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PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa atölye çalışmamızın ardından 
tarihte Bursa’yı merkez alarak bu kez şehri bağlayan ve bağlandı-
ğı yolun doğu kanadına Tebriz şehri ile etkileşimli ilişkisine, her 
iki şehrin modernleşme serüvenlerini ve mekânsal dönüşümlerini 
karşılaştırmalı bir bakışla ele almaya çalışmaktayız. İlk çalışmamız-
da Bursa’ya uzun uzadıya yer açmıştık. Bu çalışmamızda sözü Teb-
riz’e taşımakta fayda görmekteyiz.

Şehir, Yol, Estetik: Bursa ve Tebriz atölye çalışmasının kurgusu üç 
boyutlu soruşturmayı içermek üzere tasarlandı. İlk boyutunda Teb-
riz şehri XIV. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan düşünsel temeli şehir 
ve düşünce bağlamında okunmakta ardından sosyal, ekonomik, si-
yasal, kültürel ve kentsel dönüşümleri temelinde incelenmektedir. 
Çalışmanın ikinci boyutunda Tebriz’i Batı’ya bağlayan en önemli 
ticârî merkezlerden olan Bursa şehri ele alınmaktadır. Kurucu Şe-
hirler: Bursa ve Floransa başlıklı atölye çalışmamızda XIV. ve XVI. 
yüzyıllar arasındaki dinamikleriyle ele alınan Bursa, bu defa şehri 
moderniteye taşıyan koşulları ile irdelenmektedir. Çalışmamızın 
üçüncü boyutunda ise, ticâret şehirleri olmaklığı ve ipek ticâreti 
kader ortaklığını paylaşan Bursa ve Tebriz şehirleri benzerlikler ve 
farklılıklar temelinde karşılaştırılmalı olarak ele alınmaktadır. 

Atölyemizde panel formunda iki bilimsel etkinlik gerçekleştirildi. 
19 Ocak 2019 tarihli atölye toplantısında Hasan Taşçı, Nureddin 
Nebati, Ertuğrul Ökten’in katılımları ile Aynur Atmaca Can mode-
ratörlüğünde Aslı Ağırbaş; Kent Morfolojisinde Yollar, Aydın Ünlü; 
Bir Metafor Olarak Yol ve Bağlamı, Meltem Bali; Şehir Araştırmala-
rında Bir Kaynak Olarak Seyahatnâmeler ve Doğu Seyahatnâmeleri 
başlıklı sunumlarının ardından katılımcılar ile birlikte tartışma ve 
değerlendirmeler yapılmıştır.
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17 Nisan 2021 tarihli atölye çalışması iki oturumlu panel olarak 
gerçekleşmiştir. İlk oturumda; Hasan Taşçı’nın moderatörlüğünde 
Ertuğrul Ökten, Farhad Eivazi, Aras Kahraman ve Ata Mohamed 
Tabriz ikinci oturumda; Nureddin Nebati’nin moderatörlüğünde 
Kübra Uslu, Yasin Cemal Galata, Cihan Aktaş ve Aynur Atmaca Can 
sunumlarını yapmışlardır. İki atölye toplantısının sunumlarından 
verimli bir çıktıya dönüştürülenler ve içerikte gerekli görülen bir 
çalışma kitabın bölümlerini oluşturmaktadır.

Aynur Atmaca Can; “Şehir, Yol, Estetik Bağlamı ile Karşılaştırmalı 
Şehir Çalışmaları Üzerine”, Ertuğrul Ökten; “Tebriz ve Yaratıcılık 
Üzerine Bir Deneme”,  Ali Cançelik ve Aynur Atmaca Can; “Şehir 
ve Şiir İlişkisinin Bursa Şehrengizlerinde Çözümlenmesi”, Meltem 
Bali; “Şehir Tarihi Araştırmalarında Seyahatnâmelerin Yeri ve Doğu 
Seyahatnâmeleri”, Farhad Eivazi; “İlkler Şehri Tebriz”, Aras Kah-
raman; “Tebriz’de Dönüşüm ve Kimlik Sorunsalı”,  Ata Mohamed 
Tabriz; “Muasır İran’ın Toplumsal Değişimleri Ortasında Tebriz”, 
Kübra Uslu; “XIX. Yüzyılda Bursa Şehir Mekânının Modernleşme-
si”, Yasin Cemal Galata; “Kutsal Alanlar Üzerine Bir Karşılaştırma: 
Tebriz ve Bursa” ve Cihan Aktaş; “İpek Yolu Hüneri: Bir Bursa Bir 
Tebriz” başlıklı yazıları ile katkıda bulunmuşlardır.

Bu kitap çalışması içeriğinde Bursa ve Tebriz’in tarihte oluşmuş şe-
hir tecrübelerinin değişim ekseninde ve karşılıklı etkileşim açısın-
dan mukayese edilerek çözümlenmesi ile elde edilen özgün bilgi ve 
kaynak birikimini taşımaktadır. Karşılaştırmalı şehir çalışmalarına 
değer katmasını dilediğimiz bu eserin kent yöneticileri, araştırma-
cılar, öğrenciler ve meraklıları için verimli bir fayda sunmasını te-
mennî etmekteyiz.

Editörler 
Doç. Dr. Aynur Atmaca Can

Dr. Ertuğrul Ökten
Dr. Hasan Taşçı

Dr. Nureddin Nebati
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M. Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı

Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merke-
zi, atölye çalışmaları, sempozyum, panel ve sos-
yal sorumluluk projeleri, yayımlamakta olduğu 
kitapları ve dergisi ile çalışmalarına devam et-
mektedir. Bu çalışmalarla şehrin fizikî ve sosyal 
dokusuna dâir kalıcı çözümler üretmeyi ve hayata 
geçirmeyi hedefleyen Prof. Dr. Sadettin Ökten 
Şehir Düşünce Merkezi, gerçekleştirmiş olduğu 
“Kurucu Şehirler: Bursa ve Floransa” çalışması ile 
iki tarihî ve kurucu şehri ele almıştır. Karşılaştır-
malı Şehirler Serisi’nin ikinci kitabı “Şehir, Yol, 
Estetik: Bursa ve Tebriz”de ise iki büyük ticâret 
şehri karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmada, Bursa 
ve Tebriz’in edebî, siyâsî, ekonomik ve kültürel 
yapıları incelenmiş, bugünkü durumlarıyla karşı-
laştırılarak günümüz şehirciliğine katkı sağlama-
sı amaçlanmıştır.

Hedeflenen şehirler doğrultusunda “Şehir, Yol, 
Estetik: Bursa ve Tebriz” üzerine gerçekleştirmiş 
olduğumuz atölye çalışmasını, şehirle ilgili çalış-
ma yapan akademisyen, araştırmacı ve öğrencile-
rimizin istifâdesine sunuyor; okuyan, araştıran, 
uygulayan herkes için faydalı olmasını temennî 
ediyorum. 



KATKIDA BULUNANLAR

Ali Cançelik

2002’de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Prof. Dr. A. Azmi 
Bilgin danışmanlığında, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü’nde “XVIII. Yüzyıl Divan Şiiri Musiki İlişkisi” adlı 
yüksek lisans tezini 2010’da; “Tarih Kaynağı Olarak 16. Yüzyıl 
Divan Şiiri” adlı doktora tezini 2014’te tamamladı. Fuzûlî (İlke 
Yay.), Şeyh Gâlib (İlke Yay.), Şiir Aynasında Tarih (Lambert Yay.), 
Drina Köprüsü Hatıralarım ve Balkanların Izdırapları (Arapça’dan 
Tercüme; Şule Yay.), Bilinmeyen Aliya (Arapça’dan Tercüme; 
Şule Yay.) eserlerinden bazılarıdır. Hâlen Kocaeli Üniversitesi, 
İlahiyat Fakültesi, Osmanlı Türkçesi ve İslamî Türk Edebiyatı 
Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Aras Kahraman

1986 yılında Tebriz’de doğdu. Daha sonra ilk, ortaokul ve lise 
eğitimini Erdebil’de bitirdi. 2009 yılında Tebriz Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nü bitirdi. Farklı mimari projelerde yer alan 
Kahraman, 2016 yılında Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mi-
marlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde yüksek lisansını tamam-
ladı. 2017 yılından itibaren doktora eğitimini İTÜ Mimarlık 
Fakültesi Mimarlık Bölümü Mimarlık Tarihi Anabilim Dalı’nda 
sürdürmektedir.



Ata Mohamed Tabriz

Lisansını sosyoloji ve yüksek lisansını kültürel araştırmalar da-
lında İran’da tamamladıktan sonra 2019’da doktorasını İstan-
bul Üniversitesi’nde, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler da-
lında aldı. Bir Devrimin Vesveseleri adlı kitabın yazarı olmanın 
yanı sıra, İran’ın muasır tarihiyle ilgili siyasal şiddet, düşünce 
akımları, roman yazımı ve siyâsî gelişmeler gibi konularda yazı-
lar kaleme almıştır.

Aynur Atmaca Can

İstanbul  Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi 
Bölümünde lisansını (1996) tamamladı. Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim 
bilim dalında yüksek lisans (1998) ve doktora derecesini (2003) 
aldı. 2015 yılında Kent, Yerel Yönetimler ve Çevre Politikası ala-
nında 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.



Cihan Aktaş

Cihan Aktaş, 1960 Refahiye doğumludur. Beşikdüzü Öğretmen 
Lisesi’ni (1978) ve İstanbul DGSA Mimarlık Yüksek Okulu’nu 
(1982) bitirdi. Mimar, gazeteci ve okutman olarak çalıştı. Ro-
man ve öykü kitapları yanı sıra kadın meseleleri, mimarlık ve şe-
hircilik, sinema ve siyaset etrafında araştırma ve denemelerden 
oluşan kitaplar yayımlattı.

1995’te Türkiye Yazarlar Birliği, 1997’de Gençlik Dergisi tarafın-
dan  ‘Yılın Hikâyecisi’, 2002’de TYB tarafından yılın romancısı 
olarak ödüllendirildi.  2009’da “Kusursuz Piknik” isimli hikâye 
kitabı ESKADER tarafından verilen yılın hikâye kitabı ödülü-
nü kazandı. 2015’te Bursa 15. Edebiyat Günleri Ahmet Hamdi 
Tanpınar Ödülü’ne; 2016’da “Kızım Olsan Bilirdin” isimli kita-
bıyla Ömer Seyfettin Hikâye Ödülü’ne ve aynı yıl Necip Fazıl 
Roman-Hikâye Ödülü’ne lâyık bulundu. 2017’de Bayburt Üni-
versitesi tarafından Dede Korkut Edebiyat Ödülü’ne lâyık görül-
dü.

Ertuğrul Ökten

1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun 
oldu. 1996 yılında Osmanlı tarihi alanında Bilkent Üniversite-
si’nde yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmasını 2007 
yılında Chicago Üniversitesi’nde tamamladı. 2008-2011 yılları 
arasında Sabancı Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde 
öğretim görevlisi olarak, 2011-2013 yılları arasında ise Oxford 
Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalıştı. Araştırma alanları; 
Timurlular, İran ve Osmanlı tarihi, XV. yüzyıl kültür tarihi ve 
entelektüel tarihtir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir.



Farhad Eivazi

1975 yılında Tebriz’de doğdu. 2015’te İstanbul Kültür Üniversi-
tesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı lisans progra-
mını tamamladı. 2017’de Kocaeli Üniversitesi Dramatik Sanatlar 
Bölümü’nde İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölümü’nde 
çap yüksek lisans programından mezun oldu. 2019’dan itibaren 
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV-Sinema Bölü-
mü’nde doktora öğrencisidir. Senarist, fotoğrafçı, yönetmen ve 
belgesel yapımcısıdır. Senarist ve yapımcılığını üstlendiği ödüllü 
filmleri yanında yayınlanmış eserleri bulunmaktadır.

Hasan Taşçı 

1968’de Rize’nin Çayeli ilçesinde doğdu. 1991’de İstanbul Üni-
versitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Sosyal Siyaset Bi-
lim Dalı’ndan, “İşletmelerde Personel Eğitiminin Verimliliğe 
Etkisi” konulu tezle master derecesi aldı. 2012 senesinde de, 
“Kent Meydanı Kent Kimliği İlişkisi; Üsküdar Meydanı Örneği” 
adlı tezle doktora derecesi almıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Kübra Uslu

1992 yılı İstanbul-Beyoğlu doğumludur. 2016 yılında İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl girdiği Marmara 
Üniversitesi Yerel Yönetimler Ana Bilim Dalında “Ahmed Vefik 
Paşa ve Bursa’nın Modernleşmesi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı 
teziyle 2019 yılında yüksek lisansını tamamladı.



Meltem Bali

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi’nde 
tamamladı. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Küresel Şehirler ve İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı yüksek li-
sans programını “XIX. Yüzyılda Beşiktaş Semtinde II. Abdülha-
mit Dönemi Eserleri Üzerinden Mekânsal Bir Değerlendirme” 
başlıklı teziyle 2017 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi, 
Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları Bilim Dalı’nda doktora öğ-
rencisidir.

Nureddin Nebati 

1964 yılında Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Lisansını İstanbul 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nde, yük-
sek lisansını aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler bölümünde, 
doktorasını ise Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yö-
netimi’nde tamamladı. 1991 yılında Refah Partisi’nde başlayan 
siyaset serüveni Refah Partisi Bakırköy ilçe başkanlığı, partinin 
kapatılmasından sonra Fazilet Partisi ilçe başkanlığıyla devam 
etti. Fazilet Partisi’nin kapatılmasından sonra AK Parti’de İstan-
bul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Teşkilât Başkanlığı yaptı. AK 
Parti 4. Olağan Kongresi’nde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi 
olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Ge-
nel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönem İstanbul, 
25. Dönem Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. 

MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim 
Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, ÖNDER, UTESAV, TDED, BEK, 
İDD, İDV ve benzeri vakıf ve derneklerde üye olarak çalışmaları-
na devam etmektedir. 



Hâlen, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yürütmek-
tedir. ÜTEV Vakfı Başkanı ve Parlamenterler Arası Kudüs Plat-
formu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce 
Merkezi’nde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalar yürütmekte-
dir. Milli Görüşten Muhafazakâr Demokrasiye ve Hâkim Parti Sis-
temi ve Türkiye’nin İlk Hâkim Partisi Olarak AK Parti isimli iki ki-
tabı bulunmaktadır. Şehircilik, kimlik ve İslâm felsefesi üzerine 
de çalışmalar gerçekleştirmiştir. Siyaset Bilimi uzmanıdır. Evli 
ve dört çocuk babasıdır.

Yasin Cemal Galata

2008 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 
bitirdi. 2012 yılında Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans Yerel 
Yönetimler Bölümü’nden mezun oldu. 2020 yılında Mimar Si-
nan Üniversitesi Tarih Bölümü’nde Doktora derecesini tamam-
ladı. 2010-2015 yılları arasında TRT İstanbul Televizyonu’nda 
Yapım ve Yayın Görevlisi kadrosunda çalıştı. Programlarda ya-
pım ve yönetmen yardımcısı olarak görev aldı. 2015-2017 yılları 
arasında TRT WORLD İngiltere Londra bürosunda görev yap-
tı. 2018-2021 Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi’nde Genel Sekreter 
Yardımcısı olarak görev yaptı. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üni-
versitesi’nde Kariyer Merkezi Koordinatörü olarak çalışmıştır. 
Irak Türkmenleri Kardaşlık dergisi, Siyasal Vakfı Bülteni, KOCAV 
dergisi, TRT Vizyon dergisi, Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı Ta-
rih dergisinde tarih ve kültür alanında yayınlanmış yazıları bu-
lunmaktadır. Londra’da faaliyet gösteren İngiltere Türk Dünya-
sı Dayanışma Platformunun Türkiye Temsilcisi ve yayın organı 
olan Türk Dünyası Tarih Kültür dergisinin genel koordinatörlü-
ğünü yapmaktadır. Profesyonel fotoğrafçı olup, yurt dışı Türk-
ler, tarih, kültür ve sosyal alanlarda faaliyet gösteren STK’larda 
çeşitli görevleri bulunmaktadır.
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Şehir, Yol, Estetik Bağlamı ile  
Karşılaştırmalı Şehir Çalışmaları Üzerine

Aynur Atmaca Can*

Kavramsal Bağlam: Şehir, Yol, Estetik

Şehre nereden ve nasıl baktığınız ile ilgili olarak bir yığın tanımla-
ma ve betimleme geliştirilebilir. Şehir yerleşikliği farklılık ile terkip 
eden bu yanı ile özgürlüğün ve özgünlüğün üretilebildiği, çağın ve 
mekânın yorumlanabildiği işlevsel alanın üstünde özel bir simgesel 
alanı temsil etmektedir. Şehir karmaşık, derinlikli bir bütünlük, so-
yutlama düzeyi yüksek kurucu bir kavramdır. Mekânı kurar, insanı 
kurar, zamanı kurar. Kültürü örer. Alt kavram bileşenlerini çağırır, 
ayırır ve birleştir. Uzaktan yapılar topluluğu olarak silüet değerin-
de izlenildiğinde şehir bir dizi formlar bütünü olarak görünürken 
bu biçimlerin arka yüzünde normlar, değerler ve temel kabul ile 
varsayımları oluşturan iç bütünlük yer almaktadır. Böylece şehir 
görünen ve görünmeyen veçheleri ile çok katmanlı, işlevsel ve sim-
gesel bir yapı sunmaktadır. Sürekli bir oluşum sürecinde olan şeh-
ri mekân, toplum, kültür, değer etkileşimini yeniden kuran kendi 
bağlamı içinde okunması gereken bir bütünlük olarak ele alabiliriz. 

Şehir kavramların kuruculuğu ile inşâ edilmekle birlikte aynı za-
manda hayal, ilham ve sezginin ufkunda varlık kazanır. Şehir 
anlam yüklenen bir yerdir, yerin ruhunu taşımakta ve temsil et-
mektedir. Norberg-Schulz yer kavramını fenomen, yapısı ve ruhu 

* (Doç. Dr.) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bö-
lümü.
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olarak ele almakta ve kimlik ve kültürel peyzaj kavramlarını tarih 
ve anlam katmanları üzerinden okunaklı hâle getirmektedir (Nor-
berg-Schulz, 1976: 6-23). Mekân ve karakter birbirinden ayrılmaz 
parçalardır. Bütünü yakalamak, her açıdan bakabilmek, bir şeyin 
özüne inmek, mekânların karakterinin çözümlenmesi yerin ruhu 
ile doğrudan ilgilidir (Aras, 2012).

Medeniyet tasavvuru ve fenomenolojik mekân bütünlüğü şehirde 
belirir. Bachelard’a göre özünde hayal özneler-üstüdür nesnel gön-
derme alışkanlıklarıyla açıklanamaz. “Hayallerin öznelliğini yeni-
den kurmak ve hayalin genişliğini, gücünü, özneler-üstü olmasının 
anlamını belirlemek için bize sadece fenomenoloji, yani hayalin 
bireysel bir bilinçteki yola çıkışının incelenmesi yardım edebilir. 
Tüm bu öznellikler özneler-üstülükler, kalıcı biçimde belirlenemez. 
Gerçekten de poetik hayal özsel olarak çeşitlendirilebilirdir. Kav-
ram gibi kurucu değildir… Saf ama geçici bir öznellik ile tam olarak 
kurulması gerekmeyen bir gerçekliğin hayal aracılığıyla birleştiği 
bu yerde, fenomenolog sayısız deneyimler gerçekleştirebilir: Ke-
sin olabilen gözlemlerden yararlanır; bu gözlemler kesindir çünkü 
yalındır, bilimsel düşünceler gibi sonuca varmaları gerekmez; oysa 
bilimsel düşünceler hep bir şeye bağlıdır. Hayal yalınlığı içinde bir 
bilgiye gerek duymaz… Bir hayal fenomenolojisinin ne olabilece-
ğini iyi belirleyebilmek, hayalin düşünceden önce geldiğini belirle-
yebilmek için, şiirin bir zihin fenomenolojisi olmaktan çok bir ruh 
fenomenolojisi olduğunu söylemek gerekir. Bu durumda düş kuran 
bilincin belgelerini toplamak gerekir… Hayal gücümüzün kavradığı 
mekân geometrinin ölçümüne ve düşüncesine teslim kayıtsız bir 
mekân olarak kalamaz. Yaşanmış bir mekândır bu” (Bachelard, 
2017: 10-28).

İnsanın barınma değerleri öylesine basittir, bilinç dışına öyle de-
rinlemesine kök salmıştır ki bunlara kılı kırk yaran bir betimleme-
den çok, basit bir hatırlamayla ulaşılabilir. Bu durumda, bunların 
rengini ortaya koyan da ince ayrımlardır. Şâirin sözü, doğru yere 
dokunduğu için varlığımızın derin katmanlarını sarsar (Bachelard, 
2017: 43). Böylece mekânın şiirselliğine kapı açılır.
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Şehirler gerçek kadar hayal ve düş gücünün kaynaştığı özgün 
mekânlardır. Gerçeklikleri coğrâfî ve topoğrafik konumları, sos-
yoekonomik yapıları ve mekânsal biçimleri ile görünüş değerine 
taşınırken gerçeküstülüğü, hayale, şiire dayalı oluşları ile değer ba-
ğımlı, inançsal, düşünsel, kültürel ve estetik kabul ve varoluşların 
alanına geçer. Böylece insanın üstü gökyüzü altı yeryüzü, içinde 
bulunduğu şehir mekânı mimari olarak tavan ve tabanla belirli an-
cak sınırlı değildir. İnsan kendi içinde kök salar ve şehre yeni duygu 
içerikli anlam katmanları yükler ve onu sürekli değiştirir.

Mekân eylemi çağırır. Yol, şehri örer, bağlar, oluşturur. Simmel, 
“Köprü ve Kapı” yazısında yol yapımını en büyük insan başarısı 
olarak niteler. Engeli aşarak inşâ edilen köprüyü ise insanın bir-
leştirme iradesinin sembolizmi olarak ifade etmektedir (Frisby & 
Featherstone, 1997: 170-175, Alver, 2012: 497-501).

“İki yer arasında bir yol inşa eden insanlar, en büyük insan başarısın-
dan birini gerçekleştirmişlerdir. İki yer arasında ne kadar gidip gelmiş 
olursanız olun ve onları bir anlamda birleştirmiş olun; yüzeyde yolu gö-
rünür kılınca iki yol objektif anlamda birleşmiştir, birleştirme iradesi 
nesnelerin şekillenmesine dönmüştür ki bu irade tekrarın sıklığı veya 
nadirliğine bağlı olmadan her tür tekrara imkân vermiştir. Yol yapımı 
dolayısıyla özellikle bir insan başarısıdır… Yolun bu mucizevi etkisini, 
yani kendisinden çıkan ve kendisinde biten kesin bir yapıya yönelik 
hareketin sabit hale gelmesini göstermez. Köprü yapımında bu başarı 
zirveye ulaşır. Burada sadece alan ayrılığının pasif direnişi değil aktif 
özel bir konfigürasyonun direnci de insanın birleştirme iradesine karşı 
koymaya çalışmaktadır. Bu engeli aşarak köprü, mekân/alan üzerindeki 
irade sahamızın yayılmasını sembolize etmektedir.” 1   

Yollar şehirler ağını kurar, uzak şehirleri birbirine bağlar ve sürdü-
rür. Yollarla bilgi, ürün, fikir, kültür, sanat ve teknikler taşınır. Yol-
lar ana yol, yatay hat, patika, taşlık, güzergâh, istikamet, menzil, 
durak, rota kavramlarını davet eder.

1 Georg Simmel, Köprü ve Kapı, Türkçesi: Şeyma Akın, Kent Sosyolojisi, Ed., Köksal 
Alver, Hece Yayınları, 2012, Ankara, s. 498.
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Düşünce boyutunun vazgeçilmezi kavramların anlam katmanları 
hayal dünyasının kaypak, esnek, çeşitlemeye dayalı mutlak yaratı-
ma dayalı oluşla daha derinleştirilir. Yolu metoforik bakış açısıyla 
çok boyutlu açıklayabiliriz.

Ayrılık ve kavuşma ya da vuslat ve vedâ, birleştiren ve ayıran ya da 
bağlayan ve koparan, uzaklaştıran nitelikleri ile yollar; seyahatler, 
ilim yolculuğu, sefer, seyrüsefer, hicret/göç, sıla, gurbet temaları 
şehir edebiyatının mühim bir parçasını oluşturur.

Uzak Doğu ile Akdeniz’i birleştiren, sürekliliği sağlayan ulu yol, 
İran’ı doğuda Çin’e batıda Avrupa’ya bağlayacak ve İpek Yolu olarak 
anılarak, tarihsel gelişimi boyunca çevresindeki bütün şehirlerin 
yapı, işlev ve anlam katmanlarını içine alan silüetini biçimlendir-
miştir. İran’dan yol alan kervanlar 3000 kilometrelik Kral Yolu ile 
Ege Denizi’ne ulaşmaktadır. Daha önceleri Bağdat hattını kullanan 
kervan güzergâhları, XIII. yüzyılda Azerbaycan bölgesinin tarihî 
başkenti Tebriz üzerinden geçmeye başladı. İran, İpek Yolu’nun 
Anadolu tarafında farklı süreçlerde değişik menziller kullanılagel-
miştir. İlhanlılar Dönemi’nde kervanlar Erzurum, Erzincan, Sivas 
yoluyla Konya’ya ve İstanbul’a erişirdi. Osmanlı Devleti’nin kuru-
luşunun ardından daha kısa süren bir güzergâh izlenmeye başla-
mıştır. Bu güzergâhta Tebriz’den Sa’d Çukuru (Aras Vadisi) üzerin-
den Erzurum-Erzincan-Tokat yoluyla Amasya şehrine bağlanılırdı. 
Amasya’da yol ikiye ayrılır; kuzey hattında Kastamonu-Bolu, güney 
hattında Çorum-Ankara yolu takip edilerek Bursa şehrine erişilir-
di (Alkan, 2006: 141-157). Rahat, güvenli yolculuk ve verimli ti-
câret kültürü anlamına gelen bu rotalar tarihî tecrübe ile ortaya 
çıkmıştır. İpek Yolu hem ticâret yolu hem de tarihî ve kültür yapı-
sıdır. Ana yollarda yol yapıları ticârî konaklama merkezleri, hanlar, 
kervansaraylar inşâ edilmiş, zâviye ve menziller kurulmuştur. Bu 
yol tüccarları, seyyahları, zanaatkârları, askerleri, hacıları, elçileri 
emniyet içinde taşıyordu. Yol şehirleri birbirine bağlarken bilginin, 
ürünlerin, fikirlerin, kültürel kodların, sanat ve tekniklerin taşın-
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dığı ve aktarıldığı etkileşim ve dönüşümü hazırlayan işlevleri ile 
hayat bulmaktadır.

Estetik, zamanın ve mekânın ruhunu dışa aksettiren, duyu ve duy-
gu bilimi olarak geniş anlamı ile bir tür güzeli ve güzelliği görme 
sanatı olarak tanımlanabilir. Şehir çok disiplinli soruşturmanın 
konusu olduğunda coğrafyası, tarihî, ekonomisi, kültürü, edebiya-
tı, sanat tarihi ile estetiği kuşatabilir. Şehir araştırmalarında kent 
estetiği yeni gelişen bir disiplindir. Kent estetiği; 

• Yapı      ———    Medeniyet

• Biçim    ———    Kültür

• Anlam  ———    Değer

ekseninde karşılıklar kazanır.

Karşılaştırmalı Şehir Çalışmaları Üzerine

Şehir bilimsel bir nesne olarak çözümlemek düşünce boyutunu içi-
ne almakla birlikte duygu ve sezgileri de kapsar. Şehirler biriktiren, 
aktaran bir yapı, bir paylaşım ve değişim alanı, bilim, sanat, fel-
sefe, hikmetin üretildiği özel ve özgün yerleşimlerdir. Medeniyet, 
mekân, coğrafya, tarih, kültür, değişim ve estetik onu sarmalayan 
kavramlar olarak belirginleşmektedir. 

Kaynaklar

Şehir çalışmaları çok yönlü bakış açısını dolayısıyla kaynak çeşitli-
liğini zorunlu kılar. 

Bu kaynaklar;

• Menâkıbnâmeler

• Hatıratlar

• Monografiler

• Biyografi ve otobiyografiler

• Seyahatnâmeler
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• Şehrengizler

• Vefâyatnâmeler

• Edebî eserler

• Sergi katalogları

• Kolleksiyonlar 

• Kitâbeler

• Resimler

• Minyatürler

• Gravürler

• Fotoğraflar

• Haritalar

• Çizimler

• Plan şemaları 

• Kesitler

• Temettuat kayıtları

• Şer’iyye sicilleri

• Tahrir defterleri

• Vakfiyeler 

gibi arşiv belgeleri olarak çoğaltılabilir. 

Şehir, Yol, Estetik: Bursa ve Tebriz Atölye Çalışması

Şehir, Yol, Estetik: Bursa ve Tebriz atölye çalışmasının kurgusu üç 
boyutlu soruşturmayı içermek üzere tasarlandı. İlk boyutunda Teb-
riz şehri XIV. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan düşünsel temeli şehir 
ve düşünce bağlamında okunmakta ardından sosyal, ekonomik, si-
yasal, kültürel ve kentsel dönüşümleri temelinde incelenmektedir. 
Çalışmanın ikinci boyutunda Tebriz’i Batı’ya bağlayan en önemli ti-
câret merkezlerinden olan Bursa şehri ele alınmaktadır. Kurucu Şe-
hirler: Bursa ve Floransa başlıklı atölye çalışmamızda XIV. ve XVI. 
yüzyıllar arasındaki dinamikleriyle ele alınan Bursa, bu defa şehri 
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moderniteye taşıyan koşulları ile irdelenmektedir. Çalışmamızın 
üçüncü boyutunda ise, ticâret şehirleri olmaklığı ve ipek ticareti 
kader ortaklığını paylaşan Bursa ve Tebriz şehirleri benzerlikler ve 
farklılıklar temelinde karşılaştırılmalı olarak ele alınmaktadır.

Bursa ve Tebriz şehirlerinin karşılaştırmalı çalışması benzerliğe da-
yalı bir kurgu oluşturmaktadır. İki şehrin doğu-batı, İran ve Ana-
dolu aksında tarihî İpek Yolu’nun durağı olması ve yolun bağlayı-
cı, taşıyıcı ve aktarıcı rolü benzerlikler bağlamını örmektedir. XV. 
yüzyılın çok önemli iki ticâret şehirleri, ipekçi şehirler, zanaatkâr 
yetiştiren (çini, halı, minyatür, nakış) şehirler olmaları ve sanayi 
öncesi şehirlerin dinamiklerini taşımaları ve bu şehirlerin modern-
leşmeye taşıyan dinamikleri açısından ele alınmaları uygun görül-
mektedir.

Görsel 1: İpek Yolu karayolu güzergâhı haritası (Kaynak: Deniz, 2016: 201).

Karşılaştırma ölçütleri olarak;

• Dönemsel-tarihsel,

• Mekânsal biçimlenmeye dayalı,

• Sosyal, ekonomi, siyaset, kültür ekseninde,

• Yerin ruhu kavramından hareketle mekânın karakteri ve es-
tetik açısından bakış belirginleştirilebilir.
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Çalışmaya yönelik geliştirilen sorular şöyle sıralanabilir:

• XIV. ve XVI. yüzyıllar evresinde sanayi öncesi dönemde ti-
câret şehirlerinin  yapı, biçim, işlev açısından oluşumu na-
sıldır?

• Mekânsal yapılanma ve şehir organizasyonunun içeriği nasıl 
kurulmuş ve sürdürülmüştür?

• Şehrin işleyişi ve kurumların örgütlenme sürecinin incelen-
mesi bilgisine ulaşılabilir mi?

• Şehirlerde üretilen edebî eserler nelerdir? Bu eserlerin içeri-
ği, şehir kültürü ve estetiğine etki ve etkileşim düzeyi belir-
lenebilir mi?

• Şehirlerin yetiştirdiği şahsiyetler kimlerdir? Bu şahsiyetle-
rin şehir kültürü ve estetiğine etki ve değer üretme potan-
siyeli nedir?

• Şehirler arasında ortak özellikler, benzerlikler var mıdır?

• Şehirler arasında tezatlık ve farklılıklar var mıdır?

• Şehirler arasındaki benzerlik ve farklılıkların birbirini etki-
leme düzeyi ve içerikler belirlenebilir mi?

• Tarihî İpek Yolu’nu bağlayan şehirler arasında bağlar ve etki-
leşim alanları var mıdır? 

• Yerin ruhu kavramının ve olgusunun bu şehirlerdeki anlam 
katmanları nelerdir?

Karşılaştırmalı Şehir Çalışmalarında Elverişli Kavramlar

Şehir okumasını bir kavram ve olgu olarak farklı biçim ve boyut-
larda gerçekleştirebiliriz. Tarihî bir nesne, coğrâfî ve topoğrafik bir 
gerçeklik, sosyolojik bir olgu, ekonomik bir birim, anlam taşıyıcısı 
bir kültür örüntüsü ve süreçler bütünü olarak ele alınabilir. Şehir, 
yol ve estetik kavramlarının terkibinde karşılaştırmalı şehir çalış-
malarında yararlanılabilecek elverişli kavramları şöyle sıralayabili-
riz: 
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• Kök mekân

• Mekânın müstesnâlığı

• Yerin ruhu

• Etkileşim

• Dönüşüm

Medeniyetlerin oluşum ve gelişim dönemlerinin sergilendiği, 
mekânın toprakta kök salarak biçimlendirdiği, yapı, biçim, işlev, 
anlam boyutları ile tecrübeye dayalı oluşmuş tarihî ve dinamik 
mekânları, “süreklilik duygusunun kökü mekândadır” kabulü ve 
önermesinden beslenerek “kök mekân” kavramlaştırması ile ifâde 
edebiliriz. Nitekim atölyenin ilk parçası Kurucu Şehirler Bursa ve 
Floransa eserinde kurucu esas ve değerlerin hayata geçirildiği gös-
tergeler olarak okunabilecek kök mekân kavramına yer açılmıştır 
(Can, 2019: 32).

Simmel, mekânın temel özelliklerinden biri olarak “mekânın müs-
tesnâlığı”2 kavramının altını çizer. Mekânın müstesnâlığı kavra-
mını Simmel’den ödünç almak sûretiyle kullanmaktayız. Mekânın 
müstesnâlığı kavramı ile ifâde edilen; her ne kadar tek genel bir 
mekândan bahsedilebilirse de onu oluşturan tek tek farklı mekân-
lar, mekânın her bir parçası neredeyse hiçbir benzerliği olmayan 
bir tür biricikliğe sahiptir. Mekânın bu benzersizliği özgül toplum-
sal formasyonları içeren kendilerine has öznelliğe sahiptir (Frisby 
& Featherstone, 1997: 138-139, Işık, 2009: 14-15).

Yerin ruhu kavramını Norberg-Schulz önermektedir. Yer bir olgu 
olarak yaşanan gerçekliğe katılan, yapısı ve ruhu olan bir kavramsal 
kategoridir. Doğal yer ve insan yapımı yer ayrımına yer açılmakta-
dır. Doğal yer fenomenini etkileyen unsurlar; doğal koşullar, kos-
mos (düzen), karakter, ışık ve zaman sayılmaktadır. İnsan eliyle 
inşâ edilen yer ve yerin ruhu tanımlanırken anlam, tarih, kimlik alt 
kavramsal bileşenleri ile açıklanmaktadır (Norberg-Schulz, 1976: 
6-23). Yerin ruhu kavramı etik ve estetik özdeşliği zorunlu kılan 

2 Uniqueness of space.
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özelliği ile betimlenebilir. Yerin ruhu kavramı; yaşantılanan, tecrü-
be edilen hayat alanı olarak anlam kazanan tarihî var oluş ve kimlik 
olgusunu içine alır ve dışa vurur. Yerin ruhunu aksettiren alanlar;

• Mimari eserler,

• Kültür- değer bütünü,

• Simgeleştirilmiş eylemler, ritüeller,

• Edebi eserler,

• Şahsiyetler veya şehrin uluları3  

üzerinden okunabilir.

