto Köprüleri (Resim 7) ile Bulgaristan’da Osma Köprüsü (Resim 8)
gibi örnekleri bulunan, Türkiye’de ise tek olma özelliğine sahip ender
bir yapıdır. 16 metre açıklığında ve 11 metre genişliğinde bir kemer
halinde, vadinin iki yakasını birbirine bağlamaktadır (Resim 9).
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Resim 7: Venedik’te Ponte di Rialto Köprüsü.

Resim 8: Bulgaristan Lofça’da Osma Köprüsü.
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Resim 9: Miss Pardoe’nin kaleminden Irgandı Köprüsü.

Resim 10: Charles Texier’den Irgandı Köprüsü.

Bursa’nın en güzel ve en eski köprülerinden olup Sultan II. Murad
Devri’nde, 1442 yılında Pîr Ali el-Irgandı tarafından yaptırılmış
olduğu genel kabul gören yapı, 16 metre açıklık ve 11 metre genişli128
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ğe sahip bir kemer üzerinde bir çarşı-köprü şeklinde tasarlanmıştır.
Köprü üzerinde her iki tarafında on altışardan toplam 32 dükkân,
1 mescid, ayaklarında ise 2 depo (ahır) yer almaktadır. Aslında her
iki başında kapıları olan bu köprü bir arasta konumundaydı. Köprünün muhafızları ve binekleri için tasarlanan kemer içlerindeki
odalarda Bursa’ya gelen tüccarların da konakladıkları düşünülebilir.
Gökdere’nin iki yakasını kavuşturan bu taş köprü kendine has görünümü ile silüete büyük bir katkı sağlamaktadır. Kaynaklarda bir
kitabesinin olduğu yazılıdır, metni şöyledir:8
“Hâce Hacı Muslihiddin Hakk âna olsun mu’în
Köprü yaptı Gökdere’nin üstüne sarf etti mâl
Yer debrendi cihan ırgandı bu ırganmadı
Bu binâ-i âlîye âlemde hiç irmez zevâl
Sanki vâdî üzre bir şehir oldu işbu kantara
De bunun şânında târih oldu cisr-i bî-misâl”
Bu kitabenin tarih terkibi 846 (Miladi 1442) tarihini vermektedir.
Çünkü bu devrin en yüksek mimarı idi. Bu köprünün Türkiye’deki köprülerden ayrı bir hususiyeti vardı. Köprünün içerisi boştu,
üzerinde 30 dükkân vardı ve bu dükkânlar kârgir idi ve üzerleri
de kurşun örtülüydü. 1632’de bu köprünün ayakları ve dükkânlar
3160 akçe ile tamir edilmiştir. 1567’de 5.000 akçe, 1573’de 2.900
akçe ile tamir edildi. 1576’da esaslı bir surette tamirine ferman geldi 1849’da 60 zira uzunluğunda kârgir ve metin olan bu köprü 255
kuruşla tamir edildi.9
Sultan II. Murad Devri’nde, 1442 yılında Pîr Ali el-Irgandı tarafından yaptırılmış olduğu Bursa kadı sicillerindeki belgelerden anlaşılan köprü, üzerinde ve altında 30 dükkânı ile birlikte bir çarşıköprü şeklinde tasarlanmıştır. Alttaki bu boşlukların dükkân ya da
depo değil, köprüdeki geliş gidişi kontrol eden muhâfızların odaları olması da muhtemeldir.
8
9

Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmuâ-i Tevârîh, (Yay. Haz. Vahit Çabuk).
Bursa Kütüğü, C. 2., s. 205.
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1855 depreminden sonra yapılan keşifte “Kârgîrden mebnî Irgandı
Köprisi’nin üzerinde olan kemerin iki başları münhedim ve boyuna kadar münşakk oldığı asl-ı cisrine bir zararı olmadığı” ibaresinden yapının biraz zarar gördüğü anlaşılır (Belge 5).

Belge 5: Irgandı Köprüsü’nün 1855 depreminde zarar gördüğüne dair (B.O.A. EV. 15785-1).

Resim 11: XIX. yüzyıl sonlarında Irgandı Köprüsü.
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Resim 12: 1908 yılında Irgandı Köprüsü’nün menba tarafından görünümü.

Yunan işgal kuvvetlerinin 1922 yılında Bursa’yı terk ederken bombaladığı köprünün orta bölümü yıkılarak harap olmuş ve gelip geçmeye imkân vermez hale gelmişti (Resim 13).

Resim 13: 1922’de Yunanlıların bombalayarak tahrip ettiği Irgandı Köprüsü.

Köprünün yıkılan bölümü daha sonra ahşap malzeme ile tamamlanmış, bir süre bu şekilde kullanıldıktan sonra da 1949 yılında
belediye tarafından onarılmış, fakat üzerine dükkânları yapılmamıştı. Uzun bir zaman bu şekilde kalan bu âbide eser 2006 yılında
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Osmangazi Belediyesi’nin girişimiyle aslına uygun olarak restore
edilmiştir (Resim 14).

Resim 14: Irgandı Köprüsü’nün günümüzdeki hâli.

Anadolu’daki sayısız tarih ve ticâret şehirlerinden biri ama en
önemlisi olan Bursa’nın bir benzeri de Akdeniz’de İtalya’da yer alan
Floransa’dır. Bu şehrin ortasından geçen ve şehri ikiye bölen Arno
Nehri üzerinde Irgandı Köprüsü’ne benzer bir yapı olan Ponte
Vecchio bulunmaktadır. Bu yapı, nehrin üzerindeki onlarca köprüden biridir ve Floransa denilince ilk akla gelen en güzel ve en eski
köprüdür. Arno Nehri’nin iki yakasını bağlayan köprü, su baskınlarına ve II. Dünya Savaşı’ndaki bombalamalara rağmen neyse ki
sağlam kalabilmiştir. Eskiden bir mezbaha pazarıyken günümüzde
köprünün üzerinde kuyumcu dükkânları bulunmaktadır ve dünyanın her yerinden turist çekmektedir.
“Eski köprü” anlamındaki adıyla tarihinin çok eskilere gittiği anlaşılan yapı, büyüleyici bir geçmişe sahiptir. İlk tarihsel kaydı yalnızca MS 996’dan kalmasına rağmen Antik Roma Dönemi’nden bu
yana Arno Nehri’nin en dar yerinde ve muhtemelen Etrüsklerden
beri bir geçiş vasıtası yapıldığına inanılıyordu. 1117 yılında meydana gelen taşkınlar, taş ve ahşap köprüye zarar verdi. Böylece daha
güçlü bir şekilde yeniden inşâ edildi, fakat 1333 yılında bir başka
tufanda harap oldu. 1345’te yeniden inşâ edildi.
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Günümüze gelebilen köprü üzerindeki Vasari Koridoru, sanat tarihçisi ve mimar Giorgio Vasari tarafından 1564’te tasarlanmış ve
sadece altı ayda inşâ edilmiştir. Bu koridor, Palazzo Vecchio belediye binasından Palazzo Pitti’ye geçmek için kentin kaldırımlarına
ayak basmaya gerek kalmadan karşı kıyıya geçit veriyordu. Köprü,
II. Dünya Savaşı, 1966 su baskını ve İtalyan teröristlerin 1993’teki
bombalamasına rağmen ayaktadır.
Sonuç
Köprünün üzerinde, dışarıdan bakılınca kimin geçtiğini görmeyi engelleyen evler ve dükkânlar var. Bir rivayete göre köprüyü,
o dönem halkın arasına karışmak istemeyen Medici Ailesi, Arno
Nehri’nin üzerine kapalı bir gizli geçit şeklinde yaptırıyor. Köprü
zaman içinde halka açılıyor ve köprüyü daha güzel hale getirmek
için dükkânların dış cephelerine tablolar ile Floransalı kuyumcu ve
heykeltıraş Benvenuto Cellini’nin büstü yerleştiriliyor (Resim 15).
Bu eser, Floransa’nın simgelerinden sayılıyor. Şehrin meşhur kuyumcuları ve mücevherat ustalarını barındıran dükkânların yer aldığı bu çarşılı köprü, âdeta Floransa’nın bedesteni gibi. Bursa’nın
Irgandı’sından bir farkı da dünya savaşı sırasında Almanların bu
yapıya saygı göstermesi ve tahrip etmemeleri. Halbuki Yunan işgal kuvvetleri Bursa’yı terk ederken bu şehrin simgesi olan Irgandı
Köprüsü için aynı hassasiyeti göstermediler.

Resim 15. Ponte Vecchio’nun görünümü.
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Bursa’da İnşâ Edilen İlk Kubbeli Eserlerin Osmanlı
Anıtsal Mimarisinin Gelişimindeki Etkileri
İbrahim Yılmaz*
1. Giriş
Osmanlı kültürünün en büyük ürünü mimaridir. Bu etki
Balkanlar’dan Arap ülkelerine kadar uzanmıştır. Bursa’nın fethedildiği XIV. yüzyıldan (1326) başlayarak gelişen anıtsal kubbe mimarisi dünya yapı tarihinde Osmanlı mimarisinin evrensel mimarideki yerini belirlemiştir. Anıtsal kubbe mimarisi, dünya kültür
tarihinde özel bir yer işgal etmektedir. Hangi bağlamda ve perspektifte bakılırsa bakılsın ilk örnekleri Bursa’da üretilen Osmanlı Dönemi kubbeli mimarlık kültürü, dünyanın her yerindeki bu
ürünlerle hem boyut hem örgütlenme hem de biçim açısından boy
ölçüşebilecek niteliktedir.
Kubbe, yapı tarihinin başta gelen simgelerinden birisidir. Hiçbir
kültürün kendi başına sahiplik edemeyeceği evrensel bir örtü öğesidir. Kubbeli yapım sistemlerinde kubbe kullanışı genel olarak iki
değişik eğilimi yansıtmaktadır. Bunlardan ilki; kubbenin strüktürel biçimlenmesinin öncelik taşıması, diğeri ise; kubbenin simgesel eğilimler ve şemalar içinde şekillenmesidir. Kubbeyi yapısal
saflığıyla kullanan tek uzun ömürlü üslûp Osmanlı Dönemi’dir.
Osmanlı mimarlığında kubbe, yapının bütün biçimlenmesini yö*

(Mimar, Dr.) Uludağ Üniversitesi.
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neten ana öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlı yapılarında
gördüğümüz gibi kubbe yapıyı taçlandırır, fakat ondan bağımsız
kendi kimliğini ifade etmez. Osmanlı Dönemi anıtsal kubbe mimarisinde, kubbe kullanımı için farklı kaynaklar gösterilmektedir.
Petersen’e (1996) göre, kubbe Osmanlı mimarlığına Bizans yoluyla,
Goodwin’e (1997) göre ise Zerdüşt etkileri sonucu girmiştir. 1905
yılında padişahın davetlisi olarak İstanbul’a gelerek, Bizans ve Osmanlı mimarisini karşılaştırmalı olarak inceleyen Dresden Teknik
Üniversitesi Mimarlık Tarihî Profesörü Cornelius Gurlitt, üç öğrencisinden bu konu üzerinde tez çalışması yapmasını istemiştir. Buna
istinaden öğrencilerden Henrich Wilde, Bursa’ya gelerek erken Osmanlı Dönemi mimarisi üzerine araştırmalar yapmıştır. Wilde’nın
Bursa’da yaptığı bu araştırmalar sonucu 1909 yılında geliştirdiği,
“Erken Osmanlı Dönemi Mimarisi ve Küçük Asya’da Bir Kent Gelişimi” konulu doktora tezi çalışmasında, Osmanlılar İstanbul’a ne
kadar yaklaşmışlarsa yapılarında Bizans konstrüksiyonlarını ve
kubbeyi o kadar çok kullandıklarını, İstanbul’a tamamen hâkim
olduklarında ise kubbe mimarisinde çok ilerlemiş olduklarını ve
oldukça gelişmiş detaylar kullandıklarını belirtmiştir. Kaynağı ne
olursa olsun kubbe, Osmanlı Mimarlığının en karakteristik ve en
önemli yapım birimlerinden birisidir. Önceleri kare bir mekânın
üzerine konstrüktif geçiş öğeleri kullanılarak oturtulan kubbe, zamanla zarifleşmiş, oturduğu kasnağa koyulan pencerelerle daha
hafif ve ağırlıksız bir etki yaratmıştır. XVI. yüzyıl başında (1501),
Klasik Döneme girildiğinde ise, Osmanlı mimarlığının artık kubbelere dayalı bir mimarlık haline geldiği görülmektedir. Osmanlı
Klasik Çağı Mimar Sinan’la eşdeğerdir. Klasik Dönem Osmanlı Mimarisi, Sinan’ın yapılarıyla tanımlanmış ve onunla biçimsel potansiyelinin en üst düzeyine erişmiştir.
Bu bağlamda, Osmanlı’nın kurucu şehri ve ilk başkenti olması nedeniyle, imparatorluğun erken dönemlerine ait öncül kubbeli mimarlık eserleri Bursa’da üretilmiştir. XIV. yüzyıldan itibaren gerek
sur içinde gerekse sur dışında gerçekleştirilen tek veya çok kubbeli
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yapılar, ilerleyen dönemlerde Osmanlı mimarlığını anıtsal düzeye
taşıyan merkezi kubbeli mimari üslûbun nüvesini oluşturmuştur.
Osmanlılar, İstanbul’un fethinden (1453) sonra Ayasofya’da tanımlanan merkezi kubbeli yapı üslûbunun etkisiyle geliştirdikleri
sentezler sayesinde yarım kubbelerle desteklenmiş, geniş açıklığa
sahip merkezi kubbeli Sultan camileri yaptırmışlardır. Bu yapılar,
onları yaptıran sultanların gücünden kaynaklanan simgesel özelliklere sahip olduğu gibi, Osmanlıların kubbe mimarisinde ulaştıkları ileri teknolojik düzeyi de yansıtmakta idi. Görüldüğü gibi,
Osmanlı’nın mimarları doğulu ve İslâmî kubbe geleneklerinin Anadolulaşmış örnekleri ile geldikleri Bursa’da başlattıkları kubbeli
yapı potansiyelinin gelişip büyük sentezlere ulaşmasının yolunu
son noktasına kadar kullanmışlardır. Ancak, Osmanlıların mimari
kimliğini oluşturan anıtsal kubbeli yapılarının çoğunlukla başkentlerde toplanığı görülmektedir. Bursa, İznik, Edirne, İstanbul ve iki
şehzâde şehri olan Manisa ve Amasya dışında, diğer kentlerin Osmanlı mimarlığının ortaya çıkmasında ve gelişiminde herhangi bir
katkı sağlayan önemli üretimleri olmamıştır. Bu nedenle, Osmanlı
anıtsal kubbe mimarlığını başkentler mimarisi olarak tanımlamak
mümkündür.
2. Osmanlı Mimarlığında Yapısal Özellikleriyle Kubbe
Osmanlı anıtsal mimarlığını oluşturan yapım birimlerinin en temel
ögesi kubbedir. Kubbe, yapısal olarak tasarlanan mekânı dış etkilerden koruyan eğrisel yüzeyli bir üst örtü sistemidir. Osmanlı kubbeli yapılarında günümüzde yürütülen restorasyon çalışmaları dikkatli bir biçimde incelendiğinde; kubbe mimarisini oluşturan çoğu
geleneksel yapım detaylarının birbirine benzediği görülmektedir.
İlk örneği Bursa’da gerçekleştirilen ve imparatorluğun birbirinden
uzak bölgelerinde farklı dönemlerde, farklı amaçlarla yapılmış olsa
dahi, her bir yapım biriminde kullanılan temel detayların birbirine
benzemesi oldukça şaşırtıcıdır. Bunun nedeni, işlevini doğru yerine getiren bir yapım detayının değiştirilme ihtiyacı duyulmadan
141