Karşılaştırmalı şehir çalışmalarında kullanımı elverişli bir kavram 
olarak etkileşim, mekân ve zamana tutunan toplumun üyesi olarak 
insanın kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, kültürel etki, kültü-
rel değişme süreçleri ile başkalaşmasını ve güncellenerek yorum-
lanmasını ifâde etmektedir. Karşılıklı karşılaşmalar sonucu üreti-
len yeni içerik, biçim ve kimliklerin dönüştürücü gücü olarak rol 
oynar.

Dönüşüm kavramının kökü değişimdir. Her an her şey değişmek-
tedir. Yeryüzünde değişmeyen tek şey her şeyin değiştiği yasasıdır. 
Sürekli değişimin zamanda, mekânda ve insanda okunan belirgin 
dönemler, biçimler, haller denge ve döngüsü dönüşüm kavramını 
izhar eder.

Karşılaştırmalı şehir çalışmalarında kolaylık ve verimlilik sağlayan 
bir yol olarak üç eser üzerinden incelemeler yapmanın elverişli ol-
duğu düşünülmektedir. Bu bağlamda:

3 Sâmiha Ayverdi, İstanbul Geceleri adlı eserinde medeniyetin taşıyıcısı ve gös-
tergesi olarak mânevî irfan sahibi ulular sınıfından bahis eder: “… Şehrin çorak 
kalmış ilim ve fikir tarlasında, parlamasıyla sönmesi bir olan şöhretler gidip ge-
lirken her soluğunda bir hakîkat mahşerinin velvelesini getiren, her bakışında 
sonsuzluk zevkinin kokusunu taşıyan, her tavrında bin bir sırrın yakasını açan 
ulular…” (Ayverdi, 2007: 34).
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• Mekânın çözümlenmesi, mimari eserlerin incelenmesini 
içerir. Silüet değeri, anıtsal ölçekli yapılar, kültürel peyzaj 
değeri kazanır.

• Edebî eserlerin incelenmesi ve karşılaştırmalı çalışmaya 
konu edilmeleri

• İnsan eserleri olarak şehrin uluları olarak tâbir edilen kültür 
taşıyıcısı ve değer üreticisi şahsiyetlerin incelenmesi öneril-
mektedir. Bu şahsiyetler mutasavvıflar, düşünürler, şâirler, 
sanatkârlar olabilmektedir. 

Bursa ve Tebriz şehirleri geniş ve derin bir kültürel miras alanına 
sahip kimlikli şehirlerdir. Kültürel miras  geçmiş ile bağ kurmak, 
kök değerlerin devamlılığının sağlanmasında, tarih bilinci ve şehir-
li bilincinin geliştirilmesinde, bütüncül kavrayışın sağlanmasında 
sürdürülebilirlik ve bağlamsallık kavramları bileşkesinde derin ve 
işlevsel bir not ve malzeme sunmaktadır (Can, 2014). Böylece duy-
gusal ve düşünsel dünyamızda özel ve özellikli bir yer edinen kül-
türel miras olgusu toplumların kendini bilme deneyimini yaşama-
sında zamanla, mekânla, varlıkla ve yoklukla ilişki geliştirmesinde, 
hatıra, vefâ kavramları ile bugüne bağlanabilecek, belleği taşıyan 
sürekliliklerin oluşturulmasında kaynak olarak kabul edilmektedir.

Bursa ve Tebriz, her ikisi de zengin kültürel mirasa sahip olan ka-
dim şehirlerdir. İslâm medeniyetinin yorumlandığı Türk devletle-
rine yurt olmuş şehirlerdir. İran’ın Batı’ya açılan kapısı Tebriz do-
ğu-batı ticâretinde bir köprü vazifesi görmüştür, yolun sürekliliği 
kadar ticâretin verimliliği onu Osmanlı medeniyetinin kurucu şeh-
ri olarak var olan ve betimlenen Bursa’ya kavuşturur. Tebriz yolla-
rın kavşağında hayat bulan, hayat veren bir köprü şehir, yol şehir 
ve de pazar şehir olguları içinden vasıflandırılabilir. Tarih boyunca 
süren siyasal çekişmeler, savaşlar, istilâlar, talanlar, yangınlar, dep-
remler, ve salgın hastalıklar bu şehirlerin yeniden biçimlenmesini 
gerekli kılmıştır. XV. yüzyılda ticâret merkezi olma vasıfları ile yük-
selen ve yüceltilen, İpek Yolu’nun birleştirdiği ve etkileşim hâlinde 
dönüşen ve üreten bu müstesnâ şehirler, Sanayi öncesi dünyanın 
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çok önemli merkezleridir. İpek Yolu’nun uluslararası önemini kay-
betmesi, Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi, modern dünyanın eski 
imparatorluk düzenlerini, ticâret biçimlerini ve şehir gerçekliğini 
köklü bir biçimde değiştirmesiyle küresel dünyanın ekonomik coğ-
rafyasında gerileyen bu kadim şehirler, ihtişamlarını zengin kültü-
rel mirasları ile korumaktadırlar. 

Bursa ve Tebriz; mimari eserleri, ulu şahsiyetleri ve edebî eserle-
riyle medeniyetlerin birikimini taşır. Böylece iki şehir de bilinmesi, 
görülmesi ve hissedilmesi gereken insanlık tarihi tecrübesinin yük-
sek kültür birikimi ve estetik değer taşıyan nâdide parçalarıdır. Ulu 
dağlar ve akarsularla bezenmiş benzer topoğrafyaları, düşünce ve 
şiirin ufkunda derinleşen efsunlu mimarileri ve tezyînatıyla tevhi-
de davet eden şaheserleri Yeşil Camii ve Gök Mescid topraklarında 
kök salan mutasavvıfların sonsuza karışan nefesleri ile kucaklaşır 
Bursa ve Tebriz. Velhâsıl kelam İpek Yolu’nun eski ışıklı şehirleri-
nin ruhu solmamış, hâlen kandil misali yanmaktadır.
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Tebriz ve Yaratıcılık Üzerine Bir Deneme 

Ertuğrul Ökten*

Giriş

Tebriz İlhanlılardan Safevîler Dönemi’ne kadar başkent rolü üst-
lenmiştir. Ticâret ve kültür hayatı için önemli bir merkez olmuş, 
ticârî meta, sanat ve fikirlerin toplandığı bir merkez olarak insan-
ların ve fikirlerin de toplandığı bir şehir olarak gelişmiştir (Blair, 
2014). Bu dönem XIII. ve XV. yüzyılları yani Karakoyunlu ve Akko-
yunlu dönemlerini de kapsar. Tebriz’in başkentliği Safevî hüküm-
darı Tahmasb (ö. 1576) saltanatının ortasına, 1555 yılına kadar 
devam etmiştir. Bu tarihten sonra başkentlik rolü Kazvin ve daha 
sonra da İsfahan’a geçse de şehir önemini korumuş hatta Safevî dö-
nemi bittikten sonra bile (1770’ler) İran’ın dinî, politik, ekonomik 
açıdan en önemli ikinci şehri olarak hayatına devam etmiştir.

Bu makalede Tebriz tarih boyunca yaratıcılığı besleyen bir şehir 
olarak ele alınacaktır. Bir şehir bazen insanları bazen grupları et-
kileyerek yaratıcılığa katkıda bulunabilir. Bu şekilde bakınca Teb-
riz’in yaratıcılığı beslediği dört tarihî örnekten bahsedebiliriz: Ah-
med-e Gazzâlî (ö. 1126), Emir Bedreddin Lale (ö. 1507), XV. yüzyıl 
Karakoyunlu, Akkoyunlu mimarisi (süsleme sanatları) ve Saib (ö. 
1676). Seçilen bu örneklerin ortak yönü şudur: Bu örneklerin her 
biri kendi dönemlerinde oldukça etkili olmuş, Bedreddin Lale hariç 

* (Dr. Öğr. Üyesi), İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
mü.
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diğerleri kendi dönemlerinden sonra geniş bir coğrafyada ve olduk-
ça uzun bir süre etkili olmaya devam etmişlerdir. Bu sebeple Tebriz 
şehrin ötesinde daha geniş bir coğrafyayı, uzun zaman dilimleri 
içinde etkileyen bir şehir olarak öne çıkmaktadır.

Ahmed-e Gazzâlî

Tebriz’in yaratıcılığı besleyen bir şehir olmasına örnek olarak ilk ele 
alınacak olan kişi Ahmed-e Gazzâlî’dir (ö. 1126). Ahmed-e Gazzâlî 
meşhur âlim olarak bilinen Ebu Hamid Gazzâlî’nin (ö. 1111) kar-
deşi idi. Aslında ağabeyi olan Ebu Hamid Gazzâlî iyi tanınmakla 
beraber Ahmed-e Gazzâlî, Sûfî çevrelerde ağabeyinden daha meş-
hur ve etkili olmuş, şiirleri yüzyıllarca tasavvuf çevreleri ve edebî 
çevrelerde okunmuştur. Ahmed-e Gazzâlî tasavvuf literatüründe 
aşka ve vecde öncelik veren anlayışı ve şiire verdiği yer ile tasavvuf-
ta yeni bir çığır açtığı düşünülen, sûfî çevrelerde çok benimsenen 
Sevanihü’l-Uşşak adlı eseri yazmıştır. Farsça yazdığı için eserlerinin 
sadece belli bir kitleye hitap etmediğini, yaşadığı dünyada gündelik 
hayatın dili olan Farsçayı kullanarak geniş bir topluluğa hitap etti-
ğini düşünebiliriz.

Bir sûfî olarak Ahmed-e Gazzâlî’nin benimsediği pratiklerden biri 
güzel seyretmektir (şahidbazi). Bunu ilâhî olana ulaşmak, onunla 
irtibat kurmak için kullandığını düşünebiliriz. Belki güzel seyrede-
rek kendisi de güzel olan ve güzeli seven Allah’la irtibat kurmak 
daha kolaylaşacaktı. Şahidbazi pratiğinde seyredilen güzel genç 
erkeklerdir. Bunun nedeni herhâlde karşı cinsle olan ilişkinin Ah-
med-e Gazzâlî’nin yaşadığı toplumda sıkı kontrol edilen bir ilişki 
olmasıydı.

Ahmed-e Gazzâlî’nin hayatı boyunca sık yaptığı şeylerden bir başka 
şey seyahat etmekti. Tarihî kayıtlar onun birçok şehri ziyaret etti-
ğini bize söyler. Zaman zaman uğradığı şehirlerden birisi de Teb-
riz’di. Tebriz güzel setretmeyi seven bir sûfî için bilhassa önemli 
olmuş olmalıdır, çünkü bu şehir insanlarının güzelliği ile ünlü idi. 
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Gazzâlî’nin şiirlerini yazarken güzel seyretmekten ilham aldığını 
biliyoruz. 

İnsanlarının güzelliği ile ünlü olan bu şehirde Ahmed-e Gazzâlî’nin 
sevdiği bir güzel vardı. Bir keresinde Gazzâlî onu görmek üzere 
Tebriz’e gitmeye karar vermiştir. Çevresindekiler onu görmekten 
vazgeçirmek için Ahmed-e Gazzâlî’ye bu güzelin öldüğünü söy-
lemişlerdir. Bunu duyunca Gazzâlî bir süre kendi dünyasına dal-
mıştır. Normale döndüğünde —Adem’den günümüze dünyadan 
ayrılan bütün ruhlara baktım, aralarında o yok, yalan söylüyorsu-
nuz.— deyip o güzeli görmeye şehre gitmiştir (Nasrollah Pourja-
vady, 2005: 203-204).

Buradan çıkan sonuç şudur: Tebriz, Ahmed-e Gazzâlî’yi besleyen 
önemli bir kaynaktır. Gazzâlî’nin ilham alabileceği, hatta ruhlar 
âlemine dalmak için ona etkili bir sebep verebilecek bir şehirdir.

Bedreddin Lale

Tebriz’in sıradışı yaratıcılık anlarından birini literatürde az bilinen 
bir sûfî üzerinden tartışmak mümkündür. Bu kişi bir XV. yüzyıl 
mutasavvıfı olan Bedreddin Ahmed el-Hüseyni Lale’dir (ö. 1507) 
(Bashir, 2020). Tebriz hakkındaki en önemli kaynaklarımızdan biri 
olan Ravzatü’l-Cinân’a göre Lale XV. yüzyılda Tebriz’deki en önemli 
sûfîlerden biri idi. Tasavvuf yolundaki mürşitleri önce Seyyid Mu-
hammed Bedahşî, arkasından Seyyid Abdullah Borzeşâbâdî idi. Sil-
sile Seyyid Muhammed Bedahşî üzerinden İshak Huttalânî/Kübre-
viyye’ye, Abdullah Borzeşâbâdî üzerinden de Alâüddevle-i Simnânî 
ile yine Kübreviyye’ye bağlanıyordu (Karbala’i Tabrizi & Qurrai, 
1970: 114-5, 212).

Onu özel yapan yönlerinden biri Füsûsü’l-Hikem şerhinde zama-
nın önde gelen sûfîlerinden olmasıdır. Muhyiddin İbn Arabî’nin 
(ö. 1240) en ünlü iki eserinden biri olan Füsûsü’l-Hikem tasavvuf 
tarihinde anlaşılması oldukça zor olan eserlerden biri olmuştur. 
Muhyiddin Arabî’nin vefatından hemen sonra üvey oğlu Sadreddin 
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Konevi (ö. 1274) tarafından bu eserin şerh edilmesi geleneği başla-
mış ve zaman içinde bu eser üzerine en çok şerh yazılan eserlerden 
biri hâline gelmişti. Bu şerh külliyatı eseri anlamak isteyenler için 
belki de en önemli araç olmuştu. Diğer bir deyişle metin yorumu-
na/izahına dayanan bu şerh geleneği Füsus’u anlamanın önemli 
yollarından biriydi. 

Ancak bu geleneğin yanı sıra bir de bu metni içinde bulundukları 
mânevî makam sonucu kendilerine ulaşan bir yardımla anlayabi-
len kişiler olmuştur. Bedreddin Lale bunlardan biri idi. Dönemi-
nin çok ünlü Füsûsü’l-Hikem yorumcularından biri olan Sainüddin 
Turke’nın (ö. 1437) bile açıklayamadığı Füsûsü’l-Hikem’deki bazı 
müşkil noktalarla uğraşmaya başladığında vefat edeli iki yüzyıldan 
fazla bir süre geçmiş olan İbnü’l-Arabî’den feyz talep etmiş, uzun 
mücâhedelerden sonra İbnü’l-Arabî ile mânevî bir temas kurmuş 
ve bu zorlukları İbnü’l-Arabî kendisine açıklamıştı. Ancak işin so-
nunda Bedreddin Lale bunca zaman bunların gizli kalmış olmasın-
da bir hikmet olduğunu düşünmüş, bunların kıyamete kadar gizli 
kalmaları gerektiğine karar vererek kendisi de açıklamamıştı (Kar-
bala’i Tabrizi & Qurraí, 1970: 153). 

Bedreddin Lale’nin sahip olduğu yüksek mânevî makamın kendisi-
ne anlaşılması çoğu zaman mümkün olmayan bir metne rehberlik 
edebilme imkânı kazandırdığını söyleyebiliriz. Bu şekilde Bedred-
din Lale’nin yeni yorumların yapılması, anlam dünyalarının ya-
ratılması, belki hikmetlerin ortaya çıkmasında bir rolü olduğunu 
düşünülebilir. Bu da Bedreddin Lale’nin Tebriz’ini başkalarının bil-
mediği mânâların ortaya çıkabildiği bir şehir hâline getirir.

Gök Mescid ve Uzun Hasan Cami

Yaratıcılık konusunu mimari bağlamında tartışmak gerekirse akla 
iki bina gelir: Gök Mescid (1465) ve Uzun Hasan Cami (1480’lerin 
başı). Özellikle Gök Mescid üzerinden Tebriz’deki yaratıcılığı çini 
ve bina sanatları açısından incelemek mümkündür. 
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Gök Mescid Karakoyunlu Cihan Şah’ın (ö. 1467) inşâ ettirdiği 
el-Muzafferiye imâretinin camisiydi. Sultan Hasan Cami de Akko-
yunlu Uzun Hasan’ın (ö. 1478) yaptırdığı en-Nâsriyye imâretinin 
camisi idi. Bu ikisinin Karakoyunluları ve Akkoyunluları kapsayan 
Türkmen Dönemi (XIV. yüzyıl ortası-XVI. yüzyıl başı) yaratıcılığı-
nın en iyi örneklerinden olduğu söylenebilir. Tebriz süsleme ekolü-
nün çevresindeki tarzlarla, meselâ Timurlularla paylaştıkları ortak 
bir üslûp vardı. Bununla beraber kendi tarzlarında belki de herkes-
ten ileriye gitmiş oldukları da iddia edilebilir. Aşağıdaki görsellerde 
buna dâir bazı gözlemler yapmak mümkündür. 

Görsel 1: (Aube, 2011, figür 5). Görsel 2: (Aube, 2011, figür 7).
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Birinci paneldeki kompozisyonun olgunluğu, ikinci panelde içlerin-
de yazı bulunan alanların büyük dizayna yerleştirme şekli Tebriz 
ustalarının alanlarındaki yetenek ve gelişmiş bakışlarını yansıtır. 
Bunu aynı zamanda Tebriz’in tarzı olarak görebiliriz. El-Muzaf-
feriye, İran’da bulunan çini işinin en güzel örneklerinden biridir. 
El-Muzafferiye çini işlerinin kalitesi ve çeşitliliğinden hareketle 
Blair, XV. yüzyıl boyunca bu şehirde bir çini işçiliği geleneği olmuş 
olması gerektiğini söyler (Blair, 2014: 347-348).

Görsel 3: (Aube, 2011, figur 10).

Gök Mescid kubbesinden bu süsleme orijinal hâlinde ne kadar et-
kileyici olduğunu göstermektedir (Aube, 2011, figür 10). Sayısız 
yıldızın süslediği açık bir gece göğünü hatırlatan bu süsleme Gök 
Mescid’in insanların duygu dünyası ve hâfızalarında büyük bir 
iz bırakmasını izah edebilmektedir. Bu gökyüzü temsili üzerine 
yerleştirilen Allah yazıları ve herhâlde başka yazılarla beraber bu 
mekânı kullananları dünyevî âlemden öte aleme götüren bir taşı-
yıcı gibiydiler. 

Cihan Şah’tan sonra İran’a hâkim olan Akkoyunlu hükümdarı olan 
Uzun Hasan da metinlere bakacak olursak el-Muzafferiye’den aşağı 
kalmayan bir kompleks inşâ ettirmiştir. Maalesef bu kompleksin 
camisinden geriye çok az şey kalmış durumdadır. Aşağıda hâliha-
zırda mevcut olan mekânın fotoğrafı verilmiştir (Aube, 2016: 35, 
figür 2).
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Görsel 4: (Aube, 2016: 35, figur 2).

En-Nâsriyye’den geriye kalanlar bu binayı inşâ edenlerin yaratıcı-
lıklarına dâir Gök Mescid’de olduğundan daha az şey söylememize 
izin vermektedir. Metinlerde bu mescid hakkında yazılanlar bu ya-
pının da Gök Mescid gibi ihtişam iddiası taşıyan bir deneme oldu-
ğunu vurgular. Ayrıca günümüze kalan yapı bu mekânda dikkatli 
bir planlamanın söz konusu olduğunu gösterir. Çini panellerden 
günümüze ulaşanlar da özenli ve zengin bir çini işçiliği ile binanın 
donanmış olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla günümüz Uzun 
Hasan Mescidi’nden kalanların XV. yüzyılda Tebriz’in yaratıcı ha-
vasını taşıdığını düşünebiliriz. 

Belli bir ölçeğin ötesindeki mimari projeler iş gücü, tecrübe ve tek-
nik bilgi olarak tek bir şehrin kaynaklarından fazlasını gerektiren 
projelerdi. Gücünü yaptırdığı eserin ihtişamı ile ispatlamak isteyen 
hükümdarların (hamiler) bu projeler ile kendilerini öne çıkardıkla-
rı alanlardan biri de tüm bu iş gücünü ve yapı becerisini geniş bir 
coğrafyadan toplayarak bir araya getirebilmeleri idi. Bu bizi el-Mu-
zafferiye ya da en-Nâsriyye gibi projeler söz konusu olduğunda sa-
dece tek bir şehre bakmayıp bu projelerin bulunduğu şehri daha 
geniş bir ağın içindeki merkezlerden biri olarak görmeye götürür. 
Tebriz’i besleyen diğer şehirler arasında Diyarbekr, Bağdad, Şiraz, 
Meşhed, Herat akla gelir. Bunlar sadece en önde gelenler olup daha 
gerçekçi bir resim için bu kozmopolit merkezlerin hâricinde daha 
küçük yerel birimlere inmek gerekir. Bunlara örnek olarak Erdebil, 
Hasankeyf ve Kaşan verilebilir. 
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Saib

Tebriz’in bir başka merkezle, İsfahan’la, bağlantısı bizi XVII. yüzyı-
lın ünlü şâiri Saib’e (ö. 1607) götürür. Saib üzerinden de Tebriz ve 
yaratıcılığı bir arada tartışmak mümkündür. Saib, Tebriz’de doğdu 
ancak hayatının büyük kısmını İsfahan’da geçirdi. Ailesi Şah Ab-
bas’ın Osmanlı tehdidi karşısında Tebriz’den İsfahan’a göç ettirdiği 
ailelerdendi. Zengin bir tüccar olan Mirza Abdurrahim’in oğluydu. 
Amcası Şemseddin Tebrizi, hat sanatındaki yeteneğinden dolayı 
Şirin Kalem olarak ün kazanmıştı ve Saib’e hat sanatını öğretti. Bu-
radan hareketle Tebriz kaynaklı bir ekonomik ve kültürel birikimin 
Saib’in hayatının en erken devirlerinde önemli bir rol oynadığını 
düşünmek mümkündür (Losensky, 2003). 

Saib’in eğitim ve edebî hayatı İsfahan’da başlamıştır. Eğitimi hak-
kında fazla şey bilinmese de mümkün olan en iyi eğitimi almış 
olduğu tahmin edilmektedir. Muhtemel hocaları arasında Hakim 
Safai-ye İsfahani veya Rükneddin Masih-e Kaşani’nin olduğu söy-
lenir. Bu üst düzey eğitimde Tebriz zenginliğinin etkisi herhâlde 
vardı. 

İsfahan’daki gençlik yıllarında şiir yazmaya başlayan Saib için gidi-
lebilecek en iyi yer şiir ve şâirlerin revaçta olduğu Babürlü sarayları 
idi. Saib 1034/1624-25 yılında Kabil’e gitti. Bu şehrin hâkimi olan 
Babürlü Mirza Ahsenullah Zafer Han da bir şâirdi. İki şâir sadece 
yakın arkadaş olmakla kalmadılar, Zafer Han Saib’in hamisi, Saib 
de onun şiir alanındaki danışmanı oldu. Saib’in Hindistan’da ge-
çirdiği yedi yıl önemlidir çünkü bu zaman zarfında devrinin en iyi 
şâiri olarak ünü yayılmıştır.

Saib çaba harcamadan, doğal bir biçimde güzel şiirler, kulağa yeni 
gelen şeyler söyleyebilen (meani-ye piçide) bir şâirdi. Yazdığı on 
binlerce beyit onu Farsça’nın en çok yazan şâirlerinden yapmıştır. 
Hindistan’da geçirdiği yıllardan sonra Saib İsfahan’a döndü ve ha-
yatının geri kalanı İsfahan’da geçirdi (Losensky, 2003). İran’da çe-
şitli seyahatler yaptı ve Tebriz’i unutmadı: 
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از آن با عشقباز شمس تبریزی سخن دارم ز خاک پاک تبریزست صائب مولد پاکم

Temiz Tebriz toprağından olan Saib temiz doğumludur/O yüzden 
aşk oyunlarında Şems-i Tebrizi ile beraber söz söyleyebiliyorum.

Bu beyt Saib’in Tebriz’in kendisini inşâ eden bir şehir olduğunu, 
aşk hakkında Şems ile beraber söz söyleyebiliyor ise bunun Tebriz 
sayesinde olduğunu açıkça ifâde ettiği önemli bir beyttir. Ayrıca 
Tebriz toprağının temizliği fikri Tebriz’i diğer mekânlardan ayırt 
eden bir başka önemli fark olmalıdır. 

هست سعدی گر از گل شیراز صائب از خاک پاک تبریزست

Ya da “Saib temiz Tebriz toprağındandır/Eğer Sadi Şiraz topra-
ğından ise” beytinde söylediği gibi yine temiz Tebriz toprağından 
olmak onu Şirazlı Sadi ile aynı seviyeye getirir. Belki de Saib bu 
sayede sahip olduğu ilham zenginliğini ve söz hâkimiyetini açık-
layabiliyordu.

بلند نام شد از جمله شهرها تبریز زحسن طبع تو صائب که در ترقی باد

Senin zevkinin güzelliğinden Saib artan rüzgârla/Tebriz tüm şe-
hirlerden daha ünlü oldu (Tercüme Ata M. Tabriz yardımıyla, 
11.05.2021). Bu beyitte de Saib kendisinin Tebriz’e etkisi olduğunu 
söylemektedir. Saib’in hayatının büyük kısmının geçirdiği İsfahan 
şiirlerinde Tebriz’e göre çok daha fazla yer alır. Yine de sayıca az da 
olsa Saib’in Tebriz hakkında söyledikleri bu şehrin kendisi için özel 
olduğunu göstermeye yeter.

II. Abbas’ın onu melikü’ş-şuara, yani tüm ülkenin en önde gelen 
şâiri yapmasına rağmen o saraya taşınmamıştı. Öyle görünüyor ki 
Tebriz kaynaklı aile zenginliği Saib’i bir hamiye ya da saraya bağım-
lılıktan kurtarmıştı (Losensky, 2013: 13). Ayrıca evinde yaşayan 
özel bir kâtibi olmasını da herhâlde bu zenginliğe borçluydu. Bu 
kâtibin güzel hattı ile bilinen Arif Tebrizi olduğunu da biliyoruz. 
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Saib’in kâtibinin kimliği de Tebriz şehrinin Saib’in hayatında sü-
rekli bir etkisi olduğunu düşündürür. 

Saib’in İsfahan’da farklı ortamlarda önemli bir dinleyici/takipçi 
kitlesi vardı. Birincisi, İsfahan kahvelerinde kayda değer bir dinle-
yici kitlesi olduğunu biliyoruz (Losensky, 2003). Saib’in ayrıca zen-
gin tüccar ve saray halkının evlerinde daha elit bir dinleyici kitlesi 
de vardı. Her iki takipçi kitlesinin İran’ın birçok şehrinde, dolayı-
sıyla Tebriz’de de mevcut olduğu düşünmek imkânsız gözükmüyor. 
Özellikle tüccarların ticâret ağları vâsıtası ile Saib şiirinin Tebriz’e 
taşınmasında rol oynadıklarını düşünebiliriz.

Şiirin nasıl yaşandığı, hangi çevreler ve yerel noktalarda okunduğu 
ve sosyal bir olgu (sosyalleşme aracı) olarak şiir, kültür çalışmala-
rı ve tarihî açısından başlı başına önemli bir araştırma konusu ol-
makla beraber bu yazının kapsamı dışına çıkar. Ayrıca, Saib’i kültür 
tarihi çalışmaları açısından önemli kılan bir başka nokta da İran 
edebiyatı tarihçileri tarafından XVIII. yüzyılın sonunda eski usta-
ların yolundan sapmakla, XIX. yüzyılda da tasvip edilmeyen tuhaf 
bir üslûpla yazmakla eleştirilmesidir. Bu akla Osmanlı tarihinden 
âşinâ olduğumuz XVIII. yüzyıl çöküş paradigmasını getirse de XVII. 
ve XVIII. yüzyıllarda Osmanlı’da ortaya çıkan değişim, yenilenme 
fikirlerine bakarak bu döneme bir dönüşüm zamanı olarak bakmak 
da geçerli bir yaklaşımdır. Belki Saib’i de aynı şekilde ele almak 
mümkün olabilir.

Yaratıcılığın Nedeni

Yukarıda belirtildiği gibi Tebriz aslında büyük bir bölgede insan ve 
kaynakların aktığı ve tekrar dağıldığı nokta olagelmiştir. Yazının bu 
kısmında Tebriz’de bu yaratıcılık anlarının neden ortaya çıktıkları-
nı tartışmak istiyoruz. Şehirler ve şehirlerdeki düşünce hayatları 
üzerine olan bir başka çalışmada XVIII. yüzyıl Edinburg üzerinden 
ulaşılan sonuçlar Tebriz’e ışık tutabilir. Bu dönemde Edinburg’da 
o kadar çok parlak zihin vardı ki [David Hume (ö. 1776), James 
Hutton (ö. 1797), Adam Ferguson (ö. 1816) gibi] şehre ‘deha yata-
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ğı’ tanımlaması uygun görülmüştür. Aydınlanma sırasında şehrin 
düşünce hayatını destekleyen en önemli şey tüm şehrin bir ara-
ya gelip rahatça konuşabildiği ‘salon’lar (meclis) ya da biraz daha 
özelleşmiş grupların, —bilimsel dernekler gibi— bir araya gelip 
serbestçe konuşabildikleri sosyal çevrelerin olmasıydı. Bu bir araya 
gelip konuşabilme olgusunun iki temel özelliği tüm şehir halkını 
kapsamasıydı (farklı sınıflar ve gruplardan insanlar) (Çaykent & 
Ökten, 2019: 369-74). 

Aydınlanma sırasında Edinburg örneği Tebriz için şu soruyu akla 
getirir. Acaba Tebriz’de bu sosyal buluşma/karşılaşma ortamı ‘Pa-
zar’ olabilir mi? Her şehirde şehrin meta, ekonomik ihtiyaçlarını 
tedarik etmeye yarayan ve bir ticâret merkezi olarak onu çevresin-
de gelişmiş olan ticâret ağlarına bağlayan bir pazar vardır. Ancak bu 
noktada Tebriz’de pazar kendini biraz daha farklı hissettirmekte-
dir. Tebriz Kapalıçarşısı tarihsel olarak şehrin hayatına yön veren, 
kültürüne damgasını vuran bir kurum olmuştur. Sanki Tebriz’de 
pazar şehrin kendisi hâline gelmiş, kamusal hayatın esas mekânını 
oluşturmuştur. Bu nedenle Tebriz’e pazar şehir denmesi uygun gö-
rünüyor. Pazarın güzellerle, esnafla, zanaatkârlar ve şâirlerle ilgisi 
toplumu dikey ve yatay keser. Böyle düşününce ‘pazar şehir’ olgu-
sunun şehrin yaratıcılığına herhangi bir etkisi olup olmadığı cevabı 
aranmaya değer bir araştırma sorusu hâline gelmektedir. 
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Şehir ve Şiir İlişkisinin Bursa Şehrengizlerinde 
Çözümlenmesi

Ali Cançelik* & Aynur Atmaca Can**

Giriş

Farsça şehr ve engîz kelimelerinden oluşan şehrengîz, “Divan ede-
biyatında bir şehrin güzelliklerini ve güzellerini konu edinen man-
zum eser” (Çağbayır: 2017, 1530) mânâsına gelmektedir. Şehren-
gizler müstakil bir risale şeklinde basıldıkları gibi dîvanlar arasında 
bir bölüm veya birkaç kasîde şeklinde de yer almaktadır. Bu tür şiir-
lerde şehrin ve şehirlinin üstünlükleri, tabiî güzellikleri, mekânlar 
ve mimarî eserler; şehirlerin sosyal ve kültürel yönleri, insanların 
ve toplumların yaşam biçimleri hakkında da bilgiler bulunmakta-
dır. Hâtimesinde diğer kasideler gibi dua ile bitirilen şehrengizler, 
yukarıda saydığımız özellikleri aktarması dolayısıyla Osmanlı kül-
tür tarihi için oldukça önemli bir kaynak konumundadır (Levend, 
1958: 13-14; Kaya, 2010: 461-462).

Şehrin şiirle anlatılması başlı başına bir avantaj olarak görülmeli-
dir. Düz bir tarih aktarmacılığından kurtarıp şehrin ve şehirlinin 
duygusal yönlerine ve dönemin psikolojik gerçekliğine erişilmesini 
sağlamaktadır. Araştırmacı bu sayede farklı boyutlara giriş imkânı 
elde etmektedir. Burada merhum Aliya İzzetbegoviç’in bir görüşü-

* (Doç. Dr.) Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Osmanlı Türkçesi ve İslami 
Türk Edebiyatı.

** (Doç. Dr.) Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bö-
lümü.
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ne yer vermek yerinde olacaktır. Ona göre bir dâhilî bir de hâricî 
tarih vardır. Şiir olmaksızın bir sosyal, kültürel ve psikolojik yön-
leriyle devre tam bir vukufiyet sağlamak mümkün değildir. Ona 
göre tarih, tarihçilere; hayat ise, şâirlere bırakılmalıdır. Zîra şâirler, 
yaşanmış ve artık ortadan kaybolmuş bir hayat tablosunun tarihte 
asla bulunamayacak hakîkatlerini bizlere sunmaktadır. Bu hakîkat-
lerde zamanın mahallî özellikleri, sosyal iklimi, ruhu, coşkunlukları 
ve hâsılı subjektif tecrübeleri yer alır. (İzzetbegoviç, 2006: 17-18).

Üzerinde çalıştığımız Bursa şehrengizleri (Akkuş, 1987), Lâmiî Çe-
lebi (ö. 938/1532), İshak Çelebi (ö. 943/1537), Çalıkzâde Mehmed 
Mânî (ö. 1008/1599), İsmail Beliğ (ö. 1142/1729) ve Nâzik Abdul-
lah’a (ö. 1098/1686-87) ait eserlerden oluşmaktadır. Bursa şehren-
gizlerinde ana hatlarıyla bakıldığında şu unsurlar göze çarpmak-
tadır: Mânevî şahsiyetler, ilim ehli insanlar, yöneticiler; mânevî 
mekânlar, eğitim mekânları; şehrin eşrafı, meslek sahipleri, sosyal 
hayatın döndüğü yerler. Padişahlar, şehzâdeler, şehrin yöneticileri, 
müderris ve tarikat erbabı, şehrin ileri gelenleri, meslek sahipleri 
gibi daha birçok kimseler şehre kattıkları değerler ile şiirde yer al-
maktadırlar. 

Şiirde oluşan bütünlük her birine bir yer ayırmıştır. Herkes, şeh-
re sunduğu katkıları ile konu edinmektedir. Bir nevi şehirde boş-
luk ve düzensizlik olmadığı imajı çizilmektedir. Bu kompozisyonu 
tamamlayan diğer unsur, hayatın aktığı mekânlardır. Bunlar, din 
büyüklerinin türbeleri, camiler, medreseler ve mesleklerin icrâ 
edildiği dükkânlardır. Şehrengizlerdeki kompoziyon bütünlüğünü 
sağlayan önemli unsurlardan biri de şehrin tabiî güzellikleridir. 
Dağlar, ovalar, yaylalar, nehirler; çeşme, han, hamam kaplıcalar 
da şehrin güzelliğinde yerlerini alır ve rollerini oynarlar. Şâirler; 
insan, mekân ve olayları bir bütünlük içinde ele alırken bunları 
ayrı ayrı işlemektedirler. Şehrin mevsimlerini ve mevsimlere bağlı 
olarak meydana gelen sosyal hayattaki renklilik de anlatılmakta-
dır. Nâzik Abdullah’da dikkatimiz çeken istisnâ bir husus, hayâlî 
mekân tasvirleri ve soyut benzetmelerdir. 
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Şâirlerin şehre dâir anlatımlarında hem insan hem mekân hem 
de insan-mekân ilişkisinde bazı tasvirler dikkatimizi çekmekte-
dir. Şehrengizlerdeki tasvirlerden hareketle elde edilen kavramlar, 
şehrin diline dâir ipuçları vermekte hatta dilini ifâde etmektdir. 
Şehrengizlerin mısralarında şehre dâir şu özellikler göze çarpmak-
tadır: Tevhidi bütünlük, faydalılık/işlevsellik, güzellik/estetik, âidi-
yet/bağlılık/hayranlık, temizlik/nezâhet ve uyum.