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

sürekli kullanılmasıdır. Kullanım amaçları farklı olsa da, Osmanlı
Dönemi yapılarında kubbe konstrüksiyonu oluşturan temel eleman, pişmiş toprak malzemenin horasan harç ile örülmesiyle biçimlendirilen küresel tuğla kabuktur. Kasnaklara mesnetlenerek
oturtulan bu küresel tuğla kabuğun kalınlığı Osmanlı kubbelerinde
genellikle 0.70 metreyi geçmemektedir. Kubbe açıklığı geniş olan
yapılarda, kubbenin kasnağa oturduğu kısımlarda küresel tuğla
kabuk daha kalın olup, üst kısımlara doğru çıkıldıkça bu kalınlık
incelmektedir. Ayrıca, eğrisel tuğla kabuğun kalın olan ilk kısımları içi dolu tuğlalar ile örülmekte iken, üst kısımlara doğru çıkıldıkça kubbe yükünü hafifletmek amacıyla dolu tuğlalar yerini içi
boşluklu tuğlalara bırakmaktadır. Kubbede tuğla örülerek oluşturulan eğrisel kabuğun üzeri; erken dönem örneklerinde Bizans’ta
olduğu gibi harçlı kiremit bastırılarak, daha sonraki dönemlerde
ise kil esaslı toprak malzeme ile çamur sıva yapıldıktan sonra, 1,5
milimetre ya da 2 milimetre kalınlığında kurşun levhalar çakılmak
suretiyle kapatılmaktadır. Kurşun levha altına serilen toprak, güneş sayesinde ısınan kurşunun sıcaklığına karşı koyabilen yegâne
malzeme olduğu için kullanılmaktadır. Bu yüzden, Osmanlı kubbelerinde Roma kubbelerinde olduğu gibi ısı farklılıklarından dolayı
çatlaklar oluşmamaktadır.
Kubbe yapımının en kolay yolu altına eğriselliğine uygun ahşap kalıp yapmaktır. Elde edilmesi istenen kubbenin şekline göre ahşap
kalıp yapıldıktan sonra tuğlalar aşağıdan yukarıya doğru aralarına
bağlayıcı olarak horasan harç konularak sıra sıra yerleştirilir. Harç
donduktan sonra da kalıp çekilerek alınır. Ancak, Bizanslıların kubbe yapımında kullandıkları bazı yöntemler Osmanlılar tarafından
da kullanılmıştır. Özellikle ahşaptan ve işçilikten tasarruf etmek
amacıyla kullanılan bu yönteme göre, öncellikle üstü örtülecek
mekânın orta aksı dikey bir ağaç ile sabitlenmektedir. Dikey ağacın
ucu kubbenin merkezini belirlemektedir. Bunun üzerine kubbe dış
ve iç yarıçapının işaretlendiği ip sabitlendiği gibi, şaküle alınmış
merkezi belirleyen düşey ağaç üzerine birbirine geçmiş iki çengel
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ile bağlanan, üzerinde kubbenin iç yarıçapının çivi çakılarak belirlendiği kubbe dış yarıçapı uzunluğunda yatay bir çubuk çakılır.
Böylelikle her yöne hareket edebilen yatay bir çubuk elde edilmiş
olur. Bu çubuk kubbe çevresinde ve ekseninde aşağı ve yukarı doğru serbestçe hareket etmektedir. Tuğla örülmeye başlandığında her
tuğla iç yarıçapı belirleyen çiviye değecek şekilde yerleştirilir. Bu
şekilde merkezden hareket eden çubuk sayesinde yerleştirilen tuğlaların her birinin bu merkeze bakması sağlandığından istenilen
mükemmellikte bir küre parçası elde edilmiş olmaktadır.

Görsel 1: Bursa Ulu Camii’nin duvar içine gömülü kemer ve yaslama ayaklarının dış cephede
yaptığı çıkıntılar.

Diğer yandan, Osmanlı Dönemi’nde üretilen tek kubbeli yapılarda, kubbe çapı ile taşıyıcı duvar kalınlığı arasında 1/10 değerinde
bir oran bulunmaktadır. İmparatorluğun tüm evrelerinde bu oran
değişmemiştir. Osmanlı Dönemi kubbeli yapılarda, kubbeden sonra gelen diğer yapım birimleri ise, kasnak, kemer, beden duvarları
ve geçiş elemanlarıdır (Tromplar, Pandantifler, Türk üçgenleri vb.)
Kubbe, tromplar ve pandantifler aracılığıyla, planı daire ya da düzgün çokgen olan kasnaklara oturtulmaktadır. Kubbe ile örtülen iç
mekânın planı genellikle kare olmakla beraber, kubbe kasnağı, dış
beden duvarlarının içinde yer alan ya da açıkta görünen ayaklara
oturan, beden duvarları içindeki gizli veya açıkta olan kemerler
tarafından taşınmaktadır. 1399 yılında yapılmış Bursa Ulu Camii
buna en güzel örnektir. Kısa kenar doğrultusunda 4 sıra, uzun ke143
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nar doğrultusunda 5 sıra olmak üzere, 4x5 modülü ile yapılmış,
kubbe çapı 10,5 metre olan 20 adet kubbe modülünden oluşmuştur. Burada da kenar yüzeylere gelen kubbelerin oturduğu beden
duvarları içine gömülü 18 adet gizli kemer ile kemerlerin oturduğu
18 adet yaslama ayağı bulunmaktadır. Yaslama ayakları, beden duvarlarının dış yüzeylerinde çıkıntılar şeklinde görünmektedir.
3. Osmanlı Kubbe Mimarisinin Oluşumu; Bizans ve Selçuk
Mimarisi İle İlişkileri
Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat zamanında Süleyman Şah
oğlu Ertuğrul Bey idaresinde Anadolu’ya gelerek, sultanın izniyle Ankara civarında Karacadağ bölgesinde yerleşen Osmanlı Beyliği, daha sonra Bursa önlerine kadar gelerek 1326 yılında
Bursa’yı, 1331 yılında ise İznik’i fethetmişlerdir. Eski Helen Krallığı Bitinya’nın başkenti, Bizanslıların da Prusia’sı olan Bursa, mimari yapıları bakımdan o dönemlerde oldukça yoksuldu ve o güne
kadar hep komşusu olan Nicaea’nın (İznik) gölgesinde kalmıştır.
Bursa, Bizans Dönemi’nde kale, sıkışık plana sahip yedi mahalle,
bir saray ve kütüphane, bir hamam, yedi kilise, iki havra ve tahminen 5 bin nüfustan oluşan küçük bir kasaba görünümünde idi.
Fethedildikten sonra ilk Osmanlı başkenti olan Bursa’nın büyüyüp
gelişmesi Türkler sayesinde olmuş ve şehirde hızlı bir şekilde imar
faaliyetlerine girişilmiştir. İlk olarak sur içinde tek kubbeli cami,
türbe ve hamam inşâ edilmiş, ayrıca Bizans yapısı olan Saint Elias
Manastırı’nın kilisesi Fetih Camii’ne keşiş odaları da medreseye
dönüştürülmüş, tekfura ait saray da tamir edilerek Osmanlı sultanlarına hizmet eden Bey Sarayı olmuştur. Türklerin fethettiği
diğer Bizans kentlerinde görülen dönüşümün bir benzeri olarak
kentin sur dışına açılması fikri, fethedildikten sonra Bursa’da da
yaşanmış, sur içindeki mevcut durumun gelişmelere yetmeyeceği
düşünüldüğünden şehrin kale eteğinin doğu tarafındaki araziye yayılması uygun görülmüştür. Bu planlamanın gerçekleşebilmesi için
de şehrin içinden akan Gökdere’nin yatağı dahi değiştirilmiştir.
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Bu şekilde elde edilen düzlükte önceleri At Pazarı kurulmuş, daha
sonra da 1339 yılında cami, tabhane, medrese, imâret, bedesten,
han ve hamamdan oluşan Orhan Külliyesi inşâ edilmiştir. Orta Çağ
Anadolusu’ndan Bitinya’ya süzülen ve yeni fethedilen şehirlere kadar uzanan eski mimari işlevlerin gerektirdiği mekânsal ihtiyacın
yerel inşaat teknolojileri kullanılarak karşılanması ilk Osmanlı mimarisinin oluşumunu sağlamıştır. Oluşmakta olan bu yeni mimarinin, Bizans’ın ağırlıklı olduğu bir ortamdan etkilenmemiş olduğu
söylenemez. Bu bağlamda, Osmanlı yapı sanatının oluşumunda,
fetih dinamikleri içinde Bizans mimarisine doğru bir eğilim söz
konusu olmuştur. Bunun temel unsurlarından birisi de, Bursa gibi
fethedilen şehirlerde yapım teknikleri konusunda ustalaşmış Bizanslı duvarcı, oymacı ve diğer zanaatçıların bulunması ve bu ustalardan yararlanma yoluna gidilmesidir. Bizans yapılarının etkisi ve
doğulu İslâmî kubbe geleneklerinin sentezi ile Osmanlı mimarlığının nüvesini oluşturan “T” biçimli plana sahip Bursa üslûbu ortaya
çıkmıştır. Bursa’daki “Sultan camilerinin” hemen tamamı bu plan
tipine uygun olarak inşâ edilmiştir. XIV. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan bu mimari üslûbun etkileri, İstanbul’un fethinden
sonra da devam etmiş, Osmanlının diğer başkentleri olan Edirne
ve İstanbul’daki ilk kubbeli anıtların yapımında genellikle Bursa’da
ortaya çıkan bu temel üslûp kullanılmıştır. Mimari işlevler yönünden Ön Asya ve Anadolu Türk ananesini devam ettiren bu ilk Osmanlı yapılarının anıtsal tasarım olarak Bizans Orta Çağ geleneğinin sunduğu imgelerden çok farklı olduğu görülmektedir. Bundan
dolayı, Osmanlı’nın ilk yapılarındaki mimari üslûp ve buna bağlı
olarak bezeme öğeleri Bizans’ın dışında kalmış, ayrıca Anadolu’yu
etkisi altına alan Selçuklu sanatının da tam bir devamı niteliğinde
olamamıştır. Yıldırım zâviyesi gibi bir yapı ne Selçukluların ne de
Bizanslıların tasarlayabileceği nitelikte bir yapıdır. Osmanlı toplum yapısı tam anlamıyla oluşmadan önce varlığını bu yapılarla
tanımlamıştır. Bu gelişme süreci içinde Osmanlı anıtsal mimarlığının bir üslûp belirleyecek şekilde değişmesi Yıldırım Dönemi’nde
gerçekleşmesine rağmen, geleceği yönlendirici asıl hamleler Orhan
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Bey Dönemi’nden başlayarak ortaya çıkmıştır. Orhan Bey’in türbesinin de babasının ki gibi, kubbeli bir Bizans şapeli olması devletin
kurucularının değerler sisteminde mezar yapısının daha önceki
anıtsal Selçuklu deneyimine karşın, türbe biçiminin henüz anıtsal
bir simgeye dönüşmediğini göstermektedir. Selçuklu kümbetinin
Osmanlı türbesine dönüşümü bu yapılarla başlamıştır. XIII. yüzyılda olağanüstü mezar yapısı tipolojisi yaratan Anadolu Türk mimarisinin bunu sürdürmeyerek Osmanlı mimarlığı ortamında kubbeli
yapıya dönüştürmesi yeni bir kültürün oluştuğunun göstergesidir.
Orhan Bey Dönemi’nin mimarisi, yapı tasarımı, kubbeli örtünün
yaygınlaşması, pencere düzenleri, yeni oranlar, duvar örgü tekniği
gibi yerleşilen ortamın yöresel etkilerini gösteren öğelerin vurgulanmasıyla Orta Anadolu’ya göre farklılaşmıştır. Orhan Bey’in ölümünden sonraki mimari gelişme kent toplumunun gelişimini de
etkilemiştir. XIV. yüzyıldaki sultan zaviyeleri toplumsal gelişimin
mimari üslûptaki yansımalarının öncü işaretlerini oluşturmuştur. Yıldırım’ın kent dışında külliye kapsamında yaptırdığı zâviyeli
cami ile birlikte kent çarşısında çok kubbeli Ulu Camii’yi yaptırması, bu iki yapı tipolojisi arasındaki işlev farkını göstermektedir.
Sünni ulema ile tarikat şeyhleri arasında kurulan bu denge II. Murat Dönemi’ne kadar sürdürülmüştür. İmâret adı altında sultanların inşâ ettirdiği bu zâviye ve camiler aynı zamanda Türkmenleri
yerleşmeye davet eden temel toplumsal yapılar olmuştur. Bundan
dolayı Bursa ancak Yıldırım Dönemi’nde bir fetih merkezi olmakla
yetinmeyip bir başkent olmaya yönelmiştir. Bunu Türkmen yerleşimini davet eden zâviye camilere bağlayabileceğimiz gibi, Ulu Camii ve bedestene bakarak da söyleyebiliriz. İslâm kentlerinde bir
kent tam olarak oluşup, ekonomik yaşantı örgütlendiği zaman çarşı ve çarşıyla birlikte Cuma camisi ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda,
Bursa’nın yapılarıyla toplumun örgütlenmesi arasında doğrudan
bir ilişkinin var olduğu söylenebilir. Bursa, Selçuklu geçmişini yerleşim politikaları düzeyinde özümseyerek yorumlamış, Türkmenler katında Selçuklu mimarisinin sınırlı devamını ve yavaş üslûpsal
değişimini sergilemiştir. Bursa’daki ilk yapıların iç mekân bezeme
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tekniklerinde Selçuklu ile süreklilik sağlanmıştır. Mukarnas bezemeler, Türk üçgenleri, mozaik çiniler, çini panolar, rumi motifler,
yazı şeritleri yinelenmiştir. Osmanlı kubbe mimarlığı Bursa’daki
ilk örnekleriyle XIV. yüzyıl kültürünün önemli bir göstergesidir.
Bursa’daki bu veriler değerlendirildiğinde Osmanlıların XIV. yüzyılda sürekli kubbe kullanımında eski modellere ne tür yenilikler
getirdiğini de görmek mümkündür. Diğer yandan, Bursa’nın ikizi
sayılabilecek İznik ise, XIV. yüzyılda yapılaşma yönünde izlendiğinde, özellikle Orhan Bey Dönemi’nde Bursa kadar önemli olduğu görülmektedir. Fakat yüzyılın ikinci yarısından itibaren I. Murad ve
Yıldırım dönemlerinde başkent Bursa’nın yeni yapılarla donatılmaya başlamasıyla İznik önemini yitirmeye başlamıştır. Yine de İznik
ilk camileri, Nilüfer Hatun İmâreti, Süleyman Paşa Medresesi, Yeşil
Camii, türbe ve hamamlarıyla XIV. yüzyılda Osmanlı mimarlığını
Bursa ile birlikte sergileyen ve Bursa gibi simgesel konuma ulaşmış
bir kenttir.
Diğer yandan, Osmanlı mimarlığının gelişim süreci içerisinde Bizans ile arasındaki gerçek bağlar, Konstantinopolis’in fethinden
sonra, Ayasofya’nın gölgesinde ve imparatorluk ideolojisi bağlamında ortaya çıkmıştır. Fakat bu etki sadece camilerde yan kubbelerle desteklenen merkezi kubbe kullanımı boyutunda kalmıştır.
Bizans’ın tuğla yapıları, yüksek kasnaklı kubbeleri ve iç mekânın
bölümlenmesini reddeden Osmanlı mimarisi, yan kubbelerle desteklenmiş merkezi kubbeli planı ile bütünleşmiş bir iç mekânı olan
ve olabildiğince en geniş kubbeyle örtülmüş yapıların temsil ettiği bir üslûbu benimsemiştir. Anadolu Selçuklu mimarisi ise, İran
üslûbunun etkileriyle Gürcü ve Ermeni mimarisinin kimi öğelerini
bütünleştirerek özgün anıtlar yarattı; yapıların çoğunda bazilikayı
andıran eksenli plan yeniden kullanıldı. Ne var ki Osmanlı mimarisinde ne bu tür bir iç mekân düzenlemesine ne de anıtsal taçkapılar
ile cephelerde yoğun yontma bezemelere yer verilmemiştir. Erken
Dönem Osmanlı Mimarisi, sonraki dönemlerde hep sadık kaldığı
taş oymacılığı yerine daha çok ihtiyaçları göz önüne alarak sadeliğe
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ve işlevselliğe önem vermiş; bununla birlikte, güçlü ve zarif olmaktan da geri kalmamıştır. İlk örnekleri Bursa’da görülen ve ortaya
çıktığı XIV. yüzyıldan itibaren gelişimini sürdüren kubbeli yapı sanatı, Osmanlı mimarisinin anıtsal düzeye yükselmesini sağlayan
merkezi kubbeli yapı teknolojisinin de nüvesini oluşturmuştur.
Osmanlı mimarlığının Selçuklu çağının bütün türlerini içeren, ancak Osmanlı ülkesine özgün tipolojilerle başkent Bursa’da ürettiği;
camiler, hamamlar, türbeler, zâviyeler, medreseler, imârethâneler,
şifâhâneler, hanlar, çarşılar gibi kubbeli yapılar, aynı zamanda
önceki dönemlerin geleneksel işlevlerinin de sürdürüldüğünü
göstermektedir. İslâm öncesi Roma geleneği üzerinde gelişen hamam büyük boyutlara bu dönemden başlayarak ulaşmıştır. Kare
bir mekânın üzerini örten tek kubbeyle başlayan Osmanlı Dönemi
kubbeli yapılarında, işlevsel gereksinimlere uygun olarak bölümlenen mekân sayıları arttıkça, mekânların üstünü örten kubbe sayıları da artmaktadır. Örneğin; türbe yapıları genellikle tek hacimden ibaret olduğundan üzerleri tek kubbe ile örtülü iken, hamam
yapılarında, soyunma, ılıklık, sıcaklık, soğukluk, halvet gibi işlevsel birden çok mekân bulunduğundan üzerleri farklı büyüklüklerde
birden çok kubbe ile örtülmüştür. Osmanlı yapı ustalarının, imparatorluğun hâkim olduğu tüm coğrafyada üretilen yapılarda küçük
mekânların üzerini bile kubbeyle örtmeleri, simgesel özelliklerinin
yanında, uzmanlaşmanın getirdiği yapım kolaylığından kaynaklanmıştır.
4. Bursa’da Osmanlı Kubbe Mimarisinin Gelişimini
Etkileyen Öncül Eserler ve Tipolojik Özellikleri
İşlevleri farklı olsa da Erken Osmanlı Dönemi’nde Bursa’da inşâ
edilmiş anıtsal kubbeli öncül yapıların mimari ve yapısal özelliklerini daha doğru tanımlamak amacıyla, öncelikli olarak bu yapıları
kubbe sayısına ve kubbe yapısına göre Tablo 1’de görüldüğü gibi
tipolojik olarak sınıflandırmak gerekmektedir.
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Tablo 1: Osmanlı Dönemi’nde Bursa’da inşâ edilen Kubbeli Yapıların
Tipolojik Şeması
Kubbe Sayısına Göre
Yapı Tipleri

Plan Şeması

Yapı Türleri

· Camiler

Tek Kubbeli Yapılar

· Türbeler

Eş Büyüklükte Çok Kubbeli
Yapılar

· Ulu camiler

·Hamamlar
·İmârethâneler
·Ters “T” Tipi Planlı
Camiler

Eş Büyüklükte Olmayan
Çok Kubbeli Yapılar

·Medreseler
·Hanlar

4.1. Tek Kubbeli Yapılar
Erken Osmanlı Dönemi’nin temel mimari teması “tek kubbeli yapı”
diye adlandırılan, üzeri kubbe ile örtülü dört köşe ve tek üniteli
mekândır. Bunlar tek kubbeli camiler ve türbelerdir. İlk örneği
Bursa’da inşâ edilen tek kubbeli erken dönem camileri, Türk kentinin mahalle üzerinde kurulu Müslüman toplumun güncel ibadet
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ihtiyaçlarına yanıt veren ve mahallenin çekirdeğini oluşturan yapılardır. Bu yapıların ibadet amacıyla kullanılan harime girilen tek
ya da üç bölmeli, üzeri küçük kubbe veya tonozla örtülü, revaklı giriş bölümleri bulunmaktadır. Birçok erken dönem camisinin, giriş
cephesinde harim duvarı uzatılarak giriş revaklarının yanları kapatılmıştır. Bu yapıların duvarları Bizans geleneğinde olduğu gibi,
genellikle tuğla hatıllı kaba yontu taş ile örülmüştür. Kubbeleri ise,
sonradan kurşunla değiştirilmiş olsa bile yine Bizans geleneğinde
olduğu gibi kiremitle örtülmüştür. Tek kubbeli camilerin dış görünüşü sade, şatafatlı cephe plastisitesinden uzak bir ifadeye sahiptir. Duvar cephesinin bütünlüğünü sadece küçük pencere boşlukları bozmaktadır. Ancak, bu pencere boşlukları duvarın masifliğini
yumuşatacak boyutlarda ve biçimde değildir. Bu yapılarda, yarım
küre kubbenin, kare duvarlardan kubbeye geçişin konstrüktif öğesi tromplar ve Türk üçgeni kuşaklardır. Osmanlıların Bursa’da sur
içinde inşâ ettirdikleri tek kubbeye sahip ilk yapısı, Orhan Bey’in
ağabeyi Alaaddin tarafından 1326 tarihinde yaptırılan Alaaddin
Camii’dir.

Görsel 2: Tek kubbeli Alaaddin Camii (Bursa) planı ve görünüşü.

Osmanlı camilerinin ilk örneği olma özelliğini taşıyan Alaadin Camii, yalınlığı sayesinde Selçuklu Dönemi camilerinden tümüyle ayrılmıştır. Kenarları 8 metre uzunluğunda kare biçiminde bir yapı
olup, dört adet trompla doğrudan duvarlara oturan bir kubbeyle
taçlandırılmıştır. Girişinde, üç kemerli bir revaktan oluşan son cemaat yeri bulunmaktadır. Son cemaat yeri uygulaması ilk kez bu
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camide gerçekleştirilmiştir. Bu yapıyla birlikte Osmanlı camilerinde temel üslûp belirlenmiş olup, dört duvarla çevrilen ve üzeri kubbeyle örtülen mekânlarda plan bütünlüğünün bu şekilde korunacağı ortaya çıkmıştır. Hatta Osmanlı camileri bu yaklaşımla Bizans
simgeselliğini, yani kare biçimindeki yeryüzünü örten gök kubbeyi
de kullanabileceklerdi. Tek değişiklik haç plana gerek kalmamasıydı, zaten bu farklılık da mekânın bütünleşmesini sağlamaktaydı.
Kenarları dört kemerle birbirine bağlanmış bir kareye oturan yarım küre biçimindeki kubbe, Sasaniler Dönemi’nde İran’daki ateşgedelerin benzeri olduğu görülmektedir. Oysa, Arap-İslâm camisi
genişletilebilir çok ayaklı planıyla ve çok sayıda kişiyi bir araya getirme isteğinin dayatmasıyla böyle bir planı asla benimsememiştir.
Ancak İran’da, küçük bir yüzeyi örtebilen bir kubbeyle taçlandırılan bu tek başına kare alana sadece türbelerde rastlanmaktaydı. Bu
plan Anadolu’da ilk kez, Konya’daki bazı küçük Selçuklu camilerinde uygulanmıştır. Hacı Ferruh Bey’in 1215’de yaptırdığı cami, her
bir kenarı 7 metre uzunluğunda bir kareden oluşuyordu; kubbeli ve
girişinde bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Ancak bütün kenarları kapalı olup, Selçuklu tarzında bezenmiş büyük bir taç kapıdan
içeriye girilmektedir. Alaaddin Camii tek kubbesi ve son cemaat
yeri olan planıyla bütün Anadolu’da sadece üç Selçuklu Camii’nde
kullanılan örneğe uygun olarak yapılmıştır ve daha sonra mutlak
egemen olacak bir planın da öncüsü olmuştur. Revaklı son cemaat
yeri uygulaması, XIX. yüzyıla kadar Osmanlı camilerinde kesin bir
kural sayıldı ve Osmanlı mimarisinin temel eğilimi, olabildiğince
büyük ve bütünleşmiş mekânlar meydana getirmek, bunun için de
mümkün olduğu kadar büyük kubbeler yapmak olmuştur. İznik’in
alınmasından hemen sonra burada yaptırılan ilk tek kubbeli yapı
ise, 1334 tarihinde inşâ ettirilen Hacı Özbek Camii’dir. Hacı Özbek
Camii, Selçuklu mescidlerinin etkisinde kalmıştır. Duvarlar, araları
tuğla hatıllı ocak taşları kullanılarak inşâ edilmiştir. Caminin yapımında erken Osmanlı Türk yapı sanatında çok kullanılan, taşların
aralarına dikine tuğla konulması tekniği uygulanmış, kemerlerde
son dönem Bizans yapı sanatında yaygın olan bir küfeki taşı arasına
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üç tuğla konulması suretiyle meydana getirilen örgü kullanılmıştır. Bu da Erken Dönem Osmanlı yapılarında yerli Bizanslı duvarcı
ustalarının çalıştırıldığını göstermektedir. Hacı Özbek Camii kare
planlı, içten ölçüleri yaklaşık 7,50 metre olan bir ibadethanedir. İlk
yapıldığında yanları duvarlarla kapatılmış, iki mermer sütuna dayanan ve üç kemerle dışarıya açılan son cemaat yeri batısında yer
almakta iken, 1959 yılında yol genişletme çalışmaları esnasında yıkılarak kuzeyine eklenmiştir.

Görsel 3: İznik Hacı Özbek Camii planı ve görünüşü.

Bursa’da inşâ edilmiş erken döneme ait öncül tek kubbeli yapılara,
Bursa İbrahim Paşa Camii, İbni Bezzaz Camii ile XV. yüzyıl ortalarına doğru Sultan II. Murad Dönemi’nde yapılan Bursa Yiğit Köhne
Camii örnek olarak verilebilir.

Görsel 4: Bursa Yiğit Köhne Camii plan ve görünüşü.
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Diğer yandan, tek kubbeye sahip Osmanlı erken dönem türbeleri
de ilk olarak Bursa’da inşa edilmiştir. Yıldırım Beyazıt Türbesi ve II.
Murat Türbesi kare plana, Cem Sultan Türbesi altıgen plana, Şehzade Ahmet Türbesi sekizgen plana sahiptir.

Görsel 5: II. Murat Türbesi planı (Wilde 1909)

Görsel 7: Yıldırım Beyazıt Türbesi

Görsel 6: II. Murat Türbesi görünüşü

Görsel 8: Şehzade Ahmet Türbesi

Görüldüğü gibi erken dönem türbeleri, erken dönem camileri gibi
dörtgen plana sahip olmakla beraber, altıgen ve sekizgen plana sahip olan türbelerde bulunmaktadır. Bu türbelerin duvarları almaşık düzende olmasına karşın, bu döneme ait Yeşil Türbe ise sekizgen plan şemasına sahip olup duvarları çini kaplıdır.
Klasik dönemde de türbeler, Bursa’da ortaya çıkan şemaların devamı olarak yine dörtgen ya da sekizgen planda inşa edilmiş olmakla beraber, duvarları genellikle mermer kaplama olmuştur. Bu
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türbelere Kanunî Sultan Türbesi, Haseki Hürrem Sultan Türbesi,
Sokullu Mehmet Paşa Türbesi, I. Abdülhamid Türbesi örnek olarak
verilebilir.

Görsel 9: Yeşil Türbe planı (Wilde 1909). Görsel 10: Yeşil Türbe görünüşü.

4.2. Çok Kubbeli Yapılar
Bursa’da inşâ edilen çok kubbeli yapılar, birden çok ünitesi bulunan
dolayısıyla birden çok kubbe modülüne sahip yapılardır. Bu yapıları
eş büyüklükte çok kubbeli yapılar, eş büyüklükte olmayan çok kubbeli yapılar olarak iki başlık altında değerlendirmek mümkündür.
4.2.1. Eş Büyüklükte Çok Kubbeli Yapılar
Bu yapılar, eş büyüklükteki kubbelerden oluşan ünitelerin, birer
modül olarak tekrar edilmesi esasına dayanmaktadır. Kubbe modülleri eşit açıklığa sahip bulunmaktadır. Bu yapıların iç mekânı
âdeta bir sütun ormanını andırmaktadır. Bu yapıların en önemlileri Ulu camilerdir. Bir başka deyişle, çarşı içinde yapılan bu camilerin Cuma camileri olarak düşünüldükleri söylenebilir. Ulu cami
tiplerinin Osmanlı Dönemi erken örneklerinden en önemlisi, 1399
yılında Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan Bursa Ulu Camii’dir.
Bursa Ulu Camii 20 adet kubbeye sahiptir.
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Görsel 11: Çok kubbeli Ulu Camii (Bursa) planı ve görünüşü.

Benzer şekilde medrese yapıları da öğrenci odalarının ve avluya
bakan revakların üzerindeki kubbeleri eş büyüklüğe sahip olup,
sadece ana sınıf olarak kullanılan mekân üzerinde bulunan kubbe
diğerlerine göre daha büyüktür.

Görsel 12: Muradiye Medresesi.

Diğer yandan han, bedesten, çarşı gibi ticaret amacıyla kullanılan
yapıların üst katlarında bulunan, konaklama veya perakende satış
yapılan odaların üzerinde bulunan kubbelerle, bu yapıların avluya
bakan revaklarının üzerindeki kubbeler de eş büyüklüktedir. Bursa Bedesteni 14 adet eş büyüklükte kubbeye sahiptir. Koza Han’ın
üst kat revaklı koridorunun üzerinde 40 adet eş büyüklükte kubbe
bulunmaktadır.
4.2.2. Eş Büyüklükte Olmayan Çok Kubbeli Yapılar
Bu yapılar, Osmanlı toplumu tam anlamıyla oluşmadan önce gelecekteki varlığını tanımlayan ve Osmanlı mimarlığında geleceği
yönlendirici hamleler olarak ortaya çıkmıştır. Bunların en önemlileri, hamamlar, imârethâneler ve ilk örnekleri kurucu başkent
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Bursa’da inşâ edilen Orhan Camii gibi ters “T” tipi planlı zaviyeli
camilerdir.

Görsel 13: Ters “T” tipi plana sahip Orhan Camii planı ve görünüşü.

4.2.2.1. Zaviyeli Camiler
Özellikle, erken Osmanlı Dönemi’nde, gerek tek üniteli, gerekse
çok üniteli yapıdan daha kompleks bir yapı tipi gelişmiştir. Bu yapılar Osmanlı mimarisinde Bursa’da ortaya çıkan öncül yapılar olan
zâviyelerdir. Sultanlar tarafından yaptırılan, “imâret” adını taşıyan
daha çok törenle ibadeti birleştiren ve külliye kapsamına yer alan
yapılardır. Bursa tipi cami, kanatlı ya da ters “T” planlı yapı olarak
adlandırılmaktadır. İki ya da daha çok fonksiyonlu kullanıma sahip
olan bu yapılar, aynı zamanda dış kitle biçimi ve iç mekân oluşumu
bakımından “çapraz mihferli” yapı olarak da adlandırılmaktadır.
Bu yapılarda havuzlu orta mekân ile ibadet edilen mihraplı mekân
ölçüleri birbirine eşit olmadığından, bu mekânların üzerini örten
eş büyüklükte olmayan çift kubbeler bulunmaktadır. Bu yüzden
bu yapıları büyük çift kubbeli yapılar olarak tanımlamak da mümkündür. Yapıdaki diğer mekânların üzerini örten kubbeler ise, daha
küçük boyuttadır. Osmanlı Devleti’nin erken dönemlerinde birden
çok kubbeli Türk yapı tarzının ilk modeli olarak Bursa’da ortaya çıkan ve tanınmış ilk örnekleri Bursa’da inşâ edilmiş bu tür yapıları
daha doğru anlayabilmek için, bu yapıların menşei, mimari, sanat
ve fonksiyonel özelliklerinin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir.
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Bu bağlamda, İslâm dininin özünde bulunan cemaat fikri, Hz.
Muhammed’in birçok hadisiyle de desteklenerek önemine işaret
edilmiştir. İlk ortaya konan Medine’de Mescid-i Nebevî, Şam Emeviye gibi âbidevî İslâm mabedlerinde de bu fikre uygun olarak yatık
dikdörtgen plan şemasının kullanıldığı görülmektedir. Erken Dönem Osmanlı yapılarında bu şemanın tersine ve de cemaat fikrine
hiç uygun olmayan, kanatlı veya zâviyeli tipte girift plan tipi gösteren camilerin yapılmış olması bir tartışma başlatmış ve bunların
cami olarak inşâ edilmediği dahi ileri sürülmüştür. Erken devirde
bir çok tasavvuf ve tarikat ehlinin başkent Bursa ve İznik gibi şehirlere akın akın gelmesi de bu yapıların fütüvvethâne olduklarını
yahut hem zâviye ve hem de cami ya da hükümet konağı, mahkeme yapısı olarak yapıldığını düşündürmüş ve sonuçta zâviyeli cami
anlayışı hâkim olmuştur. O devir şartlarında tarikat ileri gelenlerinin, Osmanlı padişahlarını ya da beylerini etkiledikleri ve bunun sonucunda çok fonksiyonlu bu yapıların ortaya çıkmış olması
da düşünülmektedir. Osmanlı’nın ilk kuruluş ve yayılış devrinde
hâkim durumda olan, XVI. yüzyıl içerilerinde Kanunî Sultan Süleyman Devri’ne kadar uzanan bu mimari tipin, imparatorluk idaresi
tam olarak kurulup yerleştikten sonra kayboluşunda, bu binaların
aynı dönemdeki bir takım sosyal müesseseler ile ilgili olması ve bu
müesseselerin daha sonraki dönemlerde asıl işlevlerini kaybetmesinin etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Bu yüzden, Bursa’da
ve daha sonra Anadolu’nun diğer kentlerinde, Balkanlar’da, Halep
ve Rodos’ta inşâ edilmiş bu yapıların normal cami ve mescid tiplerinden farklı olarak muhakkak ki ibadet dışında farklı bir amaca
yönelik işlev de düşünülerek tasarlanmış, bir dinî bina çeşidi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu tip binalar esas itibarıyla,
özellikle erken dönem örneklerinde görüldüğü gibi, aynı aks üzerinde birbirini takip eden ve her biri bir kubbe ile örtülü iki ayrı
mekândan ve bunlardan ilk giriş tarafında olanlarının iki yanına
bitişik yine kubbeli küçük odalardan ya da eyvanlardan meydana
gelmektedir. İmparatorluk coğrafyasında irili ufaklı 60 kadar örneği bulunan bu yapıların hemen hepsinde yukarıda belirtilen ana
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şemanın esas prensiplerini bulmak mümkündür. Bu yapılar, aynı
zamanda işlevsel nitelikleri birbirinden farklı mekânlara sahip çok
fonksiyonlu bölümlü yapılar olarak da tanımlanabilir. Zâviyeli ya
da ters “T” plan tipine sahip bu yapıların mekânsal bölümleri ve
özellikleri genel anlamıyla aşağıda açıklanmıştır.