Osmanlı Şehri ile Dîvan Şiiri Arasındaki Ortak Temeller

Osmanlı şehri ile Osmanlı Dîvan Şiiri arasında yapısal benzerlik-
ler bulunmaktadır. Bunun en başında Cansever’in “açık bütünlük” 
şeklinde ifâde ettiği bir özellik gelmektedir. Bu özellik, şehrin olu-
şumunun eklenerek ilerlemesini; yeni oluşumlara müsaade etme-
sini ve her eklenen parçanın bütünle uyumlu bir ilişki kurmasını 
sağlamaktadır. Sözü edilen yeniden oluşum, bütünlüğün sınırların-
da ve içinde gerçekleşmektedir (Cansever, 2010: 173). Cansever’e 
göre hayatın değişmesi ve yeni biçimler almasıyla birlikte ev ve şe-
hir yapılanmaları da yeni biçimler almalıdır, bu yeni biçimlere açık 
olmalıdır (Can, Doğan, 2015: 35; Cansever, 2002: 151). 

Başlangıcında ve merkezinde camii (Genç, 2013: 20), mescid, ha-
mam veya medreselerin bulunduğu evler müstakil ve yüce fertler 
olarak, kendi şahsiyetleri ile bütünün içinde yer alırlar. Burada dî-
van şiirinin de başlangıcında tevhid bölümünün bulunduğunu ha-
tırlamakta fayda vardır. Evler topoğrafik özelliklerle birlikte, tarihî, 
sosyal kültürel birikimle uyumlu şekilde yol kenarlarında dizilirler 
ve bu dizilişle bir beytin iki mısraına benzerler. Burada ortaya çı-
kan önemli bir husus, dîvan şiirinde beytin, mısraa göre daha an-
lamlı bir bütün oluşturması gibi yolun iki yanındaki evler de böyle 
bir bütünlüğün tezahürüdür (Cansever, 2002: 174).

Cansever, Dîvan Şiiri ile Osmanlı Şehri arasındaki benzerliği tah-
mis biçimi üzerinde kurar. Önceden ortaya konmuş ve kendi içinde 
bütün olan bir gazelin beyitlerine üçer beyit eklenmesi ve ortaya 
çıkan bütünlüğün öncekiyle uyumlu olması şehirdeki eklenerek 
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devam eden ev, mahalle ve şehir bütünlüğü ile karşılaştırılmıştır. 

Divan şiirinin veya nazmının tanımında bir ip üzerinde inci dizil-
mesini, Ernst Diez’in tezyîniliği gerdanlığa dizilmiş incilerle, tek-
tonik dizilerle berraklaştırmaya benzetmesi ile de kıyaslanmıştır. 
Burada Yahya Kemal’in “Koca Mustâpaşa” şiirinde “Manevî çerçeve 
beş yüz senedir hep berrâk” (Beyatlı, 2001: 48). dizesini hatırla-
makta fayda var. Zîra mimarlık ve şehirde sürekli bir berraklık sü-
rekli bir oluşum ve o oluşuma imkân tanımayla mümkündür. Dîvan 
şiiri de yüzlerce yıl belirli paradigmalar veya öz üzerinde yeni olu-
şumlarla hep berrak kalmıştır. Bu yenilenme ve süreklilik, Yahya 
Kemal’in bir rübâîsinde karşımıza çıkar: “Eslâf kapıldıkça güzelden 
güzele/Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele/Sönmez seher-i haşre ka-
dar şi‘r-i kadîm/Bir meş‘aledir devredilir elden ele” (Beyatlı, 1988: 11). 
Bunlar, Osmanlı şehri ve mimarisi ile dîvan şiirinin ortak tezyînî 
ve açık bütünlük yapılarını dikkate sunmaktadır. Bunların yanın-
da mimarîdeki biçimlerin oluşturdukları tezyînî bütünlükler, aruz 
vezniyle kurulu dîvan şiirinde her bir biçim/parça sembolik olarak 
tezyînî bütünlüğü oluşturmasına tekâbül etmektedir (Cansever, 
2010: 174). 

Şiir ile şehir arasında ortak paydalardan biri de ruhta olanın dışa 
vurulmasıdır. Özde olan dışa somut, yani maddî unsurlarla tezâhür 
etmektedir. Şiir, ruhun söz ile dışavurumu iken şehir ve mimarlık 
maddî elemanlarla dışa vurumudur (Çaycı, 2017: 40).

Bütünlük

Bu, mekân tasvirlerinde, farklı yerleri tasvir ederken aynı özellik-
lerin anlatılmasıdır. Sıradan gibi gelen bu yapılaşma ve betimle-
me aslında Osmanlı mimari yapısının temel özelliklerinden birini 
yansıtmaktadır. Bu yapı, Cansever tarafından “kübistik bütünlük” 
olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu kavramın karşısında ise “organik 
bütünlük” bulunmaktadır. Bal peteği örneğiyle açıklanan kübistik 
bütünlüğün öne çıkan özelliği her bir parçanın kendi içinde müs-
takil olması ve içinde bulunduğu bütünün özelliklerine de sahip 
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olmasıdır. Yeni eklemelere müsait olan bu yapıda, yeni eklenenler 
mevcut bütünlüğü de bozmamakla birlikte uyum göstermektedir. 
Cansever’e göre kübistik bütünlükte parçalar sınır, kimlik ve şah-
siyetlerini korurken organik bütünlükte parçalar, bütünün içinde 
şahsiyetlerini kaybederler (Cansever, 2016: 24, 78).

Lâmiî Çelebi’nin şehrengizinde sivil, siyâsî ve dinî mimari yapıların 
tasvirinde su, güneş, hava, toprak/yeşil ortak unsurlarıdır. Her ya-
pıda bu unsurların varlığı hissedilmektedir. Sarây-ı Sultân başlığı 
altında yapılan tasvirde, saray padişahın ayrılığından âşığa benze-
tilmiştir. Tezyinâtı, avlusundaki havuzu ve her köşesindeki çeşme-
leri ile ön plana çıkmaktadır. 

Şehir evleri ve şehrin dışındaki evler, bağ ve bostanlar da tasvir 
edilmiştir. Evler kubbeli, mahalleler süslü, camlar aydınlık ve par-
lak, her ev çeşmelidir.

Şehrin taşrasındaki mahalleler ve evler dahi şâir için büyüleyicidir. 
Şehirdeki evlerle de hava, güneş, su ve toprağın/yeşilin bulunması 
ve onların insanda hissettirdikleri açısından benzerlik bulunmak-
tadır: 

“Sipihr-âyîn buyût-ı tâk-ber-tâk 
Cemâl ü hüsn içinde mihr-veş tâk”

(Kubbeli evler, gökyüzü yolundadır/gökyüzü gibidir. Güzellik ve 
alıcılık içinde kubbe güneş gibidir.)

“Mahallâtu kamu pür-zeyn ü ziynet 
Haremler her taraf bustân-ı cennet”

(Mahalleleri baştan sona süslüdür, bahçelerin her tarafı cennet 
bahçeleridir.)

“Akar her hânesinden nice çeşme 
Ana nisbet güneş bir kuru eşme” 
(Akkuş, 1987: 108).



56

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

(Her evinden nice çeşme akar. Akan çeşmelere nispetle güneş bir 
kuru pınardır.)

Lâmiî Çelebi, Ulu Camii’den bahsederken (b. 341-352)*** camları-
nın semaya ışık saçtığını belirtir. Taşradaki evlerin tasvirinde de 
aynı özellik bulunmaktaydı. Bu, evlerin güneşin hareketlerine göre 
planlandığını göstermektedir. Bu sayede camların güneşe göre 
benzer açılardan vurması sağlanmıştır. Dolayısyıla coğrâfik özel-
liklere ve tabiatın düzenine uyumlu bir yapılaşma ve yerleşme söz 
konusudur. Aşağıda alıntılanan beyit bunlara işaret etmektedir: 

“Atar her câmı pertev âsumâne 
Nazîrin görmemiş çeşm-i zamâne” 
(Akkuş, 1987: 108).

([Evlerin] her camı semaya ışık saçar. Bunun bir örneğini zamanın 
gözleri görmemiştir.)

Camlardaki ışık yansıması Yahya Kemal ve Necip Fazıl’ın da şiirle-
rine ilham olmuştur. Yahya Kemal Hayâl Şehir (Beyatlı, 2001: 30) 
adlı şiirinde Üsküdar’ın camlarından güneşin aksini şu dizelerinde 
işler:

Git bu mevsimde, gurup vakti, Cihangir’den bak! 
Bir zaman kendini karşındaki rü’yâya bırak! 
Başkadır çünkü bu akşam bütün akşamlardan; 
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan; 
O ilâh isteyip eğlence hayalhânesine, 
Çevirir camları birden peri kâşânesine. 
Som ateşten bu saraylarla bütün karşı yaka 
Benzer üç bin sene evvelki mutantan şarka.

Necip Fazıl ise güneşin aksini her akşam camlarında yangın çıkma-
sı şeklinde yorumlamıştır:

Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği; 
Çamlıca’da,  yerdedir göklerin derinliği. 

*** b.: Beyit numarası. 
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Oynak sular yalının alt katına misafir; 
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir. 
Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, 
Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar...

Lâmiî Çelebi, Sarây-ı Sultanî hakkında bilgi verirken onun mevcut 
hâlini anlatır; ancak her özelliğinde şehrin genel özelliklerinden 
eser ve benzerlik bulmak mümkündür. Meselâ sarayın kendi bah-
çesinde çeşmeler vardır. Osmanlı evlerinde de avlularda çeşmeler 
bulunmaktadır. Hatta bunun için Arapça’da avlu mânâsına gelen 
“hayat” (Çağbayır, 2017: 630) kelimesi kullanılır ve hayat çeşmesi 
denir. Saray’ın çok sayıda çeşmesi vardır ve Sultan’ın ardından göz-
yaşı dökmektedirler:

“Elemden çeşmeler her yana giryân 
Dil-i ‘âşık gibi murgânı nâlân” 
(Akkuş, 1987: 106)

Sarayın bahçesinde çeşme olduğu gibi dâire biçiminde olan ve dö-
nen bir de havuz bulunur. Havuz, dâire biçimini gökkubbeden alır. 
Onu seyreden gözler, hayran hayran seyrederler:

“Muhît-i havzı gerdûn gibi dâyir 
Zevi’l-ebsâr olur seyrinde hâyir” 
(Akkuş, 1987: 107)

(Havuzun etrafı gökkubbe gibi dönmektedir ve onu seyreden göz-
ler hayran olmaktadırlar.)

Havuzun insanda uyandırdığı tesir, Pınarbaşı Deresi’nin uyandırdı-
ğı tesir ile aynıdır. Şehrengizlerdeki dere veya göllerin şehre kattığı 
estetik katkıyı havuz saray için sunmaktadır. Havuz, gümüş ren-
gi suyuyla sarayın avlusunda nice yansımalar oluşturur. Güneşin 
derenin suyunda oluşturduğu yansımalar saray havuzu ile güneş 
arasında da oluşturulmuştur: 

“Dırahşân-ı tal‘atı sîm-âba benzer 
Safâ-yı cismi sîm-nâba benzer”
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(Yüzünün parlaklığı cıvaya [gümüşe] benzer; cisminin neşesi saf 
gümüşe [saf gümüşün verdiği neşeye] benzer.

“Beyaz çeşmdür ol havz-ı pür-zeyn 
Bu rûşen kasr içinde kurretu’l-‘ayn”

(O süslemelerle dolu havuz beyaz bir gözdür. Bu aydınlık saray için-
de göz bebeğidir.)

Sarayın avlusunda parlaklığıyla göz bebeği gibi duran havuz aynı 
zamanda çok süslüdür, tezhiplidir hatta zeminindeki taşlar dahi 
aynı şekilde hünerli ustalar tarafından süslenmiştir: 

“Hüner kilkin tutup itmiş hüner-kâr 
Derûnı gibi taşın dahî zer-kâr”

(Hünerli usta, kalemini eline alıp çok güzel bir iş çıkarmış. İçi gibi 
taşı da altınla süslenmiş.)

Şehrin dere ve göllerinin gökyüzü ile ilişkisi de benzer şekilde ha-
vuz ile de sağlanmıştır. Havuz laciverdî yapısını gökyüzüden almış-
tır:

“Münebbet hatları mihr-i zer-endûd 
Derûnı lâciverdînden gögün dûd”

(Hayat veren, yeşerten hatları, altınla süslenmiş güneştir.)

Sarayın nakışları felekten ilham almıştır. Gök ile insanın bir nevî 
irtibatını sağlamak ya da göğü hatırlatmak vazifesindedir sarayın 
nakışları:

“Fusûs-ı ferşi kılmış encüm-i reng 
Felek-sân nakşının hayrânı Erteng”

(Zeminin yüzük taşları, renkli yıldızlar gibi olmuşlar; Erteng, fele-
ğin nakışları gibi olan nakışlarının hayranıdır.)

Sarayın her köşesinde çeşmeler bulunmaktadır. Şehrin genel yapı-
sında dereler bulunmakta ve şehre canlılık vermekteyken saraya da 
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çeşmeler canlılık vermektedir. Çeşmelerin akışı, etrafı ve ortamı 
kendisine hayran bırakmıştır:

“İdüp her kûşesinden çeşmeler cûş 
Muhîtun cânını kılmışdı medhûş”  
(Akkuş, 1987: 107)

(Her köşesinden çeşmeler coşkun akmaktadır; ortamın/atmosfe-
rin canını kendisine hayran olunacak hâle dönüştürmüştür.)

Osmanlı şehrindeki bu açık bütünlük insanın her yerde karşısına 
çıkmakta ve ona şehirde temâşa ve tenezzüh zevki vermektedir. 
Daha insanî ölçeklerde olan küçük yapılar, onların farklı yönelişleri, 
evlerin çeşitli bakış açılarına sahip olmaları ve manzara görebilme-
leri; farklı ağaç ve bitki türleri güzel görünüşleri gibi sayısız farklı-
laşma fırsatları haizdir. Bu bir nevi cennetin âhenginin yeryüzüne 
yansımasıdır (Can, Doğan, 2015: 43). Bu basit gibi görünebilir ama 
insanın ihtiyacı olan “duygusal tatmin” (Lynch, 2012: 6) veya ruhî 
tenezzüh araçlarından biridir ve şehrin sağlaması gereken aslî va-
zifelerindendir. Şehrin sunması gereken unsurlar; tanımlanabilir, 
anlaşılabilir, bütünle bağlantılı olmalıdır. Lynch’in dediği gibi “Bü-
tünle bağlantılı ip uçları vermeyen bir karmaşadan zevk alınamaz.” 
(Lynch, 2012: 132).

Şehrin parçalarının bu bütünlük içerisinde inşâ edilmesi neden 
önemlidir? Bunun cevabı insan-çevre ilişkisinde bulunabilir. Sade-
ce iyi bir düzenleme insanı çevreye ait hissettirmeyebilir. Zîra insa-
nı çevreyle bağlı kılmak onun anısına bir ekleme yapmakla müm-
kün olabilir. Dolayısıyla “Çevrenin sadece iyi düzenlenmiş olması 
artık yeterli değildir. Şiirsel ve sembolik de olmalıdır. Bireylerini ve 
karmaşık toplum düzenini, isteklerini ve tarihsel geleneklerini, do-
ğal ortamın ve kent yaşamının karmaşık işlev ve hareketlerini yan-
sıtmalıdır. (...) Böyle bir mekân hissi, her türlü insan faaliyetlerini 
geliştirir ve bireyi anı biriktirmeye teşvik eder.” (Lynch, 2012: 132).
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İşaret edilen şehir organizasyonu aşağıda belirtilecek olan temâşa, 
tenezzüh, duygusal bağ, kutsiyet gibi başlıkların altyapısını oluş-
turmaktadır. 

Yalnız şunu belirtmekte fayda var. İnsanlar, doğayı ve doğal güzel-
likleri hisssedebilecekleri bir yerde yaşamayı seviyorken (Lynch, 
2012: 19) birbirine benzer olan mekânlarda hiçbir heyecan hisse-
demediklerini ve sıkıldıklarını belirtmişlerdir. Anketlerde ortaya 
böyle bir sonuç çıkmaktadır.

Jersey City’de yapılan bir incelemede bir denek şehrin aynılığı hak-
kında şunları dile getirir: “Her yer aynı gibi... Bence oldukça sıra-
dan. Yani sokaklarda dolaştığımda her yer aynı gözüküyor gözüme. 
Newark Bulvarı, Jackson Bulvarı, Bergen Bulvarı. Bazen hangisini 
kullanacağınıza karar veremiyorsunuz, hepsi neredeyse aynı çün-
kü. Birbirinden ayıramıyorsunuz. Fairview Bulvarı’na çıksam, ora-
da olduğumu nasıl anlayabilirim? Sokak levhasından. Bu şehirde 
sokakları tanıyabilmenin tek yolu bu. Özel olan hiçbir şey yok. Kö-
şede bir apartman daha görürsün, o kadar.” (Lynch, 2012: 33).

Osmanlı şehrinin kübistik bütünlüğü ile insanları daraltan ve sıkan 
aynılık birbirine karıştırılmamalıdır. Zîra Osmanlı şehirlerinde to-
poğrafyaya ve tabiat olaylarına uyumlu kendisine mahsus çözümle-
ri olan yapılar inşâ edilmiştir. Bu sebeple hava, su, toprak ve güneş 
asla ihmal edilmemiş ama evler çevreyle ve mevsimle uyumlu inşâ 
edilmiştir. Birebir aynı değildir. 

Temâşâ, Tenezzüh ve Nezâhet

Şehrengiz tasvirlerinde karşımıza çıkan kavramlardan bazıla-
rı şunlardır: Temâşâ, tenezzüh ve nezâhet. Bu üç kavram, şehrin 
ve bir şehirlinin özelliklerini ve şehir ile şehirli arasında cereyan 
eden ilişkiyi göstermektedir. “Bakma; zevkle seyretme; hayranlıkla 
seyretme, izleme” (Çağbayır, 2015: 1639) mânâsına gelen temâşâ 
ve “Eğlenmek için gezip dolaşma, gezinti; herhangi bir kusur veya 
pislikten arınmış olma” (Çağbayır, 2015: 1647) mânâsındaki te-
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nezzüh, şehirlinin şehirdeki güzellikleri seyretmesi onların arasına 
karışmasını; temaşa ettiklerinin kendisine nüfuz etmesini ifâde 
etmektedir. Zîra pislikten arınmak mânâsı burada şehrin şehirli 
üzerindeki tesiriyle ilişkilendirebilir. Burada hemen etkinin ifâde-
si olan kavram karşımıza çıkar: Nezâhet. “Manevî temizlik saflık; 
incelik, naziklik” (Çağbayır, 2015: 1276) anlamını karşılayan nezâ-
het, şehirlinin şehrin güzelliklerine yaptığı nüfuz çabasının ken-
disinde akis bulmasıdır. Bu akis sayesinde zamanla şehirliyi belli 
bir nezâket çizgisine çekmektedir şehir. Bu akis, nezâketle birlikte 
ruhî ve ahlâkî temizliği de getirmektedir. Tabiatın somut saflığı, 
temizliği mânevî bir hâlin dışa vurumudur. Nezâheti, insanın elin-
den çıkan yapılara sirâyet etmek suretiyle bedenî/maddî temizliğe 
dönüşmektedir. Maddî olanla mânevî olan fizik ile metafizik ara-
sındaki ilişki şehirde de kendini göstermektedir. Bu konuda daha 
geniş bir bilgi için Seyyid Hüseyin Nasr (Nasr, 2002) ve Ersin Na-
zif Gürdoğan’ın (Gürdoğan, 2017) eserlerine bakılabilir. Özellikle 
Gürdoğan’da; dış’a ait olanın iç’e aksettiğini ileri sürdüğü görüşleri 
bu konuda dikkate değerdir. 

Yukarıda zikredilen hususların yanında şehirdeki sosyal hareketli-
liğin şu katkısını da belirtmek gerekmektedir: Bireyler hem kendi 
arasında hem de bizzat şehirle, şehre ait değerlerle, yaşam biçimle-
riyle ve bu değer ile biçimleri üretenlerle iletişim içindedirler (Taş-
çı, 2014: 45).

Lâmiî Çelebi, Kanûnî Sultan Süleyman’ın Bursa’yı ziyaretini öğre-
nir. Geliş sebepleri arasında seyrân etmek ve temâşâ etmek vardır. 
Şehir, ülkenin en önemli insanını cezbedecek bir güzelliğe sahiptir. 

“Gel ey cân saç dilünden dürr ü gevher 
Çün aldun makdem-i şehden haberler” 
(Akkuş, 1987: 82).

(Ey can, dilinden inci ve mücevher saç, çünkü padişahın gelişiyle 
ilgili haberler aldın.)
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“Haber aldun ki şâhenşâh-ı devrân 
Gelürmiş Bursa şehrine ide seyrân” 
(Akkuş, 1987: 82).

(Dünya şahlarının şahının Bursa’ya gezmek için geleceğini haber 
aldın.)

Dinî şahsiyetlerin ve mekânların sosyal hayata tesiri ve katkısı-
nı Tâceddin Dergâhı ve Musa Baba’nın geçtiği beyitlerde görmek 
mümkündür. Tâceddin Dergâhı’nın temizliğini mevâlî diye isim-
lendirilen molla ve âlimler görmektedir. Musa Baba, insanların 
hastalığına şifâya vesile olmaktadır:

“Binâsı hizmetün idüb mevâlî 
Kılubdur ol yeri cennet havâli” 
(Akkuş, 1987: 99).

(Binasının hizmetini ilim adamları, mollalar görmekte ve orayı 
cennet mekânı hâline getirmektedir.)

“Seher bir dem nefes urmaz deminsüz 
Saglamaz hasta cânlar merheminsüz” 
(Akkuş, 1987: 101).

(Seher yerli onsuz bir an bile esmez, hasta canlar onun merhemi 
olmadan iyileşmez.)

Dinî şahsiyetlerin ve mekânların sosyal hayata tesiri ve katkısı hak-
kında yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Tarım 2009: 99-121). 
Burada bu özelliği, Tâceddin Dergâhı ve Musa Baba’nın geçtiği 
beyitlerde görmek mümkündür. Tâceddin Dergâhı’nın temizliğini 
mevâlî diye isimlendirilen molla ve âlimler görmektedir: 

“Binâsı hizmetün idüb mevâlî 
Kılubdur ol yeri cennet havâli” 
(Akkuş, 1987: 99).

(Binasının hizmetini ilim adamları, mollalar görmekte ve orayı 
cennet mekânı hâline getirmektedir.)
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Musa Baba, insanlarla ve tabiatla hem-dem ve hem-hâl bir zattır. 
Seher yeli esince de sanki onun nefesiyle esmektedir. İnsanların 
hastalığına şifâlı nefesiyle insanın sağlığı için olmazsa olmaz temiz 
hava bir arada kullanılmıştır:

“Seher bir dem nefes urmaz deminsüz 
Saglamaz hasta cânlar merheminsüz” 
(Akkuş, 1987: 101).

(Seher yerli onsuz bir an bile esmez, hasta canlar onun merhemi 
olmadan iyileşmez.)

Lâmiî Çelebi’nin dikkat çektiği noktalardan birisi, Seyyid Muham-
med el-Buhârî’nin türbesidir. Bu türbe, şehirdeki mânevî ve sosyal 
hayatın bir parçasıdır. Türbesi, bulunduğu yeri “kutsal Kâbe” gibi 
kılmıştır. Hem mânevî atmosfer katması hem de ziyaretçilerinin 
fazlalığı dolayısıyla bu benzetme yapılmış olmalıdır:

“Husûsâ ravza-i Seyyid Buhârî 
Mukaddes Ka‘be kılmış ol diyârı” 
(Akkuş, 1987: 109).

(Özellikle Seyyid Buhârî’nin bahçesi, o bölgeyi mukaddes Kâbe hâ-
line getirmiştir.)

Musa Baba’nın kabri bakımlıdır ve halkın ziyaretine rağbet ettiği 
bir mekândır:

“Müyesser ola bir gün diyü dîdâr 
Urup dîvâra yüz kalmış durur zâr”

(Sevgilinin yüzü[nü görmek] bir gün kolay olur diye yüzünü duvara 
vurmuş inleyerek kalmıştır.)

“Bugün el-kıssa ol kabr-i münevver 
Ziyâretgâh-ı ‘âlemdür mukarrer” 
(Akkuş, 1987: 109).

(Mesele şudur ki bugün o nurlu kabir, bütün insanların ziyaret 
mekânı olmuştur.)
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“İdüp dolablar su üzre devrân 
Kılurlar yir ü gök ehlini hayrân” 
(Akkuş, 1987: 106).

(Dolaplar su üzerinde dönerler. Yer ve gök ehlini hayran bırakırlar.)

İshak Çelebi (ö. 949/1542) Şehrengiz-i Brusa’da münâcâattan son-
ra şehir ve şehirdeki meslek erbâbı insanlar anlatılır. Şehrin tabiî 
güzellikleri, akarsu ve kaplıcaları ve eğlence yerlerindeki güzeller-
den bahsedilir. Şâir, 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.

İshak Çelebi, şehri gezdiği zaman gönlü coşup taşmaktadır. Şehir 
gezintisi şâirde duygu yoğunluğu ve hayranlık oluşturmaktadır:

“Teferrüc iderek kûşe-be-kûşe 
Bu gönlüm bülbüli geldi hurûşa” 
(Akkuş, 1987: 151).

(Köşe bucak gezerek gönül bülbülüm coşmaya başladı.)

İshak Çelebi, gezip gördüğü mekânların ve insanların güzellikleri-
ni anlatır; ayrıca kendisinden yazmasına dâir gelen talebi de ifâde 
eder. Aslında bu, bazı şehrengizlerin veya şehrengiz içindeki şahıs-
ların 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 gül”  
(Akkuş, 1987: 151).
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(Sohbet gönüllerin dilediği üzere tamamlandığı zaman şehre dö-
nülmeye karar verildi. Yola düşüp hayran hayran giderken yanıma 
hoş-sohbet bir güzel geldi. Cennet bağlarını seyrettin, bize bu yer-
lerden bir hediyen var mı dedi. Var elbet, yok değil! Şu sekiz cennet 
bahçesinden sekiz gül [takdim edeyim] kabul edin.)

“Terkîb-i Bend Berây-ı Brusa” başlığını taşıyan Nâzik Abdullah’ın 
(ö. 1098/1686-1687) şehrengizinin ilk beytinde şâirin şehre ne ka-
dar hayran ve bağlı olduğu görülmektedir: 

“Merhabâ ey şehr-i Bursa kim behişt-âyînsin 
Hûbânsın ġâyetde hem şâyeste-i tahsînsin”  
(Akkuş, 1987: 175; Gülhan, 2017: 339-367).

(Merhaba ey cennet meclisi olan Bursa şehri, hem erişilmez bir gü-
zelsin hem de en güzel övgülere lâyıksın.)

Nâzik Abdullah’ın şehrengizinde, şehirdeki güzellerden ziyâde şeh-
rin güzelliği ve insana tesiri dikkati çekmektedir. Anlatıda ve etki-
leyicilikte şehrin güzelliği ve kültürel unsurlar ön plandadır. Halkın 
toplanıp eğlenceli ve kültürel vakit geçirdikleri mekânların başında 
Pınarbaşı ve Çamlıca gelmektedir (b. 50). Kendi yaşadığı yeri tabiî 
güzellikleri açısından anlatırken Bağdat’a; mevsimlerini anlatırken 
de İsfahan ve Şam’a kıyaslar (b. 1-8). Edirne’nin güllerini utandıra-
cak derecede güzel olan erguvanlarından bahseder (b. 6). 

Kimsenin mutsuz olmadığı bir şehir profili de önemli bir noktadır. 
Bunun en önemli sebebi mutsuz insanı bile mutlu hâle getiren şeh-
rin güzelliğidir (b. 14, 21). Şehri temâşâ eden, seyreden bir insan 
şehir karşısında kendinden geçer; çünkü şehir bir şarap gibidir ve 
bu şarabı, ezel Sâkîsi lutfetmiştir (b. 41):

“Bu fezâyı gör temâşâsı ider mest âdemi 
Feyz-i sâkî-i ezeldendür anuñ zîrâ meyi”  
(Akkuş, 1987: 179).

(Bu gepgeniş alanlar, kendisini seyreden insanı mest eder. Çünkü 
bu güzellik şarabı, sâkî-i ezelin [Cenâb-ı Allah’ın] feyzidir.



66

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Abdullah Nâzik’e göre feleğin gözlerinin dünyada görebileceği en 
güzel bir yer varsa o da Pınarbaşı ve Çamlıca’dır:

“Nâzükâ gördiyse bir böyle fezâ çeşm-i felek 
Yâ Bunarbaşıdur ol yâ Çamluca olmak gerek”  
(Akkuş, 1987: 180).

(Ey Nâzik, feleğin gözü böyle bir yer gördüyse o yer ya Pınarbaşı ya 
da Çamlıca olsa gerektir.)

Lâmiî Çelebi’nin mısralarında, sosyal hayatın anlatıldığı yerlerde 
farklılık vardır. Onun mısralarında şehir merkezinden ziyâde şehir 
dışı bölgeler görünür. Şehir dışındaki bağ, bostan ve yaylalarda sos-
yal hayat, oldukça renkli ve hayran edici şekilde geçmektedir. Bah-
çelerin bolca kaynak suları ve yoncaları göze çarpar. Sanki cennet 
gibidir (b. 508-515). İnsanlar, nehir ve derelede hoşça vakit geçirir-
ler; temâşâ ve tenezzüh edip ruhî arınma hissederler (b. 534-544). 
Bursa’nın hamamları ve kaplıcaları, saf ve kaynak suları ile şifâ da-
ğıtır (b. 516-533). Baharın gelişiyle birlikte Bursa’daki sosyal hayat 
daha da renklenir. İnsanlar sohbet ortamlarında bir araya gelir; 
neyler defler eşliğinde mûsikî icrâ ederler. Bunların yanında çocuk 
oyunlarını ve çeşitli kültürel oyunları da ihmal etmezler; bu yönde 
de çeşitli gösteriler yaparlar (b. 545-571). Şehrengizde yaz mevsi-
minde, Bursa’da yetişen meyveler ve faydaları yer alır. Bazıları şun-
lardır: Kiraz, armut, Dinduvâne şerbet, harbûza, elma, nar, üzüm, 
incir, şeftali (b. 572-589). Sonbaharda ise dökülmüş ve sararmış 
yapraklar dikkatlerimize sunulur. Özellikle güneşin ışıklarıyla sarı 
yaprakların zeminde parıldamasını hayrete şayan bir şekilde tasvir 
eder. Bostandaki yaprakların sudaki aksi de temâşâya değer bir se-
yir olarak karşımızdadır (b. 587-599). Mısralarda kış mevsimi şid-
detli soğuklarını iyice hissettirir. Bu soğruklarda dışarıdan ziyâde 
evler şenlenir ve meşk meclisleri kurulur. Bu meclislerde muhabbet 
ehli insanlar bir araya gelir; mûsikî icrâ ederler ve güzel ikramlar 
tadarlar. Bir yandan da insanların evlerinde zikirle meşgul olduk-
ları ve evlerini bu şekilde nurlandırdıkları ifâde edilir (b. 600-630).
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Duygusal/Kalbî Bağ

Şehrengizlerde dikkati çeken bir önemli husus, şâirle veya şehirli 
ile şehir arasındaki ilişkinin biçimidir. Bu ilişki aklî değil kalbî veya 
aşkî bir ilişkidir. Şâir şehrine hayrandır. Onun güzellikleri karşı-
sında sürekli bir heyecan ve şevk hâlindedir. Bu da şâir ile şehir 
arasında mekanik değil duygusal bir bağ olduğunu göstermektedir. 
Bu, şehrin muhâfazası ve doğal hâliyle hayatını sürdürebilmesinin 
altında yatan en önemli sebeptir. Nitekim bu kalbî yakınlık âidiyeti 
doğurmakta, âidiyet ise şehirlinin şehre bağlılığını, muhâfaza et-
mesini ve sürekli daha da güzelleştirmesini sağlamaktadır. Bunun 
için kendi elinden gelen imkânları kullandığı gibi muhâfaza edil-
mesi için dualarında da yer verir. 

İshak Çelebi’nin şehrengizinde de diğer şâirler gibi memleketine 
olan sevgisi ve bağlılığı açıkça görülmektedir. Ona göre dünyada 
Bursa gibi bir şehir yoktur:

“Bütün dünyâda var mı Bursa şehri 
Kamûsı rüstâyî Bursa şehri” 
(Akkuş, 1987: 148).

(Bütün dünyada Bursa şehri gibisi var mıdır? Bütün şehrinin her 
yanı tabiat ile ve onun büyüsü ile içiçedir.)

Çalıkzâde Mehmed Mânî (ö. 1008/1599), şehrin dağlarından, çarşı 
ve pazarlarından, çeşme ve kaplıcalarında oluşan şehrin tasvirini 
yapmakta sonra da şehirdeki güzeller hakkında bilgi vermektedir. 
Şiirinde otuz güzelin üçer beyitte tasvirleri bulunur. Tasvirlerde, 
güzellerin hem özellikleri dile getirilir hem de onların meslekleri 
hakkında bilgi verilir. Şâir, hem şehri hem de şehirdekileri sevgili 
olarak görmekte ve onlara yakınlık duymaktadır. Çalıkzâde şiirinin 
sonunda şöyle dua eder: 

“Ayırma Mânî’yi mahbûblardan 
Safâsın eksik itme hûblardan” 
(Akkuş, 1987: 174).
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(Mânî’yi sevgililerden ayırma, sevgililerin gönül hoşnutluğunu ek-
sik etme.)

Çalıkzâde Mânî’nin isimlerini zikrettiği kişilerden bazıları şunlar-
dır: Köçek Çengizâde (b. 78), Sim-keş Ahmed (b. 94), Tâcizâde (b. 
97), Sürâhizâde Ahmed (b. 100), Sim-keş Hüseyin (b. 103), Hak-
kâk 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). 

Şehrin temiz insanlarını metheden Mânî, aynı zamanda şehrin 
mânevî büyüklerini de metheder. Dede ile Babazâde (b. 148-151) 
gibi dinî şahsiyetler bunlardandır. Tekke erbâbından olan Dede 
ile Babazâde’nin anlatımında sevgililerin anlatımındaki özellikleri 
kullanır. Bu nokta şu açıdan önemlidir ki “güzel” ve “hûb/hûbân 
(sevgili/sevgililer)” gibi ait sıfat veya unvanlar, kadınları tarif için 
kullanılmamakta; aksine güzelin ortak bir vasfı olarak kullanılmak-
tadır. Ayrıca bu sıfatlar süflî ve şehevî şekilde kullanılmamaktadır. 
Tekke erbâbına dâir beyitler şu şekildedir:

“Dededür birisi ol yâr-ı ser-keş 
Bırakdı hân-kâh-ı dehre âteş” 
(Akkuş, 1987: 173).

(Zamanın tekkesine ateş bırakan, dünya kaydından kurtulanların 
yâri olan Dede’dir.) 

“Babazâde biri ol sultân-ı hûbân 
Cihânı eyledi aşkıyla nâlân” 
(Akkuş, 1987: 173).

(Dünyayı aşkıyla inleten Babazâde sevgililerin sultanıdır.)

Çalıkzâde’nin şehrengizinde, Uludağ’ın eski adının Keşiş Dağı ol-
duğunu görürüz (b. 43). Keşiş Dağı’ndaki sosyal hayata dâir bilgiler 
de bulunur. Kırkpınar’a başka başka şehirlerden yetmiş iki millet-
ten ziyaretçinin geldiğini (b. 50) ve pınarda halkın yüzdüğünü gö-
rürürüz (b. 55). 
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Mânevî Çerçeve ve Kutsiyet

Yukarıda insana tesirine değindiğimiz noktanın altında yatan en 
önemli bakış açısı dünyanın Allah’ın tecellisi olduğu inancıdır. Bü-
tün âlem olduğu gibi dünyada her ne var ise Cenâb-ı Allah’ın te-
cellisidir ve onun şühûdudur (Gümrükçüoğlu, 2015: 412). Seyyid 
Hüseyin Nasr’ın özellikle vurgulamak istediği konulardan birisi 
de dünyanın kutsallaştırılması değil kutsallığının hatırlanmasıdır; 
zîra dünya zaten kutsaldır ve geçmiş dönemlerde böyle inanılmış-
tır. İnsanın âlemle olan irtibatı bu kutsiyet üzerinden kurulursa, 
dünyadaki varlıkları, güzellikleri tüketmek ve tahrip etmek hırsı 
dizginlenecektir (Nasr, 2002: 275-299). Şehrengiz şâirlerinde, 
özellikle tabiatın bu yönüyle ele alındığı görülmektedir. 

“İden her yerde nûrundur tecellî 
Viren dün gün şühûdundur teselli”

(Her yerde tecelli eden nurundur. Gece gündüz teselli veren ise sey-
rindir.)

“Tokuz gerdûna hûrundur viren tâb 
Yidi deryâ senün feyzünde gark-âb”

(Dokuz göğe parlaklık veren senin güneşindir. Yedi deniz, senin 
feyzinle dolup taşmaktadır.)

“Zuhûrun şems-i a‘lâdan ‘ıyândur 
Butûnun sırr-ı ahfâdan nihândur” 
(Akkuş, 1987: 79).

(Zâhir sıfatın yüce güneşten daha açıktır. Bâtın yönün en gizli sır-
dan daha gizlidir.)

Yahya Kemal’in “Koca Mustâpaşa” şiirinde geçen ve oluşması yüz-
yılları alan “manevî çerçeve” (Beyatlı, 2001: 48) de şehrengizlerde 
hissedilen bir husustur. Lâmiî Çelebi’nin şehrengizinde şehrin bir 
mânevî çerçevesi hissedilir ve her bir fert bunun için kendi ustalığı 
veya yetkisi derecesinde çaba göstermiştir. Şâir, şehirde varlıkları 
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fark edilen şahısları ele alırken onların daha çok şehre katkılarını 
ve onların mânevî özelliklerini ve dokunuşlarını öne çıkarmaktadır. 
Meselâ mescitleri, camileri, burada yanan kandilleri ve mâbetlerde 
Kur’ân okuyan hâfızları (b. 339-340); Ulu Camii’yi, dışının gül bah-
çesini, içinin aydınlığını ve yanan sayısız kandillerini (b. 342-346); 
camide bülbül gibi sesleriyle okuyan kurrâları ve müezzinlerini (b. 
367-377); Ulu Camii’nin bir aslî unsuru olan nakışlarını nakşeden 
Nakkâş Musa’yı ve ustalığını (b. 353-359) efsunlu bir kompozisyon 
şeklinde mısralara dökmektedir. Mânevî çerçevenin merkezinde 
yer alan yapı Ulu Camii’dir ve onun da minaresi yerden göğe dikil-
miş bir âsâ gibidir (b. 376). Şehrin en mahabetli ve azametli yapısı 
olarak karşımıza minare çıkmaktadır.

Ulu Camii ile ilgili hususların geçtiği beyitler şunlardır (b. 342-
346): 

“Müzeyyen her biri bir beyt-i ma‘mûr 
Felek-veş şem‘ ü kandilleriyle pür-hûr”

(Her biri süslenmiş birer beyt-i ma’mûrdur; mum ve kandilleriyle 
felek gibi parlaktır.)

“Husûsâ nâf-ı şehr ol Ulu Câmi’

(Özellikle o Ulu Camii şehrin merkezidir; âlemin tavaf ettiği yerdir 
ve kutlu bir camiidir.)

“Birûnı sahn-ı cennet gibi gülşen 
Derûnı rûy-ı havrâ gibi gibi rûşen”

(Dışarısı cennet bahçesi gibi güllük gülistanlıktır; içerisi ise hurile-
rin yüzü gibi aydınlıktır.)

“Atar her câmı pertev âsumâne 
Nazîrin görmemiş çeşm-i zamâne”

(Her camı, semaya ışığını salmaktadır; zamana gözü benzerini gör-
memiştir.)
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“Asılmış bî-‘aded kandîl-i pür-nûr 
Şu‘a‘ından kamaşur dîde-i hûr” 
(Akkuş, 1987: 114-115).

“Işık dolu sayısız kandil asılmıştır; aydınlığından huri gözü bile ka-
maşmaktadır.”

Ulu Camii’de bülbül gibi sesleriyle okuyan kurrâlar ve müezzinler 
(b. 367-377) bulunur:

“Hoş elhânlar okur mahfilde Kurrâ 
Belî bülbül-serâ olur gülistân”

“Kur’ân okuyanlar, mahfilde güzel nağmeler terennüm ederler. El-
bette bu şekilde gülistan bülbül mekânı olur.”

“Dem-i can-bahş idüp diller alurlar 
Melekler işidüp hayrân kalurlar” 
(Akkuş, 1987: 116-117).

(Can bağışlayan anlar sunar ve gönülleri fethederler; melekler bile 
onları işitip hayran kalırlar.)

Mânevî çerçevenin oluşmasında önemli rolü olanlardan biri de pa-
dişahtır. Şehrin zikredilen özelliklere sahip olmasında önemli bir 
yeri olan Osmanlı padişahları, şehrengizlerde himâye etmeleri, gâ-
zilikleri ve velâyet sahibi (b. 383-389) özellikleriyle yerlerini alırlar. 
Meselâ Osman Gazi, Bursa’yı bir İslâm beldesi hâline getirdiği için 
Bursa’nın hakîkî fatihi sayılır (b. 392-396); Orhan Gazi ise Bur-
sa’yı payitaht kılmıştır; cami, medrese ve imâretler inşâ etmiştir 
(b. 402-403). Murâd Hüdâvendigâr müttakî, âdil, gâzi ve şehit (b. 
404-408) Yıldırım Bâyezid ise velâyet sahibdir; fetihleri, imâretle-
ri, şifâhâneleri ile görünmektedir (b. 412-428). Osmanlı Sultanları 
hem dindarlıkları hem de halka yaptıkları hizmetleriyle anılmak-
tadır. İmaretler, medreseler, aşevleri, kamuya yönelik ikramlar, bol 
ziyafet sofraları bunlardan bazılarıdır (b. 485-491). 
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Sonuç

Bursa şehrengizlerine bakıldığında bazı temel özellikler göze çar-
par. Bunlar hem şehir hem de şehirliyle ilgilidir. Burada şehir ile 
şehirli arasında birbirini etkileyecek ve dönüştürecek derecede sıkı 
bir ilişki ve döngü olduğu görülür. Zamanla birbirine benzemeye 
başlarlar. Şehrin dili, şehrin yapısal bir özelliğini ifâde ederken di-
ğer yandan şehirdeki dinî, sosyal ve kültürel yaşam tarzını da ifâde 
etmektedir. 

Bu çalışmada öne çıkan özellikler, “Tevhidî bütünlük; temâşâ, te-
nezzüh ve nezâhet; duygusal kalbî bağlılık; mânevî çerçeve ve kut-
siyet” şeklindedir. Tevhidî bütünlük içinde ifâde bulan kübistik 
bütünlük, şehrin yapısal özelliğini yansıtırken veya teknik yönünü 
izah ederken devamındaki özellikler, bu yapının üzerine bina edi-
len ve bütün insanların katılımıyla oluşan mânevî-dinî, sosyal ve 
kültürel yönü ifâde etmektedir.

Elde edilen özellikler, şehrengizlerde yer alan yorumlara dayandı-
rılmıştır. Bunun için oluşturulan başlıklara münâsip beyitler payla-
şılmış ve izah edilmiştir. 

Bütün bunların yanında şu da görülmüştür ki şehrengizler, basit 
istatistikî veriler sunan kaynaklar değildir. Onlardan farklı olarak 
şâirin gözünden Osmanlı şehrinin ve şehirlisinin duygu ve düşünce 
atmosferini ortaya koymaktadır.

Bursa’da ve Bursa’da yaşayan toplum üzerinde etkisi olan kurucu 
şahsiyetler, şehrengizlerde şehrin önemli bir unsuru olarak göze 
çarpar. Bunlar; yöneticiler, ilim adamları, tasavvuf erbâbı, şehrin 
esnafı hatta âhirete irtihal etmiş mânevî insanlardır. Dinî ve sosyal 
hayattan bahsedilen mısraların her birinde muhakkak bu kurucu 
insanların eli hissedilmektedir. 

Özellikle Lâmiî Çelebi’nin Bursa şehrengizinde ortaya çıkan bir 
özellik çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Cansever’in Os-
manlı şehrinin ve şiirinin temel bir özelliği olarak ileri sürdüğü 
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açık bütünlük veya kübistik bütünlük, Lâmiî Çelebi’nin şehir tas-
virlerinde karşımıza çıkar. Şâirin ev, saray ve şehir tasvirlerinde 
ortak özellikler bu yapının işaretlerini taşımaktadır. Zîra her üçü 
de bünyelerinde aynı özellikleri haizdir. Hava, su, güneş ve yeşil 
ve bunların ortaya koyduğu kompozisyon ve âhenk her mekânda 
kendisini göstermektedir. Evlerin müstakil, kendi sınırlarında bü-
tün bir yapıya sahip olması ve taşıdığı özelliklerin ait olduğu şehrin 
özellikleriyle özdeş olması, “bal peteği” ile izah edilen ve Canse-
ver’in ‘kubistik bütünlük’ kavramıyla her bir parçanın aynı vurguya 
sahip olarak yan yana durması şeklinde açıkladığı şehir modelini 
ıshar etmektedir. 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 hay-
ran bırakmakta ve insana ferahlık sunmaktadır. 

Kısaca ifâde edilirse Bursa şehrengizleri, şiirin kendine mahsus di-
liyle Osmanlı şehri ve şehirlisi hakkındaki dinî, sosyal ve kültürel 
özellikleri ve değerleri ortaya çıkarmaktadır. 
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Şehir Tarihi Araştırmalarında Seyahatnâmelerin 
Yeri ve Doğu Seyahatnâmeleri

Meltem Bali*

Giriş

Seyahatnâmeler, kimi zaman tartışmaya açık veriler sunmalarına 
karşın şehre dâir coğrâfî, sosyolojik, siyasal, kültürel ve mekânsal 
veriler sunmaları dolayısıyla referans alınan kaynaklar arasındadır. 
Bu husustan hareketle mevcut çalışmanın ilk bölümünde şehir ta-
rihi incelemelerinde bir belge vazifesi gören seyahatnâme türünde-
ki eserlerin yazılma amaçları, söz konusu seyahatlerin gerçekleşme 
sebepleri, tarihsel bağlamda bilinirliği olan seyyahların yazmış/
yazdırmış oldukları eserlerin etki alanı ortaya konmuştur. Çalış-
ma kapsamında farklı zaman dilimlerinde, farklı amaçlarla Doğu 
ülkelerine/şehirlerine giden seyyahların ziyaret ettikleri yerlere 
dâir değerlendirmelerine, ziyaret edilen şehirlerdeki yerel halkla-
rın dinî inançlarına, gündelik yaşam pratiklerine dâir gözlemleri-
ne/değerlendirmelerine yer verilmiş, seyyahların odak noktasını 
oluşturan konular ifâde edilmiş ve bir seçki kapsamında tarihî bir 
belge niteliği taşıyan seyahatnâmeler incelenmiştir. Çalışmada ele 
alınan seçkiyi İbn Fadlan Seyahatnâmesi (X. yüzyıl), Ebu Dülef’in 
İran Seyahatnâmesi —X. yüzyılda Kafkasya’dan Fars Körfezine Yolcu-
luk (953-955), Ricoldus De Monte Crucis’in Doğu Seyahatnâmesi— 
Bir Dominikan Keşişin Anadolu ve Orta Doğu Yolculuğu (1289-1291) 

* (Doktora Öğrencisi) Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler ve Kent Politi-
kaları. 
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ve Joseph V. Hammer Seyahatnâmesi (1804) oluşturmaktadır. Re-
ferans alınan eserlerden hareketle seyahatnâme türündeki kay-
nakların şehir tarihi araştırmalarındaki yeri vurgulanmış, kültür, 
estetik ve folklor ilişkisi üzerine öznel değerlendirmelerini aktaran 
seyyahların eserleri aracılığıyla sunduğu verilerin karşılaştırmalı 
okumalar ile tasdikinin sağlanması gerekliliğinin altı çizilmiştir.

1. Tarihsel Bir Belge Olarak Seyahatnâmeler

Şehirlerin tarihine yönelik bilgi edinebileceğimiz kaynaklar minya-
türler, gravürler, haritalar, temettuat kayıtları, seyahatnâmeler, şe-
riyye sicilleri, tahrir defterleri vd. olarak çeşitlilik göstermektedir. 
Söz konusu kaynaklardan biri olan seyahatnâmeler; seyahat arzusu 
ve merak duygusunun harmanlandığı, seyyahın ziyaret ettiği yere 
yönelik değerlendirmelerini/yorumlamalarını içeren, çıkış amacı-
nın dinî yâhut ilmi sebepler vb. olarak çeşitlenebildiği, bizzat sey-
yahın kendisi yâhut söz konusu seyahati kayda geçirmesi için gö-
revlendirilen kişi ya da kişiler tarafından yazılan eserlerdir. “Arapça 
gezmek, gezi anlamındaki seyahat ile Farsça nâme (risale, mektup) 
kelimelerinden oluşan seyahat-nâme sözcüğü gezi mektubu, gezi 
eseri mânâsına gelmektedir” (Yazıcı, 2009: 9-11). Farklı dillerde 
farklı kelimelerle adlandırılan seyahatnâme türündeki eserler ço-
ğunlukla benzer içeriklere sahiptir. Bu bağlamda “Fars Edebiyatı’n-
da sefer-nâme, Arap Edebiyatı’nda seyahat ve seyahatnâme anla-
mında daha çok rihle kelimesi kullanılmaktadır” (Yazıcı, 2009: 9). 
Etimolojik olarak “yola koyulmak; bir şeyin sırtına binmek anlam-
larındaki rahl kökünden türeyen rihle kelimesi, ‘hadis öğrenmek 
(talebü’l hadis) ve ravi hakkında bilgi edinmek için seyahate çıkma’ 
mânâsında er-rihle fi talebi’l-hadis şeklinde kullanılmaktadır. Bu 
yolculuğa çıkan kimseye rahil, bu maksatla çok yolculuk yapanlara 
rahhale, ruhle, cevvale, tavvafü’l-ekalim denmektedir” (Hatiboğlu, 
2008: 106-108).

Seyahatnâmeler farklı mesleklere sahip kişilerce yazılmakta ve bu 
doğrultuda gerek seyyahların kişisel merakları gerekse vazifeleri 
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dolayısıyla farklı konulara odaklanmaktadır. “Osmanlı ve İslâm 
medeniyetinde yolculuk hatıraları çoğunlukla hasbihâl, sergü-
zeştnâme, gazavatnâme, fetihnâme, menzilnâme, tarih, tezkire, 
esaretnâme, sefaretnâme ve takrir gibi diğer türler içinde yer bu-
labilmiştir” (Coşkun, 2009: 13). Seyahatnâmeler zaman içerisinde 
kişisel merak duygusunun ötesine geçmiş, devletler ve üst düzey 
yöneticilerce de ilgiyle izlenmiş hatta tarihte yer etmiş büyük olay-
ların ve dönüşümlerin itici birer gücü olmayı başarmıştır. Örne-
ğin; “Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Sefaretnâmesi, 
Batı’nın bilim ve teknikteki ilerleyişini Osmanlı’ya tanıtmış; bu 
gelişme Osmanlı toplumunda Batılılaşma için önemli bir isteği 
beraberinde getirmiştir. Marco Polo’nun Uzak Doğu ile ilgili seya-
hatnâmesi (Marco Polo’nun Seyahatleri) Batılıların Haçlı Seferleri’ni 
düzenlemeleri ve coğrâfî keşiflere yönelmesi için teşvik edici ol-
muştur” (Maden, 2008: 148-149). 

Seyahatnâmeler yalnızca devletlerin gelecek tasavvuruna yön ver-
mekle sınırlı olmamakta, şehirlerin kimliğini, sosyokültürel yapı-
sını, demografisini, topoğrafik özelliklerini, iklimini, tarihini ve 
kültürel hâfızasını içeren veriler sunmakta ve bahsedilen ülkeleri/
şehirleri ziyaret imkânı bulamayan kişiler ve araştırmacılar tara-
fından ilgiyle takip edilen eserler arsında yer almaktadır. Bu hu-
sustan hareketle bireyler yâhut toplumlar “herhangi bir medeniyet 
geçmişini anlamak için sadece evrak kalabalığına, sadece ecdadı ve 
kendi büyükbabalarının tuttuğu notlara değil; ayrıca başkalarının 
da değerlendirmesine muhtaç olmaktadır” (Ortaylı, 2011: 91).

Mübahat Kütükoğlu seyahatnâme türündeki eserleri “seyahat in-
tibaları olarak değerlendirmekte, seyyahların çok kere yabancı bir 
ülkeyi tasvir ettiklerini, orada, kendilerince enteresan gördüklerini 
yazdıklarını, bazen o milletten birinin göremeyeceği veya yazama-
yacağı bir şeyi bulup çıkardıklarını, bazen de eseri câzip kılmak için 
mübalağaya kaçtıklarını belirtmekte, seyahatnâmelerin bir kıs-
mında, diğer eserler veya önceki seyyahlardan alınan pasajlara yer 
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verildiğini, seyyahın bunu kendi intibaı veya görüşü gibi aktardığı-
nı ifâde etmektedir” (Kütükoğlu, 2011: 24-25).

Günlük yaşam pratiklerine, tabiat özelliklerine, tabiatı kullanım 
biçimlerine, yerel kültürlere dâir bilgilere resmî kaynaklarda nâdir 
rastlanması seyahatnâmeleri sosyal ve kültürel tarih araştırmala-
rında mühim bir başvuru kaynağı olarak öne çıkarmaktadır. Bir 
bodrumun kapısını açtığımızda bize yakın alanlar daha görülebi-
lir olmakta ve ücra alanlar da bu ölçüde görülemez/ayırt edilemez 
olmaktadır. Doğal bir dürtü olarak görülen/bilinen değil görül-
meyen/bilinmeyen merak edilmektedir. Bu bağlamda bir yol açıcı 
yâhut rehber olarak bir ışık bize yardımcı olmaktadır. Söz konu-
su benzetmeden yola çıktığımızda insan doğasında var olan farklı 
mekânlara, kültürlere, dinlere ve inanışlara dâir merak duygusuna 
şifâ olacak yol açıcılardan biri de seyahatnâmelerdir. Tarihsel yâ-
hut mekânsal uzaklığın etkisiyle görülmeyen/bilinmeyen ülkelere/
şehirlere Batı penceresinden bakıldığında Doğu’ya duyulan ilgi ve 
merak duygusunu örnekleyebilmekteyiz. Doğu medeniyetine yö-
nelik araştırmalar bazı Batılı seyyahların bu toprakları ziyaret et-
meleri ile sonuçlanmış, söz konusu ziyaretler aracılığıyla edinilen 
bilgiler seyyahların notları, raporları vb. ile kalıcı hâle gelmiştir. 

Batılı seyyahların eserlerine karşın Ortaylı’ya göre; “Dört asır boyu 
Evliya Çelebi olmasa Arap ülkelerinin, Mısır’ın geniş tasvirini yap-
tık diyebileceğimiz bir eser yoktur, yıllık hacla ilgili hoş bir edebî 
eser aradığımızda Urfalı Nâbî’nin ünlü manzum eseri karşımıza 
çıkmaktadır. Buharlı gemiler ve demiryolu çağı olan son asırda 
Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnali veya daha geç devirde Baban-
zâde’nin Seyahatnâmesi gibi eserler, Batılı seyyah ve ziyaretçilerin 
binlerce günlük ve seyahat rehberi ile kıyas kabul etmemektedir” 
(Ortaylı, 2014: 25). Doğu ülkelerine/şehirlerine dâir çeşitli veriler 
sunan pek çok eserin var olduğu bilinmekle birlikte bu çalışmada 
Doğu ülkelerini/şehirlerini konu alan seyahatnâmelere dâir bir seç-
ki ile şehir tarihine yönelik bir belge işlevi gören seyahatnâmeler 
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incelenmiş, mekân, kültür, kimlik, hâfıza, medeniyet ve folklor çer-
çevesinde değerlendirmelere yer verilmiştir.

1.1. İbn Fadlan Seyahatnâmesi

İbn Fadlan, “X. yüzyıl başlarında Abbasi Halîfesi Muktedir’in (v. 
320/932) dîvanında çalışan kâtiplerden ve Mevlalardan (Araplaş-
mışlardan)’dır” (Fadlan, 2017: 7). Seyyahın yaşamına dâir bilgilere 
yazdığı seyahatnâme aracılığıyla ulaşılmakta ve bu doğrultuda kı-
sıtlı değerlendirmelerde bulunulmaktadır. 

İbn Fadlan, “Müslümanlığı kabul eden ve Abbasi Halîfesi Mukte-
dir-Billahtan halkına İslâm’ı öğretecek din adamları ile cami ve 
kale yapacak mimarlar isteyen İdil (Etil) Bulgar Hükümdarı Almış 
Han’a gönderilen heyette bulunmuş ve heyet başkanı olmadığı 
hâlde halîfenin mektubu ile 4000 dinarlık maddî yardım ve hedi-
yelerini hükümdara bizzat verip gerekli açıklamaları yapmakla gö-
revlendirilmiştir” (Muhammedoğlu, 1999: 477-478). Seyyah yaşa-
mını sürdürdüğü dönemde saygı duyulan bir âlim olarak görülmüş, 
dinî ve ilmi bilgisi dolayısıyla heyette yer almıştır. “Sevsen (Susen) 
er-Ressi adlı elçinin başkanlığında 11 Safer 309 (21 Haziran 921) 
tarihinde Bağdat’tan yola çıkan heyet Rey, Nişabur, Merv, Buhara 
ve Harizm üzerinden 12 Muharrem 310’da (12 Mayıs 922) Bulgar 
Han’ın İdil (Volga) boyundaki karargâhına ulaşmış ve tahmin edil-
diğine göre yaz mevsimini orada geçirerek kıştan önce geri dön-
müştür” (Muhammedoğlu, 1999: 477-478). İbn Fadlan söz konusu 
seyahat esnasında şahit olduğu olaylar/durumlar, farklı kültürlerin 
gelenek ve görenekleri, âdetleri, günlük yaşayış biçimleri üzerine 
çeşitli değerlendirmelerde bulunmuş ve bu değerlendirmelerini ya-
zıya dökerek eserinin günümüze dek ulaşmasını sağlamıştır. Şekil 
1’de yer alan haritada İbn Fadlan ve heyetinin seyahat güzergâhını 
görebilmek mümkündür. 
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Görsel 1: İbn Fadlan’ın Takip Ettiği Yol (Fadlan, 2017: 79).

Seyahatnâme Türk ülkelerine yapılan yolculuk ile başlamakta ve 
İbn Fadlan’ın Türk gelenek ve göreneklerine, yaşam biçimlerine 
dâir değerlendirmeleri ile ilerlemektedir. Göçebe Türklerin yaşam-
larını sürdürdüğü kıl çadırlar ve yaşam şartlarına odaklanan Fad-
lan, coğrafyanın insan yaşamı üzerine etkisinin altını çizmekte ve 
seyahatnâmesinde temizlik, yeme-içme kültürü, giyim-kuşam bi-
çimleri gibi özellikleri iklimin yanı sıra kültürün de biçimlendirdiği 
hususlar olarak ifâde etmektedir. Toplulukların sahip olduğu ve 
yaşamlarının doğal akışı içerisinde sürdürdüğü kültürel özellikler 
şehirlere bir kimlik kazandırmakta ve bu durum o şehirlerin, me-
deniyet aileleri içerisinde özgün bir yer edinmelerini sağlamakta-
dır. İbn Fadlan’ın aktarımına göre; “Müslümanların hiçbiri misafir 
olacağı bir arkadaş edinmeden, İslam diyarından ona bir elbise, karı-
sına bir başörtüsü, bir miktar karabiber, karaca darı, kuru üzüm, ceviz 
hediye götürmeden onların ülkesinden geçemez. Müslüman bu şekilde 
arkadaşının yanına gelince arkadaşı onun için kubbeli bir Türk Çadırı 
kurar, imkânına göre ona kesmesi için koyun verir” (Fadlan, 2017: 12). 
Seyahatnâmesinde göçebe yaşama dâir geniş yer veren İbn Fadlan, 
bu tür geleneklerle sıkça karşılaşmış ve şaşkınlığını gizlemeden 
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kendisine farklı gelen pek çok âdeti yazıya dökerek bu âdetlerin 
günümüzde de bilinirliğini sağlamıştır. Bu bağlamda ‘aklı, duyu ve 
duyguları ve vicdanı ile çok boyutlu, karmaşık, değişken ve üstelik 
soyut, görünmeyen küçük bir dünyanın, büyük bir âlemin içinde 
varlığını sürdüren’ (Can, 2008: 333) toplumlar İbn Fadlan’ın seya-
hati boyunca kayıt altına alınmıştır.

Toplulukların ölüm ritüellerine de şahit olan Fadlan; “İçlerinden 
önemli bir adam ölürse ev gibi onun için bir çukur kazarlar, ölü-
ye gömleğini giydirirler, kemerini takarlar, yayını kuşandırırlar, 
eline içinde şarap (nebiz) olan ağaçtan bir kadeh verirler. Her şe-
yini getirip bu oda gibi mezara koyarlar. Sonra onu oturtup oda-
nın üzerine çamurdan kubbe gibi bir tümsek yaparlar ifâdelerini 
kullanarak bu ritüeli aktarmaktadır” (Fadlan, 2017: 15). Oğuzların 
söz konusu ritüelden hareketle oluşturduğu kubbe biçimli tümsek 
yapılar ölüm ve yaşamın mekân içerisindeki bir sembolü olarak 
inançların mekân kullanımına etkisini göstermektedir. Fadlan Pe-
çeneklerin yanında kısa süre kalmış ve Başgırdlara dâir; “Onlardan 
çok korktuk. Zîra onlar, Türklerin en kötü, en belalı, en katil olan-
larıdır ifâdelerini kullanmıştır” (Fadlan, 2017: 19). Başgırdların 
ardından Bulgar halkını ziyaret eden İbn Fadlan ve beraberindeki 
heyet burada öncelikle seyahate çıkış amaçları doğrultusunda ha-
reket etmiş ve hükümdarın ve halkın toplanmasıyla vazifelendiril-
diği üzere hil’atı ve sarığı Bulgar hükümdara giydirmiş ve mektubu 
okumuştur. Siyâsî anlamların yüklü olduğu söz konusu törenin ar-
dından Bulgar halkının yeme-içme kültürüne yönelik; “Onların ül-
kesinde çok yeşil, şarap sirkesi gibi ekşi bir elma yetişir. Bu elmayı 
kızlar yerler, semizleşirler” ifâdelerini kullanmış ve yeme-içme alış-
kanlıklarına ve usüllerine dâir gözlemlerinde kadınlar ve erkekler 
arasında bir eşitliğin olmadığını ve bu eşitsiz durumun halk tara-
fından benimsenen bir yeme-içme pratiği olduğunu vurgulamıştır 
(Fadlan, 2017: 29). Seyahati esnasında bu duruma istinaden; “On-
ların ülkesinde zeytinyağı, susam yağı, tereyağı yoktur. Bunların 
yerine balık yağı kullanırlar. Bu yağı kullandıkları her şey (yiyecek) 
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fena kokar. Arpadan bir çorba yaparlar, onu kızlar ve oğlanlar içer. 
Çoğu defa arpayı etle pişirirler. Erkekler eti, kızlar arpayı yer. Teke 
başıyla pişirilirse kızlar da etini yerler” aktarımıyla bu hususu so-
mutlaştırmıştır (Fadlan, 2017: 29) .

Mekân kullanımı üzerine gözlemlerine de yer veren Fadlan, göçebe 
yaşamın bir gereği olarak çadır kullanımını ve kullanım düzenini 
şöyle aktarmaktadır; “Hepsi kubbeli çadırlarda otururlar. Yalnız 
hükümdarın çadırı çok büyüktür. 1000 veya daha fazla kişiyi alır. 
İçi Ermeni halılarıyla döşelidir. Çadırın ortasında hükümdarın 
Rum dîbâsıyla kaplı bir tahtı bulunur” (Fadlan, 2017: 30). 

Tabiat olaylarının inançlar ve davranışlar üzerindeki etkisine şa-
hit olan Fadlan; “Bir eve yıldırım düşerse ona yaklaşmazlar, onu 
ve içinde bulunan insan ve eşyayı telef oluncaya kadar bırakırlar. 
Bu ev Allah’ın gazabına uğramış derler” ifâdesiyle tabiat olaylarının 
yaşamı ve davranışları değiştirme gücünün altını çizmiştir (Fadlan, 
2017: 30). “Toplumsal düzlemde içinde birleşmiş tarihin, toplu-
mun, kültürün elle tutulamayan sonucu olarak görülen mekân 
kullanımları toplumları bir arada tutan ortaklıklardır” (Lefebvre, 
2015: 117). Bu çerçevede inançlar, kültür ve mekân karşılıklı iliş-
ki içerisindedir. Ruslara yönelik ziyaretinde de söz konusu ilişkiyi 
vurgulayan Fadlan ölüm ritüellerine ve merasimlere değinmiş ve 
bu toplumun ölü yakma geleneğini toplumun bir mensubunun ak-
tarımıyla şöyle sunmuştur; “En çok sevdiğiniz, değer verdiğiniz in-
sanı alıyor toprağa atıyorsunuz. Onu toprak, haşerat, kurtlar yiyor. 
Biz ise onu bir anda yakıyoruz. Derhal Cennet’e giriyor” (Fadlan, 
2017: 43-44). 

Rusların ardından son olarak Hazarlar hakkında bilgiler veren Fad-
lan; “Hazar hakanının Etil (Volga) Nehri üzerinde büyük bir şehri 
vardır. Bu şehir nehrin iki tarafındadır. Bir tarafında Müslüman-
lar, diğer tarafında Hakan ve adamları oturur” (Fadlan, 2017: 47) 
ifâdeleri ile su ve yerleşim yeri seçimi ilişkisine değinmiş ve tarih 
boyunca yerleşim yeri seçiminde belirleyici bir unsur olan su kay-
nağının yadsınamaz yeri ve önemine atıfta bulunmuştur. Bu ziya-
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retle son bulan seyahatnâme, farklı disiplinlerin incelediği bir içe-
rik sunmakta ve tarihî bir belge/bilgi değeri taşımaktadır. 

1.2.Ebu Dülef-İran Seyahatnâmesi (X. Yüzyılda 
Kafkasya’dan Fars Körfezi’ne Yolculuk)

Ebu Dülef tarafından kaleme alınan eser “1922 yılında Türk bilim 
adamı Prof. Dr. Zeki Velidi Togan tarafından Horasan’ın Meşhed 
şehrindeki İmam Rıza’nın (a.s.) türbesinde yer alan merkez kü-
tüphanede bulunmuştur” (Dülef, 2017: 14). Ebu Dülef, X. yüzyıla 
tarihlenen seyahatnâmesinde Kafkasya, İran’ın kuzeyi, doğusu ve 
batısı, Orta İran ve Güney İran’ın çeşitli şehirlerine dâir ziyaret-
lerine yer vermiştir. Ebu Dülef eserini yeryüzünde seyahat ede-
meyenlerin de aydınlanması isteği ile seyahat edemeyenlere ithaf 
etmiştir.

Görsel 2: Ebu Dülef’in Seyahatnâmesi. 
(Kaynak: Ebu Dülef, İran Seyahatnâmesi, s. 60).

Seyyah gezisine Kuzey İran şehirlerinden Şiz ile başlamıştır. Şiz 
şehrinde var olan çeşitli madenlere (civa, altın, kurşun, bakır vb.) 
dâir veriler sunan Ebu Dülef buradan er-Ran şehrine geçmiştir. 
Er-Ran şehrine yönelik inanç odaklı bilgi veren seyyah söz konusu 
şehir için; “Bu şehirde bulutlardan yeryüzüne haşereler yağıyor ve 
o haşerelerden yapılan merhem saç dökülmesini engelliyor” ifâde-
lerini kullanmıştır (Dülef, 2017: 65).



88

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Ziyaret ettiği şehirlerin su ve maden kaynaklarından sıklıkla bah-
seden Ebu Dülef şehirlerin suyla ilişkisine yönelik gerçeküstü de-
nebilecek ifâdeler kullanmış ve çeşitli su kaynaklarıyla söz konusu 
gerçeküstü durumu bütünleştirmiştir. (Dülef, 2017: 66).

Tarum’un ardından Semiran adıyla bilinen Deylem Şahı’nın kalesi-
ne giden Ebu Dülef burada sanata verilen öneme değindikten sonra 
Azerbaycan’a geçmiştir. Aras Nehri, Urmiye Gölü ve Kür Deresi’n-
den geçen seyyah suyun yaşam içerisindeki devinimini, su ve şifâ 
birlikteliğini vurgulamıştır. Kür Deresi’ne dâir; “Oradaki insanların 
tamamı dünyanın en güzel suyunun bu kaynakta olduğuna inanır-
lar. Yaralı bir insan ya da hayvan bu suya girdiğinde bedenindeki çı-
ban açılır ve iltihaplar temizlenir. Ayrıca yaraların altındaki kırıklar 
yumuşayıp iyileşir böylece yaralı beden, iltihap ve mikrop kapma 
tehlikesinden kurtulmuş olur” (Dülef, 2017: 73) ifâdeleriyle suyun 
şifâ işlevini sıklıkla belirten Ebu Dülef’in gerçeklikten uzak, abartı-
lı ifâdeleri seyahatnâme genelinde okunabilmektedir. Yine suya is-
tinâden; “Gece gözleri görmeyen bir kimse bu suyla gözlerini yıka-
dığı zaman gözleri görmeye başlar, çeşmenin çamurunu koklayan 
kimsenin gözü kör olmaz ve bu suya giren hayvanların kendileri 
ve yavruları cirib hastalığına yakalanmaz” ifâdelerini kullanan Ebu 
Dülef seyahati boyunca su kenarlarında vakit geçirmiştir (Dülef, 
2017: 73). Bu doğrultuda seyahatnâme boyunca suyla organik bir 
ilişki içerisinde olan yaşamların izlerine rastlamak mümkündür. 