Görsel 14: Ters “T” plan tipi.

1-Mihraplı Mekân
Mihraplı mekân, bu tip yapıların cami olarak kullanılan ibadet alanıdır. İlk kubbeli (orta avlu mekânı) mekândan enine atılmış bir
Ters “T” tipi plan (Görsel 14) kemer ile ayrılan ve en ilerideki üzeri
kubbeli ve mihraplı bölümüdür.
Mihraplı kısmın, kapı tarafındaki ilk mekândan işlev ve tüm detayları ile ayrılması istendiği görülmektedir. İki mekân arasında enine
atılmış kemer, ibadet mekânının ilk kubbeli mekândan yükseltilmiş olan döşeme seviyesi, iki mekân arasındaki tezyinat farklılığı,
kubbe geçiş elemanları, çini, kalemişi, yazı ve malakâri gibi duvar
süslemelerindeki farklılıklar bu iki mekânın bir bütün olarak görünmemesi isteğinden kaynaklanmış olduğunu göstermektedir.
Bu özellikleriyle, ibadet mekânının diğer mekânlara göre daha
önemli bir yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu tipe
sahip yapıların üstlerini her ne kadar iki büyük kubbe örtmekte
ise de, binaya ait mekânların birbirinden ayrı olması, mekânların
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farklı kotlarla bölünmesi, bu tür yapılarda mekânsal bir bütünlüğün bulunmadığının göstergesidir.
2- Kubbeli Ana Mekân, Avlu Mekânı
Esas kapıdan hemen sonra girilen ya da kapıya açılan koridor veya
holden girilen ilk kubbeli mekândır. Yapıyı oluşturan mihraplı kısım, yan odalar ve eyvanlar hepsi bu orta mekâna açılmaktadır.
Avlu, kubbeli sofa, orta ana mekân gibi isimlerle de tanımlanan
merkezi mekânın üstünü örten kubbe, diğer mekânların kubbelerinden daha yüksektir. Ayrıca bu kubbenin ortasında bir aydınlık
feneri bulunmaktadır. Avlulu mekânın döşemesi özgününde taş
olup, ortasında bir havuz bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı
gibi kubbeli orta avlu mekânın bir ibadet yeri olmadığı, mihraplı
mekâna ve farklı işlevsel özelliklere sahip diğer yan odalara ve eyvanlara giriş sağlayan merkezi bir dağıtım mekânı olduğu anlaşılmaktadır.
3- Yan Kanat Mekânları
Bunlar, eyvanlar ve odalar şeklinde planlanmış ve hepsi orta ana
mekâna açılan yan kanat mekânlarıdır. Bu mekânların özellikle
ibadet alanı olan mihraplı mekânla direkt ilişkisi bulunmamaktadır. Yan kanat mekânlarından mihraplı mekâna geçmek için önce
üzeri fener ile aydınlatılmış orta avluya girilmesi gerekmektedir.
Yan odalarda mihrap yerine ocakların bulunması, bu mekânların
ibadet dışında farklı bir işleve sahip olduğunu göstermektedir. Bu
odalarda ocakların yanı sıra nişlerin ve dolapların bulunması buraların daha çok iskâna yönelik bir amaçla kullanıldığını da göstermektedir.
Görüldüğü gibi, Osmanlı dinî mimarisinin cami tipolojisi içinde
bu yapılara ayrı bir yer vermek, bu çerçevede gelişimini değerlendirmek ve bu binaları bütünüyle bir Osmanlı cami tipolojisinde
sınıflandırmamak gerekmektedir. Orhan, Yıldırım, Yeşil ve II. Murat camilerinin de yer aldığı bu tip binalarda cami olarak sadece
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mihraplı mekân kullanıldığına göre, genel cami tiplerinin gelişmesinde sadece bu kısım değerlendirilmelidir. Eyice (1963) “Zâviye
ler ve Zâviyeli Câmiler” isimli makalesinde, bu tür eserlerin ibadet
yanında zâviye olarak kullanıldığını, yani bir şeyh tarafından idare
edilerek, misafirlere barınak olan, ücretsiz yemek verilen tabhâne
ya da imârethâne gibi özelliklere sahip olduğunu belirtmiştir. Bu
özellikleri ile bu yapıların “zâviye-cami” ya da “zâviyeli cami” olarak
isimlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade etmektedir. Bu nedenle, Bursa’da geliştirilen bu zaviye-cami tipolojilerini genel cami
mimarlığı içinde mekân problemi açısından değerlendirmemenin
daha doğru bir yaklaşım olacağı görülmektedir.
4.2.2.2. Zâviyeli Bursa Camilerinde Mekânsal ve Boyutsal
Karşılaştırma
Kanatlı ve yüksek duvarlı camiler Orhan Bey ile birlikte başlamıştır.
Kanatlı camiler, çok direkli ve dağınık plan tipinden ayrılıp, toplu
ve merkezi plan oluşturma çabasıyla daha geniş kullanılır alanların elde edilmesi amacına yönelik geliştirilen Osmanlılarla birlikte
Bursa’da doğan bir plan tipidir. Yüksek orta hacim buna bağlı diğer alçak hacimler ile mihrap kubbesinin tek başına geniş kütleden
dışarıya uzayarak “T” şeklinde plan oluşturması kanatlı camilerin
ana şemasını oluşturmuştur. İlk kanatlı cami Orhan Bey tarafından yapılan Orhan Camii’dir. Kanatlı plan şeması ile inşâ edilen I.
Murad tarafından yaptırılan Hüdâvendigâr Camii’ni Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılan Yıldırım Camii takip etmiştir. Yıldırım Camii Osmanlı mimarisinde itinalı ve dikkatli bina yapımının nüvesini oluşturmuştur. Bizans ve Selçukluların dışında tamamı kesme
taş cepheli bina yapımı Yıldırım Camii ile başlamıştır. Süslü söveler ve Bursa kemeri kullanımı da bu cami ile başlamış, yine kanatlı
tipte Çelebi Mehmed tarafından yaptırılan Yeşil Camii ile devam
ettirilmiştir. Kanatlı tip camilerin Bursa’daki en son örneği 2. Murad tarafından yaptırılan Muradiye Camii’dir. Kanatlı plan tipinde
farklı dönemlerde Bursa’da inşâ edilmiş Orhan, Yıldırım, Yeşil ve
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Muradiye zâviyeli camilerini mekânsal ve boyutsal özellikleri bakımdan karşılaştırmak mümkündür. Bursa tipi, kanatlı ve ters “T”
plana sahip olan dört caminin de plan şeması, mimari özellikleri ve
iç mekân ölçüleri Tablo 2’de ayrı ayrı gösterilmiştir. Bu kapsamda,
zâviye-cami tipolojisine sahip Bursa’daki önemli 4 Sultan camisinin mekânsal ve boyutsal bağlamda özellikleri karşılaştırmalı olarak aşağıda incelenerek açıklanmıştır.
Tablo 2. Zâviyeli Bursa camilerinde mekânsal ve boyutsal karşılaştırma
Orhan Bey Camii

Yıldırım Camii

Yeşil Camii

II. Murad Camii

Plan

Plan

Plan

Plan

Görünüş
Yapım Yılı: 1339

Görünüş
Yapım Yılı: 1407

Görünüş
Yapım Yılı: 1421

Görünüş
Yapım Yılı: 1426

Kat adeti: 1

Kat adeti: 2

Kat adeti: 2

Kat adeti: 1

Kubbe Sayısı: 4

Kubbe Sayısı: 4

Kubbe Sayısı: 6

Kubbe Sayısı: 4

Yan Kanat Sayısı: 2

Yan Kanat Sayısı: 4

Yan Kanat Sayısı: 4

Yan Kanat Sayısı: 2

Oturma Alanı:
Oturma Alanı:
Oturma Alanı:
Oturma Alanı:
548 m²
1087 m²
1208 m²
737 m²
Yükseklik: 16.75 m. Yükseklik: 20.00 m. Yükseklik: 25.75 m. Yükseklik: 19.75 m.
(Ana kubbe üstü)
(Ana kubbe üstü)
(Ana kubbe üstü)
(Ana kubbe üstü)
Orta avlulu mekâna Orta avlulu mekâna Orta avlulu mekâna Orta avlulu mekâna
açılan eyvan sayısı: açılan eyvan sayısı: açılan eyvan sayısı: açılan eyvan sayısı:
2
2
2
2
Orta avlu mekân
Orta avlu mekân
Orta avlu mekân
Orta avlu mekân
planı: Kare
planı: Dikdörtgen
planı: Kare
planı: Kare
Dış duvar örgüsü:
Dış duvar örgüsü:
Dış duvar örgüsü:
Dış duvar örgüsü:
Moloz taş-tuğla
Kesme taş-tuğla
Kesme taş
Mermer kaplama
örgü
örgüsü
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Tablo 2’de de görüldüğü gibi, kanatlı tipe sahip olmasına rağmen 4
caminin plan şemalarında belirgin farklılıklar görülmektedir. Ancak Orhan Camii ile 2. Murad Camii, Yıldırım Camii, ile de Yeşil Camii plan kurgusu olarak birbirlerine oldukça benzemektedir. Orhan
Camii Bursa’da inşâ edilen kanatlı camilerin ilki ve nüvesi olmakla
beraber son sultan külliyesi kapsamında inşâ edilen 2. Murad Camii de orta ana mekâna bakan eyvanlı planı ve tek katlı olması nedeniyle daha çok Orhan Camii’ne benzemektedir. Birbirine benzer
Orhan Camii ile 2. Murad Camii planlarında görünen ortak nokta,
kotları zemine göre birbirinden farklı yüksekliklerde olmasına rağmen, mihraplı alanla birlikte 3 adet eyvanın orta avlulu mekâna
açılmasıdır. Bu nedenle her iki camide de avlulu mekânlar kareye
yakın bir plana sahiptir. 2. Murad Camii Bursa’daki en son Sultan
camisi olmasına rağmen, plan kurgusu, kat sayısı, oturma alanı ve
mekânsal ölçüleri bakımından, zâviye-camilerin ilk örneğine benzeyen bir tasarım anlayışıyla planlanmıştır. Zâviye-cami planına
sahip Yıldırım ve Yeşil camilerinin ikinci katında bulunan hünkâr
mahfilinin, tek katlı olarak planlanmış Orhan ve 2. Murad camilerinde bulunmayışı, her iki caminin tasarımında sultanı cemaatten
ayırmayan mütevazı ve insancıl bir anlayışın söz konusu olduğunu
göstermektedir. Orhan ve II. Murad camilerinde planlama anlayışında görülen benzerlikler gibi, Yıldırım ile Yeşil camilerine ait
plan şemalarında da birbirine benzeyen özellikler bulunmaktadır.
Her iki caminin de orta ana mekânına bakan, mihrapla birlikte 3
adet eyvan ve eyvanların yanında karşılıklı iki adet oda bulunmaktadır. Bu nedenle bu iki caminin orta ana mekânı, karşılaştırma
yapılan diğer iki camiye göre daha büyük bir alana sahiptir. Orhan
Camii’nde dar bir giriş holünden ana mekâna doğrudan girilirken,
II. Murad Camii’nde dar bir giriş holünden sonra orta ana mekâna
girilmektedir. Bu camide yan kanat odalarına giriş, diğer camilerde
olduğu gibi, orta ana mekâna açılan eyvanlardan değil eyvanlarla
bağlantılı bir iç koridordan girilmektedir. Yıldırım Camii’nde giriş
holü geniştir. İki küçük yan hücreye giriş holünden girilebilmektedir. Orta ana mekâna girişin sağında ve solunda dar alanda üst kata
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çıkan merdivenler planlanmıştır. Yıldırım Camii’nde girişin planlaması, bu camiyi Orhan ve II. Murad camilerinden ayıran en önemli
özelliklerin başında gelmektedir. Plan şeması ve kat adedi olarak
Yıldırım Camii’ne benzeyen Yeşil Camii ise, karşılaştırma yapılan
zâviyeli camiler içinde girişi en iyi planlanmış olanıdır. Dar da olsa
bir giriş holünden sonra, hole açılan doğu ve batı yönünde uzayan
bir koridorun ucundan yan hücre odalarına girilmektedir. Üst kata
çıkan merdivenler ise yine bu koridorda oluşturulan yan eyvanlarda simetrik düzen oluşturularak yapılmıştır.
Zaviyeli bu camiler, büyüklüklerine göre değerlendirildiğinde;
Tablo 2’de de belirtildiği gibi karşılaştırma yapılan kanatlı camiler
içerisinde en küçük kullanım alanına sahip olanı Orhan Camii’dir.
En büyük oturma alanına sahip olanı ise Yeşil Camii’dir. Orhan
Camii’nin oturma alanı 548 m² iken, Yeşil Camii’dir. oturma alanı
1208 m²’dir. Yeşil Camii’ni 1087 m² oturma alanı ile Yıldırım Camii
737 m² oturma alanı ile II. Murad Camii izlemektedir. Ayrıca, yapı
yüksekliği açısından ele alındığında, Orhan Camii’nin kubbe üstü
zeminden yüksekliğinin 16,75 metre Yeşil Camii’nin ise, 25,75
metre olduğu görülmektedir. Yeşil Camii’nin kubbe yüksekliğini
20,00 metre ile Yıldırım Camii 19,75 metre yüksekliği ile II. Murad Camii izlemektedir. Dış cephe kaplama malzemesi olarak ele
alındığında ise, Orhan Camii dış cephe kaplama malzemesi moloz
taş ve tuğla sıralarından oluşan basit bir örgü sistemi iken, Yeşil
Camii’nin dış cephesi kubbeler dışında tamamen sarı mermer ile
kaplanmıştır. Bu özellik, plastik tezyinatla düzenlenmiş ve tüm
yapıya su mermeri benzeri görünüm vermiştir. Yıldırım Camii’nin
dış duvar örgüsü düzgün kesme taş, II. Murad Camii’nin dış duvar
örgüsü ise düzgün kesme taş ve tuğla sıralarından oluşmuştur.
4.2.2.3. Hamamlar
Eş büyüklükte olmayan çok kubbeli yapılardan olan hamamlar,
Türk kentini tanımlayan önemli yapılar arasındadır. Hamamlar,
camilerden sonra gelen en etkili büyük mekânlardır. Kazan ve kül163
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han dışında, hemen her mekânın üzerinde bir kubbe bulunmaktadır. Hamamlarda kullanılan mekânların büyüklükleri birbirinden
farklı olduğundan, bu mekânların üzerini örten kubbeler de eş büyüklükte değildir. Hamamların en büyük ve görkemli kubbesi soyunmalık bölümündedir. Burada kullanılan kubbe, merkezi planlı
mekânın en güzel örneklerindendir. Halvet gibi küçük mekânların
üzerinde ise küçük kubbeler bulunmaktadır. Bursa Orhan Bey Hamamı, farklı büyüklükte 11 adet kubbeye sahiptir. Bursa Ördekli
Hamamı, biri yarım kubbe olmak üzere eş büyüklükte olmayan 12
adet kubbeye sahiptir.

Görsel 15: Ördekli Hamamı planı.

Görsel 16: Ördekli Hamamı görünüşü.