Şehirleri sosyokültürel yapıları, yeraltı kaynakları, topoğrafik özel-
likleri, ticârî konumları ile değerlendiren seyyahın ifâdeleri yer yer 
öznellik barındırmakla birlikte eser bilhassa şehirlerin maden ve 
su kaynaklarına, ticârî yaşamına yönelik çeşitli bilgiler sunmakta-
dır. Ebu Dülef’in Ermenistan’ın su ve maden kaynakları hakkında 
yer verdiği bölüm bu hususu örneklemektedir. Ebu Dülef’in akta-
rımıyla; “Ermenistan’da suları ekşi ve ishal edici çeşmeler vardır. 
Bu çeşmelerin çoğu adı geçen dağın etraflarındadır. (Masis\ Ağrı) 
Ermenistan’ın doğusunda bol zernih madeni olmasına rağmen 
zarc ve kükürt madeni azdır. Altın ve gümüş madeni ise yoktur. 
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Ermenistan ucuz bir yer olmasına rağmen genellikle kıtlık yaşanır. 
Bu ülkede doğal âfet çoktur. Orada çok özellikli taşlar bulunur. Bu 
ülkede her yıl birçok pazar kurulur ve orada ipek parçalarından ata 
kadar birçok mal sergilenir” (Dülef, 2017: 78). 

Ebu Dülef, Kafkasya ziyaretinin ardından İran’ın batısına yönel-
miştir. Hulvan şehri ile ziyaretine başlayan seyyah burası için; “Hul-
van şehrinde Kasr-ı Şirin’deki binalara benzer eserler vardır. Orada 
bulunan taştan örme Tag-ı Hicam adındaki tavanı yüksek bina, iki 
dağ arasındadır. Bu binanın, Mazurustan bölgesine uzanan büyük 
bir balkonu vardır. Onun önünde çok büyük bir bölme bulunur ve 
yanı başında bozulmuş bağ vardır ifâdelerini kullanmıştır” (Dülef, 
2017: 84). Seyahatnâme boyunca gittiği birçok şehrin su kaynak-
larına ve yerel ürünlerine yönelik bilgi veren seyyah Hulvan için; 
“Hulvan’ın suyu bulanık, kükürtlü ve mide bulandırıcıdır. O sular-
da difli adında bir bitki yetişir. Hulvan’da yetişen narın benzerini 
başka hiçbir yerde görmedim. Oranın inciri de çok güzeldir. Öyle ki 
çok kaliteli olduğu için şah inciri denilmektedir şeklindeki bilgilerle 
yerel unsurları aktarmıştır” (Dülef, 2017: 84-85).

Seyyah Batı İran’da Hulvan şehrinin ardından Tezr, Masendan, 
Sirvan, Simre, Semira Dağı, Numan Köprüsü, Mazran, Dukan gibi 
çeşitli yerleri ziyaret etmiş ve bu alanların coğrâfî yapısına dâir bil-
giler vermiştir. Son olarak Nihavend şehrine giden seyyah Batı İran 
seyahatini bu şehirde noktalamıştır. 

Nihavend şehri, “İran’ın batısında Hemedan şehrinin 60 km kadar 
güneyinde Gamasab suyunun bir kolu üzerinde denizden 1790 m 
yüksekte kurulmuştur. İran’ın batısındaki Kirmanşah’ı, ülkenin 
merkezi kesimindeki İsfahan’a bağlayan yol üzerinde bulunması 
şehrin önemini arttırmaktadır” (Sarıçam, 2007: 98-99). 

Bu husustan hareketle seyyahın uğradığı birçok şehrin verimli su 
kaynaklarına sahip olduğunu ifâde edebilmek mümkündür. Ni-
havend şehrinden sonra Orta İran’a yönelen Ebu Dülef Kerec’e, 
Kerec’in ardından Kum ve Rey şehirlerine gitmiştir. “Ticârî faali-
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yetlerin yoğunlaşması sonucu Rey X. yüzyılda büyük bir gelişme 
göstermiştir. Şehrin bu dönemde güneybatıda Bağdat istikametine 
açılan Batarkarh, kuzeybatıda Kazvin’e açılan Balisan, kuzeydoğu-
da Taberistan’a açılan Kuhek, doğuda Horasan’a açılan Hişam ve 
güneyde Kum’a açılan Sin olmak üzere beş büyük kapısı vardır” 
(Özgüdenli, 2008: 40-41). Söz konusu bilinirlikle Ebu Dülef’in 
Rey şehri için “Rey’in arazisi, Beni Karin dağlarından Demavend’e 
oradan da Deylem ve Taberistan’a uzanırdı şeklindeki ifâdeleri 
örtüşmektedir” (Dülef, 2017: 103). Rey’in ardından Denbavend 
(Demavend) ve Taberistan’a sonrasında Simnan şehirlerine uğra-
yan seyyaha göre Simnan, “Küçük bir şehirdir fakat nüfusu çoktur. 
Meyve ve tahıl orada boldur. Çok güzel içimli suyu vardır. Bu şe-
hirde halk nakışlı, dikişli mendiller örmektedir. Bunlar çok pahalı-
dır. Hatta bazen bir tanesinin fiyatı 50 dinara kadar çıkmaktadır” 
(Dülef, 2017: 108). Simnan şehrinden sonra Damağan, Bestam 
ve Cürcan şehirlerine giden Dülef, Orta İran seyahatini Harezm 
bölgesiyle noktalamıştır. Daha sonra Doğu İran’a geçen seyyah bu 
seyahatine Tus şehri ile başlamıştır. Ardından Nişabur ve Herat 
şehirlerine giden Ebu Dülef’in aktardığı halk arasında konuşulan 
bilgiye göre “Zulkarneyn (İskender) bu şehrin (Herat’ın) ve eski İs-
fahan’ın duvarlarını yaptırmıştır” (Dülef, 2017: 117). 

Seyahatnâmenin son bölümünü oluşturan İran’ın güney şehirleri-
ne dâir gezisine İsfahan şehri ile başlayan seyyah tarım ürünlerine 
dâir bilgiler vermektedir. Seyyahın aktarımına göre; “İsfahan da 
elma yedi yıl tazeliğini koruyabiliyor. Oranın buğdayı başka yerle-
rin buğdayının aksine kurtlanmaz” (Dülef, 2017: 118). Bu ifâde-
den hareketle söz konusu dönemde yetiştirilen tarım ürünlerine ve 
bölgenin iklimine yönelik bilgiler edinebilmek mümkündür. Sey-
yah İsfahan’ın ardından Ahvaz, Basra, Vadiu’l-Azam, Suku’l-Ahvaz, 
Ramhürmüz, Devrek, Asek, Mesergan Irmağı, Şuşter ve son olarak 
Hovraz Köprüsü ile Güney İran seyahatini noktalamıştır.

Seyahatnâme boyunca şehirlerin maden, tarım ve su kaynaklarına 
sıklıkla yer veren Ebu Dülef su kaynaklarının şehirlerin merkezini 
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oluşturduğunu, mekânı biçimlendiren başlıca unsurun su olduğu-
nu vurgulamış ve şehir coğrafyası kapsamında değerlendirilebile-
cek bir seyahatnâme oluşturmuştur.

1.3. Ricoldus De Monte Crucis’in Doğu Seyahatnâmesi-Bir 
Dominikan Keşişin Anadolu ve Ortadoğu Yolculuğu  
(1289-1291)

Floransa doğumlu Ricoldus De Monte Crucis aldığı ilahiyat eğiti-
minin de etkisiyle misyonerlik faaliyetlerini yürütmek üzere seya-
hate çıkmış ve seyahati esnasında ziyaret ettiği şehirlere, tanıştığı 
insanlara, kültürlere, dinlere ve inançlara dâir çeşitli notlar almış-
tır. Günümüze ulaşan bu notlar tarihsel olarak XIII. yüzyılın ikinci 
yarısına dayanmaktadır. Seyyahın geziye misyonerlik amacıyla çık-
ması dolayısıyla seyahatnâmenin ağırlık merkezini de bu çerçevede 
ziyaret edilen yerlere özgü dinî inançlar, inançların şehir yaşamına 
yansımaları, yerel halkların sosyokültürel yapıları oluşturmakta-
dır. İslâm coğrafyasını içeren seyahat Celile, Nasıra, Kudüs, Trab-
lusşam, Türkiye, Bağdat, Farsistan ve Ninova gibi yerleri kapsa-
makta ve Ricoldus’un İslâm dininin hâkim olduğu bu topraklarda 
sürdürdüğü misyonerlik girişimlerini merkezine almaktadır.

Ricoldus gezisine Celile ile başlamış ve buraya dâir izlenimlerini 
“Celile’deki tüm gittiğimiz yerler akıllarımızda yer etti, her yerde 
bu toprakları huzur ve sükûn içinde ellerinde tutan Müslümanların 
izleri vardı” ifâdeleriyle aktarmıştır (Crucis, 2018: 28). Geziye çıkış 
amacının dinî bir vazife etrafında şekillenmesi seyyahın uğradığı 
yerlere dâir odak noktasını da belirlemiş ve seyyah bu doğrultuda 
dinin yaşam üzerindeki etkisini gözlemlemiştir. 

Tatar topraklarını ziyaret eden seyyah Tatarların yaşam biçimini, 
inançlarını, kültürel ve coğrâfî özelliklerini şaşkınlık içerisinde göz-
lemlemiş ve eserinde söz konusu topluma dâir ayrıntılı yer vermiş-
tir. Seyyah’ın aktarımına göre Tatarlar:

“Ölüyü defin için hazırlarken, ölünün muhafızı atın üzerine çıkar, 
atı yere yığılana dek koşturup döndürerek yorar. Daha sonra at öl-
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mek üzereyken başını saf ve kuvvetli bir şarapla yıkar. Atın karnını 
yarıp, karnındaki tüm organları çıkartarak, yerini yeşil otlarla dol-
durur ve daha sonra uzun bir kazık alır ve kazığı arkasından sap-
layıp ağzına kadar geçirir ve kazığa geçirilmiş atı, efendisi dirildiği 
zaman hazır olacak şekilde ölüyle birlikte mezarda bırakır” (Crucis, 
2018: 49). 

Toplumların doğayı algılama ve tanımlama biçimleri yaşam pra-
tikleri ve inançlar üzerinde yadsınamaz bir etkiye sahiptir. Tatar 
toplumunda bu durumu gözlemleyen seyyah Tatarların Tanrı’nın 
koyduğu kurallara değil doğanın kurallarına uyduklarını ifâde et-
miştir. Seyyah’ın aktarımına göre; “Hava çok soğuduğu zamanlar, 
Hristiyan ve Müslümanlardan yakınırlar ve —bu çok soğuk hava 
kuşkusuz öteki insanlardan geliyor— derler. Bir şehirden geçerken, 
kürklü soğuğa karşı kat kat giyinmiş birine rastlarlarsa onu tartak-
layıp yağmalarlar ve giydiği esvapları elinden alıp, —bu kürkler ve 
kalın elbiselerle soğuğu sen çağırdın, buralara sen getirdin—“ der-
ler (Crucis, 2018: 45).

Yazıldığı dönem itibarıyla farklı medeniyet mensuplarının idâre-
sinde olan bu coğrafya birikmiş bir bilgi, inanç, düşünce, duygu ve 
davranış bütününe sahiptir. Bu bağlamda seyyah eserinde de bu 
farklılığı sunmuş ve her kültürün onu biricik kılan özelliğini be-
lirtmiştir. Bilindiği üzere “Ortadoğu coğrafyası, XI. yüzyıldan I. 
Cihan Harbi sonrasına kadar temelde Türklerin kontrolündeydi. 
XIII. yüzyıldan itibaren, önce İlhanlı Moğol, sonra Timurlular hâ-
kimiyeti devrinde İran, Osmanlı’ya rakip çıkmıştır” (Ortaylı, 2014:  
138). Hâkimiyet değişikliğine istinaden mekânlar ve yaşam biçim-
leri de değişmiş ve özellikle Moğol istilâlarının yoğunluk kazandı-
ğı dönemler seyyahın kendi penceresinden kayıt altına alınmıştır. 
Zaman içerisinde “Halifeliğin yıkılışı ve Moğol fetihlerinin ardın-
dan Müslüman Ortadoğu’da İran, Türkiye ve Mısır olmak üzere üç 
büyük güç merkezi ortaya çıkmıştır” (Lewis, 2015: 130). Söz konu-
su güç merkezleri şehirleri ihyâ/inşâ etmiş ve söz konusu şehirler 
bir medeniyet birikimi oluşturmuştur. Ricoldus seyahati boyunca 
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farklı kültürel katmanları tanımış ve aldığı notlarla görüşlerinin 
günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.

Seyyahın Bağdat ziyareti Müslümanlara karşı duyduğu şaşkınlık 
ve hayranlık ile iç içedir. Bağdat’ta yer alan medreselerin, dinî ve 
sosyal fayda amaçlı inşâ edilmiş yapıların varlığı, Müslümanların 
yaşayışı ve bilgiye ulaşma isteği seyyahın şaşkınlığının kaynağını 
oluşturmuştur. Keşişin seyahate çıkış amacı ve düşünce dünyası-
nın bilinirliğinden hareketle seyahatnâmenin son bölümünü oluş-
turan Müslümanların faziletleri, nezâketi, yardımseverliği ve yok-
sullara merhameti gibi değerlendirmeler dönemin mânevî iklimini 
ifâde etmektedir. 

Ricoldus’un İslâm inancına ve bu inancın şehir yaşamına etkisine 
dâir görüşleri “yeryüzünde hayatın fani özelliğini yansıtan şehir 
dokusunun esnekliğinin yanında, binaların, tabiata saygıyı göste-
ren topoğrafya ile âhenkli ilişkisine özel bir önem atfedilmesi ile 
mekânda biçimlenmesini betimlemektedir” (Cansever, 2016: 30). 
Seyahatnâme kapsamında şehirlere dâir edinilen bilgilerin yanı 
sıra Ricoldus’un uzun yıllar Doğu ülkelerini ziyaret ettiği, bu za-
man diliminde misyonerlik faaliyetleri amacıyla çalıştığı ve bu doğ-
rultuda ekmek ve su ile beslendiğini öğrenebilmekteyiz. 

1. 4. Joseph Von Hammer Seyahatnâmesi-İstanbul’dan 
Bursa ve Uludağ’a Gidiş-İznik İzmit Üzerinden Dönüş 

Avusturya doğumlu Joseph V. Hammer 1799 yılında diplomatik 
görev ile İstanbul’a gelmiş ve Boğdan’a Avusturya elçisi olarak gö-
revlendirildiği 1806 yılına kadar Osmanlı topraklarında yaşamıştır. 
Hammer, Osmanlı tarihi, Boğaziçi ve İstanbul üzerine gerçekleştir-
diği araştırmalar ve yazdığı eserler ile Doğu kültürünü, medeniye-
tini, şahsiyetlerini ve tarihini incelemiş, bu kültürün Batı’ya tanı-
tılmasında köprü vazifesi görmüştür. Ansiklopedik eserlerinin yanı 
sıra mevcut çalışmada incelenen Joseph Von Hammer’ın —Avus-
turya İmparatoriçesi, Macaristan ve Bohemya Kraliçesi Caroline 
Auguste’ye ithaf ettiği— seyahatnâme türündeki eseri aracılığıyla 
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dönemin mesire yerlerine, su kaynaklarına, cami, tekke ve saray 
yapılarına dâir değerlendirmelerine ve gözlemlerine ulaşabilmek 
mümkün olmuştur. Seyahati boyunca Hammer’a “Prusya masla-
hatgüzarı Baron Bielfeld ve İngiliz elçilik kâtibi Stratton eşlik et-
miş ve Hammer bu grup seyahatini kayıt altına almıştır” (Hammer, 
2020: 15). İstanbul’dan yola çıkan ve on dört gün boyunca Bursa/
Uludağ, İznik ve İzmit aksı üzerinde seyahatini gerçekleştiren bir 
grup şehrin göstergelerinden olan mâbetlerini, saray yapılarını ve 
şehirlerin su ile olan ilişkilerini yerinde gözlemlemiş ve seyahat 
Hammer tarafından kaleme alınmıştır. 

Hammer seyahate İstanbul’dan deniz yoluyla çıkmaya başlamış ve 
Mudanya’da karşılanmıştır. Mudanya’yı “Bursa’nın antreposu ve 
çevredeki ürünlerin ihracat yeri” (Hammer, 2020: 22) olarak ta-
nımlayan Hammer karşılaştığı Uludağ manzarasını “Bursa ovası 
tüm ihtişamıyla kendini göstererek gözümüzün önünde hiç erime-
yen bir karla süslenmiş, tepesinden Bursa’nın bahçelerinin zengin 
ve kaşmirden bir atkı gibi sardığı eteklerine kadar bir dev olarak 
tasvir etmiştir” (Hammer, 2020: 24).

İslâm geleneğinde çeşme yaptırmanın önemine binaen seyahati es-
nasında karşılaştığı çeşmelere dâir bilgiler veren seyyah çeşmenin 
üzerinde Kur’ân’dan sûreler ve kuruluş tarihi ile birlikte adı yazan 
hayırseveri canıgönülden ve minnetle andığını ifâde etmekte ve 
karşılaştığı çeşmeleri Osmanlı topraklarındaki su bolluğunun ha-
bercisi olarak görmektedir (Hammer, 2020: 25). 

Bursa ziyaretinde seyyahın dikkatini çeken camiler ve tekke yapı-
ları şehrin silüetini belirleyen mühim eserler olmakla birlikte şeh-
re kimliğini veren medeniyetin göstergelerini de oluşturmaktadır. 
Öncelikle şehrin mesire yerlerine dâir bilgiler aktaran Hammer bir-
çok kültürde sayılara atfedilen önemi belirterek kırklar, bin birler, 
üç yüz altmış beşler örnekleriyle bu durumu somut hâle getirmiş 
ve örnek olarak da İran’da yer alan Çehel Sütun (Kırk Sütun), İstan-
bul’da yer alan Binbirdirek Sarnıcı gibi yapıları vermiştir.
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Bursa’da üç yüz altmış beş mesire alanının olduğunu belirten Ham-
mer şehrin mesire yerleri olan Pınarbaşı, Cennet Vadisi, Karanfil-
li, Kaplıkaya, Çamlıca, Asa Pınarı, Sobran Çayırı’nı ziyaret etmiş, 
Bursa özelinde Osmanlı topraklarında su ile kurulan bağın, suyun 
verdiği iletinin önemini vurgulamış ve bu organik bağa dâir şöyle 
demiştir: “Bilgelerin ve şairlerin yazıları, Doğululara hamamların 
ve hanların duvarlarından, çeşmelerin ve köprülerin taşlarından 
ve sarayların, mezar taşlarının kitabelerinden seslenir. Hayatın 
faniliğini hatırlatarak, hayatı bilgece kullanmalarını teşvik eder 
ve insanların neşesine bile ciddî bir melankoli katarlar” (Hammer, 
2020: 46). 

Bursa camilerini ziyaret eden Hammer bilhassa Ulu Camii’ye yer 
açmış, din ve estetik ilişkisinin bir nüvesi olarak minberin süsleme 
unsurlarını tasvir etmiştir. Hammer medeniyetin sanat üzerinden 
okunabileceğinin bir ifâdesi olan minber için; “oyma işleri ile sade-
ce çiçek ve meyveleri, tomurcukları, yumruları, yaprakları ve sar-
maşıkları değil, Bursa’nın ün saldığı ipekten elbise süslemelerini de 
taklit etmektedir” demiştir (Hammer, 2020:  48-49). 

Uzun yıllar Osmanlı topraklarında hizmet veren Hammer yaşadığı 
dönem boyunca medeniyetin aklî ve rûhî dokusunu keşfetmiş ve 
yazdığı eserde dönemin silüetini, sanat anlayışını, toplumsal ya-
şayışını, gündelik yaşam pratiklerini, medeniyet kavrayışını ve bu 
medeniyetin mekânı kullanma biçimini tarif etmiştir. Dinî yaşama 
ve bilime verilen öneme istinâden bazı yapıların medrese işlevi gö-
recek biçimde inşâ edildiğini belirten Hammer Ulu Camii ziyareti-
nin ardından Orhan Gazi Camii ve Sultan Bayezid Camii’ni ziyaret 
etmiş ve mimari literatürde “Bursa Kemeri” olarak yer bulan bir 
unsurun altını çizmiştir. Yeşil Camii, Muradiye Camii, Emir Sultan 
Camii, Molla Arap (Cebbari) Camii, Üftade (Efendi) Camii’nin ar-
dından şehirde yer alan tekkeleri de ziyaret eden seyyah Emir Sul-
tan Tekkesi, Üftade Efendi Tekkesi, Abdal Murad Tekkesi, Geyikli 
Baba Tekkesi, Akbıyık Sultan Tekkesi, Ebu İshak Kazeruniyye Tek-
kesi, Güreşçiler Tekkesi ve Nakşıbendî, Rufâî, Gülşeniyye ve Kadirî 
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tarîkatlarına ait tekkeleri, Bursa’nın idârî merkezi olan saray ya-
pısını ve çevresini incelemiş, şehrin kurucuları olan şahsiyetlerin 
türbelerini mimari, estetik ve dinî yaşam doğrultusunda değerlen-
dirmiştir. Âlim ve evliya türbelerinin şehir yaşamındaki önemine 
istinâden Bursa’nın bu husûsîyetteki zenginliğine değinen yazar, 
Geyikli Baba, Ramazan Baba, Karanfilli Dede, Sümbüllü Dede, 
Emir Sultan, Molla Fenari ve Molla Hüsrev gibi birçok mânevî şah-
siyetin kabrini ziyaret etmiş ve şehrin ihyâsında söz konusu şahsi-
yetlerin önemini vurgulamıştır. 

Bursa tarihine dâir de bilgiler aktaran Hammer şehrin ticârî anlam-
da âdeta bir simgesi olan ipek üretimini ve kullanımını şöyle açık-
lamıştır: “Bursa civarında ham ipek üretiminin 150 ton dolaylarında 
olduğu tahmin edilir. Bursa’nın ipek ürünleri, yılda yüz bin adetten faz-
la üretildiği söylenen dokunmuş ipek kumaşlarından kadın gömlekleri 
için kullanılan ince kumaşlardan ve minder üretiminde kullanılan bir 
nevi kadifeden oluşur. İpeğin bolluğundan Bursa Ovası’nın her yerini 
saran dut ağaçlarının enginliği de tasavvur edilebilir” (Hammer, 2020: 
79-80). Bursa şehir tarihinde ipek ticârî yaşamın etkin bir unsuru 
olmuş ve bu husus şehri anlatan pek çok eserde yer bulmuştur.

Seyyahın son olarak Uludağ’da karşılaştığı yörük yaşamı ve uğra-
dığı Gazi, Erikli, Çukur, Softa, Teferrüç, Sobran ve Kaplı Yaylaları 
göçer yaşam üzerine de gözlem yapmasını sağlamış ve gerek Ulu-
dağ’ın tarihsel arka planı gerekse göçerlerin yaşam organizasyon-
ları tabiat ve insanın karşılıklı bağını somutlaştırmıştır. 

Bursa’dan İznik’e hareket eden grubun neden bu rotayı oluşturdu-
ğu hususuna Hammer’ın metinde aktardığı tarihsel bilgiler cevap 
olmaktadır. Bu bağlamda gezi rotası olarak belirlenen Bursa Os-
manlı tarihindeki yeri ve önemi ile öne çıkarken, İznik burada ger-
çekleşen ilk ekümenik kilise toplantısı ve Haçlıların İznik üzerine 
gerçekleştirdiği kuşatma ile ve son olarak İzmit ve körfez kıyıları 
ziyareti ise söz konusu noktanın mühim bir ticâret geçidi olması ile 
anlam kazanmaktadır. 
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2. Seyahatnâmeler ve Kültürel Göstergeler

Kültürel ögeler her bireyin parmak izlerinin farklı oluşu gibi her 
medeniyet ailesine göre de farklılık göstermekte ve çeşitlenmekte-
dir. Söz konusu farklılık günlük yaşama dâir hareketlerde gözlem-
lenebilmekte, yeme-içme biçimleri, âdetler, gelenek ve görenekler 
üzerinde canlılık kazanmaktadır. Yerel kültürlerin mevcut seçkide 
de ele alındığı biçimiyle ön plana çıktığı seyahatnâmeler gerek ya-
zıldığı dönemleri yansıtması gerekse sosyal yaşamı konu alması ve 
toplumların temel dinamiklerini aktarması ile birer belge niteliği 
taşımakta, yerel kültürlerin görünürlük ve bilinirlik kazanmasını 
sağlamaktadır. Kültürün tabiat ile girişik ilişkisi toplumları tanım-
layan kültürel göstergelerin coğrâfî özellikler üzerinden anlamlan-
dırılmasını desteklemekte ve bu husus geleneksel ve modern ay-
rımını beslemektedir. Modernizm olgusunun biçimler üzerinden 
yorumlanması, kesinlik ve rasyonellik odaklı olması modernizmin 
gelenekle olan ayrımını oluşturmaktadır. Simmel’in belirttiği üze-
re; “Modern hayata özgü sabırsız tempo, sadece hayatın nitel içeri-
ğinde hızlı olana duyulan arzuya değil, sınırların, başlangıçların ve 
bitimlerin, gelmenin ve gitmenin verdiği biçimsel zevkin gücüne 
de işaret etmektedir” (Simmel, 2017: 41).

Mevcut çalışmada seyyahların uğradığı şehirlerde uzun vakitler 
geçirmeleri, şehirlerin örf, âdet, gelenek ve göreneklerini incele-
meleri, dönemin şartlarını, mimari dokusunu, iklimini, yeme-iç-
me usûlünü, giyim-kuşam biçimlerini sunmaları bu eserlerin söz 
konusu dönemlere dâir sosyal birer belge işlevi görme özelliğini 
ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu seyahatnâmeler seyyahının 
penceresinden şehirleri; kültürün üretildiği ve tüketildiği bir saha 
olarak öne çıkarmaktadır. Şehirler zamanla bütünleşen, biçim alan 
mekânlardır. Gündelik yaşamla birlikte şehirler de genişlemekte, 
büyümekte, yavaşlamakta, hızlanmaktadır. Çalışmada değerlendi-
rilen eserlerde şehirlerin somut ve somut olmayan kültürel göster-
geleri seyyahların öznel değerlendirmeleriyle anlamlandırılmakta-
dır. Şehirler ait olduğu kültürü yansıtmakla birlikte gözlemcisinin 
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ait olduğu kültür nazarında da betimlenmekte ve kültürün göster-
gelerini yansıtan bu alanlar imge çeşitliliği sunan sahalar olarak 
belirmektedir. 

3. Seyahatnâmelerde Şehir, Kimlik ve Mekân 

Zamansal ve mekânsal normların iç içe olduğu şehirler, birikimli 
bir gelişim ve değişim sahasıdır. Toplumu oluşturan bireylerin kim 
olduğunun bir ifâdesi olan mekânsal organizasyonlar “çok çeşitli 
sınıf ve karakterlere sahip milyonlarca insan tarafından algılana-
bilen ve hatta zevk alınan bir nesne olmanın ötesinde, yapısını 
kendilerince sebeplere göre sürekli geliştiren pek çok yaratıcının 
ürünüdür” (Lynch, 2017: 2). Mekâna sınırlar çizen ve bireyleri ta-
nımlayan kimlik; şehirleri, mahalleleri ve ardından sokakları içine 
almakta ve zamanla biçim kazanmaktadır. Mekânlar “sanat yapıt-
larından, hatta bazı mimari yapılardan farklı olarak yaşam kadar 
değişmekte ve tasarım ya da kullanım yoluyla sürekli değişim geçir-
mektedir” (Çelik, 2005: 7). Söz konusu değişim kimliğin ve kültü-
rün sürdürülmesi noktasında anıtsal ölçekte inşâ edilen yapıların 
muhâfazasını gerekli kılmaktadır. Şehirler ve yapılar bir anlamda 
grupların/bireylerin kimliklerinin de temsilini oluşturmakta, ko-
lektif kimliği oluşturan bireylerin mekân kullanım biçimleri önem 
kazanmaktadır.

Kimlik kavramı zamansal ve toplumsal bir ilişkinin ürünü olan kar-
maşık bir sistem bütünü olarak varlık göstermekte, grubu oluştu-
ran birey; kültürü/kimliği tanımlayan, ona biçim veren bir aktör 
olarak varlığını sürdürmektedir. Bu bağlamda kimlikler toplumu 
oluşturan bireylerin içsel kodları/dinamikleri ile yüklü yapılar oluş-
turmakta şehirler de üzerinde yaşayan toplumları çeşitli yapılar 
aracılığıyla tanımlamaktadır. Seyahatnâmeler kapsamında tasviri 
sunulan şehirler ve toplumlar geleneklerin ve ritüellerin varlığı ile 
kimlikli bir yapı oluşturmaktadır. Doğa olaylarına, doğum, ölüm 
vb. olaylara istinâden gerçekleşen ritüeller tabiat ve yaşam arasın-
daki bağın bir temsilini sunmakta ve Assmann’a göre; “Ritüeller 
bir grubun kimliğini sürdürmesi için var olmaktadır. Katılımcıla-
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rın kimliklerine ilişkin bilgileri edinmelerini sağlayan bu ritüeller 
dünyanın devamını sağlayarak grubun kimliğini kurmakta ve yeni-
den üretmektedir” (Assmann, 2018: 152). Bu hususta seyyahların 
kendi perspektifinden aktardığı gözlemlerinin anlamlandırılması 
“penceredeki gözlemcinin, ilk referansı olarak kendi zamanını al-
dığının farkında olunması” (Lefebvre, 2017: 63) ve okuyucunun da 
bu kabulden hareketle eserlere yaklaşması vurgulanması gereken 
temel unsurlardandır. 

Sonuç

Seyahatnâmeler; şehirlerin sosyal yapısına, coğrafyasına, ekonomi-
sine, mimarisine ve kültürel değerlerine dâir veriler sunan, tarihsel 
bir belge olarak da istifâde edilen metinlerdir. Şehirlerin fonksi-
yonları, mimarisi, örgütlenme biçimleri, toplumların/bireylerin 
giyim-kuşam özellikleri gibi çeşitli alanlarda bilgi kaynağı olan bu 
eserler gerek gündelik yaşama dâir veriler sunmaları gerekse siyâsî 
amaçlarla çıkılan seyahatlere dâir idârî bilgiler sağlamaları ile araş-
tırmacıların sık başvurduğu kaynaklar olarak öne çıkmaktadır. Bu 
doğrultuda mevcut çalışmada ele alınan seçkiyle şehir tarihi araş-
tırmalarında kaynak oluşturan seyahatnâmelerin yeri ve önemi de-
ğerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde seyahatnâme kavramı 
incelenmiş ve farklı medeniyetlerin benzer içeriklere sahip olan 
söz konusu kavramı farklı isimlendirmeler ile değerlendirdiğinin 
altı çizilmiştir. Seyahatnâmelerin salt sosyokültürel birer belge 
olma özelliğinin ötesinde siyasal stratejilerin belirlenmesinde de 
etkin işleve sahip olmaları hususu vurgulanmıştır.

Ricoldus De Monte Crucis’in Doğu Seyahatnâmesi, İbn Fadlan Seya-
hatnâmesi, Ebu Dülef’in İran Seyahatnâmesi ve Joseph V. Hammer 
Seyahatnâmesi çalışma kapsamında incelenen seçkiyi oluşturmak-
tadır. Doğu şehirlerine dâir geniş çerçevede değerlendirmelere 
yer veren söz konusu seyahatnâmeler tarih, etnografya, coğrafya, 
felsefe gibi farklı disiplinlere yönelik veriler sağlamaktadır. Buna 
karşın seyyahların öznel değerlendirmelerini içermeleri bu eserlere 
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dikkatle yaklaşılmasını zorunlu hâle getirmektedir. Bu durum se-
yahatnâme türündeki eserleri okuyan/araştıran kişilerin karşılaş-
tırmalı bir biçimde çalışma yapmasını gerektirmektedir. Buna ek 
olarak eserleri yazan seyyahların yaşamının ve yaşadıkları dönem-
lerin incelenmesi nispeten objektif verilere erişebilmeyi sağlaya-
bilecektir. Seyahati gerçekleştiren kişi/kişiler bir devlet göreviyle, 
dinî bir görevle ya da yeni şehirler görmek arzusuyla yola çıkabil-
mektedir. Yola çıkış amaçlarına paralel olarak yazarının hayal gü-
cünün de ön plana çıktığı bu eserler ihtivâ ettikleri dönemlere dâir 
tartışmalı veriler içermektedir. 

Sonuç olarak incelenen seçkilerde yer alan şehirlere dâir değerlen-
dirmeler toplulukların mekân kullanımlarına, kültürel göstergele-
rine yönelik veriler sağlamakta, seyyahın/seyyahların kimi zaman 
mübâlağalı değerlendirmelerine karşın söz konusu türdeki eserler 
şehir tarihi araştırmalarında başvurulan kaynaklar olarak litera-
türde yer almaktadır. Şehir tarihi araştırmalarında belge değeri 
olan seyahatnâme türündeki eserler şehirlerin kültürel dokusunu, 
mekân kullanım biçimlerini, gelenek ve göreneklerini, hâfızasını, 
iklimini, topoğrafyasını, idârî yapılanmasını, dinî yaşamını vd. içe-
ren bilgiler sağlamakta ve araştırmacıların bu bilgilerden sübjektif 
veriler olarak istifâde etmesi gerekliliği vurgulanmaktadır. 
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İlkler Şehri Tebriz 

Farhad Eivazi*

Tebriz denildiğinde Tebriz’i tanıyan, bilen herkesin zihninde başka 
bir şey canlanır. Kimisi Tebriz’in halılarını, kimisi mimarisini, ki-
misi eski medeniyetlerin beşiği olduğunu, kimisi de İpek Yolu’nun 
merkezi konumuyla, dünyanın bir ucunu diğer ucuna bağladığı za-
manlarda önemli bir kavşak işlevi gördüğünü düşünür.

İpek Yolu’nun tarihe karışmasıyla birlikte Tebriz’in değerini kay-
bettiğini söyleyenler vardır. Ama her birikim birden var olmadığı 
gibi birden de yok olmaz. Tebriz pek çok şeyi İpek Yolu’na borçlu 
olsa da kaybettiklerini İpek Yolu’nun ortadan kalkmasına bağla-
mak doğru değildir. Çünkü İpek Yolu vâsıtasıyla birikenler, İpek 
Yolu’ndan sonra da bu şehirde, eskisi kadar güçlü olmasa da, de-
vam etmiştir. Bu düşünceye kanıt olarak, muasır çağda Tebriz’de 
yaşanan olaylara baktığımızda, bu şehrin kökünü koruduğunu ve 
geçmişinden aldığı güçle farklı bir yeri olduğunu ispatladığını söy-
lemek mümkün.

Tebrizli yazar araştırmacı Semed Serdariniya, Tebriz İlkler Şehri ki-
tabında İran’ın muasır tarihinde yüzü aşkın önemli olayın Tebriz 
şehrinden başladığını kanıtlarıyla birlikte yazmıştır. 

Bunlardan birkaçı şöyledir: 

* İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-TV-Sinema Bölümü. Doktora Öğ-
rencisi, Senarist, Fotoğrafçı, Yönetmen, Belgesel Yapımcısı.
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1817’de İran’ın ilk Arap ve Fars alfabesinde kurşun baskısı Teb-
riz’de Mirza Zeynelabidin Tebrizli tarafından yapıldı.

1819’da İran’ın yabancı dilden (İngilizceden) Farsçaya ilk kitabı 
Büyük Peter ve Uçucu Kral çevrildi. Çeviriyi Mirza Rıza Tebrizli ve 
Mirza Abdullatif Tasuji Tebrizi yaptı. 

1901’de İran’ın ilk çocuk kitabı ve ardından ilk resimli çocuk kitabı 
Talbof lakaplı Mirza Abdulrahim Necarzâde tarafından yazıldı.

1857’de İran’ın ilk oyununu Mirza Feth Ali Ahundzâde yazdı.

1803’te İran’ın ilk İslâm Ansiklopedisi Mirza Hasan Zunuzi tara-
fından yazıldı.

1922’de İran’ın ilk devlet kütüphânesi Muhammet Ali Terbiyet ta-
rafından kuruldu.

1900’de İran’ının ilk Sineması “Soli” adıyla kuruldu.

1926’da Tahran’da ilk sinemayı kuran Ali Vekili bir Tebrizli’dir.

1930’da Tahran’da ilk sinema dergisi Ali Vekili adında bir Tebrizli 
tarafından çıkarıldı.

1924 İran’ın ilk sağır-dilsizler okulu Cabbar Bahçeban tarafından 
Tebriz’de kuruldu.

1926 İran’ının ilk körler okulu Tebriz’de açıldı.

1962’de Tahran’da açık kalp ameliyatı yapan ilk Müslüman cerrah 
Tebrizli doktor Cevat Heyyet’tir.

1917’de İran’ın ilk İtfaiye Kulesi Tebriz’de inşâ edildi.

İran’ın ilk modern okulu Mirza Hasan Rüştiye tarafından Tebriz’de 
kuruldu.

1947’de İran’ın ilk kadınlar encümeni Mirza Hasan Rüştiye’nin eşi 
tarafından Tebriz’de kuruldu. 

1947’de Tebriz’de bir vakıf kuruldu, 1952’de devlet tarafından bu 
vakıf için resmî izin verildi ve yasa çıkarıldı. Bu vakfı kuranlar Teb-
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riz pazar esnafıdır, “Şehrimizde dilenci olmasını istemiyoruz.” diyerek 
kurdukları bu vakıf sayesinde yakın zamana kadar Tebriz caddele-
rinde, sokaklarında dilenci görülmezdi ve Tebriz, İran’da dilencisiz 
şehir olarak tanınmıştır.

Bugünkü Tebriz aynı makama sahip midir?

Ne yazık ki çok yakın zamanlara kadar İran’ın kültür ve sanat baş-
kenti olarak anılan Tebriz bugün kendi geçmişinden çok uzak bir 
yerde duruyor. Bu meselenin araştırma konusu olması gerekir. 
Ancak İran coğrafyasında bu konu hakkında yapılacak tarafsız bir 
araştırmanın gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Böyle bir araş-
tırma yapılmışsa da güvenilir veriler içerdiğini düşünmek zor. Çün-
kü bu, siyâsî bir konu ve bizim gibi ülkelerde her şeyin etrafında 
kırmızı bir çizgi vardır; o çizgi de meseleye bir miktardan fazla yak-
laşmayı olanaklı kılmaz. 

Tebriz’de şahit olduğumuz bu değişimin sebebi ne olabilir? Neden 
Tebriz eskiden sahip olduğu şâna sahip değil? Tebriz’in tam da yük-
selme gerekçeleriyle inişe geçtiği söylenebilir.

Bunu bir belgesel yönetmeni olarak ve kültürüm hakkındaki has-
sasiyetlerime, doğup büyüdüğüm şehir üzerine araştırmalarıma 
dayanarak şöyle anlatabilirim:

Yaklaşık yirmi yıldır Tebriz’in dışında yaşıyorum ve Tebriz’de melez 
bir ailede doğup büyüdüm. Evet, melez yani yarı şehirli yarı köylü. 
Annem Tebriz’in eski ailelerinden, babam ise Azerbaycan’ın Kara-
dağ bölgesindeki bir köyden. Eskiden benim büyüdüğüm evin ve 
mahallenin etrafı tek kat geleneksel evlerle çevriliydi. Şimdi ise 
müstakil, eski mimarideki baba evim, göklere varmak için yarıştaki 
beton binaların ortasında garip kalmış durumda. Ne küçükken an-
neannemin evinin yolunda ziline basıp kaçtığım kapılar orada du-
ruyor ne de evlerinden çıkıp anneannemin tek tek hepsinden özür 
dilediği ve hatta bazılarıyla bu sayede ahbap olduğu insanlar orada 
yaşıyorlar. Kapılar eskiciye, sahipleri ise zamanın ve değişiminin 
vefasızlığına satılmışlar. Her şey gitti, ben bile... 
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Bir şehrin binaları ve diğer yapıları o şehrin belleğidir, o şehrin geç-
mişten bugüne yansımasıdır. Bu yansıma şehrin teni ise, şehirde 
yaşayan insanlar, sesler, kokular da şehrin ruhudur. Bir şehir hem 
yok oluşu hem yeniden doğuşu defalarca yaşar ve her yeniden do-
ğuşta çok şey değişir. İnsanlar yeni şeyler konuşur, düşünür, yeni 
kokularla canlanır, yeniden sever ve yeni bir hayat yaşanır. Yeni 
binalar inşâ edilir, yeni bir bellek oluşur. Artık şehir, o eski şehir 
değildir. Nasıl oldu da buraya geldik sorusunun cevabı şudur: Hızlı 
değişim. 

Tebriz yılları boyunca kültürlerin karşılaşması sayesinde birikim-
lere sahip oldu. Yıllarca farklı kültürlere misafirperverlik ederek 
birikim sahibi oldu ama hızlı değişim neticesinde yıllar boyunca 
biriktirdiklerini kaybetti. 

Dünyanın iki ucunu birbirine bağlayan yolun sayesinde birikenler, 
Tebriz şehrini birinciler şehri yaptı ama kaybettikleri, bu yolun 
sona ermesine bağlı değildi bütünüyle. Hızlı değişim sayesinde ka-
pılar ve kapıların ardında olan kokular, duygular, düşünceler geride 
bir miras bırakmadan kayboldular. 

Dünyanın pek çok yerinde değişim, dönüşüm yaşanır. Ancak Tebriz 
yanlış siyasetlerden dolayı değişip dönüşmüş değildir. Şöyle ki pek 
çok Tebrizli kendi memleketinden kaçmak ve şehirlerini terk emek 
veya göç etmek zorunda kaldılar. Ve bu durumda köylerden, diğer 
şehirlerden gelen insanlar onların yerini aldı. Modernleşme süre-
cinde pek çok şehir değişim yaşadı. 

Peki, İpek Yolu’nun önemli kavşağı olan Tebriz’in diğer şehirlerden 
farkı neydi, sorusunun cevabı şu ki bu şehirde bu değişim çok hız-
lı yaşandı ve yeni gelenler, yeniden yaşamaya başladıkları şehrin 
kültürünü öğrenmek yerine kendi kültürlerini getirdiler. Oysaki 
bir göçmen, geldiği şehrin ya da ülkenin kültürünü öğrenmelidir ve 
bu öğrenmede o şehrin kültürünün bir parçası olan yerli ahâlinin 
çok büyük bir rolü vardır. Tebriz’in ekonomik nedenlerden dolayı 
göç vermesi bu yerli kültürel dokunun erimesine ve yeni gelenlerle 
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kurulması beklenen söz konusu etkileşimin gerçekleşememesine 
yol açmıştır, yeni gelenler kendilerine bu şehrin kültürünü akta-
racak insanlarla karşılaşmakta zorluklar yaşamışlardır. Bu konu 
konuşulduğu zaman ya faşizan bir yaklaşım içinde olmakla itham 
edilme sorunu ortaya çıkar ya da İranlıların ve pek çok Türk’ün 
(Tebriz bir Türk şehri olunduğu için ) göçebe oldukları öne sürülür. 
Faşist yaklaşım konusunda, bir melez ailede doğup büyüdüğümü 
söylemiştim. Bir tarafımın Tebriz gelenekleri, ahlâkı ve kuralları-
na, buna karşın diğer tarafımın köylü kültürüne bağlı olması ka-
çınılmaz bir kültürler çatışması doğurdu (Burada köylü kelimesini 
asla aşağılamak, kültürsüzlük anlamında kullanmıyorum çünkü 
bendeniz kendimi yüzde elli bu kültüre ait sayıyorum). Çocukken 
bu kültürel çatışma sadece bizim evde yaşanıyor sanırdım. Meğer 
Tebriz’in sokakları, caddeleri bu çatışmayla çalkalanıyormuş. Daha 
büyüdükçe evin dışındaki ortamlarda bu çatışmanın farklı boyut-
larına şahit oldum. Daha iyi anlaşılması için bir örnek vereceğim, 
annem hep şöyle derdi: “Tebriz’e sonradan gelenlerin Tebrizli olmayı 
öğrenmeleri için 150 yıl geçmesi gerekiyor.” O zamanlar bu yaklaşımı 
faşist bir yaklaşım olarak değerlendiriyordum. Annem sıradan bir 
ev hanımıdır, söylediği şeyi kendi kişisel tecrübesinden yola çıka-
rak söylüyordu ama bu, sosyolojik açıdan üzerinde düşünülmesi 
gereken bir sözdür.

Tebriz’i ilkler şehri yapanların pek çoğu, kendi ülkesinden gitmek 
zorunda kalmışlar, onların yerine köylerden, diğer şehirlerden 
kültürünü tanımadıkları, öğrenmedikleri şehre gelmişler. Bu hızlı 
değişim, hem Tebrizlilerde hem de şehre sonradan gelenlerde bir-
takım önyargıların ortaya çıkmasına neden oldu. Tebriz’de derler 
ki başarılı olmak istiyorsanız Fars bölgelerine göç etmelisiniz. Teb-
riz’e sonradan gelip yerleşenler ise “Tebrizli doğru adres vermez.” 
derler. Gündelik hayatta sıklıkla karşılaşılan bu söylemler, karşılıklı 
önyargıların ve kültür çatışmasının göstergesidir. 

Göç pek çok ülkede, pek çok bölgede doğal olarak yaşanan bir top-
lumsal süreç, burada benim dikkat çekmek istediğim konu göçün 
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hızı ve bu hızın doğurduğu çatışmalar, önyargılar. Bu hızda da daha 
iktidarların politikalarının etkisi var, yanlı politikalar sosyolojik 
olarak zeminin sağlamlığını kaybetmesine neden olmaktadır. Eğer 
göçle birlikte doğru politikalar üretilebilseydi Tebriz bugünkünden 
farklı bir şehir olurdu, zorunlu olarak yapısı ve dokusu değiştiril-
miş bir şehir olmazdı. Ne yazık ki devrimden sonraki iktidarlar da 
kendilerinden önceki iktidarı takip etmişlerdir. Bu meselede sade-
ce iktidarların değil merkezci Pan Farsizm (Panfars) düşünceli ay-
dınların da payı olmuştur. Nitekim bu aydınlar arasında İranlıların 
ve Türklerin göçebe olduklarına dâir köhne tezler ortaya atanlar da 
var. Şunu söylemek gerekir ki Tebriz yüzyıllar boyunca yerleşik bir 
kültür olmuştur ve bu kültür, yıllarca İpek Yolu’nun yolcularına ev 
sahipliği etmekle kazanılmıştır. Bu kültür kendi beşiğinde serpilip 
büyürken kültürün taşıyıcıları ülkelerini terk etmek zorunda kal-
dılar, hâl böyleyken sonradan bu şehre gelenler, bu kültürü öğren-
mekte ve devam ettirmekte zorlandılar, pek çok sorunlar yaşadılar.

Tebriz’de yavaş yavaş zaman içinde oluşan kültür hızlı bir şekilde 
yok edildi. İran’da çok eski dönemlerden başlayan bir Türk karşıt-
lığından söz etmek mümkün, Firdevsî’nin ünlü eseri Şehnâmeden 
başlayan bu mesele, 1813’te Gülistan Antlaşması ile İran’dan ayrı-
lan Kafkas topraklarının Rusya’ya verilmesi ve 1828’de yine Türk-
mençay Antlaşması ile Nahçıvan ve Erivan’ın Rusya’ya bırakılması 
Türklerin bulunduğu Azerbaycan bölgesinin elden çıkabilecek bir 
toprak gibi görülmesine, üvey evlâda dönüşmesine neden olmuş 
ve nihâyetinde 1945’te Azerbaycan Demokrat Fırkası’nın bir yıl 
İran’dan bağımsız olarak bölgede federal bir yönetim uygulaması 
Azerbaycan’ın özellikle Tebriz’in sakıncalı piyadeye dönüşmesine, 
ötekileştirilmesine neden olmuştur. 

Umut verici şey şu ki son zamanlarda Azerbaycan’da kendi kimlik-
lerinin arayışında olan gençler, hızla gelen ve şehrin çehresini baş-
kalaştıran değişimi fark etmişlerdir ve bu farkındalıkla beraber çok 
ciddî değişiklikler yaşanmaktadır. Yeni oluşum, farklı kuşakların 
bir araya gelip kendi haklarını talep etmeleri sonucunu doğurmuş-
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tur, yeni bir ortak kültürün ortaya çıkışına şahit olmaktayız, belki 
de annemim sözünü ettiği o süre dolmak üzeredir. 

Her ne kadar sonradan Tebriz’e yerleşen arkadaşlarım şehrin deği-
şimine dâir görüşlerimi faşizan bulsalar da ben, hem annemin hem 
babamın ailesini yakından gözlemlemiş, onlarla uzun yıllar geçir-
miş bir birey olarak annemin tespitinin isabetli bir tespit olduğu-
nu, bir şehrin kültürüne dâhil olmanın onu tanımakla mümkün ol-
duğunu, yerleşilen kültürü yok etmek yerine onunla bir alışverişe 
geçerek zaman içinde bir senteze ulaşmaya çalışmanın en doğrusu 
olduğunu düşünüyorum.

Tebriz Pazarı1

Eskiden Tebriz pazarında çalışanlardan biri mahallemizde birinin 
kızını istemeye gelse bu olay, kadınlara en azından bir ay yetecek 
dedikodu malzemesi verirdi. Oğlanın kendisinin veya babasının 
dükkânının haritası çizilir; sülâlesi masanın üstüne konur, şeceresi 
çıkarılırdı. Bu hayırlı misafirlerin geldiği eve haset ve kıskançlıkla 
bakılır ve doğal olarak evin kadının mahalle kadınları arasındaki 
fiyakası artar, bu da diğerlerinin kıskançlıklarını alevlendirirdi.

Tebriz pazarının yolu, sadece şehir merkezi olması nedeniyle değil, 
büyük para ve insan dolaşımı nedeniyle de hep araçlarla dolu ve he-
yecanlı olurdu. Hele ki Nevruz Bayramı’na yakın zamanlarda burası 
herkesin illaki gitmesi gereken mekâna dönerdi.

Tebriz pazarı, Tebrizlilerin deyimiyle “Üstü örtülü pazar” şehir ahâ-
lisinin yabancı turistlerle karşılaşma imkânı bulabilecekleri tek 
yerdi. Zîra uzun yıllar pek çok nedenden dolayı Tebriz’e nâdiren ya-
bancı turist gelmiştir. Sözünü ettiğim zaman benim lise dönemime 
denk geliyor, yani ortalama otuz yıl öncesine. Benim Tebriz paza-
rında bir iş edinmekteki gerekçem, bu pazarın bana damat olmada 
sağlayacağı prestij değildi, beni bu pazara çeken, yaşı yüzü aşmış 

1 Yazar tarafından “Telleri Kopmuş, Sözü Bitmek Üzere Olan Saz Tebriz” başlığı 
ile ilgili sanal sayfada yayınlanmıştır. (Erişim Tarihi: 19.05.2019) Kurtuluştan 
kuruluşa 2023 vizyonu (gazeteduvar.com.tr)
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ancak değerini anlamadığımız için Batılıların duvarlarını süsle-
yen halıların onarılması işiydi. Çocukluğumda hep gittiğim o üstü 
kapalı, büyülü alan artık benim iş yerim olmuştu. Her sabah halk 
otobüsleriyle pazara doğru yola koyulurdum. Bu pazar yalnızca bir 
alışveriş alanı değildi, önceki gün başlayan tartışmaların devam et-
tiği, gündelik sorunların ve olayların enine boyuna konuşulduğu 
bir fikir ve duygu alışverişi alanıydı. 

Pazarın farklı girişleri vardır, ancak Rasta Sokak (Rasta Kuçe) tara-
fından girmek için caminin avlusundan geçmem gerekirdi. Normal-
de kalabalıktan dolayı çoğu insanın dikkatini çekmeyen caminin 
çıkışında üstünde bir aslanın ve güzel bir hatla yazılmış bir âyetin 
yer aldığı bir tâkla karşılaşılır. Bu tâkın altından geçerek pazara 
girilir. O tâkın altından geçerken üstü örtülü pazarın ilk özelliği 
insanın yüzüne çarpar; kış ise bir sıcaklık yaz ise hafif bir meltem... 
Sağımda makasçılar pazarı, bıçak, makas ve diğer halı dokuma mal-
zemeleri satılan pazar ve solumda yağ pazarı kalırdı. Yağ pazarında 
tereyağı yapmak için kaymak, koyun yağı, peynir vs vardır. Bu iki 
pazarın kokusu da vururdu insanın yüzüne. Halı pazarına gitmek 
için karşıdan bana bakan yüncüler pazarına girerdim. Yüncüler pa-
zarında halı dokumak için yün, ip, halı motifleri gözlerimin yeni-
den açılmasına yardım ederdi. Eğrilmiş, farklı renklere boyanmış 
yünlerin ve onlara şekil verecek motiflerin arasından geçerek hisle-
rimle oynaya oynaya arka sokaktan telis pazarına doğru giderdim. 
Sokağın ortasına gelince öğlen için hazırlık yapmakta olan Tebriz’e 
ait Abguşt yemeğinin kokusu Ya Ali nam abguştçudan yükselir, te-
nimle ruhumu canlandırırdı. Allah’tan ki sokak hemen biterdi ve 
telisçi pazarına girerdim.

Dükkânlarını açmak üzere olan çuval satıcıları, dükkânlarının önü-
nü sularlardı, telisçi pazarından çıkıp kâğıt rastasına girdiğimde 
sulanmış toprak kokusu dolardı burnuma ve buna kâğıt kokuları 
karışırdı. Sadigiye rastasına girmekle baharat kokularına gömül-
mek aynı zamanda olurdu. Sadigiye rastasında bir karma sergide 
gibi hissederdim kendimi: Baharat, ev eşyaları, makyaj malzeme-
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leri, bakır kap kacakların yan yana gelmesinden oluşan curcunaya 
bakar modern hayatın kapalı çarşıya yüklediklerinden önce bura-
nın nasıl bir yer olduğunu hayal ederdim. 

Sadigiye’nin ortasında kanlı pazara geldiğimde hiç düşünmeden 
içeri girerdim, bütün esnafla selamlaşmak beni rüya âleminden 
gerçek hayata geri getirirdi. Güya II. Dünya Savaşı’nda birkaç Rus 
askeri, Tebrizli kadınlara sataşmışlar, şehrin birkaç delikanlısı bu 
askerleri takip etmiş ve bir gün kanlı pazarda nöbet tutmakta olan 
askerlerin başını kesmişler. Pazar esnafı birkaç gün dükkânını aç-
mamış, hükûmet durumdan haberdar olana kadar askerlerin cena-
zeleri orada kalmış ve kanları yerde kurumuş. O zamandan sonra 
pazar epey zaman kan kokmuş. İşte bu nedenle pazarın o kısmına 
kanlı pazar denilirmiş.

Bu hikâyenin ne kadar doğru oluğunu bilmiyorum ama hikâyede-
ki kahramanlık havası şehrimi daha çok sevmemi sağlardı. Bu ne-
denle ne zaman oradan geçsem hep bu hikâyeyi zihnimde canlan-
dırır, bazen de bir esnafın bu hikâyeyi birilerine anlattığına şahit 
olur tekrar tekrar dinlemek isterdim. İşte böyle, şimdi ve gerçek 
arasında asılı bir yolculukla iş yerine gelirdim. Sarılı, mavili, turun-
culu, kırmızılı, yeşilli eski halıların sökülmüş, çürümüş, yırtılmış 
kısımlarını onarmak işine Tebriz pazarında rufegerlik denilir, bu iş 
çok hassas, çok özen isteyen ve aynı zamanda pazarda çok saygın 
mesleklerden birisidir. Ancak bunların hepsinden önemlisi yüzyıl, 
belki bazen iki yüzyıl ve ondan da önceki zamanlarda eğitimsiz, 
kendi köyünden dışarı adım atmamış bir teyzenin, bir ablanın, 
bir annenin ayağının altına sermek için yarattığı bu sanat eserle-
riyle uğraşmak benim için dünyanın en güzel mesleğiydi. Hele ki 
bazen yabancı ülkelerden gelen araştırmacılar, bu halı motifleri ve 
renklerine dâir bulgularını anlattıklarında olduğum zamandan ve 
mekândan kopup bu sanat eserlerinin yaratıldığı döneme uçmak 
isterdim.

Saatin nasıl geçtiğini anlamazdık, öğlenleyin yemek için dükkân-
dan çıkardık, ilk aklımıza gelen şey ne yiyeceğiz olurdu. Hac Ali 



116

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

kebabçısında pilavla kebap mı? Ya Ali abguştçusunda abguşt mu 
yoksa Muzafferiye’de suda özel bir şekilde haşlanmış patates ve 
yumurta mı? Sadigiye pazarından girip Muzafferiye’nin içinden 
geçerek diğer kapısına giderdik, yol boyu sanki yeri, göğü halıyla 
süslenmiş bir saraydan geçerdik. Dünyanın en pahalı halı pazarın-
dan geçerken, bir gün belki bir müzeyi, belki bir koleksiyonerin 
duvarını, belki bir lüks oteli süsleyecek bu sanat eserlerine hayran 
hayran bakmaktan alamazdık kendimizi. Ancak bu iki üç dakikalık 
sanat tünelinden sonra uzaktan buharı ve kokusuyla insanı sarhoş 
eden patates ve yumurta beni kendine doğru çekerdi. Kaç defa evde 
aynısını yapmaya çalıştım, olmadı. Bilmiyorum o pazarın renkleri 
mi kokuları mı neyi bu basit yemeği bu kadar leziz yapıyordu?

Muzafferiye ağzında bir yemekten sonra pazarda dolaşıp yeni 
mallara bakma zamanı gelirdi. Mirza Celil timçesi eski köylerden 
gelmiş malların merkezlerinden biriydi. Mirza Celil’e uğradıktan 
sonra börkçü pazarından geçerek Dârâyi Caddesi’ne çıkardım. Mo-
dernleşmenin pazara verdiği zararlardan biri de buydu, eskiden 
renkli pazara gitmek için hiç dışarı çıkmak gerekmezmiş, biz o 
günleri görmedik. Renkli pazara gitmek için yol geçtiği için kesilip 
kısaltılmış üstü örtülü pazardan çıkıp ana caddeye geçmem gere-
kiyordu. Sonra şüşehâne pazarının bir küçük kısmından geçerek 
yeni başka bir caddeye çıkardım ve oradan renkli pazara gelirdim. 
Renkli pazar çok eskiden halı boyalarının alışveriş merkeziymiş; 
şimdi antikacılar ve eski halıcıların mekânı oldu. Renkli pazarda 
eski eşyaların ve halıların kokusu insanı eskilere doğru iterdi ama 
gündelik hayatın telâşı pazarın her köşesinde olduğu gibi zorla da 
olsa insanı gerçek hayata çekerdi. Şimdi geçmişe dönüp bakarken 
kendimin de bu hayat koşturmacasına kapılıp gittiğimi görüyo-
rum. Pazar parçalandığı gibi eski insanlar da parçalandı gitti, eski 
Tebriz’den çok şey kalmadı. Artık şehirde tuğla değil beton yapılar 
yükseliyor, özensiz restorasyonlar yapılıyor. Bazen yol bahânesiy-
le pazarın kalbi deşiliyor, bazen yanlış restorasyon sonuçlarından 
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ortaya çıkan yangınlarla içten yakıyoruz onu ve hiçbir şey olmamış 
gibi kendimizle övünüyoruz. 

Yakın zamanda Notre Dame Kilisesi yandı, dünya onun için ağıt 
yaktı, Tebriz pazarı da birkaç gün önce yandı dünyanın umurunda 
olmadı, Tebriz sazının telleri kırılıyor ve buna topluca sessiz kalı-
yoruz. 

Yangından birkaç gün önce Fransa’nın Arte TV kanalından gelip 
Tebriz pazarıyla ilgili bir belgesel yapmışlar. Allah’tan bizim eser-
lerimizi tanımaya ve tanıtmaya gayret gösteren Batılılar var. Yoksa 
tarih bilinci olmayan bizim gibi ülkelerde bu işi devlet halkın boy-
nuna atar, halk da devletin vazifesidir deyip geçip gider, umursa-
maz. Ve her şey tesadüfen yaşar.
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Tebriz’de Dönüşüm ve Kimlik Sorunsalı

Aras Kahraman*

Farklı tarihsel katmanlara ev sahipliği yapan Tebriz, Orta Çağ’dan 
itibaren bölgenin en büyük ve gelişmiş şehri hâline geldi. Selçuk-
lu ve özellike İlhanlı Devri’nde büyük Türk göçlerine tanıklık eden 
Tebriz bu tarihlerden sonra artık Semerkand, Buhara, Rey ve Bur-
sa gibi Türk uygarlığının önemli kültür merkezlerinden biri hâline 
gelmiştir. Kaynaklara göre Tebriz’in ilk tarihsel katmanının oluş-
ması İslâmiyet öncesi dönemlere denk gelmektedir (Haşri, 1992). 
İbn Havkal 855 yılındaki depremden bahsederek, 955 yılında Teb-
riz’i Azerbaycan’ın merkezi, en gelişmiş, nüfus bakımından kala-
balık ve çok sayıda çarşısı olan şehir olarak nitelendirmiştir (İbn 
Havkal). Belâzürî’ye göre Tebriz’in önemli bölgesel merkez hâline 
gelmesi Abbasi Halîfesi Harun Reşid zamanına kadar uzanmakta-
dır (El-Belâzürî, 2013). İlhanlı tarihçileri de Tebriz’in ilk kurulu-
şunu Harun Reşid’in eşi Zübeyde Hatun’a mal etmişlerdir (Bena-
keti, 1969). Selçuklu Türklerinin gelişi ile özellikle de Azerbaycan 
Atabeyleri Devri’nde Tebriz bölgenin siyasal, askerî, ticâret, bilim-
sel, edebiyat ve sanat merkezi hâline geldi. Yâkût Hamevî, Muce-
mü’l-Büldân adlı eserinde 1214 yılında Tebriz’den geçerken şehrin 
çok canlı, gelişmiş, tuğla ile alçıdan yapılmış surlarla çevrili olduğu-
nu kaydetmiş, Tebriz’de üretilen çok kaliteli kumaşın doğu ile batı-
da çok satıldığından bahsetmiştir (el-Hamevî, 1977). 

* (Öğr. Gör.) Aras Kahraman, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniver-
sitesi Mimarlık Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Doktora 
Öğrencisi.
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İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safevîler Devri başkent 
olarak seçilen Tebriz, Kaçar Devri boyunca Dârüssaltana olarak 
varlık göstermiştir. XX. yüzyıla bir Orta Çağ kenti olarak ayakba-
san Tebriz’in, Kaçar Devri boyunca siyasal bakımdan ülkenin ikinci 
şehri olsa da, ticâret ve jepolitik bakımdan birinci şehir mâhiyetin-
de olduğu bilinmektedir (Soltanzadeh, 1997). Şehrin Dârüssaltana 
olarak nitelendirilmesi Kaçar Devri boyunca veliahtın ikamet etti-
ği ve Azerbaycan Eyaleti’nin merkezi olmasından kaynaklanıyor-
du. Geleneksel olarak Kaçar şahı, ilk önce Azerbaycan Eyaleti’nin 
veliahtı olmalıydı (Amanat, 2019). Bu nedenle ülkedeki konumu 
bakımdan halkının da dinamik özelliği olduğundan tarihsel olarak 
önemli kentsel ve mimari eserlerin merkezi olmuştur. Ancak ta-
rihsel geçmişi çok zengin olan Tebriz’den günümüze çok az sayıda 
eser ulaşmıştır. 

Görsel 1: Matrakçı Nasuh tarafından 1538 yılında hazırlanan  
Tebriz Haritası (Fakhari Tehrani & Others, 2007). 

1780 yılındaki deprem şehirdeki birçok eseri yıkmış; Şanb Gazan, 
Sahib Abad Meydanı, Cihan Şah Camii, ve Tebriz Ulu Camii, Seyid 
Hamza, Sadıkiye ve Talıbiye Medreseleri ve Gök Mescidi ve nice 
anıtsal yapı bu yıkılanlar arasında yer almaktadır (Mirza, 1994). 
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Depremin şehre verdiği hasar o kadar büyük olmuş ki kaynakla-
ra göre şehir surlarından arta kalan sadece 1 metre yüksekliğinde 
duvar kalıntıları oldu (Zeka, 1970). Deprem sonrası Tebriz’in Sa-
fevî Devri’nden kalan silüeti ve dokusunun önemli bölümünün yok 
oluşu tarihî kaynaklarda kaydedilmiştir. 1780 yılı depremi sonrası 
halk ve yönetim yeniden şehri inşâ etmek için girişimde bulundu-
lar ve Sahib Abad, Bağı Şimal gibi ve nice tarihî kentsel ve mimari 
eseri canlandırmaya başladılar (Atazadeh, 2004). XIX. yüzyılın bi-
rinci yarısına kadar şehrin Hristiyan Ermeni azınlığı için çok sa-
yıda Fransız, Amerikalı ve Rus misyoner okulların kurulması so-
nucunda Ermeniler ciddî anlamda modern eğitimden faydalanarak 
sıkı biçimde örgütlenmişlerdir. Bu doğrultuda XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren şehrin ticâretinin büyük bölümünü Yunan ve 
Ermeni zümreler gerçekleştiriyordu (Issawi, 2009). XVI. yüzyıl-
da nüfus bakımından dünyanın beşinci şehri olan Tebriz İslâm 
ve Türk dünyasının simge şehri olmaya devam etmiş ancak XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ticâretinin büyük bölümünün 
özellikle Çarlık Rusyası’nın desteği ile Ermeni ve Yunan zümrele-
rin eline geçmesi şehrin tarihî özelliğini ciddî anlamda etkilemiştir. 
Bu husus şehirdeki ekonomik gerginlik ve çarşıdaki yerel esnafın 
iflasına neden olmuş ve 1850’li yıllarda Ermenilere karşı büyük 
ayaklanmalar başlatılmıştır (Amanat, 2019). 1869 yılında Süveyş 
Kanalı’nın inşâsı ve 1882 yılında Birleşik Krallık’ın egemenliğine 
geçmesi sonucunda Avrupa ticâret yolunun Tebriz-Trabzon hattın-
dan Bağdat’a taşınmasına neden olmuş, Tebriz’in kaderi bu şekilde 
yine olumsuz anlamda etkilenmiştir (Issawi, 2009). Ancak bütün 
bunlara rağmen XX. yüzyılın başlarına kadar ekonomik hacmi ve 
nüfus bakımından İran’ın birinci şehri olmaya devam etmiş, 1925 
yılından itibaren İran Ulus Devleti’nin kurulması ile ikinciliği ve 
yüzyılın sonuna doğru beşinciliğe kadar gerilemiştir.
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Tebriz’de Modernizasyon ve Dönüşüm

1780 depremi sonrası Tebriz’de şehir surları ile diğer bölümlerin 
önemli ölçüde yıkılması Denbulileri şehri tekrar inşâ etmeye götür-
dü. Daha sonra Ağa Muhammed Han’ın Azerbaycan’ı fethetmesi 
ile Abbas Mirza Dönemi’nde inşâ edilen surların etrafına hendek-
ler de ilave edilerek surların dışında da küçük ölçekte bir bina inşâ 
edildi. Bu dönemde Tebriz’in mevcut surlarının 8 kapısı vardı, bu 
kapılar sırasıyla;

• Hıyavan

• Bağmeşe 

• Sorhab 

• Şotorban (Deveçi) 

• İstanbul

• Gecil

• Mehadmihen 

• Nober (Nobar) 

adıyla anılmaktaydı. Ruslar tarafından hazırlanan Trezel ve Fab-
vier haritasında (Şekil 2) Erk Kalesi, kapalı çarşı, 3 tekye, 3 hamam, 
72 ev, 6 kapı ve 2 mezarlık bulunmaktadır (Balilan Asl, 2014).

1826 yılında Abbas Mirza tarafından Tebriz’in mevcut surlarını 
tahrip edilerek genişletilmiş, ancak kaynaklarda bu yeni yapılmış 
olan surların da bir süre sonra Rus Savaşları sonucunda ciddî hasar 
alarak yıkıldığı belirtilmiştir.
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Görsel 2: Üstte: Ruslar tarafından hazırlanan Trezel ve Fabvier Tebriz Haritası  
(Fakhari Tehrani & Others, 2007).  

Altta: Trezel ve Favbier Haritası-Kentin Rekonstrüksyon Çizimi.

Tebriz ve çevresinin haritasını 1827 yılında hazırlayan Rus ordu-
su, yine aynı yılda Tebriz İstihkamat Haritası’nı hazırlamıştır. Bu 
haritanın 1828 Rus-Kaçar Savaşı öncesi hazırlanması Ruslar için 
stratejik önem arz ediyordu. İmzalanan Türkmençay Antlaşması 
ile sonuçlanan bu savaşta Tebriz’in istihkamat durumunun Ruslar 
için çok önemli olduğu söylenebilir. Haritada ilk olarak Tebriz ve 
etrafındaki topoğrafya tespit edilmiştir. Kervan yolları, şehrin et-
rafındaki köyler ve yeşillikler sergilenmiştir. Bu haritada ilk olarak 
hendek etrafındaki yerleşim alanlarını da gösterilmiştir (Şekil 3). 
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Yine savaş öncesi Ruslar tarafından 1827 yılında hazırlanan Teb-
riz İstihkamat Haritası’nda surlar, kuleler ve hendek ayrıntıları ile 
gösterilmiştir. Bu haritadan da anlaşıldığı gibi Tebriz’in 8 kapısı ye-
rinde durmaktadır. Haritadaki en çok açıklamalar savaş donanma-
larının bulunduğu Erk Kalesi’nin planı ve yerleşimi hakkındadır. 

Görsel 3: Üstte: Ruslar tarafından hazırlanan Tebriz ve Çevresinin 
Haritası (Fakhari Tehrani & Others, 2007). 

Altta: Tebriz İstihkamat Haritası (Fakhari Tehrani & Others, 2007).
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1871 yılında Tebriz’e ağır sel geldiğinden bu harita Tebrizli uzman-
lar tarafından hazırlanmıştır. Bu sel sonucunda çok sayıda ev ve 
nehir kıyısındaki yalılar hasar aldıklarından şehirdeki yetkililer 
benzer olaylarda krizi yönetmek için bu haritanın hazırlanması-
na karar vermişlerdi. Harita Feth Ali Han, Sahip Divan tarafından 
Muhammed Bin İreç Kaçar’a çizdirilmiştir. Bu haritada 14 köprü 
ve 10 mahallenin adı kaydedilmiştir. Haritanın ekinde Tebriz’in 
önemli mahalle, köprü ve binalarının çizimleri de yer almaktadır.

1880 yılında Dârüssaltana Tebriz Haritası’nın çizimi veliaht Muza-
fereddin Mirza tarafından Tebriz’in Dârülfünun Medresesi Müdü-
rü Abbas Han’ın girişimleri ile Muhammed Rıza Mühendis ve Al-
bay Karacadaği’ye yaptırılmıştır. Bu harita İran’daki eski haritalar 
arasında en modern olanıdır. İran’da modern anlamda haritacılığın 
bu harita ile başladığını söylemek mümkündür. Bu haritaya ilk ola-
rak bugünkü anlamda topoğrafya tam olarak işlenmiştir. Ayrıca ilk 
olarak mahallelerin haritası sınırlarının vurgusuyla belirtilmiştir. 
Bu harita ayrıca Tebriz’in XX. yüzyıla ayak bastığı durumu hakkın-
da önemli bilgiler vermektedir. XIX. yüzyıl başlarındaki haritalar 
kıyaslandığında şehrin durumunun önemli ölçüde değiştiğini gör-
mek mümkündür. Eski haritada Tebriz surlar vâsıtasıyla güneyden 
Erk Kalesi ve kuzeyden ise Sahip Abad Meydanı ile çevrelenmiş-
ken, bu haritada şehir dört yönden genişlemiş, adı geçen kentsel 
mekânlar şehrin merkezine taşınmıştır. Yüzyılın sonuna doğru 
Tebriz’in bu derece büyümesi, tarihî veriler ile örtüşmektedir. 
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Görsel 4: 1880 Yılı Dârüssaltana Karacadaği Haritası ve Rekonstrüksyonu  
(Fakhari Tehrani & Others, 2007; Balilan Asl, 2014).