5. Sonuç
Osmanlı kültürünün ürettiği en önemli ürünlerin başında anıtsal
kubbe mimarlığı gelmektedir. Kaynağı ne olursa olsun Osmanlı
mimarlığında kubbe, yapıları taçlandıran ve yapının bütün biçimlenmesini yöneten ana öğe olarak ortaya çıkmaktadır. Kubbe, imparatorluğun hâkim olduğu coğrafyada kullanım amaçları farklı
da olsa tüm yapılarda, detayları fazla değiştirilmeden kullanılan
evrensel örtü öğesidir. Kubbeyi, Osmanlı’nın kurucu şehri olan
başkent Bursa’daki ilk örneklerinden başlayarak, geç dönemlere
kadar yapısal saflığıyla kullanan tek uzun ömürlü üslûp Osmanlı
Dönemi’dir.Osmanlı mimarlığında kubbeli yapıların ortaya çıkması birbirini izleyen, fakat birbirlerinden belirgin çizgilerle ayrılan
aşamaları içermektedir. Anıtsal kubbe mimarlığının önemli örneklerini oluşturan Bursa Yeşil Zâviye-Cami, Süleymaniye, Nuriosmaniye, Ortaköy Camii gibi ürünler süreklilik şemasına dayalı olarak
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birbirinden farklı kültür çağlarını ifade etmektedir. İstanbul’un
fethine kadar, özellikle “Bursa Çağı” olarak nitelendirilebilecek dönemde, daha çok toplumsal gereksinimler doğrultusunda mimariyi
yaratan koşulların tanımlanması, Osmanlı mimarlığının doğuşunu
ve doğasını açıklayan temel unsurların başında gelmektedir. Orta
Çağ Anadolusu’ndan fethedilen şehirlere dek uzanan geleneksel
işlevlerin gerektirdiği mekân ihtiyacının, yerel inşaat teknolojileri
kullanılarak karşılanması Osmanlı mimarlığının ortaya çıkmasını
sağlamıştır.
Osmanlı mimarlığının oluşumunu sağlayan eserlerin başında tek
kubbeli yapılar ile zâviyeli camiler gelmektedir. Bu yapılar Osmanlı anıtsal kubbe mimarlığının gelişimini sağlayan öncül eserlerdir.
Osmanlı mimarlığında kubbe ilk kez başkent Bursa’da kullanılmış,
gelişim sürecinde anıtsal mimarlık kültürünü oluşturan öncül
kubbeli yapılar da Bursa’da inşâ edilmiştir. Osmanlılar tarafından
Bursa’da inşâ edilen ilk kubbeli yapı, Osman Gazi’nin oğlu Alaaddin
Bey’in Bursa’da sur içinde 1326 yılında yaptırdığı, tek kubbeli ana
mekânı ve üç gözlü son cemaat yeri olan Alaaddin Bey Camii’dir.
Osmanlı dinî mimarisinde hemen hemen tüm camilerde yer alan
son cemaat yeri anlayışının da ilk kez bu camide uygulandığı görülmektedir. İznik’te inşâ edilen ilk tek kubbeli yapı ise, 1334 tarihinde yaptırılan Hacı Özbek Camii’dir. Ayrıca, Orhan Bey’in sur
dışına çıkarak şehri genişletmek ve ovaya doğru yaymak amacıyla
inşâ ettirdiği, ilk sultan külliyesi içinde yer alan ve 1339 tarihinde inşâ ettirilen ters “T” plana sahip çok kubbeli camisi de, daha
önce Selçuklu medreselerinde kullanılan üç eyvanlı formun, bu
defa kubbeli eyvanlarla cami planında ilk kez uygulanması açısından çok önemli bir yere sahiptir. Cami, han, hamam, medrese ve
imâretten oluşan Orhan Külliyesi diğer külliyelerin de yolunu açmış, külliyenin bulunduğu bölgeye daha sonra yine üzeri kubbe ile
örtülü birçok hanın yapılmasıyla burası uzun bir dönem Osmanlı Devleti’nin ilk ticaret merkezi olmuştur. Orhan Bey tarafından
kentsel gelişimi sağlamak amacıyla Bursa’da yaptırılan bu külliyede
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yer alan cami ise, Osmanlıların zâviyeli cami plan tipinin ilk örneğini oluşturmuştur. Kanatlı, avlulu ve yüksek duvarlı inşâ edilen bu
camiler Orhan Bey ile birlikte başlamıştır. Ters “T” planlı olarak da
isimlendirilen bu camiler, çok direkli ve dağınık plan tipinden ayrılıp toplu ve merkezi plan oluşturma çabasıyla daha geniş kullanılır
alanların elde edilmesi amacına yönelik geliştirilen Osmanlılarla
birlikte Bursa’da doğan bir plan tipidir. Yüksek orta hacim buna
bağlı diğer alçak hacimler ile mihrap kubbesinin tek başına geniş
kütleden dışarıya uzayarak “T” şeklinde plan oluşturması, kanatlı
camilerin ana şemasını ortaya çıkarmıştır. Orhan Bey’den itibaren
sultan külliyeleri kapsamında üretilen Yıldırım, Yeşil ve Bursa’daki
son sultan külliyesi içinde yer alan II. Murad Camii, zâviyeli cami
plan tipinde geliştirilen Türk kubbeli yapı sanatının öncül örnekleri olmuştur.
Osmanlı mimarlığında geleceği yönlendirici hamleler Orhan Bey
Dönemi’nde başlamıştır. Ancak, Osmanlı anıtsal mimarlığının
bir üslûp belirleyecek şekilde değişmesi ise, ilk olarak Yıldırım
Dönemi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde inşâ edilen Yıldırım
Zâviyesi gibi bir yapı, ne Bizans’ın ne de Selçukluların tasarlayabileceği türde bir yapı değildir. Bundan dolayı, Yıldırım Dönemi ile
birlikte Bursa artık bir fetih merkezi olmaktan çıkıp, bir başkent
olma yoluna girmiştir. Fakat, Osmanlı mimarlığının ilk gelişim sürecinde, aslında içten olgunlaşma olarak nitelendirilebilecek klasik
çağ öncesi dönem, esaslı değişimi hızlandıracak boyutlara ulaşmamıştır. İstanbul’un fethinden sonra Ayasofya örneği bile değişimi
hızlandıracak fazla bir etki yaratmamış, Fatih Camii ve Beyazıt
Camii’ne ait tasarımlar dahi örtü şeması benzerliği dışında geçmişi
yok edecek düzeyde bir etki sağlamamıştır. Osmanlı mimarlığında değişim Mimar Sinan ile birlikte başlamış ve evrenseli üretme
aşamasına Sinan’ın tasarımlarıyla ulaşmıştır. Osmanlı Klasik Çağı
olarak isimlendirilen bu dönem Mimar Sinan’la eşdeğerdir. Klasik Dönem Osmanlı Mimarlığı, Sinan’ın yapılarıyla tanımlanmış
ve onunla biçimsel potansiyelinin en üst düzeyine erişmiştir. Bu
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bağlamda, Osmanlı Dönemi kubbeli mimarlık kültürü dünyanın
her yerindeki bu tür ürünlerle hem boyut hem örgütlenme hem de
biçim açısından boy ölçüşebilecek niteliktedir. Ancak, Osmanlı kültürünün mimari kimliğini oluşturan anıtsal kubbeli yapıların, ilk
zamanlardan başlayarak geç dönemlere kadar, Bursa, İznik, Edirne
ve İstanbul gibi başkentlerde toplandığı görülmektedir. Bu nedenle
Osmanlı anıtsal kubbe mimarisini bir başkentler mimarisi olarak
tanımlamak mümkündür.
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Şehrengizlerden Bursa’ya Bakış
Ali Cançelik*
Giriş
Şehr-engîz, Farsça şehr ve engîz kelimelerinden oluşur. -engîz karıştıran, harekete getiren mânâsına gelmektedir.1 Klasik Dîvan Şiiri üslûbuna göre tevhid, münâcâat, na’t, dönemin padişahlarına
ve ileri gelenlerine övgü yer almaktadır. “Âgâz-ı dâsitân” olarak adlandırılan asıl mevzunun ele alındığı bölümde şehrin üstünlükleri,
semtleri, tabiî güzellikleri, mekânların ve mimarî eserleri anlatılır.
Ayrıca şehirlerin sosyal ve kültürel tarihleri, insan ve toplum tipleri hakkında da bilgiler verilir. Hâtime kısmında dua ile bitirilen
şehrengizler, gelenekleri, âdet ve inançları aktarması dolayısıyla
Osmanlı kültür tarihî için oldukça önemlidir.2
Şiir üzerinden bir dönemi incelemek aslında araştırmacıya farklı
boyutlara giriş sağlamaktadır. Aliya İzzetbegoviç’e göre bir dâhilî
bir de hâricî tarih vardır ve şiir olmaksızın bir dönem hakkında
tam bir bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Ona göre tarih, tarihçilere hayat, şairlere bırakılmalıdır; zira şairler, geçmiş gitmiş bir
*

1
2

(Dr. Öğr. Üyesi) Kocaeli Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslâm Tarihî ve Sanatları
Bölümü.
http://lugatim.com/s/engiz. Çevrimiçi, 25.01.2018.

Agâh Sırrı Levend, Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Şehrengizlerde İstanbul,
İstanbul Fethi Derneği, İstanbul 1958, ss. 13-14; Bayram Ali Kaya, “Şehrengiz”,
DİA, C. 38, 2010, ss. 461-462.
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hayatın tarihte asla bulunamayacak hakîkatlerini sunmaktadır. Bu
hakîkatlerde zamanın mahallî özellikleri, sosyal iklimi, ruhu, teheyyüçler, coşkunluklar ve sübjektif tecrübeler yer alır.3
İncelemeye aldığımız Bursa şehrengizleri4, Lâmiî Çelebi (ö.
938/1532), İshak Çelebi (ö. 943/1537), Çalıkzâde Mehmed Mânî
(ö. 1008/1599), İsmail Beliğ (ö. 1142/1729) ve Nâzik Abdullah’a
(ö. 1098/1686-87) ait eserlerdir. Şehrengizlerde, padişah ve
şehzâdeler, şehrin idarecileri, müderris ve tarikat ehli olanlar,
şehrin ileri gelenleri, meslek sahipleri, din büyüklerinin türbeleri,
camiler, medreseler vb. mekân tasvirleri; şehrin tabiî güzellikleri,
dağları, ovaları, yayları, nehirleri; çeşme, han, hamam kaplıcalar;
şehrin mevsimleri ve mevsim değişikliklerine bağlı olarak şehirdeki sosyal hayatta yaşanan değişimler konu alınmıştır. Nâzik
Abdullah’ın yaptığı gibi nadir de olsa hayâlî mekân tasvirleri ve soyut benzetmeler de yer almaktadır.
Şehrengizlerde karşımıza üç temel kavram çıkmaktadır: Temâşâ,
tenezzüh ve nezâhettir. Bu üç kavram, şehrin ve bir şehirli olarak
şairin arasında cereyan eden ilişkidir. “Bakıp seyretme, zevkle, hayranlıkla seyretme, izleme”5 mânâsına gelen Temâşâ ve “Eğlenmek
için gezip dolaşma, gezinti”6 mânâsındaki tenezzüh, şehirlinin şehirdeki güzellikleri seyretmesi onların arasına karışması ve nüfuz
etmesini ifade etmektedir. “Ahlâk temizliği, temizlik, saflık”7 anlamını karşılayan Nezâhet ise şehirlinin şehrin güzelliklerine yaptığı
nüfuz çabasının kendisinde akis bulmasıdır. Bu akis, ruhî ve ahlâkî
temizliktir. Şehirlinin ruhunda hissettiği tabiatın nezâheti, insanın elinden çıkan yapılara sirayet etmek suretiyle bedenî/maddî
temizliğe dönüşmektedir. Çünkü tabiî güzellikler, insanın yapıp
ettiklerine bir ölçü oluşturmaktadır.
3

Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım: Zindandan Notlar, Klasik Yayınları, İstanbul 2006, ss. 17-18.

5

http://lugatim.com/s/Tema%C5%9Fa. Çevrimiçi, 25.01.2018.

4
6

7

Metin Akkuş, “Türk Edebiyatında Şehrengizler ve Bursa Şehrengizleri”, Atatürk
Üniversitesi, SBE, Basılmamış yüksek lisans tezi, Erzurum 1987.
http://lugatim.com/s/Tenezz%C3%BCh. Çevrimiçi, 25.01.2018.

http://lugatim.com/s/Nezahet. Çevrimiçi, 25.01.2018.
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Şehirli/şair, şehre baktığı zaman sürekli bir hayranlık halinde olduğunu hissettirmekte veya ifade etmektedir. Şair ile şehir arasında
mekanik değil duygusal bir bağ görülmektedir. Bu ise şehrin muhafazası ve tabiî güzellikleriyle devamı için aslında olmazsa olmaz bir
ilişki biçimidir. Zira aidiyet, şehirlinin şehre bağlılığının ve güzelleştirme düşüncesinin temelini oluşturmaktadır.
Lâmiî Çelebi, Şehrengiz-i Mevâzı’-ı Şerîfe-i Brusa
Sânihullâhu Teâlâ ‘ani’l-be’sâ
“Şehrengiz-i Mevâzı’-ı Şerîfe-i Brusa Sânihullâhu Teâlâ ‘ani’l-be’sâ”
adını taşıyan Lâmiî Çelebi’nin8 eserinde, şehrin maddî, mânevî ve
sosyal dokusunun ana hatlarıyla karşılaşılmaktadır. 1-32. Beyitlerde, münâcâat ve na’t bölümünde Cenâb-ı Allah’a medh ü senâ eder
ve duasını arz edilir; Hz. Peygamber Efendimiz övülür ve O’nun
hürmetine Cenâb-ı Allah’tan Bursa’nın her zaman taze bir mahbûb
olarak var edilmesi istenir:
İlâhî sandur dün gün penâhum
Kapundan gayrı yokdur secde-gâhum9
“Allahım, gece gündüz sığınağım sensin; kapından başka bir secde edecek yerim yoktur.”
33-68 arası beyitlerde, eseri neden telif ettiğini belirtir ve padişahın gelişinden haberdar olduğunu ifade eder. Kanûnî Sultan
Süleyman’ın şehri ziyaretini anlatır; Sultan’ın ve veziri İbrahim
Paşa’nın övgüsüne geçer:
8

9

Lâmiî Çelebi (ö. 938/1532): “Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan dîvan şairi ve Nakşibendî şeyhidir. 878 (1473) yılında Bursa’da doğdu. Asıl
adı Mahmud’dur. Babası II. Bayezid’in hazine defterdarı Osman Çelebi, dedesi
Yeşiltürbe’nin nakışlarını yapan Nakkaş Ali b. İlyâs Ali’dir. Gençliğinde Bursa Murâdiye Medresesi’nin hocaları olan Molla Ahaveyn ile Hasanzâde Molla
Mehmed’den ders aldı. Daha sonra Nakşî şeyhlerinden Emîr Buhârî’ye intisap
etti ve Bursa’nın zengin tasavvuf ve kültür ortamında tasavvuf ile edebiyatı buluşturan bir şeyh olarak yaşadı. Çok iyi derecede Arapça ve Farsça bilmektedir. ” Günay Kut, “Lâmiî Çelebi”, DİA, C. 27, İstanbul 2003, ss. 96-97.
Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 79.

175

ESENLER ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Gel ey cân saç dilünden dürr ü gevher
Çün aldun makdem-i şehden haberler10
“Ey can, dilinden inci ve mücevher saç, çünkü padişahın gelişiyle ilgili
haberler aldın.”
Haber aldun ki şâhenşâh-ı devrân
Gelürmiş Bursa şehrine ide seyrân11
“Dünya şahlarının şahının Bursa’ya gezmek için geleceğini haber aldın.”
69-187 arası beyitlerde Bursa’nın dağ, pınar, göl, vadi ve yaylarından oluşan tabiî güzelliklerine yer verilir. Osmanoğullarına gelene
kadar anlattığı türbe ve kabirlerin sahipleri hakkında da bilgi verilir. Seyyid Muhammed el-Buhârî (b. 297-311) ve Şeyh Abdüllatif
Kudsî (b. 330-335) bunlardandır. Ulu Camii’den bahsettiği beyitlerde caminin kurrâ ve müezzinlerini de anlatmaktadır (b. 367377). 382-463. beyitlerde daha sonra Bursa’nın tarihinde önemli
yere sahip tarihî şahsiyetlere, Osmanlı sultanlarından Sultan Osman, Sultan Orhan, Sultan Murad ve Yıldırım Bâyezid’den söz edilir. Sultanların sıradan şah olmadıkları, velâyet sahibi oldukları ve
herkese ihsan ve lütufta bulundukları ifade edilir:
Olar sanma mücerred şâhlardur
Velâyet sahibi âgâhlardur12
“Onların sadece bir padişah olduklarını zannetme, onlar velâyet sahibi
(velî), uyanık (basiret sahibi, sırlara vâkıf) kimselerdir.”
Lâmiî Çelebi, şehrin dinî, tarihî ve kültürel yönlerini ve tabiî güzelliklerini anlatmış, diğer şeherengiz yazarlarından farklı olarak
meslek erbabına ve güzellere yer vermemiştir. Şehrin maddî ve
mânevî dokusunu hissiyatıyla birlikte yansıtmıştır. Şehrengizde
sultanlar ve medrese ehlinin ön plana çıktığı görülmektedir. Ona
10
11
12

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 82.
Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 82.