Dârüssaltana Tebriz Haritası’nın yenilenmiş hâli 1910 yılında 
Esedüllah Han Maraga tarafından çizilmiş, ancak Karacadaği ha-
ritasına göre daha az bilgi içermektedir. Bu haritada en çok önem 
taşıyan husus ticârî alanlar ve bu alanların şehirdeki yeridir. Ha-
ritada semtler ile mahalleler birbirinden ayırt edilebilir şekilde çi-
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zilmemiştir. Bu harita ile Karacadaği haritasındaki Tebriz şehrinin 
yüz ölçümü neredeyse aynıdır ancak bazı modern işlevler ve ticârî 
alanların genişlediği söz konusudur. 

Görsel 5: 1910 Yılı Dârüssaltana Haritası (Fakhari Tehrani & Others, 2007).

Tebriz’in tarihsel bakımdan önemli simgeleşen mimari/kentsel 
ürünlerinin büyük bölümü ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. Bir 
kısmı tarihî depremler dolayısıyla yıkılmış, ancak belirtildiği gibi 
XIX. yüzyılda Kaçar Devleti tarafından tekrar ele alnmış ve ona-
rılarak eski ihtişamına kavuşturulmaya çalışılmıştır. Ancak yıkım-
ların büyük bölümü Pehlevi Devleti’nin darbeyle iktidara gelmesi 
ile bilinçli olarak olmuştur. Yıkımlar öyle boyutta gerçekleşmiş ki 
bu yıkımlar “kültür kırımı” olarak nitelendirilebilir. Şehrin tarihî 
belleğini zedeleyen bu yıkımlar sadece Tebriz’de değil, Tahran ve 
İran’ın diğer önemli şehirlerinde de gerçekleşmiştir. Bu bilinçli yı-
kımların belli bölümü yol genişletme ve modern kent ızgara planını 
uygulamak için, büyük bölümü ise “Kaçar izlerini silmek” niyetiyle 
yapıldığı söylenebilir (Kazemivand, 2019). 
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Günümüze bu eserler ulaşmasa da tarihî kaynaklar vâsıtasıyla bu 
eserlerin rekonstrüksyonunu yapmak kısmî olsa da mümkündür. 
Bu eserler arasında Hükûmet Kasrı, Bağ-ı Şimal Kompleksi ve Sa-
hip Abad Meydanı’ndan söz edilebilir. 

Hükûmet Kasrı

Hükûmet Kasrı’nın yapılış tarihi tam bilinmemekle birlikte tah-
minen Orta Çağ’a kadar gitmektedir. 1790 deprem sonrası Kaçar 
hükûmeti tarafından tekrar inşâ edilerek farklı tarihlerde ilaveler 
ve değişiklikler yapıldı. Cephâne, Dîvanhâne, Ala Kapı, Tophâne, 
Gümrükhâne meydanları ile Şemsül’imare, Telgrafhâne, Tekiye ve 
Narincistan Köşkü gibi binalardan oluşan kompleksten günümü-
ze sadece XIX. yüzyılda çekilen fotoğraflar ulaşmıştır. Binaların 
cepheleri ve planında uygulanan mimari tarz Kaçar yerel mimari 
unsurları ile Barok mimarisinin karışımından oluşmaktaydı. Ne 
yazık ki kompleksin bütünü Rıza Şah Dönemi’nde acımasızca imha 
edildi.

Görsel 6: Üstte: Hükûmet Kasrı Kompleksi’nden Dîvanhâne İmareti.
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Görsel 7: Ala Kapı Meydanı Haremhâne Binası.

Görsel 8: Hükûmet Kasrı Kompleksi’nden İmaret-ı Cedid.

Sahip Abad Meydanı (XV. Yüzyıl-XX. Yüzyıl)

Karakoyunlular Devri’nde hükûmetin siyasal yönetiminin mer-
keziydi. Uzun Hasan’ın askerî teşebbüslerinden dolayı meydanın 
karşısında başka bir meşk meydanı da inşâ edildi. Bu devirde ayrıca 
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Nasriye Köşkü, Kayseriye, Hasan Padişah Camii, Yoksullar Yurdu 
ve Heşt Bihişt Köşkü inşâ edilmişti. Daha sonraki dönemlerde siya-
sal işlevinin yanı sıra, kültürel, dinî ve toplumsal işlevleri olan bir 
meydan niteliğini kazandı. Safevîler Dönemi’nde çogan oyunları 
ayrıca dinî törenler için de kullanılıyordu. 1780 depreminde büyük 
hasar aldı ve önemli bölümü yıkıldı. Necef Kulu Han Beylerbeyi’nin 
surları inşâsı sırasında tamamen imha edildi (Nasirinia, 2016). 
Ancak Abbas Mirza Dönemi’nde yeni yapısıyla eski yerinde tekrar 
inşâ edildi ve kentsel anlamda eski görevini veya işlevini üstlen-
di. Sahibül’emr Camii, Ekberiye Mescidi’nin inşâsı ayrıca çarşıyla 
bağlantı kurulması ile yeni yapısına kavuştu (Zeka, 1970). Pehle-
vi Dönemi’nde Darayi Bulvarı’nın çekilmesi ile ikiye bölünerek ve 
imha edildi. 

Görsel 9: Sahip Abad Meydanı’nın Durumu, Kaçar Devri (Fakhari Tehrani & Others, 2007).

Bağ-ı Şimal (XV. Yüzyıl-XX. Yüzyıl)

Yapılış tarihi XV. yüzyılda Akkoyunlu Sultan Yakup Dönemi’ne ka-
dar giden Bağ-ı Şimal kompleksi, Safevîler, Avşarlar ve Kaçarlar 
devirlerinde Tebriz’in önemli simgesel olan siyasal ve kültürel mer-
kezlerinden biriydi. Bazı kaynaklara göre isminin kökeni Sultan 
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Hüseyin Baykara Devri’nde Herat’ta aynı adla yapılmış olan Bağ-ı 
Şimal’dan gelmektedir. Safevî Devri’nde de çok önemli hükûmet 
konaklarından olan Bağ-ı Şimal, Kaçar Devri’nde Abbas Mirza tara-
fından çok sayıda köşk ve farklı işlevlerde olan binalar inşâ edilmiş-
tir. Daha sonra Muhammed Şah, Nasireddin Şah ve Muzaffereddin 
Şah dönemlerinde bağın farklı bölümlerine ekler ve köşkler ilâve 
edildi. XX. yüzyılın başlarında Batı Avrupa neo-klasik ve barok mi-
marisinin ayrıca Versay Sarayı’nın peyzajının da etkisiyle köşkler 
inşâ edilerek Batı Avrupa şehir silüetinin Tebriz’de tezâhür ettiğine 
tanık olundu (Şekil 10, 11, 12). 

Aubin burası hakkında: “... bu bağ Abbas Mirza’nın yadigârların-
dandır. Ancak son zamanlarda veliahtın mimarı Bourgeois tara-
fından çok güzel bir giriş elemanı eklenmiştir... Bir iç avlu Külah 
Ferengi köşkü ile sonlanıyor...” ifâdelerini dile getirmiştir (Aubin, 
1983). Nasireddin ve Muzaffereddin Şah dönemlerinde devlet 
mülkü olarak bilinen Bağ-ı Şimal, Muhammed Ali Şah Dönemi’n-
de Rus ve Kaçar askerlerinin kışlası işlevini aldı. Kaçar Dönemi’nin 
sonlarına kadar iyi bir şekilde ayakta olan ve devlet binası niteliğini 
taşıyan Bağ, Pehleviler Devri’nde Mirza Muhammed Ali Terbiyet’in 
yönetiminde parsellenerek satıldı ve imha edildi (Banimasoud, 
2015).

Farklı tarihsel katmanlarında olduğu gibi yakın çağa kadar bölge-
de siyasal, ticâret ve kültürel bakımdan en önemli şehir olan Teb-
riz 1780 depremi ile büyük ölçüde yıkık hâle dönüşmüştür. Ancak 
daha önceki yüzyıllardaki depremlerin sonuç verdiği yıkıntılar, 
şehrin kültürel yapısı, kimliği ve konumundan doğan güç ile bir 
nevi telâfi edilmeye çalışılmıştır. 1780 depremi sonrası da aynı şe-
kilde büyük yıkıntılara tanıklık eden Tebriz tekrar Kaçar veliahtı 
Abbas Mirza’nın ilgisi ile yeniden eski kimliğine kavuşturulmaya 
çalışılmıştır. Ancak buna rağmen birçok tarihî katmandan kalan 
eski şehir silüetleri ve mimari eserler yok olup gitmiştir. Tarihsel 
süreçte XIX. yüzyılın sonlarına kadar bölgesel ticârî, kültürel ve si-
yasal merkez olma özelliğini koruyan Tebriz, bu bakımdan İran’ın 
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da en önemli şehri olmayı başarmıştır. Ancak 1925 yılı rejim deği-
şikliği ve Pehlevi yönetiminin gelişi ile bilinçli müdâhalelere tanık-
lık eden Tebriz, büyük yıkıntılara tanıklık etmiştir. Şehrin üç sim-
gesel unsuru olan Sahip Abad Meydanı, Hükûmet Kasrı ve Bağ-ı 
Şimal Kompleksi bilinçli müdâhale ile vandalizme uğramıştır. Bu 
simgesel unsurlar dışında da birçok mahalle, vernaküler mimari ve 
şehir dokusu da yol genişletme gerekçesiyle imhâ edilmiştir. Aslın-
da bu bağlamda şehrin yeni kimliğini eski kimliğini yıkarak inşâ 
edildiğini söylemek mümkündür. Bugün Tebriz’e gidildiğinde Sa-
hip Abad Meydanı’nın birkaç harabesi dışında bu eserlerden iz bul-
mak mümkün olmamaktadır. Tebriz vandalizme uğrarken aslında 
Tahran ve diğer önemli kentlerde de Kaçar eserleri bilinçli olarak 
tahrip ediliyordu. Ancak İran’ın diğer şehirlerinde Tahran ve Teb-
riz’deki yıkıma benzer boyutun gerçekleşmediği söylenebilir. Teb-
riz’de gerçekleşen bu yıkımların şehirdeki tarihsel kimliği önemli 
ölçüde zedelediğini söylemek mümkündür. Şehir XX. yüzyılda eski 
kimliğini kaybederek kültürel, ekonomi ve stratejik bakımdan artık 
İran’ın ilk beş şehri arasında bile yer almamaktadır. 
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Görsel 10: Bağ-ı Şimal Giriş Kapısı.

Görsel 11: Enderun Köşkü.



138

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Görsel 12: Bağ-ı Şimal İtizadiye Köşkü.

Görsel 13: Kadim Köşk.
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Görsel 14: Bağ-ı Şimal İmaret-i Cedid.

Görsel 15: Orta Köşk.



140

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Kaynakça

AMANAT, Abbas. (2019). Kıble-i Alem: Nasıreddin Şah Kaçar ve Padişahi-i İran 
(Alemin Kıblesi: Nasıreddin Şah ve İran Kraliyeti) (Far.), Karname Yayınları, 
Tahran. 

ATAZADEH, M. (2004). Sima-i Tebriz Der Devre-i Nasireddin Şah Kaçar (Nasi-
reddin Şah Kaçar Devri Tebriz’in Silüeti) (Far.), 1. Bs., Akhtat Yayınları, Teb-
riz. 

AUBİN, Eugene. (1983). İran-ı Emruz 1906-1907 (Günümüz İran’ı 1906-1907) 
(Far.), (Çev. Aliasghar Saeedi), Naghsh e Jahan Yayınları, Tahran.

BALİLAN, Asl, L. (2014). Tarihi Haritalara İstinaden Kaçar Devri Tebriz Şehrinin 
Uzamsal Yapısının Dönüşümünün İrdelenmesi (Far.), Journal of Iranian Isla-
mic Period History, Yıl 4, Sayı 8, ss. 33-55. 

BANİMASOUD, A. (2015). Me’mari-e Mo’aser-e İran (İran Çağdaş Mimarisi), 
Honar-e Me’mari Yayınları, Tahran.

BENAKETİ, D. B. M. & Shoar, J. (Ed.) (1969). Tarih-I Benaketi, Anjoamn-e 
Asar-e Melli, Tahran.

El-BELAZURİ, A. B. Y., & Fayda, M. (2013). Fütuhu’l-büldan. Siyer Yayınları.

El-HAMEVÎ, Y. (1977). Mucemü’l-Büldân. Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye.

FAKHARİ TEHRANİ, F. & Others. (2007). Reading Up of Old Maps of Tabriz, 
Minestry of Housing & Urban Development Publications, Tehran.

ISSAWI, C. (1983). Iranian trade, 1800–1914.  Iranian Studies, 16(3-4), 229-
241.

ISSAWI, Charles Philip. (2009). Tarih-i İktisadi-i İran: Asr-i Kacar (İran’ın Eko-
nomik Tarihi: Kaçar Devri) (Far.), (Çev. Yaghoub Ajand), 3. Bs., Gostareh 
Iran Yayınları, Tahran.

İBN HAVKAL, (2017). X. Asırda İslam Coğrafyası, (Çev. Ramazan Şenşen), Ye-
ditepe Yayınevi, İstanbul.

KAZEMİVAND, Niar, A. (2019). İran’da Birinci Pehlevi Dönemi Mimarisinde 
Fars-Zerdüşt Milliyetçiliği, Art-Sanat, 11(Ocak 2019), ss. 255-274.

MİRZA, N., (1994). Tarih ve Coğrafi-i Dârüssaltana-i Tebriz, (Ed. Gholamreza 
Tabatabaei Majd), Golshan Yayınları, Tebriz.

NASİRİNİA, P. & HOJJAT, I. (2016). Tebriz Şehrinin Çapdaş Yapısının Dönü-
şümü Hakkında Bir İrdeleme ve Şehir Kimliği Üzerine Etkisi, Journal of 
Fine Arts, 21. Dönem, Sayı 1, ss: 41-54.



141

ehir, Yol, Estetik   Bursa ve Tebriz

SOLTANZADEH, H. (1997). Tebriz, Hışti Üstüvar Der Mimari-i İran (Tebriz, 
İran Mimarisine Dahanaklı Bir Tuğla) (Far.), Sahba Yayınları, Kültürel Araş-
tırmalar Derneği, Tahran.

ZEKA, Y. (1970). Tarikhche-e Sakhtemanha-e Ark-e Saltanati-e Tehran ve Rahne-
ma-e Kakh-e Golestan (Tahran Erk Saltanat Binalarının Tarihçesi ve Gülistan 
Köşkü’nün Kılavuzu) (Far.), Millî Encümen Eserleri, Tahran.



Karşılaştırmalı Şehirler Serisi 2

Tebriz



Ata Mohamed Tabriz

Muasır İran’ın 
Toplumsal 
Değişimleri Ortasında 
Tebriz

7. Bölüm





145

ehir, Yol, Estetik   Bursa ve Tebriz

Muasır İran’ın Toplumsal Değişimleri Ortasında 
Tebriz

Ata Mohamed Tabriz*

Giriş

XIX. yüzyılda İran’da modernleşme eylemleri başladığı andan itiba-
ren genel olarak Azerbaycan ve bilhassa Tebriz şehri İran’ın siyâsî 
atmosferini etkilemiş ve ülkenin muasır tarihinde toplumsal koşul-
ların değişimine yol açmıştır. Tebriz’in elde ettiği bu konum, İranlı-
ların nezdinde toplum olarak hassas dönemlerden geçildiği anlarda 
“Tebriz ayaklanmazsa bir değişim yaşanmaz.” algısının oluşmasına 
sebep olmuştur. Pehlevî Dönemi’nin (1925-1979) sonlarında baş 
göstermiş olan bu algı zaman zaman İran’ın diğer bölgeleriyle bir 
ayrışma noktası da olmuştur. Bu algı doğrultusunda, bir karakter 
olarak Tebriz nüfusu kendisini etkili görmüş ve dolayısıyla İran’ın 
diğer bölgelerinden farklı bir konumda olduğunu var saymıştır. 
Ancak bu konumun îmâ ettiği gereklilikler yerine getirilmediğin-
de özellikle toplumsal rahatsızlıkların yaşandığı dönemlerde İran 
merkezî devletinden küsme tavırlarını da sergilemiştir. Bu tavırlar 
da her zaman merkezî devlet tarafından ciddiyetle takip edilmiş ve 
karşılık verilmiştir. Merkezî devletin bu bölgeye özel bakışı Azer-
baycan’ın jeostratejik konumundan, tarihî geçmişinden ve ekono-
mik zenginliklerinden kaynaklanmaktadır. XIX. yüzyılın başlangı-
cında Azerbaycan kuzey bölgesi ve Kafkas bölgesi Rusya’yla yapılan 

* (Dr.) Bağımsız Araştırmacı. 
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iki antlaşma vâsıtasıyla (1813’te Gülistan ve 1828’de Türkmençay) 
İran’dan ayrılmış ve bu İranlılar için büyük bir hüsran olmuştur. 
XX. yüzyılın başında ve bölgede yeni ülkelerin oluşumuyla bu hüs-
ran, merkezî devletin bir kaygısına dönüşmüş, bu dönemde Azer-
baycan bölgesinin İran’dan ayrılma korkusu bir hayalet gibi siyâsî 
iktidarları tedirgin etmiştir. Merkezî devletin bu bakış açısı, Azer-
baycan’ı ve onun kültürel ve siyâsî merkezi Tebriz’i de ciddî bir 
şekilde etkilemiş ve ikili tavırların ortaya çıkmasına sebep olmuş-
tur. Bu ikili tavırları hem Tebriz’in içinde ve hem ülke siyasetinde 
gözlemleyebiliriz. Bir asırdan aşkın bir süredir Tebriz’de etkili olan 
iki uç grup vardır: Aşırı devlet destekçiler ve devletin aşırı baskıla-
rından kurtulmak isteyen gruplar. Bu ikinci grup zaman içerisinde 
kendini farklı şekillerde tezâhür ettirse de, isteği hep daha demok-
rat bir ortamda yaşamak olmuştur. Diğer taraftan bu dönemdeki 
hükûmetler ise bu ticârî ve kültürel merkezleri ile ünlenmiş kente 
ya çok teveccüh göstermiş ya da kalkınmasını hiç umursamamış-
tır. Bu ikili ortamdan doğmuş olan vaziyet, Tebriz ve genel olarak 
Azerbaycan halkını bir kimliksel sorunla karşı karşıya bırakmıştır.

Bu makale Azerbaycan ve Tebriz’de 1890-1946 yılları arasına yaşa-
nan önemli olaylara değinerek, merkezî devlet ile bu bölge arasında 
yaşanmış olan ve etkileri günümüze kadar devam eden gerginlik-
leri siyâsî boyutları açısından ele alacaktır. Bu zaman diliminde 
dört farklı olayın ele alınmasının sebebi, bu olayların birbirine etki 
etmesi ve zaman içinde gelişmelerin birbirine eklenerek, merkezî 
devletin ilgisizliğiyle birlikte, ülkeden ayrılma eylemine sürük-
lenmesidir. Yaklaşık 60 yıllık bu kısa dönemde merkezî devlet bu 
bölgenin vaziyetine sadece siyâsî bir açıdan yaklaşıp bölgenin eko-
nomik ve toplumsal koşullarına ilgisiz kalmış ve böylece sorunları 
artırıp ancak bu sorunlara sadece askerî ve baskıcı bir yanıt ver-
miştir. 

Belirtmek gerekir ki bu çalışma İran’da hâlâ hassasiyetini koruyan 
bir dönemi incelemeye almaktadır. Çoğunlukla siyâsî boyut taşıyan 
bu hassasiyet, mevcut araştırmaları da etkilemiştir. Bu nedenle bu 
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dönemi konu edinen tarafsız çalışmaların sayısı azdır. Son dönem 
Pehlevî kaynakları ve İslâm Devrimi’nden sonra yazılan kaynaklar 
genel olarak merkezî devletin görüşleri çerçevesinden olayları anla-
tıp bölgedeki sorunlar ve yerel taleplere yer vermemektedirler. Bu 
olguyla özellikle 1945’te Azerbaycan Millî Hükûmeti’nin kuruldu-
ğu dönemde ziyâdesiyle karşılaşmaktayız. Bu dönemi anlatan yazı-
ların büyük çoğunluğu, o dönemde Azerbaycan’da yaşayan halkın 
görüşlerini dile getirmeyip sadece siyâsî olaylara odaklanmışlardır. 
Bu kaynaklar çoğunlukla Azerbaycan’ın kötü ekonomik koşulları-
nı ve Türk dili üzerinden —özellikle Farsçanın resmî dil olmasın-
dan dolayı— yaşamakta olduğu kimlik sorununa değinmeyerek, 
tarihte yaşanmış olaylardan kısıtlı bir tasvir çizmişlerdir. Bu kay-
naklar bölge halkının görüşlerini hükûmet kurmuş olan Demokrat 
Fırka’ya muhalif olarak göstermişler, ancak halkın niye bir sene 
boyunca bu fırkaya katıldığı ve neden liderlerini sıcaklıkla karşıla-
dığını ve o dönemde yaşayanların neden hâlâ bu gelişmeden mem-
nuniyet duydukları anlatılmamıştır. Dolayısıyla bu dönemi anlat-
maya çalışan kaynakların önemli çoğunluğu tek taraflıdırlar ve bu 
yazı da dâhil olmak üzere dönem incelemeleri bu yanlılığı dikkate 
almak durumundadır. 

Devlet Kararına Direniş, Tütün ve Tenbâkû Olayı (1891)

Azerbaycan’ın kuzeyi ve Kafkas bölgesi İran’dan ayrılmasından 
sonra İran’da yaşanmakta olan kıtlıklar ve şehirlerde ortaya çıkan 
ekmek sıkıntılarının sıklığı arttı. Ayrılma, siyâsî ve toplumsal bir 
etki bıraksa da Azerbaycan’ın merkezî olan Tebriz’in Safevî Döne-
mi’nden itibaren gelişmekte olan ticâretine etki etmedi. Ancak, bu 
gelişme uzun sürmedi ve Avrupa ve Doğu Asya arasında yeni de-
niz yollarının bulunmasıyla, Tebriz’in ticârî anlamdaki önemi de 
gittikçe azaldı. XIX. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Tebriz yüzyılın 
başındaki ekonomik durumundan çok şey kaybetmişti. Ticâretin 
gerilemesiyle, şehirde toplumsal bir sıkıntı ortaya çıkmış ve yoksul 
nüfus artmıştı. Nâsırüddin Şah’ın özel doktoru olan Jean-Baptiste 
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Feuvrier bu meseleyi Tebriz şehrine ilk kez girerken şöyle aktar-
maktadır: “Tebriz’e girdiğimizde dilencilerin ordusuyla karşılaştık, 
etrafımızdan gitmiyorlardı, sadece sopa gücüyle dağıldılar... Bu 
kentte yoksulluk ki insanlık toplumunun en vahim yarasıdır, en ge-
niş hâliyle görünmektedir” (Feuvrier, 1989: 124-126). Ekonomik 
sıkıntılara rağmen şehir siyâsî olarak hâlâ aktifti. 

İran’ın genelinde de çeşitli ekonomik sıkıntılar baş göstermişti. 
Millî para değer kaybetmekteydi. Bu sebepten dolayı şah daha faz-
la gelir elde etmek için yabancı ülkelere imtiyazlar vermekteydi. 
1890’de Kaçar Hânedanı’nın dördüncü padişahı olan Nâsırüddin 
Şah, bir antlaşma ile İran’da tütün üretme ve satma imtiyazını bir 
İngiliz vatandaşı olan Gerald Talbot’a verdi. O dönemde İran’da 
200 bin kişi tütün sektöründe çalışıyordu ve büyük ihtimalle ülke 
nüfusunun dörtte biri bu ürünün tüketicisiydi (Ademîyet, 1981: 
13). Dolayısıyla bu imtiyazı almak önemli bir kazanç kaynağını elde 
etmek demekti. Ancak bu imtiyaz haberi İran’da yayıldığı andan 
itibaren devletin kararına sert tepkiler gelişti. Bu tepkiler ilk ola-
rak tâcirlerin tarafında başladı ve sonra diğer kesimlere sıçrayıp ve 
özellikle ulemâ arasında gelişti. 

Bu imtiyaza verilmiş olan ilk tepkilerden biri Tebriz’de ortaya çıktı. 
Tebriz halkı 1891’den itibaren bu antlaşmaya itirazlarını açık bir 
şekilde belirtti. Tebrizli tüccar ilk olarak dükkânları kapatarak grev 
yaptı. Tüccarın ardından, kentin ulemâsı da Azerbaycan Valisi’ne 
şikâyetlerini dile getirdiler. Vali durumu şaha iletti, ancak şah yap-
tığı antlaşmada ısrarcıydı. Bu sonuçsuz tartışmalar devam ederken 
şehirde durum gittikçe gerginleşiyordu; hatta halk nezdinde gayri-
müslümlere yönelik bir tepki ortaya çıkmıştı. Tebriz’in dindar ke-
simi Muharrem ayının 7’sinde İngiliz ve Rus konsolosluklarına bir 
mektup yazarak Aşûrâ (aşûre) gününde (yanı üç gün sonra) Hris-
tiyanları öldüreceklerini belirtmişlerdi. Bu haber Tebriz Valisi’ne 
ve onun vâsıtasıyla Nâsırüddîn Şah’a ulaştı. Şah derhal Tebriz’in 
Cuma imamına bir telgraf gönderip olayı engellemesini istedi, öyle 
de oldu. Ancak ahâli toplanıp şaha bir mektup yazdılar ve şunu 
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söylediler: “42 senedir kendi aç gözlülüğün yüzünden memleketi 
parça parça Firengîye (Avrupalıya) sattın, ancak biz Azerbaycan-
lılar kendimizi Firengîlere satmayacağız” (İtimâdussaltana, 1971: 
765-766). Halkın mektubu ardından, ulemâ tekrar padişaha mek-
tup yazıp onun bu sevdadan vazgeçmesini istediler. Yanıt olarak 
şah ulemâyı sakinleşmeye, şehir ve ülke düzenini bozmamaya da-
vet etti (Martin, 2019: 105). İkna olmayan ulemâ arasından Hâc 
Mirza Yusuf, bu fetvayı verdi: “Kâfirlerden buraya tütün ticâreti 
yapmak için gelmişler olanların ve onlarla iş birliği yaparak kâfir 
olan her bir Müslümanın kanının dökülmesi helâldir” (Lambton, 
2002: 266). 

Tebriz’in sergilediği bu duruş İran’ın diğer şehirlerinde de etkili 
oldu, öyle ki İngiliz Devleti’nin Tebriz’deki siyâsî temsilcisi rapo-
runda “Tebriz şimdi petrolle yıkanmış orman gibidir... En küçük 
kıvılcımla alevlenecektir... Diğer eyaletler Tebriz ve Azerbaycan’da 
atılacak sloganlarını bekliyorlar.” (Keddie, 1971: 118) diye yazıyor-
du. Tepkiler karşısında Şah çâreyi bu antlaşmayı Azerbaycan eyale-
tinde dondurmakta buldu, ancak itirazlar ülke geneline yayılmıştı 
ve Tebrizliler de itirazlarından vazgeçmeyip zaman zaman dükkân-
larını kapalı tutuyorlardı. Toplumsal alanda oluşmuş olan bu dire-
niş Ocak 1892’de istenen sonucu elde etti ve Şah antlaşmayı iptal 
etmeye mecbur kaldı.

Meşrûtiyet Hareketi ve Tebriz’in Konumu (1905-1910)

Tütün imtiyazıyla ilişkili olaylar ülkeyi toplumsal açıdan huzura 
kavuştursa da, Tebriz’de huzursuzluk devam etti. Bu huzursuzlu-
ğun önemli sebeplerinden biri tarım ürünlerindeki fiyat artışıydı. 
Aslında fiyat artışı İran’da yaşanan enflasyon neticesinde ortaya 
çıkmış ve ülkenin genelini etki altına almıştı, ancak Tebriz’de yok-
sulluğun çoğalmış olması nedeniyle halk tarafından daha fazla his-
sedilmeye başlanmıştı. Tebriz’i bu hususta farklı kılan diğer bir me-
sele şehirdeki gelir dağılımı eşitsizliğiydi. Güç sahiplerinin giderek 
zenginleşmeleri bu meseleyi daha da belirgin kılmaktaydı. Örnek 
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olarak bu dönemde ulemâ kesiminden bir grup ciddî bir zengin-
leşme yaşadı ve toprak sahibi hâline geldiler. Elde ettikleri güçle 
(siyâsî, ekonomik ve dinî) halk üzerinde daha fazla baskı yaratma-
ya başladılar. Zenginler normal halkla ilişkilerinde özellikle mülk 
ve ev sahipleri üzerine baskı yapma yöntemini kullanmaya başla-
dılar. Özellikle zenginleşen ulemâ bazen istedikleri toprağı elde 
etmek için, bazen de kira gelirlerini artırmak için, muhataplarını 
huzursuz edici yöntemler benimsiyorlardı. Tebriz’de yoksulluktan 
ve ulemâ ile diğer zenginlerin bu davranışlarından önemli ölçüde 
rahatsız olan bir kitle ortaya çıktı. Hem yerel güçlerin baskısı hem 
de devletin bu duruma müdâhale etmeyişi söz konusu rahatsızlığın 
diğer boyutlarını teşkil ediyordu. 

Tebrizliler bu rahatsızlıklarını devlet yetkililerinin yanı sıra, yine 
ulemâya aktarıyorlardı. Toplumsal olarak etkili olan ulemâ kesimi-
ni ikiye ayırmak gerekir: Orta gelirli ulemâ ki bir taraftan tüccarla 
daha sıkı bağları vardı ve diğer yandan daha özgürlükçü (demokrat) 
tutumlar sergilemektelerdi. Diğer yandan zenginleşmiş ulemânın 
baskılarının yanı sıra onların toplumsal konularda ikili tavırlarına 
da dikkat çekmek gerekir: Duruma göre halkın yanında veya karşı-
sında konumlanmaları söz konusu olabiliyordu. Örnek olarak Hac 
Mirza Cevat Müçtehit isimli âlime bakabiliriz. 1886 tarihli bir belge 
halkın ondan şikâyetçi olduğunu göstermektedir. Bu belgeye göre o 
adamlarıyla birlikte toprak sahipleri üzerinde baskı uygulayıp zor 
kullanarak onların topraklarını elde ediyordu. Bu itiraz onun kısa 
bir dönem için şehirden ayrılmasına yol açtı. Ancak “Tütün Protes-
toları” zamanında Tebriz’e geri dönüp şaha karşı konum aldı. Bu 
tavrı dolayısıyla halk nezdinde ciddî bir nüfuz kazandı. 1895’te ya-
şanan fiyat artışları ve bunu izleyen halkın ayaklanmasında halk ve 
yönetim arasında ara bulucu rolü oynadı. 

Toplumsal rahatsızlık Tebriz’de 1900’e kadar dinmedi. Halk zaman 
zaman sokaklara çıkıp, vali, ulemâ ve devletten yüksek buğday fi-
yatları ve neticesinde ekmek kıtlığına karşı bir çözüm bulmalarını 
istiyordu. Bu ayaklanmalar geçici olarak tarımsal ürünler için bir 
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çözüm geliştirilmesiyle tamamlandı, ancak Tebriz başka bir protes-
tonun odağı hâline geldi; bu son protestolar gümrük vergileri hak-
kındaydı. 1899’dan itibaren Azerbaycan eyaletinin gümrük müdür-
lüğü bir antlaşma ile Belçikalıların yönetimine geçmişti. Belçikalı 
kadronun yaptığı düzenlemelerin neticesinde devlet daha fazla ge-
lir elde etti ve bunun etkisi ile kısa bir zaman sonra ülke genelinin 
gümrük yönetimi Belçikalı Naus’un yönetimine verildi. Bu gelişme, 
yeni gümrük antlaşmalarının imzalanmasıyla devam etti. Yeni ant-
laşma silsilesinin ilki Rusya devletiyle yapıldı ve 1903’ten itibaren 
yürürlüğe girdi. Bu antlaşma çerçevesinde Rus Devleti ve tâcirleri, 
daha az bir bedel ödeyerek İran’a ürün getirip götürebileceklerdi. 
Kısa bir zaman sonra bu antlaşma Rusya’nın İran piyasalarında 
ciddî bir egemenliğe sahip olmasına yol açtı. 1895’te İran’ın ima-
latının %15’ine sahip olan Rusya 1905’te İran imalatının %55’ini 
elde etti (Alam & Berisam, 2016). Bu etki İran’da her türlü üretime, 
özellikle Rusya’ya yakın bölgelere yayıldı, buna karşılık İranlı üreti-
ciler ve tâcirler ciddî kayıplar yaşadı. 

Gümrük düzenlemelerine yönelik itirazlar Tahran’da farklı bir şe-
kilde devam etti. İlk olarak esnaf ve tüccar arasında duyulan iti-
razlar hızlı bir şekilde Kaçar yönetimi ve ulemâ arasında yayıldı ve 
bu son iki grup arasında ayrışmalar ortaya çıktı. Tüccara destek 
çıkmaya çalışan ulemâ, kendi isteklerini de ekonomik rahatsızlık-
lara katarak, Tahran’ın yakınındaki Şah Abdülazîm’ın türbesinde 
bir grev (bast) gerçekleştirip hükûmetten sekiz istekte bulundu. Bu 
isteklerden birisi Naus’dan gümrüklerin kontrolünün alınmasıy-
dı; diğer istekler arasında Tahran Valisi’nin görevden alınması ve 
ülke genelinde Adalethâne kurulması gibi maddeler vardı. Ulemâ-
nın isteği olmayan ve aydınlar tarafından bu listeye eklenmiş olan 
Adalethâne talebi (Zergerinejâd, 2011: 20), maddeler arasında en 
muğlak ve aynı zamanda en önemli istekti. İlk başlarda sadece yar-
gıda adaletli bir düzen olarak algılanan bu madde, sonraları adil 
bir siyâsî düzen sağlamak için parlamento kurmak anlamına geldi. 
Bu kavramsal dönüşüm ve hükûmetin eski istekleri yerine getir-
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memesi yeni bir grevle sonuçlandı. Bu kez ulemâ ve tüccar ortak 
hareket ederek İngiliz konsolosluğunda grev yaptılar ve padişah-
tan meclisin kurulması iznini alana kadar grevi devam ettirdiler. 
5 Ağustos 1906’da Muzafferüddin Şah’ın onayıyla İran’da meclis 
siyâsî düzene eklenip İran meşrûtiyet düzenine geçen ülkeler ara-
sında yer aldı.