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 118.
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göre medreseliler hayata nüfuz etmiş, yaygın (b. 189) ve hayatın
türlü problemlerine çözüm üretmiş insanlardır:
Cihân müşkillerin tefsîr iderler
Hakîkat sözlerin tahrîr iderler13
“Dünyanın sorunların izah ederler, hakîkat sözlerini yazarlar.”
Bu beyit, Bursa’daki medrese ve ilim hayatının sosyal hayatla olan
yakınlığını ve iç içeliğini göstermektedir.
Dinî şahsiyetlerin ve mekânların sosyal hayata tesiri ve katkısını Taceddin Dergâhı ve Musa Baba’nın geçtiği beyitlerde görmek
mümkündür. Taceddin Dergâhı’nın temizliğini mevâlî diye isimlendirilen molla ve âlimler görmektedir (b. 205). Musa Baba, insanların hastalığına şifaya vesile olmaktadır:
Binâsı hizmetün idüb mevâlî
Kılubdur ol yeri cennet havâli14
“Binasının hizmetini ilim adamları, mollalar görmekte ve orayı cennet
mekânı haline getirmektedir.”
Seher bir dem nefes urmaz deminsüz
Saglamaz hasta cânlar merheminsüz15
“Seher yerli onsuz bir an bile esmez, hasta canlar onun merhemi olmadan iyileşmez.”
Sivil, siyâsî ve dinî mimarî yapıların tasvirinde su, güneş, hava, yeşil
ortak elemanlardır. Her yapıda bu unsurların varlığı hissedilmektedir. Sarây-ı Sultân başığı altında yapılan tasvirde, saray padişahın
ayrılığından âşığa benzetilmiştir. Tezyinâtı, avlusundaki havuzu ve
her köşesindeki çeşmeleri ile ön plana çıkmaktadır.

13
14
15

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 98.
Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 99.

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 101.
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Şehir evleri ve şehrin dışındaki evler, bağ ve bostanlar da tasvir
edilmiştir. Evler kubbeli (b. 291), mahalleler süslü (b. 292), camlar
aydınlık ve parlak (b. 293), her ev çeşmelidir (b. 294).
Seyyid Muhammed el-Buhârî’nin türbesi sosyal hayatın bir parçasıdır. Türbesinde çıra yanmakta ve aşk ehli kendi kandilini bu çıradan
yakmaktadır, yani mânevî terbiyede tasarrufu devam etmektedir
(b. 298); kabri süslü ve halkın ziyaret mekânıdır (b. 303-304, 310).
Mescid ve mabetler, yanan kandilleri ve Kur’ân okuyan hâfızları (b.
339-340); Ulu Camii, dışının gül bahçesi, içinin aydınlığı, sayısız
kandilleri (b. 342-346), hoş sesleriyle okuyan kurrâları ve müezzinleri (b. 367-377); Ulu Cami’nin nakışlarını yapan Nakkâş Musa
da nakıştaki ustalığı (b. 353-359) ile anlatılmaktadır. Ulu Camii’nin
minaresi yerden göğe dikilmiş bir âsâ gibi tarif edilir (b. 376). Bu,
şehirde en yüksek yapının camii minaresi olduğunu ve minarenin
insanda azamet ve mehâbet hissi uyandırdığını göstermektedir.
Osmanlı padişahları, hâmilik, gazilik ve velâyet sahibi (b. 383-389)
oluşlarıyla ön plana çıkmaktadır. Osman Gazi Bursa’nın hakîkî fatihidir, burayı bir İslâm beldesi yapmış (b. 392-396), Orhan Gazi ise
cami, medrese ve imâretler inşâ etmiş ve şehri pâyitaht kılmıştır (b.
402-403). Murâd Hüdâvendigâr müttakî, âdil, gazi ve şehitliğiyle (b.
404-408); Yıldırım Bâyezid, velâyet sahibi oluşu, fetihleri, imâretleri,
şifâhâneleri ile zikredilir (b. 412-428). Yıldırım Bâyezid’in oğulları
Sultan Mir Sülmân Çelebi, Sultan Musa Çelebi ve Mehmed Çelebi
Osmanlı’nın birliğini sağlamaları ve fetihleri yönüyle yer almaktadır (b. 429-453). Osmanlı sultanlarının genel olarak da hizmetleri
sunulmaktadır. İmâretleri, medreseleri, aş evleri halka yaptıkları
ikramlar, ziyafet sofraları bunlardan bazılarıdır (b. 485-491).
Bursa’nın pazarlarından da bahsedilmektedir. Sosyal hayatın bir
parçası olan pazarların üstü kubbelidir. Pazara Hint ve Çin malları
gelmektedir, çok kalabalıktır. Kadınların da pazara gelip alışveriş
yaptıklarına değinilmiştir (b. 492-499).
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Sosyal hayatın daha renkli ve hayranlık uyandırıcı şekilde geçtiği
bölgeler şehir dışındaki bağ, bostan ve yaylalardır. Bahçelerde kaynak sular ve yoncalar bulunur. Her taraf cennetten bir köşe gibidir
ve bakanları hayran bırakır (b. 508-515). Nehirleri ve dereleri de
insanların vakit geçirdikleri, temâşâ ve tenezzüh edip ruhî arınma
hissettikleri yerlerdendir (b. 534-544). Hamamlar ve kaplıcalar,
Bursa’nın saf ve kaynak suları ile şifâ dağıtmaktadır (b. 516-533).
Baharın gelişiyle birlikte Bursa’da sosyal hayatta hareketlilik başlar. İnsanlar bir araya gelip sohbet meclisleri kurar, neyler defler
eşliğinde mûsikî meşkleri icra edilir; çocuk oyunları ve çeşitli kültürel oyunlar ve gösteriler yapılır (b. 545-571). Yaz mevsiminde ise
Bursa’da yetişen meyvelere ve bazılarının şifâlı oluşuna değinilir.
Kiraz, armut, Dinduvâne şerbet, harbûza, elma, nar, üzüm, incir
şeftali bu kısımda zikredilen meyvelerdendir (b. 572-589). Sonbahar mevsiminde dökülen sararmış yapraklar öne çıkar. Özellikle
güneşin ışıklarıyla sarı yaprakların zeminde parıldaması hayrete
şayan olarak görülür. Bostandaki yaprakların sudaki aksi de aynı
zamanda temâşâya değer bir manzaradır (b. 587-599). Kış mevsimi şiddetli soğukları ile yer almaktadır. Soğuklardan dolayı dışarı
çıkılamadığı için meşk meclisleri evlere taşınmaktadır. Meşk meclisinde muhabbet ehli insanlar bir araya gelmekte, mûsikî meşki icra
edilmekte ve güzel ikramlar sunulmaktadır. İnsanlar kendi evlerinde itikâfa çekilir, zikir ile meşgul olurlar ve evlerini nurlandırırlar
(b. 600-630).
Şair Lâmiî Çelebi, şehrengizinin sonunda “Tetimmetü’l-kitâb” başlığı altında üç beyit tertip eder ve eserine son verir. Son beyit şu
şekildedir:
Yiter şükr ü şikâyetden nişâne
Yüri tasdi‘i ko şâh-ı cihâne 16
“Şükür ve şikâyete işaret ettiğin yeter, baş ağrıtmayı bırak da cihan padişahının huzuruna yürü.”
16

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 145.
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İshak Çelebi, Şehrengiz-i Brusa
İshak Çelebi’nin (ö. 949/1542)17 Şehrengiz-i Brusa adlı eseri, 118
beyitten oluşmaktadır. Allah Teâlâ’ya yakarışla başlayan şehrengizin ilk beyti şudur:
Basîret nurunı feyz it ilâhî
Bana mâhiyyetüm göster kemâhî18
“Allah’ım, basiret nurunu lutfet ve bana tam mânâsıyla ne olduğumu
göster.”
Münâcâattan sonra şehir ve şehirdeki meslek erbâbı insanlar anlatılır. Şehrin tabiî güzellikleri, akarsu ve kaplıcaları ve eğlence
yerlerindeki güzellerden bahsedilir. Şair, şehirden ve güzellerden
bahsederken de sosyal ve kültürel hayata da değinir. Halkın derede
yüzmesi ve Pınarbaşı sohbetleri bunlardan bazılarıdır (b. 35-36).
İshak Çelebi’de teferrüc (b. 19) ve temâşâ (b. 45) öne çıkmaktadır.
Şair’in Bursa’ya olan sevgisi ve bağlılığı dikkat çekmektedir. Şaire
göre dünyada Bursa gibi bir şehir yoktur:

17	İshak Çelebi (ö. 938/1532): “Osmanlı tarih yazıcılığının önemli eserlerinden
olan Selimnâme adlı kitabıyla tanınan dîvan şairi. Üsküp’te büyük bir ihtimalle
869’da (1464-65) doğdu. Kılıç ustası İbrâhim Efendi’nin oğlu olduğu için
Kılıççızâde diye tanındı. Üsküp’te başladığı öğrenimini Edirne’de Kara Bâlî’nin
yanında tamamlayıp ilmiye sınıfına girdi. Önce Serez (Siroz), ardından Edirne’de
İbrâhim Paşa ve Üsküp’teki İshak Paşa medreselerine müderris oldu. Mısır
seferinden sonra 923-924 (1517-1518) kışını geçirmek üzere Şam’da ikâmet
ederken Yavuz Sultan Selim’e musâhiblik için Galata Kadısı Bursalı Nihâlî
Câfer Çelebi ve Mihaliç Kadısı Bozan’la birlikte Suriye’ye gönderildi. Ancak
bazı davranışlarından dolayı üçü de musâhibliğe kabul edilmedi. İshak Çelebi,
tekrar eski vazifesine dönerek Bursa Kaplıca (Hudâvendigâr) ve İznik’teki
Orhan Gazi medreselerinin ardından 933’te (1526-27) Edirne Dârülhadisi’ne
ve 937’de (1530-31) İstanbul Sahn-ı Semân müderrisliğine getirildi. 942
(1536) yılında kadı tayin edildiği Şam’da bir yıl sonra öldü. Hastalığı sırasında
vefatı için, “Gelicek hâlet-i nez‘a dedi târîhini İshak/Yöneldim cânib-i Hakk’a
başı açık yalınayak” beytini tarih düşürmüş, vasiyeti gereği Şam civarında
bulunan Kubûrü’s-sâlihîn’e defnedilmiştir. Eserleri: 1. Risâle-i İmtihâniyye,
Dîvan.” Hamdi Savaş, “İshak Çelebi”, DİA, C. 22,  İstanbul 2000, ss. 528-529.
18

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 146.
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Bütün dünyâda var mı Bursa şehri
Kamûsı rüstâyî Bursa şehri19
“Bütün dünyada Bursa şehri gibisi var mıdır? Bütün şehrinin her yanı
tabiat ile ve onun büyüsü ile içiçedir.”
Şehri gezdiği zaman gönlü coşup taşmaktadır. Şehir gezintisi şairde duygu yoğunluğu ve hayranlık oluşturmaktadır:
Teferrüc iderek kûşe-be-kûşe
Bu gönlüm bülbüli geldi hurûşa20
“Köşe bucak gezerek gönül bülbülüm coşmaya başladı.”
İshak Çelebi, gezip gördüğü mekânların ve insanların güzelliklerini anlatır; ayrıca kendisinden yazmasına dair gelen talebi de ifade
eder. Aslında bu, bazı şehrengizlerin veya şehrengiz içindeki şahısların gelen talep üzerine yazılmasına da tipik bir örnektir:
Murâd üzre tamâm oldı çü sohbet
Mukarrer oldı yine şehre ‘avdet
Düşüp yola giderken şöyle hayrân
Yanıma düşdi bir yâr-ı sühendân
Didi seyr eyledün bağ-ı cinânı
Bize var mı o yirün armağânı
Var yok degül eylen tekabbül
Sekiz cennet riyâzından sekiz gül21
“Sohbet gönüllerin dilediği üzere tamamlandığı zaman şehre dönülmeye karar verildi. Yola düşüp hayrân hayrân giderken yanıma hoş-sohbet
bir güzel geldi. Cennet bağlarını seyrettin, bize bu yerlerden bize bir hediyen var mı dedi. Var ya da yok bilmem ama sekiz cennet bahçesinden
sekiz gül (takdim edeyim) kabul edin.”
19
20
21

Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 148.
Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s.151.
Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s.151.
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İshak Çelebi, tanıdığı kişilerin özelliklerini “Evsâf-ı Mahbûbân”
başlığı altında zikreder ve şehrengizini şu beyitle nihayet erdirir:
Budur yanumda olanlar müsellem
Kalanın bilmezem vallâhu a‘lem22
“Yanımda olanlar, bana tevdi edilenler bunlardır. Diğerlerini bilmem,
Allah bilir.”
Çalıkzâde Mehmed Mânî, Şehrengiz-i Brusa
Çalıkzâde Mehmed Mânî’nin (ö. 1008/1599)23 164 beyitten oluşan
şehrengizi şu beyitle başlamaktadır:
Hüdâya derd-mendem zâr-ı ‘aşkam
Belâ-keş ‘âşıkam bîmâr-ı aşkam
“Allah için dertliyim, aşk ile inlemekteyim; belayı kendine çeken bir
âşığım ve aşk hastasıyım.”
Çalıkzâde, şehrin ve şehirdeki güzellerin tasvirini yapmaktadır.
Şehrin dağlarından, çarşı pazarlarından, çeşme ve kaplıcaları anlatılır. Daha sonra otuz güzelin üçer beyitte tasvirleri yapılır. Tasvirlerde, güzellerin özellikleriyle kalınmaz onların mesleklerine de yer
verilir. Köçek Çengizâde (b. 78), Sim-keş Ahmed (b. 94), Tâcizâde
(b. 97), Sürâhizâde Ahmed (b. 100), Sim-keş Hüseyin (b. 103),
Hakkâk Muhammed (b. 115), yorgancı (b. 118), Bezzâz Hasan
(b. 121), Zer-ger Muhammed (b. 124), Bıçakçı Veli (b. 142), Bakkal Bekir Şah’tır (b. 145) bunlardandır. Ayrıca tekkedeki Dede ile
Babazâde (b. 148-151) gibi dinî şahsiyetlere de yer verilmektedir.
Tekke erbâbından olan Dede ile Babazâde’nin anlatımında sevgi22
23

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 158.

Çalıkzâde Mehmed Mânî(ö. 1008/1599): “Şeyh Muhammed olarak tanınan
Çalıkzâde’nin asıl adı Mehmed Çelebî’dir. Kanûnî Devri’nin âlim-kadılarından
Çalık lakabıyla tanınan Ali Efendi’nin oğludur. Şeyhülislâm Malûlzâde Mehmed
Efendi’den mülâzım oldu. Bir süre müderrislik yaptı. Müderrisliği sırasında
Mahmud Paşa’ya intisap etmiş, Ordu-yı Hümâyûn kadılığı göreviyle Rumeli’ye
geçmiştir (ö. 1007/1598). Hezargrad’da öldü ve İbrahim Paşa Camii yakınındaki mezarlığa gömüldü.” Akkuş, Şehrengizlerde Bursa, s. 66.
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lilerin anlatımındaki özellikler göze çarpar. Dolayısıyla “güzel” ve
“hûb/hûbân (sevgili/sevgililer)” sıfatları kadınlara mahsus değildir; ayrıca bu sıfatlar süflî ve şehevî şekilde kullanılmamaktadır.
Tekke erbâbına dair beyitler şu şekildedir:
Dededür birisi ol yâr-ı ser-keş
Bırakdı hân-kâh-ı dehre âteş24
“Zamanın tekkesine ateş bırakan, dünya kaydından kurtulanların yâri
olan Dede’dir.
Babazâde biri ol sultân-ı hûbân
Cihânı eyledi aşkıyla nâlân25
“Dünyayı aşkıyla inleten Babazâde sevgililerin sultanıdır.”
Şehrengizde Uludağ’ın eski adı Keşiş Dağı olarak geçer (b. 43).
Mânî’nin eserinde de sosyal hayat dair bilgiler bulunur. Kırkpınar’a
şehir dışından, yetmiş iki milletten ziyaretçiler gelmekte (b. 50),
pınarda halk yüzmektedir (b. 55).
Mehmed Mânî, şehrengizini dua ile tamamlar ve bitişine tarih düşürür:
Ayırma Mânî’yi mahbûblardan
Safâsın eksik itme hûblardan
“Mânî’yi sevgililerden ayırma, sevgililerin gönül hoşnutluğunu eksik
etme”
Temmet ba‘de’l-melikü’l-mennân
Fî cemâziye’l-âhir sene 1032. 26
“Nimetler bahşeden Yüce Allah’ın izniyle cemâziye’l-âhir 1032 senesinde tamamlandı.”

24
25
26

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 173.
Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 173.
Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 174.
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Nâzik Abdullah, Terkîb-i Bend Berây-ı Brusa
“Terkîb-i Bend Berây-ı Brusa” başlığını taşıyan Nâzik Abdullah’ın27
(ö. 1098/1686-1687) şehrengizinin ilk beyti şudur:
Merhabâ ey şehr-i Bursa kim behişt-âyînsin
Hûbânsın ğâyetde hem şâyeste-i tahsînsin28
“Merhaba ey cennet meclisi olan Bursa şehri, hem erişilmez bir güzelsin
hem de en güzel övgülere lâyıksın.”
Nâzik Abdullah’ta güzellere övgü yer almaz, sadece şehrin tasvirine yer verilir. Bunun için de bazı benzetmeler yapılır. İnsanların
eğlendikleri Pınarbaşı ve Çamlıca gibi mekânlar ve buralardaki kültürel hayat anlatılır (b. 50). Şehrin tabiî güzelliklerinin tasvirlerinde Bağdat; mevsimlerinde ise Isfahan ve Şam’a benzetilir (b. 1-8).
Edirne güllerini utandıran erguvanlar (b. 6) vardır. Şehir o kadar
güzeldir ki burada mutsuz olan kimse yoktur (b. 14, 21). Temâşâ
eden mest olur; çünkü buranın güzellik şarabı Sâkî-i ezeldendir (b.
41), yani Cenâb-ı Allah’tandır:
Bu fezâyı gör temâşâsı ider mest âdemi
Feyz-i sâkî-i ezeldendür anuñ zîrâ meyi29
“Bu gepgeniş alanlar, kendisini seyreden insanı mest eder. Çünkü bu güzellik şarabı, sâkî-i ezelin (Cenâb-ı Allah’ın) feyzidir.”
27

Nazik Abdullah (ö. 1098/1686-1687): “Asıl adı Abdullah olup şiirde Nâzik
mahlasını kullanır. Nâzikzâde olarak tanınmıştır. Bursa’da doğdu. Medrese tahsilini memleketinde tamamladı. … İstanbul’a giderek Karaçelebizâde Mahmud
Efendi’ye intisap etti. Perîpeyker, Çendik, Vâiziyye müderrisliklerinde bulundu.
… Maraş, Erzurum ve Konya kadılıklarında da bulunmuştur. Son görev yeri olan
Konya’da öldü. Mezarı Şeyh Sadreddin Konevî’nin kabri civarındadır. Şairden
bahseden kaynaklar onun ileri görüşlü, hoşsohbet ve ince hayalleri olan bir
şahsiyet olduğunu kaydetmişlerdir. Nâzikzâde, mutasavvıf, âlim şâirlerdendir.
Mürettep Dîvan’ı ve Osmanlı Müelliflerine göre İnsân-ı Kâmil isimli bir eseri
vardır.” Akkuş, Bursa Şehrengizleri, s. 68.

28

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 175; Abdülkerim Gülhan, “Abdullah Nâzik’in Bursa Şehrengizleri”. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 18, S. 33, Bursa, 2017, ss. 339- 357.

29

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 179.
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Abdullah Nâzik, şehrengizini şu beyitle bitirmektedir:
Nâzükâ gördiyse bir böyle fezâ çeşm-i felek
Yâ Bunarbaşıdur ol yâ Çamluca olmak gerek30
“Ey Nâzik, feleğin gözü böyle bir yer gördüyse o yer ya Pınarbaşı ya da
Çamlıca olsa gerektir.”
İsmail Beliğ, Şehrengiz-i Cilve-resâ ve Âyîne-i Hûbân-ı
Brusa
İsmail Beliğ’in (ö. 1142/1729)31 “Şehrengiz-i Cilve-resâ ve Âyîne-i
Hûbân-ı Brusa” adını taşıyan eseri, tam tekmil şehrengiz örneğidir.
Münâcâat, na’t, sebeb-i te’lif, güzellerin tasviri ve hâtime bölümlerinden oluşur. Münâcâat bölümünde şehrin güzelliklerini Cenâb-ı
Allah’ın ihsanı olduğunu dile getirir (b. 1-10). Na’t bölümünde Hz.
Peygamber’in güzelliği övülür ve Hakk’a mahbûb, yani sevgili olduğu belirtilir (b. 11-16). İlk beyit şudur:
Minnet ol Hâlik-ı ins ü câna
Virdi behcet o kadar insana32 (b. 1)
30

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 180.

32

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 181.

31	İsmail Beliğ: “Kendi adıyla da anılan şairler tezkiresi ve vefeyâtnâme türündeki
eseriyle tanınan şair ve tezkire yazarı. 1079’da (1668) Bursa’da doğdu. Burada bulunan devrin âlimlerinden iyi bir tahsil gördü. Kaynaklarda iyi derecede
Arapça ve Farsça bildiğinden bahsedilmektedir. … Mantıcı Camii’nde İsmâil
Belîğ elli yıla yakın bir süre imamlık yaptı. 1702’de kısa bir süre Tokat mahkemesi nâibliğinde bulundu. Bu vazifelerden başka, süreleri kesin olarak tesbit
edilememekle beraber, Evkaf-ı Haremeyn-i Şerîfeyn Mahkemesi’nde müfettiş
kâtipliği, Hz. Emîr İmâreti ile Yeşil İmâret’te önce kâtiplik, bir ara galle nâibliği
ve her iki imârette de imâret şeyhliği görevlerinde bulundu. Vefat tarihi ihtilâflı
olmakla beraber Süleyman Hâlis Efendi’nin düşürdüğü, “Tayr ola cennete
Şâhin-zâdem” mısraından 1142 (1729) yılında öldüğü anlaşılmaktadır. Çatalfırın civarındaki Yeniyer Mezarlığı’na defnedilen İsmâil Belîğ’in bugün mezarlığın tamamen kaldırılmış olması sebebiyle kabri bilinmediği gibi mezar taşı da
bulunamamıştır. Eserleri. 1. Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı
Nâdiredân. 2. Nuhbetü’l-âsâr li-zeyli Zübdeti’l-eş‘âr (1139/1726). 3. Gül-i Sadberg (1136/1723). 4. Sergüzeştnâme-i Fakır be-Azîmet-i Tokat (1114/1702).
5. Şehrengîz-i Bursa.” Mustafa Çıpan, “İsmail Beliğ”, DİA, C. 5, İstanbul 1992,
ss. 415-416.
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“O kadar insana mutluluk veren, insanların ve cinlerin Yaratan’ına şükürler olsun.”
Halkın halini ve özelliklerini anlattığı bölüm, genelde olumsuzluklarla doludur. Halkın paraya pula rağbet ettiğini, şiire pek rağbetin olmadığını, şair geçinenlerin olduğunu dile getirir (b. 24-93).
Bu bölüme oldukça yer ayırır. Aslında sosyal eleştiri örneği olarak
da değerlendirilebilir. Hakkında bahsettiği şahısları meslekleri
veya unvanları ile zikreder. Bu isimler şunlardır: es-Seyyid Şeyh
Muhammed Kazzâz (b. 94-101), Kaymakçızâde es-Seyyid Ahmed
(b. 102-109), Abullah Çavuşzâde es-Seyyid Ali (b. 110-117), Reşid
Efendizâde Seyyid Sa’îd (b. 118-125), Sofyevî Seyyid Osman (b.
126-133), Dellâk Kasımzâde İsmail (b. 134-141), Dâvud Agazâde
Ya’kûb (b. 142-149), Yeşil Katibizâde Mustafa Ağa (b. 150-157),
Attâr İbrahim Efendi-zâde İbrahim (b. 158-165), Âhenî Belgradîzâde Ahmed (b. 166-173), Takyeci Bey (b. 174-181), Kebeci-zâde
Keştî-i Âteş Muhammed Ağa (b. 182-189), Duhanî Alizâde Mustafa (b. 190-197), Papaszâde Attar Mustafa (b. 198-205), Enderzâde
Hayyat Mustafa (b. 206-213), Kazzâz Mustafa Çelebi Telâmiz-i
Kazzâz Muhsin (b. 214-221), Meselizâde Huseyin (b. 222-229),
Hayyât Halil (b. 230-237), Çukacızâde Abdullah (b. 238-245),
Mahbûb-ı Mûze-dûz (b. 246-253).
İsmail Belîğ, şehrengizini susmayı öğütleyerek ve tarih düşürerek
bitirmektedir:
Yiter ey hâme-i i‘caz-şiyem
Bu kadar cilve sana ol ebsem
“Ey mucizevî kalemi olan, bu kadar cilve sana yeter, artık sus.”
Bin yüz on tokuz ider ol hengâm
Oldı bu nüsha-i zîbâ itmâm33
“Zaman bin yüz on dokuz olduğu zaman bu güzel nüsha tamamlandı.”
33

Akkuş, Bursa Şehrengizi, s. 207.
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Sonuç
Bursa şehrengizleri üzerine yapılan incelemenin sonucunu kısaca
ifade etmek gerekirse şunlar söylenebilir: Şehrengizler, şehrin, şehirlinin ve yazıldığı dönemin muhtelif yönlerden yorumunu dikkatlere sunmaktadır. Sıradan istatistikî bilgi veren kaynak eserlerden farklı olarak şairin gözünden Osmanlı insanının fikir ve ruh
dünyasına kapı aralamaktadır.
Bursa’nın ve Bursa’da yaşayan insanların oluşumunda etkisi olan
yöneticiler, ilim adamları, tasavvuf erbâbı, şehrin esnafı, ticârî ilişkileri, sosyal hayatı gözler önüne serilir; yaşayanlar kadar ölülerin
de şehir üzerindeki tasarrufu okuyucuya sunulur. Bu tasarruf, türbe ve kabirlerin şehirde ve sosyal hayatta fark edilir derecede yer
almasında, toplum hayatında oynadığı rolde ve şehrin semt ve mahallelerine isim olmalarında kendisini göstermektedir.
Lâmiî Çelebi’nin Bursa şehrengizinde özellikle kendisini hissettiren bir özellik Osmanlı şehrinin yapısı hakkında önemli bir bilgi
sunmaktadır. Lâmiî Çelebi’nin ev, saray ve şehir tasvirlerinde ortak bir özellik karşımıza çıkmaktadır. Her üçü de bünyelerinde aynı
özellikleri haizdir. Hava, su, güneş, yeşil ve bunların ortaya koyduğu kompozisyon ve âhenk her mekânda kendisini göstermektedir.
Evlerin müstakil, kendi sınırlarında bütün bir yapıya sahip olması
ve taşıdığı özelliklerin ait olduğu şehrin özellikleriyle özdeş olması,
“bal peteği” ile izah edilen ve Turgut Cansever’in “Kübistik” kavramıyla her bir parçanın aynı vurguya sahip olarak yan yana durması şeklinde açıkladığı34 şehir modelini ortaya koymaktadır. Bu
modelde temâşâ edilen su, yeşil/toprak, hava ve güneş nasıl insanı
hayran bırakıyorsa evlerin avlularında temâşâ edilen çeşme, arık,
yeşil/toprak, hava ve güneş de aynı şekilde hayran bırakmakta ve
insana ferahlık sunmaktadır.
Son olarak diyebiliriz ki, farklı açılardan yapılacak incelemelerde
daha başka veriler sunabilecek Bursa şehrengizleri, şiir diliyle, yani
şiirin sembolik diliyle şehrin sembollerine gizlenmiş şehrin ve şehirlinin sûret ve sîretine dair ipuçları sunmaktadır.
34

Turgut Cansever, İslâm’da Şehir ve Mimarî, Timaş Yayınları, İstanbul 2016, s. 24.
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8. Bölüm

Mimar Kemalettin ve
Osmanlı Mimari Mirası
Çeviri: Semanur Çelikbağ Ekinci
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Mimar Kemalettin ve Osmanlı Mimari Mirası

Osmanlı imparatorluk üslûbunun ortaya çıkışında inkâr edilemez
bir role sahip olan Bursa’daki mimari eserler bir yandan savaşlar,
yangınlar ve depremlerle harabeye dönüşmüş, diğer yandan zaman ve ihmalin etkisi sonucu görkemlerini kaybetmiş ve tahrip
olmuştur. XIX. yüzyılda, bu tahribat, Avrupa’daki eski eserleri koruma anlayışından etkilenen yönetimin dikkatini çekmiş ve pek
çok önlem alınmıştır. 1911’de Evkaf Nezareti İnşaat ve Tamirat
Müdürlüğü’ne Osmanlı-Türk mimarisinin önde gelen siması Mimar Kemalettin (1870-1927) getirilir. Kemalettin, Jachmund ekolünden bir mühendistir. Mimarlık eğitimini Almanya ve İstanbul’da
almıştır. İstanbul ve Ankara’da inşâ ettiği kamu binaları ile dinî ve
sivil binalar, neo-klasik mimarinin önemli örneklerini oluşturur.1
Kemalettin, Anadolu “Türk âsâr-ı mi’mariyesi” hakkındaki görüşlerini çeşitli yazılarda ele almıştır. “Bursa’da Türk Âsâr-ı Mimariyesi,”
(Hayat, 1. Cilt, Sayı: 1 , Ankara, 1932) Mimar Kemalettin’in mimari
mirasın önemi ve korunması hakkındaki görüşlerini içermektedir.
Bu metinde Ulu Camii ve Yeşil Camii gibi asar-ı atika restorasyonlarının bilimsel kurallara uygun bir biçimde yapılmalarını savunmuş;
tuğla ve sırlı tuğla şaheserlerin haricen sıvanmasının yanı sıra bilgisiz, tecrübesiz ve özensiz koruma faaliyetlerini eleştirmiştir. Mimar Kemalettin’in metni, günümüz Türkçesine Semanur Çelikbağ
Ekinci tarafından çevrilmiştir.
1

Erdem Yücel, Vakıflarda Onarım Çalışmalarını Yürüten Mimarlar,
http://acikerisim.fsm.edu.tr, Nisan 2018.
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Bursa’da Türk Âsâr-ı Mimariyesi**
Bursa’daki âsâr âbidât-ı mimariye Türk tarih-i medeniyetinin
en parlak sahifelerini teşkil ider. Bu eserler mâhâret-i inşâiye
ve nefâset-i tezyiniye cihetleriyle teessüs ve tekâmül itmiş milli bir meslek-i mimariyenin mahsülleridir. Üstâdları eserlerinin
mükemmeliyet-i sanaiye ve nefisesinden emin bir meleke ve metin
bir ma´lumât ile ve bilhâssa milli usûl-û inşâ ve üslûb-u tezyiniyeye
sarsılmaz bir imanla merbut olarak çalışmışlardır. Bu âsârlarda ve
üstâlarında gerek inşâyı ve gerek tezyini ibtidailik) veyâ tecrübe izleri görülmemektedir. Teşkilât-ı inşâiye ve tezyiniyenin tekmil-i teferruatında fevkâlâde terakki etmiş bir mahâret-i tatbikiye vardır.
Duvarcılık, taş kesme ve oymacılık, çinicilik, doğramacılık ve demircilik ile boya ve kalem işçilikleri vasıl olunamayacak derecede
bir meleke ve mahâretle vücuda getirilmiştir. Bu işciliklerde öyle
incelikler ve tecrübeler vardır ki bugün bunları keşif ve tatbik etmekten aciziz... Bu âsârın tesir-i nefisî karşısında Avrupa’nın en
nâmdâr ve büyük sanatkârlarının küçüldüklerini ikrâr edecek derecede takdirâmiz hayretler içinde kaldıklarına müteaddit kereler
şâhid oldum.
Bursa’nın şâh-ı âsârı olan Yeşil Camii başlı başına tekmil bu nefis
tesirat ile doludur. Büyük ve müzeyyen mermer oymalı kapusı asırlardan beri i´tinâ ile terakki itdirilen bir san’at ve mehâretin mahsulidir. Ba’zı ta’mir hatâlarından sarf-ı nazar idilirse bu fevkâl’ade
eserde gerek teşkilat-ı mi’mariye ve gerek teferruâtı-ı imâliye cihetleriyle üstadının mahâretine hayrân olmayacak hiçbir nokta bulunamaz.
Bina dâhilî kıble mihveri üzerinde beheri 12,5 metre kutrunda
iki kubbe ve bu kubbelerin tarafeyninde daha âlçak ikişer kubbe
ile medhal cihetinde maksure ve mahfilleri hâvi iki katlı bir kısımdan teşekkül ider. Direkler üzerine revak halinde bir son cemaat
mahalinin dahi vaktiyle mevcûd olub sonradan münhedim olarak
**

Mimar Kemalettin’in bu metni Semanur Çelikbağ Ekinci tarafından günümüz
Türkçesine aktarılmıştır.

194

Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa
ortadan kalkdığı veya ikmâl olunamadan hal-i hazırda olduğu gibi
kaldığı farz olunmakdadır.
Yeşil Camii binanın esâsât-ı mi’mariye ve teşkilat-ı tezyiniyesinin ruhuna ta’alluk itmesi i’tibâriyle bir vûkuf-u tâm ve tecrübe-i
a’limâneye müstenid dikkat ve ihtimâm ile yapılması lâzım gelen ta’mirât yerine muhtelif zamanlarda tatbik idilen tathirât ve
telvinât ile hâricen ve dâhilen yapıldığı zamanın şekl-i mi’mari ve
te’sir-i nefisini gâ’ib itmiştir.
San’at-ı mi’mariyesinin ve ma’rifet-i tezyiniyesinin yüksekliğiyle a’lem-i medeniyet içinde şöhret bulduğı şuara ve seyyâhiyenin
medh ve tariflerinden idrâk olunan bu âbide-i nefisenin hâl-i aslısı
herhalde bugün gördiğimiz gibi değildi ve bunu tahribât-ı müte’addidenin te’sirât-ı mütevaliyesinden kurtılarak te’min-i mevcudiyet
iden eski âsli aksâm-ı inşâiye ve tezyiniyenin tedkıkinden a’lenen
istidlâl idebiliriz. İşte yukarıda beyân itdiğimiz büyük mermer
medhal ve daire-i mâdâr harici pencereler ve dâhilde iki kubbe
ârasındaki musanna’ mermer kemer ile tekmil çiniden ma’mül
teşkilât-ı tezyiniye bu eski ve asıl aksâmdandır. Bu kalan aksâm
ile bile bugün eser her san’atkâr ruhunı bir hürmet-i hasene gark
eder. En yüksek san’at ve ma’rifet iktidârları bu aksâmın kudret-i
te’siri âltında küçüldüğünü hissetmekdedir.
Gözlerinde görebilmek terbiye ve hassasına haiz bir insân, Türk
dehâsının bu yüksek eseri huzurunda üstâdının ibda’ına muvaffak oldığı şekil, renk ve ziyânın birbirleriyle genç, samimi ve kudsî
sâfiyetlerle sevişmelerinden hâsıl olan te’sirât-ı mi’mariye karşusında takdir ve hürmetlerle mütehassis olur. Bu his ve te’sirât
ruha ezvâk ve lezâiz-i mevcude’-i hayâtiyenin en sâf ve şiddetli derecelerini bahş ider. İşte bu su’retle ma’rifet-i nefisenin kudret ve
a’zamet-i te’sirini ta’rif ve idrâ idebilmek mümkün olabilmiştir.
Yeşil Camii’nin kıblesi istikâmetinde sıra ile vazı’g olunan iki büyük
kubbesinden mihrâ cihetindeki uç tarafından beden ve duvarları üzerine ve dördüncü tarafdan iki kubbe ârasındaki muntazam
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taşdan gayet musanna’ yapılan bel kemeri üzerine istinad eder. Bu
kemerin şekli ne dairevî ve ne de sivridir. Türk âsâr-ı inşâiyesinde
kuvvet çıkacak yerlerde kullanılan sivri kemer burada muvâffak
olarak tatbik olunamazdı ve iki kubbe ile setr olunan 26,40 metre tülinde câmi’ sâhasını ve binanın tenasüb-ü dâhiliyesini ikiye
bölerek vahdetini ihlâl idebilirdi. Onun içün burada kubbe üzengilerine kadar olan sâhası mümkün olabildiği kadar açık bırakacak
ve mihrâba doğru olan nezareti ihlâl itmeyecek irtifâ’i açıklığından
küçük bâsık bir kemer şekli lâzım idi.
Düz veya basık daire-i kavsinden teşekkül iden kemerler ise
âçıklığın ziyâdeliğinden tolayı kâbil-i tatbik değillerdi. Bu gibi ahvalde Türk üstâdları üzengilerinde küçük nısf kuturlarla yükselen
re’sinde ve ortasında düz kemer veya büyük nısf kuturlu basık kemer ile kapanan bir şekil ve usül ihdâs ve muhabbetle tatbik itmişlerdir.
Bu usülün teşekkül ittiği aksamın ebat ve tarz-ı tersimlerine göre
ta’addüd iden şekil ve suret-i halleri vardır. Bunlardan bir dane de
müteaddid merkezli kavislerden teşekkül iden Fransızcadan tercüme ittiğimiz (sepet kulpu) ta’bir-i cedidiyle yâd ittiğimiz kemer şeklidir. Basık kemer sınıfındaki şekil ve suret-i hâllerin ve bilhâssa sepet
kulpu kemerlerin kendilerine mahsus kavâ’id ile inşâsının Selçukî
âsârında terakki ittirilmiş oldığına dair misaller vardır. Ez cümle
Konya’daki Sırçalı Medrese’nin medhal cihetindeki tuğla tonoz gâyet
güzel ve mevzun bir sepet kulpu münhanisi üzere yapılmıştır.
Burada Yeşil Camii’nin iki büyük kubbesi arasındaki kemer şekli
hemân Bursa’ya ve daha doğru bir tavsif ile Türk mi’marisinin garba doğru tevsi iden batnında ilk devir te’âlisine mahsus, mu’tenâ,
kıymetli ve fâideli bir suret-i haldir. Üzengilerinde konsol ve destek
hâlinde başlânan kemerlerin ra’sları ve ortaları düz bir kemer ile
setr ve ikmâl olunur.
Yine Bursa’da Yıldırım Camii’nin medhalindeki revâklarda âyaklar
üzerindeki kemerler, ra’sdaki düz kısım yerine basık kavisli kemer196
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den i’baret bir fark ile aynı esâs ve maksat ile yapılmışdır. Büyük
âçıklıklarda aksâm-ı mukaveme-i vazifesi görmek üzre kullanıldığı gibi küçük âçıklıklarda hem inşâ’ı ve hem tezyin-i maksadı
te’min iden bu şekil setr kapu ve pençerelerin teşkilât-ı hâriciye-i
mi’marisinde, korkuluklarda pek muvafık ve fâideli bir ânasır-ı
tezyin olarak garb-ı Anadolu’da Türk mi’marisinin ilk âbidâtında
teşekkülat-ı tezyiniyeye bir şekil ve vasf-ı mahsus bir tarz-ı millî
olarak atf-ı ehemmiyet itmekliğimiz icâb itmekdedir.
İnşâât tarzlarıyle tezyinât-ı şekillerinin suret-i hudûs ve tarik-i tatbik ve terakkisini ta’kib ve tedkik idecek olursak, beyân olunan kemer şeklinde oldığı gibi aksâm-ı sâire-i inşâ’iye ve tezyiniyenin kaffesini tekmil Türk âsâr-ı bâkıye-i mi’mariyesinde aynı millî esâslar
ve aynı üstâd ruhlarıyle meydâne gelmiş oldığu tezâhür ider.
Ânadolu’nun en şarkından başlayarak garba doğru tevsi iden ve
Rumeli’ye geçen Türk medeniyetinin âbidât-ı sanâ’iye ve nefisesi,
Ânadolu kıta-i vasiasının muhtelif iklimleri, mâlzeme-i tabi’iye-i
inşâiyeleri ve bu kıt’a-i vası’ada te’sis-i refâh ve medeniyet iden
Türk kavminin kâbiliyet-i sana’iye ve isti’dâd-ı fıtrileri ile toğmuş
oldığından Türk ve Anadolu ruh ve evsâfıyle yoğrılmış ğayr-ı kâbil-i
infikak bir küll itmekdedir.
Yeşil Camii’nin iki büyük kubbesinden medhal tarafındaki, kemerler üzerine müstenid bir kubbe sınıfına aid olabilir. Bu kubbenin
setrettiği cami kısmının medhal cebhesi çinilerle müzeyyen maksure ve mahfellerin boşluklarıyle ve bunların en güzel ve mütenâsib
şekillerde intihâb ve tezyiniyle bina dâhiline ve teşekkülat-ı tezyiniyesine mu’tenâ bir revnak ve ehemmiyet virmekdedir. Bu cepheye
mukâbil tarafda bâlâda ta’rif olunan iki kubbe ârasındaki musanna
bel kemerine isnâd iden bu kubbe murabbanın diğer iki zılıdında da
tarafeynindeki daha alçak kısımlara âçılan kemerlere müsteniddir.
Bu kubbe ile setr olunan sâhanın zemini gerek mihrâb cihetindeki
kubbenin ve gerek tarafeynindeki kısımların zemininden munhat
olub ortasında musanna ve mütenâsib bir havuz vardır.
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Âksâm-ı muhtelifesindeki tenasüb-ü mi’mari, maksure mahfilleri
ile yan ve ön kısımlarına âçılan kemerlerin mevzun şekilleri ve tekmil bu teşekkülata mütenâsib bir suretde intihâb ve tatbik olunan
oymataş ve çini tezyinâtı ve bilhassa hey’et-i umumiyesinin şekil
ve rengini gösterecek ve tarz-ı te’sirini ârtdıracak bir suretde tertîb
olunan ziya medhalleri ve hâricî ziyanın sert bir suretde girerek
dahlin hâlâvetini ihlâle mani’ olan ve doğrudan doğruya girdiğini
saklayarak muhtelif renk ve şekillerde nurdan çiçek ve yazı hâlinde
teşekkülat-ı tezyiniye-i dâhiliye-yi tenvir ve ikmâl eyleyen o musanna âlçı pençereler şimdiye kadar hiçbir yerde vâsıl olunamayan
bir güzellik ve emsâlsiz bir kıymet virmekdedir.
Konya’daki Karatay Medresesi Türk meslek-i mi’mariyesinin
sana’iy-i inşâ’iye ve ma’rifet-i tezyiniye i’tibariyle nasıl tekâmül ve
teferrüd itmiş bir numunesi ise Bursa’nın Yeşil Camii dahi Türk
ma’rifet-i nefise-i mi’mariyesinin en yüksek derecelerine vâsıl olmuş bir âbide-i kıymetdârıdır.
Karatay’ın aslından nasıl bir musanna mermer kapusı ile dâhil çini
mozayıkle müzeyyen kıymetli ve ehemmiyetli harâb bir merkezî bir
kubbe kalmış ise Yeşilin de teşekkülat-ı hâriciye-i mi’mariyesinden
pek mühim kısımları ve bilhassa hey’et-i umumiyesinin şekli
tahribât-ı mütevaliye ve ta’mirât-ı gayr-ı ma’kule ve gayr-ı lâyıka ile
tahrif idilmiştir. Bundan dolayı gerek Yeşil Camii ve Yeşil Türbe’nin
bugünkü hali kıymet-i aslıye-i mi’mariyeleriyle tezad teşkil iden bir
manzara âlmışdır.
Ânadolu’nun tekmil eski Türk âsâr-ı mi’mariyesi gibi Bursa’nın
da müteaddis âbidât-ı târihiyesi usulsüz ta’mirlerle ve bakımsızlıkla eski nefis kıymetlerini gaib itmiş hârâbe halindedir. Meselâ
Bursa’nın Ulu Camii gibi dâhilân mükemmel bir teşekkülât-ı
inşâ’iye ve tezyiniyeye mâlik olân bir eserinin hâricân kâbâ bir
surette sıva ile ikmâl idilmiş olması hiç farz olunamaz. Pek çok
muhtemeldir ki bu büyük eserin hâricî mu’tena bir san’ata ikmâl
idilmişdir. Sıvaların altında Bursa’da ilk devirlerde görülen tuğla ve
sırlı tuğla mi’marisi setr olunmuştur. Eger dikkatli bir tedkik ile
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bu tahakkuk iderse bu sıvaların altındaki pek kıymetli olân tuğla
mi’marisini i’tina ile meydane çıkarmak icâb ider.
Fevkal’ade bir hürmet ve muhabbetle muhâfaza-i mi’mariyetine
ve ta’mirât-ı ma’kule-i fenniyesine dikkat idilmesi icâb itmekde ve
dünyanın âsâr-ı ma’rifeti âresinde bir mevki’ mu’tenâ-i ihrâz itmiş
olân bu gibi âbidât-ı nefise-i milliyenin bir daha yerine konılmayacak suretde tahrif ve zâyi’ idilmesinin çirkin tarzlarına Osmanlı
İmparatorluğunun son inhitât devirlerinde oldığı kadar hiçbir yerde tesadüf idilmemektedir.
Türk mi’marisinin Suriye ve Filistin şehirlerinde dahi pek mühim ve mu’tena eserleri kalmıştır. Haleb’in eski kal’e ve kasrı Türk
mi’marisinin en azametli ve nefis bir yâdigârıdır.
Şam ve Kudüs gibi eski şehirler Türk üslûb-ü mi’marisinin pek mükemmel tatbik olunmuş eserleriyle doludur. Hatta Suriye tarıkiyle
Mısır’a kadar giden Türk mi’marisi orada da pek mu’tena bir şekilde tezâhür itmişdir.
Bu kadar müteaddid ve fevka’lâde âsârıyle mevcudiyet-i milliyesini isbât iden mu’azzam Türk mi’marisini görmek istemeyen ba’zı
mutassıb münekkidler bu eserlerin Hristiyan üstâdları tarafından
meydâne getirildiğini neşr itmekle gülünç ve âcınacak bir vaziyete
düşmekdedirler. Bu zevât ne kadar âlim ve ne kadar mütehassıs
olsalar ilimleri ta’assublarını yıkayamaz. Bunların içinden pek âcîb
olân bir dânesini misâl olarak zikr idelim: Kahire’de Memluklar zamanında inşâ olunmuş (Sultan Hasan) bir cami vardır. Fevka’lâde
bir kıymet-i inşâiye ve mi’mariyeyi hâiz bir eser-i mi’mariyedir.
Bu eserin bilhassa büyük medhali müzeyyen ve a’zametlidir. Mısır muhâfaza-i âsâr-ı a’tika-i islâmiye hey’etinin başında bulunan
ecnebi bir mütehassıs bu bina hakkında târih-i inşâ ve tezyini için
esâslı tedkikât yaparak eserin plan, proje ve fotoğraflariyle monografisini nefis bir suretde tab’ itdirerek neşr itmişdir. Müellifi bu
kitabda eserin mi’marını ârarken padişahların gazabına uğramak
korkusundan dolâyı eski mi’marların eserlerine imza âtmadıklarını
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zikr iderek bu kurnaz mi’marın büyük medhalin âlt kısmın üzerine hak idilmiş bir taş yerleşdirmekle bir Hristiyan olduğını ve bu
suretle eserine imza itdiğini istidlâl idiyor. Fakat caminin bu muazzam medhali en güzel ve hâlis Selçuk Devri’ne ait Türk uslûb-u
mi’marisindedir. Bunu kendisi de takdir idiyor. Fakat ta’assubla
fikr-i selimî gaib olmuş, gâilesiyle milliyet-i münâsebeti olân bir
Türk üstâdı tarafından yapılmış oldığını hâtırına bile getirmiyerek
öyle kat’i suretde ta’yin itdiği Hristiyan ustanın Ânatoluda Selçuk
mi’marisini ögrenerek Mısır’da tatbik itmiş oldığını keşf idiyor.
Fakat ne olur? En güzel ve en a’zametli te’siriyle o büyük kapu
Kahire’nin mavi ve berrak semâsında yükselerek durdukça her
kemeri her silmesi en ince teferruatına kadar tekmil müzeyyinâtı
Türk üslûb-u ma’rifetinin esâsâtını i’lân idecek ve bu sağlâm bürhanlar karşusında münekkidlerin garazkâr safsataları eriyecektir.
Muallim Mi’mar Kemâleddîn
Çeviri: Semanur Çelikbağ Ekinci
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Kurucu Şehirler
Âhenk ve uyum ilkesi her ikisinde de izlenir.
Uludağ ve akarsular, Apenin Dağları ve Arno
Nehri şehirleri besleyen doğal güzellikler
sunar. Bursa’da kubbeler ve köprüler dostluğu, Floransa’da kuleler ve köprüler diyaloğu
oluşturur.
Bursa canlı bir pazar yeri gibidir. Cami ve
çarşı ilişkisi hâlen canlıdır. Floransa dondurulmuş bir tiyatro sahnesi izlenimi bırakır.
Şehir canlılığını turistik ilgiye ve bir tür açık
tarih müzesi oluşuna borçludur.
Floransa’da çan sesi duyulur, Bursa’da ezan
sesi işitilir. Bu sesler hakîkatin hayata
katılan ifade edilişleridir. Ezan ilâhî bir
haberdir. İnsan ruhuna ve vicdanına seslenir. Çan sesleri zamana bir not düşer.
İslâm şehri olarak Bursa, bu ulu yapı ile kıble
yönünde istikamet sahibidir. Böylece İslâm
şehrinin yönü vardır. Bursa’da tevhidi şehir
betimlenir, Floransa’da seküler ruhun
doğumu izlenir.