Tahran’da yaşanan bu önemli gelişmeden Tebriz halkı daha geç ha-
berdar oldu, zîra veliaht Muhammed Ali Mirza, Tebriz’de düzensiz-
lik yaşanmaması için telgrafla haberleşmeyi ve gazete ulaşmasını 
engellemişti ve Tebriz Cuma imamı da onu destekliyordu. Mese-
leden İngiltere konsolosluğu vâsıtasıyla haberdar olan Tebriz hal-
kının bu harekete (meşrûtiyet) destek verenleri, 18 Ekim 1906’da 
İngiltere konsolosluğunda grev yaptılar. Bu grevin amacı veliahtı 
meşrûtiyeti onaylamak için zorlamaktı, zîra Muzafferüddin Şah 
hastaydı ve yakın zamanda oğlunun onun yerini alması bekleniyor-
du. Veliaht grev yapanların isteğini 10 gün sonra kabul etti; haber 
şehirde duyurulup kutlamalar yapıldı (Kesrevî, 1965: 153-164). 
Böylece Tebrizliler önce yeni kurulmuş olan meclis (parlamento) 
için ve sonra Azerbaycan eyaleti encümeni için seçimlere katıldı-
lar.1 

İran Millî Parlamentosu, ilk adımını Anayasa (Kânûn-i Esâsî) ya-
zımı olarak tanımladı. Anayasa hızlı bir şekilde hazırlanıp ve onay 
için Şah’a sunuldu. Muzafferüddin Şah bu yazıyı onayladı ve birkaç 
gün sonra vefat etti. Aceleyle yazılmış olan Anayasa’da, halkın hak-
larının belirlenmemesi gibi ciddî eksiklikler vardı ve bu sebepten 
Anayasa’ya bir ek yazılması gerekli oldu. Anayasa’ya bir ek bölüm 
yazım süreci farklı gruplar arasında çatışmalara yol açtı. Bu süreçte 
özellikle Tebriz’den milletvekilli olan Muhammed Hasan Tâkîzâde 
gibi kişiler radikal görüşler öne sürüp toplumda gerginliğe sebep 
oldular. Ayrıca Tebriz vekilleri, Muhammed Ali Şah’ın Tebriz’de ge-

1 Encümenler Anayasa’nın yazılmasından sonra resmiyete dökülmüş kuruluş-
lardı, ancak resmilik kazanmadan önce de Tebriz’de encümen faaliyet gösteri-
yordu. Eyalet ve vilayet encümenleri yasası gereği encümenler yerelde yaşanan 
sorunları çözmek için kurulmuşlardı. 
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çirdiği veliahtlık döneminde şahit oldukları şeylerden dolayı ona 
güvenemiyor ve verdiği sözlere karşı tavır besliyorlardı. Diğer yan-
dan ulemânın bir kısmı da padişahı destekleyip meşrûtiyetin yeri-
ne Meşrûe Hükûmeti’nin (Şeriata Dayanan Hükûmet) kurulmasını 
istiyorlardı. Bunlar Şah’ın değişmesiyle birlikte Anayasa yazımında 
daha da ön plana çıkıp oluşmuş olan yeni düzende meşrûtiyetle 
mücâdele ederken kendi isteklerini öne sürmektelerdi. Nitekim is-
tekleri de kabul edildi ve Anayasa’nın ek bölümünün ikinci madde-
siyle ulemâ kendilerine önemli bir konum elde ettiler. Bu maddeye 
göre meclis kararlarının şeriata uygunluğunun ulemâdan oluşan 
bir konsey tarafından incelenip onaylanması gerekiyordu. Bu mad-
denin onaylanması esnasında karşıt taraflar arasında uzun soluklu 
bir mücâdele yaşanıp Tahran ve Tebriz sokakları bazen şiddetli ça-
tışmalara sahne oldu (Mohamed Tabriz, 2019: 116-125). 

Muhammed Ali Şah Dönemi’nde Tebriz ve etrafı, içinde bulunduğu 
jeopolitik konum, dâhili siyâsî ayrışmalar ve ekonomik koşullar se-
bebiyle sürekli toplumsal rahatsızlıklara meyilli bir bölge oldu. Ge-
nel olarak bu rahatsızlığın bir tarafında Tebriz encümeni ve diğer 
tarafındaysa devlete bağlı güçler vardı. Encümen, maddî gücünü 
Tebriz’in tâcirleri vâsıtasıyla elde ediyordu, hatta onları meşrûti-
yetin temel taşı olarak değerlendirebiliriz (Hakdâr, 2020). Devlete 
bağlı güçlerin maddî ihtiyaçları ise genellikle devlet kaynakların-
dan temin ediliyordu. Bunun neticesinde de şehirde radikalleşen 
örgütler oluştu. Bu iki grup arasındaki çatışma meşrûtiyetin ilân 
edilmeden önce başlamıştı ve meşrûtiyetin ilân edilmesiyle daha 
da alevlendi. Encümen meşrûtiyetle birlikte kanûnî yetkilere sahip 
oldu ve dolayısıyla devlete karşı durabilmek için kanûnî bir zemine 
kavuştu. 1907’nin ilk aylarında Tebriz encümeni devlete ait hesap-
ları kapatıp ve silah depolarına el koydu (Martin, 2019: 255-256). 
Bu mesele Muhammed Ali Mirza’nın tahta geçtikten sonra meşrû-
tiyet erkânını teyit etmemesi ve meşrûtiyete karşı gelen bir danış-
man seçmesiyle gelişti, ancak Tahran bu sorunları çözmeyi başardı. 
Ancak belirtmek gerekir ki “şahı azletmek” veya “seçimle bir şah 
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tayin etmek” düşünceleri bu dönemde Tebriz encümeninde sürekli 
dile getiriliyordu. Bazen gazetelere de yansıyan bu görüşler hükû-
meti rahatsız ediyordu. Rahatsızlıklar karşılıklıydı ve her iki taraf 
da karşı tarafın eyleminden tedirgindi. Bu vaziyet 1907’nin sonun-
dan itibaren Tebriz’de radikalleşen grupların çoğalmasına yol açtı 
ve alenî bir şekilde bu gruplardan bazıları, Azerbaycan Encümeni 
gözetiminde halka askerî eğitim vermeye başladılar (Martin, 2019: 
267). Bu grupların —ki sonraları mücâhit olarak tanımlandılar— 
ana gövdesini yoksul kesimler oluşturuyordu. Yoksul kesimler bu 
harekete katılarak zenginlere karşıda konum alırken Tebriz zen-
ginlerinin bir kısmı da meşrûtiyete karşı tavır beslediler. 

Tebriz’de yükselen tansiyonla beraber Tahran’da siyâsî ortam geril-
mekteydi. Ek Anayasa’nın yazılması esnasında yaşanan olaylardan 
sonra Şah sürekli meşrûtiyetin kazanımlarını kısıtlamak için çaba 
gösterdi. 1908’de yaşanan bir olayda şah farklı orduları eyaletler-
den çağırarak Meclis’i kapatmak istedi ancak encümenlerin baskı-
ları ve farklı güçlerin Meclis önüne gelmesi İran Hükûmeti’nde bazı 
tedirginlikler oluşturdu. Bu tedirginlik haklı bir tedirginlikti zîra 
encümenler artık şahı resmiyette tanımıyorlardı. Bu eylem Tebriz 
Encümeni’nin isteği üzerine başladı. Şah’ın radikal tavrına karşı, 
Tebriz Encümeni diğer eyalet encümenlerine telgraf göndererek 
“meşrûtiyeti savunacağına yemin eden padişah, ahdine vefa etme-
miştir ve bu sebepten dolayı Azerbaycan milleti onu saltanattan 
azletti.” dedi (Kesrevî, 1965: 518). İran’ın diğer encümenleri de 
aynı içerikte bildiriler yayımladılar ve bu tavır Şah’ın kararından 
geri dönmesine neden oldu. Böylece kısa süreliğine bir barış orta-
mı yaşandı. Ancak encümenler ve şah karşılıklı olarak birbirlerine 
şüpheci yaklaştılar. 

Bu gerilimlerin uç noktası Muhammed Ali Şah’a yönelik düzenle-
nen suikast oldu. Bazı encümenlerin ortaklaşa yaptıkları bu başa-
rısız suikastın ardından, Şah ilk hamlede —farklı grupların bas-
kılarıyla— suikasttan dolayı tutuklananları affetti, ancak ikinci 
hamlesinde Rus komutanları yönetiminde olan Kazak ordusunu 
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kullanarak 23 Haziran 1908’de Meclis’i bombaladı ve böylece Meş-
rûtiyet Dönemi’nin bittiğini ilân etti. Bütün ülkede askerî yönetim 
ilân eden Padişah’a ilk tepkiler Tebriz’de oluştu. Tebriz’de gelişen 
direniş için iki ana sebep gösterilebilir. Birincisi, Azerbaycan encü-
meninin aktif olarak siyâsî gelişmelerde yer alması ve hatta liderlik 
rolü oynaması, ikincisi, radikal ve silahlı grupların bu şehirde orta-
ya çıkmış olmaları. 

Mücahit gruplar ve Tebriz Encümeni, Tahran’daki olayları haber 
aldıktan sonra bir ordu toplayıp Tahran’a doğru hareket etmek is-
tediler, ancak Tebriz’de çıkan olaylar ve Şah taraftarlarının mücâ-
hitleri bastırmak için ordu oluşturması, buna ilaveten Tahran’dan 
da Azerbaycan’ı kontrol etmek için güçlerin sevk edilmesi bu silahlı 
grubu şehir içine odaklandırdı. Azerbaycan Encümeni’ne şehirdeki 
bir diğer düşmanı İslâmiyye Encümeni’ydi. Bu encümen Tebriz’in 
devlet görevlileri, devlete yakın ulemâ, eyalet yöneticileri, tüccarın 
bir kısmı ve silahlı gruplardan oluşmaktaydı. Mücâhitler ise yok-
sul kesimler, küçük esnaf, tüccar ve ulamânın bir kısmından oluş-
maktaydı. Tebriz Encümeni, Settâr Han ve Bakır Han önderliğinde 
yaklaşık bir sene boyunca bu grup ve devletin gönderdiği ve şehrin 
etrafını sarmış olan devlet güçlerine karşı çıktılar. 

Bu süreçte İstanbul ve Tiflis’teki meşrûtiyeti savunan gruplardan 
gelen yardımlar, Tebriz’deki direnişin devamı için yardımcı oldu. 
Sonuçta, bu direniş Rus ordusunun Tebriz’e gelmesiyle kırıldı. Mü-
câhitler, Rusya’nın bu olaylara müdâhil olacağını düşünüyor ve bu 
nedenle Rus Devleti’ne müdâhale için bir bahane vermek istemi-
yorlardı (Kesrevî, 1965: 798-799), ancak Rus Devleti kendi baha-
nesini buldu ve vatandaşlarının hayatının tehlike altında olduğu 
gerekçesiyle Tebriz’i işgal etti. Tebriz’de bu gelişmeler olmaktay-
ken İran’ın diğer bölgelerindeki ordular Tahran’ın dışında topla-
nıp kenti ele geçirdiler. Muhammed Ali Şah, Rus konsolosluğuna 
sığındı. Böylece Tahran’da toplaşan gruplar gücü kendi aralarında 
bölüştüler. Bu güç paylaşımının önemli sonucu ise sonradan gelen 
Tebriz ordusuna güç dağılımında yer vermemek, aksine, onların si-
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lahlı güçlerini de ellerinden almaya çalışmak oldu. Bu esnada çıkan 
çatışma neticesinde Settâr Han yaralandı ve birkaç ay sonra Tah-
ran’da vefat etti (Mohamed Tabriz, 2019: 202-204).

Azâdistân’a doğru! Hîyâbânî Ayaklanması (1920)

Meşrûtiyetin ilânından sonra ilân edilmesi beklenen kanûnların 
bazıları konu bile edilemedi, çıkarılan kanûnların birçoğu da uy-
gulanamadı. Bunun en başat sebepleri düzenli bir kadronun ol-
maması ve ülkedeki maddî sıkıntılardı. Bu iki meseleden dolayı, 
Meşrûtiyet Dönemi’ndeki Kaçar Devleti’ni zayıf bir devlet olarak 
nitelendirmek gerekir zîra devlet, istediğini istediği şekilde yapa-
mıyordu. Bu yüzden de, İran’ın farklı bölgelerinde merkezî devletin 
kontrolü altında olmayı reddeden güçler ortaya çıktı. Yerel güçlerin 
ortaya çıkmasında devletin güçsüzlüğünün yanı sıra Birinci Dünya 
Savaşı’nın çıkması da etkiliydi. Tarafsızlığını ilân etmiş olan İran 
bu savaşta, Kaçar Dönemi’nde etkin olan Rus ve İngiliz güçlerinin 
fiilen topraklarını işgal etmesiyle yüz yüze kaldı. Ruslar kuzey böl-
gesinde ve İngilizler, İran’ın güney ve batısında ordularını yerleş-
tirip ve İran’da var olan yerel güçlerin bazılarına destek verdiler. 
Bu güçlerin İran’ı işgal etmeleriyle birlikte İran’ı etkileyen diğer 
bir olay kıtlıktı. Bu dönemde halk yemek bulmakta ciddî sorunlar-
la karşı karşıya kaldı. Kıtlığın ciddî bir şekilde yaşandığı yerlerden 
biri de Tebriz’di.

O dönem Azerbaycan’da faaliyet göstermekte olan Demokrat Fırka 
hem yerel siyasette etkiliydi ve hem de ortaya çıkan kıtlığı elindeki 
maddî imkânlarla kontrol altına almaya çalışıyordu (Kesrevî, 1979: 
744-746). Ancak 1915’te Rusya ve Osmanlı arasındaki sorunlar tır-
manmaktaydı ve bu sorunların bir kısmı İran içerisine yansıyordu. 
Rusya Azerbaycan topraklarına girmişti ve Osmanlı, Rusya’nın bu 
topraklardan çıkmasını talep ediyordu, Rus Devleti bu isteğe olum-
lu cevap vermedi ve böylece Osmanlı ordusu Urmiye kentine doğru 
hareket etti. Böylece bu iki güç Azerbaycan bölgesinin farklı yerle-
rinde birbirleriyle karşı karşıya geldiler. Ruslar, Azerbaycan’da ya-



157

ehir, Yol, Estetik   Bursa ve Tebriz

şayan Ermenilerden oluşan bir ordu kurup Osmanlı güçlerine karşı 
durmak istedi (Eşrefî, 2008: 41-50). Bu olayların sonucu Osman-
lıların lehine oldu ve orduları Tebriz’e girdi. Osmanlı’nın Tebriz’e 
gelmesiyle Demokrat Fırka’nın faaliyetleri durduruldu ve fırkanın 
düşünceleri yerine Osmanlıların ileri sürmüş olduğu “İttihad-ı İs-
lâm” düşüncesi oluşturulmaya çalışıldı (Kesrevî, 1979: 749). Bu 
düşünceyi etkili kılmak için Osmanlı ordusu, Demokrat fırkanın 
lideri olan Şeyh Muhammed Hîyâbânî’yi Tebriz’den Kars’a doğru 
sürgüne gönderdi, ancak buna rağmen İttihad-ı İslâm fikri, aynı 
dönemde İran’ın kuzeyinde oluşmuş olan Cengelî Hareketi içinde 
bir karşılık bulup, Azerbaycan’da ilgiyle karşılanmadı. 

Gilan bölgesinde gelişen Cengelî Hareketi, Rusların, İran’daki var-
lığına merkezî devletin sessiz kalması sonucu Ruslara direnmek 
amacıyla harekete geçen yerel örgütler arasında en önemli olanıy-
dı. Ayaklanmanın sesi olan Cengel Gazetesi’nde yayımlanmış bir 
söyleşide, Mirza Küçük Han, Cengelî’nin liderliğinde 1915 yılında 
ortaya çıkmış olan bu hareketin sebebi “ilk başta Gilan ve İran’ın 
diğer bölgelerini Çar ordusunun yağmalamalarından kurtarmak” 
olarak belirtiliyor ve hareketin amacının “İran’ın istiklâlini koru-
mak ve hürriyet ve adaleti sağlamak” olduğu ifâde ediliyordu (Sual 
ve Cevâb Ajâns Hafiyye ba Yek Nefer Diplomât, 1918). Bu hareket 
Çarlık Rusya’da gerçekleşen devrimden sonra yön değiştirdi ve Sov-
yetlerin düşüncelerini benimseyerek 1920-1921 yılları arasında 
Gilan’da İran Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni ilân etti.

Sosyalist Cumhuriyet’in ilân edilmesinden önce, İran’ın kuzeybatı-
sında Simko Ağa Tebriz’e saldırmıştı. Bu vaka Osmanlı ordusunun 
İran’dan geri çekilmesini müteakiben gelişti; Osmanlı ordusunun 
bazı askerleri İran’da kalıp Simko Ağa’nın kurduğu düzene dâhil ol-
dular. Bu çete kısa bir süre Tebriz’de tutunsa da yerel güçler karşı-
sında Urmiye tarafına geri çekildiler. Urmiye çevresinde Simko Ağa 
Kürdistan’ın özgürlüğü söylemini benimsedi (Kesrevî, 1979: 830-
841). Urmiye bölgesinde Simko Ağa’nın sebep olduğu gelişmeler 
yaşanırken, merkez Tebriz’e yeni bir yönetim kadrosu göndermişti. 
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Gelen vali, vali yardımcısı ve üst düzey askerî makam sahiplerinin 
hiçbiri Tebriz’de meşrûtiyete yakın duran gruplar tarafından sevil-
medi ve bu Tebriz halkı nezdinde ciddî bir rahatsızlığa yol açtı. 

Tebriz ve Tebriz’in etrafında yaşanmakta olan gelişmelerin yanı 
sıra, ulusal bir mesele de ortaya çıkmıştı. İran Devleti, İngiltere ile 
uzun vadeli bir antlaşma yapmayı düşünüyordu. 1919 ismiyle ta-
nımlanan bu antlaşma 6 maddeden oluşup ve İngiliz Devleti’nin 
İran’da, ekonomik ve askerî olarak etkili bir konum elde etmesi-
ne yol açacaktı. Bu antlaşmanın dördüncü maddesi İngiltere’nin 
İran’da askerî ve idârî yapılanmalarını geliştirmek için, bu yapı-
lanmalara para olanaklarının da sağlanabileceğini söylemekteydi 
(Mekki, 1944: 22-24). İran’ın başbakanı olan Vûsûkuddevle tara-
fından ülkeye dayatılmak istenen antlaşma,2 İran’ın parlamento-
sunda onaylanmadı; nitekim Ahmed Şah’ın kendisi de bu antlaş-
madan memnun değildi ve İran’da İngiltere’den ziyâde Rusya’nın 
güçlenmesini istiyordu (Mekki, 1944: 7). 

Azerbaycan’ın Demokrat Fırkası’nın 1918’de tekrar başına geçmiş 
olan Şeyh Muhammed Hîyâbânî, ülke vaziyetinden duyduğu rahat-
sızlığın sonucu olarak bu antlaşmayı kınadı ve onu meşrûtiyet reji-
minin elde ettiği başarıları yok eden bir unsur olarak tanımladı. İki 
kez milletvekili olarak seçilmiş olan Demokrat Fırka’nın lideri Şeyh 
Muhammed Hîyâbânî, bu antlaşmanın duyurulmasından sekiz ay 
sonra, doğrudan bu antlaşmayı hedef almadan 400 silahlı adam-
la birlikte ayaklanıp Azerbaycan yönetimini ele geçirdi. Hîyâbânî 
konuşmalarında niyetini açık bir şekilde ifâde etmektedir. 23 Ni-
san 1920’de yaptığı bir konuşmada Anayasa’yı savunduğunu ve 
meşrûtiyete karşı çıkmış olanların vaatlerini kabul etmeyeceğini 
belirterek toplumsal maslahatı savunacağını belirtir. Demokratik 
bir hükûmetin inşâ edilmesi ve özgürlüklerin savunulması gerekti-
ğinin altını çizer (Hîyâbânî, 1958: 12-13). Başka bir konuşmasın-
da meşrûtiyetin ülkede icrâ edilmesini açıkça isteyip onun icrâsını 
14 sene erteleyenleri kınar (Hîyâbânî, 1958: 25). Onun bir diğer 

2 Bu antlaşmaya Başbakan Vûsûkuddevle imza atmıştı. 
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isyanı Azerbaycan’dan kovulan şahısların Tahran’da sadarete ma-
kamına gelmeleri veya diğer eyaletlerde bir mevki işgal etmeleridir. 
Hîyâbânî’ye göre aslında mesele Azerbaycan’dan daha büyüktür, 
zîra merkezî devletin zulmü “İran eyaletlerinin tamamını sarmış-
tır.” Ona göre bu durumun çâresi özgürlüğü savunmaktır, “Biz 
İran’da önceliğimizi her zaman özgürlüklere vermeliyiz, her şeyden 
önce özgürlük bizim yönergemiz olmalıdır.” (Hîyâbânî, 1958: 28-
29). Diğer konuşmalarında özgürlüğü sağlayacak düzenin demok-
ratik bir hükûmetle olacağını tekrar tekrar vurgulamıştır. Bu vur-
gunun gerekçesi büyük ihtimalle merkezî devletin mâhiyetinin o 
dönemde belirli olmamasından kaynaklanmaktadır, nitekim başka 
bir konuşmada “Bizim için hâlâ İran rejiminin mâhiyeti belli değil-
dir, istibdat değil, meşrûtiyet değil, cumhuriyet de değil.” demekte-
dir (Hîyâbânî, 1958: 100).

Hîyâbânî’nin konuşmalarından anlaşılan, onun meşrûiyete geri 
dönme istencidir ve bunun için de Tebriz’de yönetimi ele geçirip ve 
büyük ihtimalle burada gelişen direnişle İran’ın merkez yönetimin-
de bir değişim yaratmak istemektedir. Ancak meşrûtiyete geri dön-
mek gibi açık bir isteğin belirli bir programı yoktu, ayaklanmanın 
başladığı günlerde yayımlanan bildiride onlar kendilerini özgürlük-
çü bir güç olarak tanımlayıp iki ana amaçları olduğunu belirtmişler-
di: “Umûmî sükûnetin sağlanması ve meşrûtiyet rejimini kavilden 
fiile çıkarmak” (Kesrevî, 1997: 75). Bu istekler Tebriz’de dile geti-
rilip sadece Tebrizle sınırlı kaldığı için, merkezî devlet kendi söy-
lemlerinde bölgede İran’dan ayrılmak isteyen bir gücün oluştuğunu 
savundu. Bunun üzerine, bu hareketin farklı okumaları ortaya çık-
tı. Hasan-Zâde ve Sadri’nin incelemesine göre meşrûtiyet sonrası 
İran’da iki egemen söylem ortaya çıkmıştı, meşrûtiyet merkezli 
milliyetçi söylem ve İran merkezli söylem (Hasan-Zâde & Sadri, 
2015). Meşrûtiyet merkezli söylem, ılımlı bir milliyetçiliğe dayana-
rak özgürlük ve sınırlı bir saltanat algısını öne çıkarmaktaydı. An-
cak İran merkezli söylem, İran’ın toprak bütünlüğünü ve Fars dilini 
merkeze alarak güçlü bir saltanatın peşindeydi. Bu her iki söylem 
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Tebriz’de yaşanmış olan Hîyâbânî’nin ayaklanmasına farklı bakış-
lardan yaklaşarak tarih yazmışlardır. Hasan-Zâde ve Sadri hangi 
söylemin bu ayaklanmaya daha uyumlu olduğunu bir tarihî ince-
lemeyle ortaya koymamışlardır, ancak Hîyâbânî’nin kişisel açıkla-
maları ve hareket içerisinde yer alan ve sonraları ona karşı çıkan 
Ahmed Kesrevî’nin Hîyâbânî üzerinde yazdığı kitap, bu hareketin 
meşrûtiyeti ihyâ etmek için ortaya çıktığını göstermekteler.3 Ancak 
bu hareket kendi içinde çatışmalarla gelişmişti ve onun devamında 
da İran’ın merkezî devletinin baskılarıyla sonlandırıldı.

Özerklik Peşinde: Azerbaycan Demokrat Fırkası  
(1945-1946)

1920’de, Hîyâbânî ayaklanmasının başlangıcından itibaren Azer-
baycan bölgesine Azâdistân (Özgürlük Eyaleti) ismini vermiş ve 
idârî belgeler bu ismi kullanmak için değiştirilmişti. Dolayısıy-
la dönemin aydınları ve devlet adamları nezdinde Hîyâbânî’nin 
Azerbaycan’ı İran’dan ayırma stratejisi izlediğine dâir düşünceler 
ortaya çıkmıştı. Bölge ismindeki değişiklik dışında, bu düşünceleri 
Hîyâbânî muhâliflerinin aklına getiren başka bir olaysa Rusya’da 
kurulmuş olan yeni komünist devletti. Bu kitlenin gözünde Azâ-
distân, Rusya ile birleşmek için bir adımdı. Ancak yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi, söylem bazında hareketin böyle bir isteği yoktu ve 
ayaklanmada yer alanların hatıralarında da o dönemde Azerbay-
can’ın İran’dan ayrılmak istediğine dâir bir işaret göremiyoruz. 

Günümüz İran’ında muâsır tarih araştırmacılarının çoğunun vur-
guladığı nokta, Azerbaycan’ın İran’dan ayrılma eyleminin Hîyâbânî 
hareketinden 25 yıl sonra ve tekrardan doğmuş olan Demokrat Fır-
kası ismi altında gerçekleşmiş olduğudur. Bu mesele, Azerbaycan ve 
İran merkezî devleti arasında en önemli kırılma noktası olmuştur. 

3 Bu hareketten sonraları farklı düşünce akımları da kendi çıkarları için fayda-
lanmışlardır. Özellikle İslâmî devrim döneminde bir grup bu hareketin İslâmî 
bir ideoloji üzerinden gerçekleştiğini söylerken diğer bir grup onun Türk milli-
yetçiliğini savunan bir ayaklanma olduğunu iddia etmiştir. Son dönemde ortaya 
çıkan bu iki yaklaşım, konjonktüre dayalı bir okuma olup tarihî açıdan bir kar-
şılığı yoktur.
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Sovyetler Birliği’nin desteğiyle İran’da sol görüşleri taşıyan Tudeh 
Partisi, 1941 yılında ortaya çıktı. 1944’te bu parti Azerbaycan’da 
gittikçe faaliyetlerini artırmaya başladı (Sadri & Nîkbaht, 2007: 
38-40). Ancak faaliyetler artmadan bile, sol partileri arasında uyuş-
mazlıklar yaşanmaktaydı. Bu uyuşmazlığın neticelerinden biri, 
İran Komünist Partisi’nin kurucularından olan ve Tudeh Partisi’n-
de de üyesi olan Seyit Cafer Pîşeverî’nin 1943’te milletvekilliğine 
seçilmesine rağmen mecliste onaylanmamasıydı. Böylece Pîşeverî, 
Tudeh Partisi’nden de ayrıldı (Keyvan, 2015). 

Sovyetler’in İran’daki gelişmelerini takip etmek için özel dâireleri 
ve ayrıca İran içerisinde askerî güçleri vardı. Bu olayların gerçekleş-
mesini onlar bir fırsat olarak değerlendirip, Azerbaycan’da Tudeh 
Partisi’nin işe yaramayacağını belirttiler. Bunun üzerine de Azer-
baycan’daki Tudeh Partisi üyelerinin Pîşeverî liderliğinde kurulan 
Demokrat Fırkası’na geçmesini istediler (Sadri & Nîkbaht, 2007: 
47-48). Pîşeverî bundan önce Sovyetler Birliği’nde yaşamıştı ve 
Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin lideri olan Mir Cafer 
Bağırov’la iyi ilişkileri vardı. Bağırov bu dönemde İran Azerbayca-
nı’ndaki gelişmeleri takip edip ve doğrudan Stalin’e rapor veriyor-
du.

Azerbaycan’ın kötü yönetilmesi ve Pehlevî Dönemi’nde devletin 
kalkınma projeleri içerisinde yer almaması ve bunlara ilaveten Far-
sça eğitimin bu çoğunluğun Türkçe konuştuğu bölgede zorunlu 
kılınması, Azerbaycan bölgesinde rahatsızlıkların çoğalmasına bir 
altyapı oluşturmuştu (Abrahamian, 1970). Farsça’nın egemen kı-
lınması sadece Pehlevî Dönemi’nde bir soruna dönüşmüş değildi, 
Kaçar Devleti’nin son yıllarından itibaren bir kaygı kaynağı olmuş-
tu. Meşrûtiyet yıllarında Heblülmetîn gazetesinin bir köşe yazısı 
“vahit milletten” söz ederken İranlılar arasında medeniyet ışığı-
nın hâlâ ülkede yayılmadığından dolayı bazı ihtilafların olduğunu 
belirtmektedir. Yazara göre bu ihtilaf Azerbaycan bölgesinde dil 
üzerinde gerçekleşerek, İran ülkesindeki toplumsal ittihadı zede-
lemektedir; zîra İran Azerbaycan’ında yaşayanlar kendilerini Türk 
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olarak tanımlamaktadır; hâlbuki “Türk dilinin İran’ın en iyi top-
rakları yani mukaddes Azerbaycan toprağında” yayılması Moğol ve 
Tatarların bu bölgeye saldırmasıyla mümkün olmuştur. Dolayısıyla 
yaşanmış olan tarihî olayı bertaraf etmek için çâre Türkçeyi bu böl-
gede yaymak değildir: “Her ne kadar bu işe çaba sarf edersek vatana 
ihanet etmişizdir ve bu câhilce inat Osmanlı Devleti’nin o bölgede-
ki nüfuzunu artıracaktır” (Nükte-i Ehemm-i Kabil-i Teveccüh İda-
reyi Maarif ve Ulum-i Azerbaycan, 1906). Bu yazı İranlıların bazı 
kesimlerinin nezdinde Türkçe ve Farsça ayrımının bir tedirginlik 
unsuru olduğunu açıkça göstermektedir. Makale İran’da dil birliği 
hususunu tartışan ilk örneklerden biridir ve Azerbaycan bölgesinin 
Türkçe vâsıtasıyla diğer Türkçe konuşan komşularıyla birlikte iş 
birliği yapabileceğini belirtmektedir. Buradaki belirgin kaygı Azer-
baycan’ın anavatan, yani İran’dan ayrılmasıdır. Bu görüşler Rıza 
Şah Dönemi’nde resmiyet kazanarak ülkenin diğer dilleri üzerinde 
de bir baskı yarattı ve Farsça dışındaki dillere karşı “unutturma” 
politikası uygulandı.4 

Devletin oluşturduğu bu ortamda ve Pîşeverî’nin Sovyetler eliyle 
yeni parti kurma girişimi İkinci Dünya Savaşı sonunda Azerbay-
can’da olayları daha da karmaşıklaştırdı. Sovyetler Birliği’nin (ve 
İran’ın güneyinde İngiltere’nin) güçleri merkezî devletin Alman-
ya’ya destek vermesi bahanesiyle, İran’ın kuzey bölgesini işgal et-
mişti. 1945’in sonunda Sovyet güçlerinin bir kısmı İran’ı terk etti, 
ancak bununla birlikte Sovyet güçleri Demokrat Fırkası’nın etkin 
olduğu bölgelerde fırkaya üye olmuş halk arasında silah dağıtmaya 
başladılar. Bu sayede Fırka, özellikle Erdebil’in civarında yönetimi 

4 Burada değinmek gerekir ki millî birlik meselesi meşrûtiyetin ilânından sonra 
özellikle aydınlar nezdinde sürekli tartışma konusu olmuştur. Hîyâbânî hareke-
tinde değindiğimiz gibi İran’ın farklı bölgelerinde özerklik talebiyle ayaklanma-
lar oluşmuştu ve bunlar vatanın parçalanacağı kaygısı yaratmıştı. Aydınlar bu 
konuya tepki olarak ve Alman Devleti’nin yardımıyla İran’da milliyetçi bir dü-
şünceyi geliştirmeye çalıştılar. Hasan Takîzâde, Hüseyin Kâzimzâde-i İranşehr 
ve Muhammed Kâzvînî gibi düşünürleri bu dönemde milliyetçilik düşüncesini 
yaymak için etkin figürler olarak tanımlayabiliriz. (Bu hususta detaylı bilgi için 
bkz. Behnam, Cemşid, 1379/2000, Berlani-ha; Andîşmândân İrânî der Berlan 
1915-1930, Tahran: Furûzân Rûz).
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ele geçirdi (Sadri & Nîkbaht, 2007: 56-60). Demokrat Fırkası alenî 
bir şekilde özerklik düşüncesini bu tarihlerde dile getirmişti ve bu-
nun üzerine de parti yetkilileri Azerbaycan Valisi ve hatta bazı ül-
kelerin elçileriyle görüşmeye başlamışlardı. Ancak bu görüşmeler 
fırkayı isteğinden alıkoymadı ve 12 Aralık 1945’te, Azerbaycan’ın 
ilk millî meclisinde Azerbaycan’ın Millî Hükûmeti’nin kuruluşu 
ilân edildi (Hasanlî, 1383/2004). 

Azerbaycan’da kurulmuş olan millî hükûmet, Sovyetlerle ilişkisi 
olsa da, ilk aşamada İran merkezî devletiyle bağları koparmak iste-
miyordu. Fırka tarafından yayımlanan Azerbaycan gazetesinin5 son 
sayısında (Fırkanın çöküşünden bir gün önce), fırkanın Azerbaycan 
halkına yönelik yayımladığı bir bildiri yer almaktadır. Bu bildiri bir 
taraftan fırkanın isteklerini ve diğer yandan İran’ın merkezî dev-
letiyle çelişkili ilişkisini göstermektedir. Fırkaya göre İran’ın baş-
bakanı, Kavâmussaltana, İran’ı diğer devletlere ve özellikle Ameri-
ka’ya peşkeş çekiyor ve millî çıkarların aleyhine hareket ediyordu. 
Nitekim Azerbaycan da dâhil olmak üzere, İran’ın çoğu bölgeleri 
kalkınmaktan mahrum kalmışlardı. Fırka köyler ve kentlerde fabri-
kalar kurmak ve altyapıyı geliştirmek istediğini vurgulayıp ve bunu 
geçirdiği bir yıllık sürede istediği gibi yapamamasının sebebini de 
İran Devleti’nin onu oyalamasına bağlamaktadır. Kalkınma ve mo-
dernleşme vurgusunun yanı sıra metnin diğer merkezî konusu öz-
gürlüktür. Bildiri, Azerbaycanlıların İran merkezî devleti yönetimi 
altında özgürlüklerini kaybettiklerini belirtmektedir. Genel olarak 
Demokrat Fırka bu bildiride “İran’ın diğer devletler nezdinde bir 
oyuncak olmasını önlemek... Ayaklar altına alınmış İran halkının 
haklarını...” devletten geri almak ve özgür yaşamak istediklerini 
bildirmektedir (Azerbaycan Demokrat Fırkası’nın Merkezî Komi-
tesi ile Azerbaycan Hemkârlâr İttifakının Merkezî Şûrası’nın Müş-
terek İlamîyesi, 1946). Bu metinde yer almayan ancak fırka için 
diğer önemli husus, Türk dili meselesiydi. Onlar Azerbaycan böl-

5 Tebriz’de yayınlanan bu resmî gazetenin karşısında Tahran’da Azerbaycan 
olaylarını devlet açısından dile getiren Necât İran adlı gayriresmî bir gazete ya-
yımlandı.
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gesinde Türk dilinde eğitim istiyorlardı ve görevde oldukları bir yıl 
boyunca da okulların Türkçe eğitim vermelerini sağladılar. Dil me-
selesi İran Devleti ile yaşanan sorunun bir parçası hâline gelmekle 
birlikte entelektüel bir tartışmaya da yol açmıştı. Bu dönemde Tah-
ran’da yayımlanan bazı gazete ve dergi yazıları, Azerbaycan bölge-
sinin asıl dilinin Türkçe olmadığını ve zorla Türkçe konuştuklarını 
ve bu dilde yeterli kültürel birikim olmadığını öne sürmektelerdi 
(Abrahamian, 1970). 

Fırka İran ve Sovyet devletlerine aynı mesafede değildi ve Sovyet-
lere daha yakın bir duruş sergileyip, lojistik ve maddî desteği, hatta 
danışmanlığını Sovyetler Birliği liderlerinden almaktaydı. Stalin’in 
bir mektubunda vurguladığı gibi Pîşeverî’nin kendi görüşleri de 
Lenin’in düşüncelerine yakın bir çizgideydi (Hasanlî, 2004: 177). 
Ancak bunlara rağmen fırka İran Devleti ile görüşmeler yapıp ve 
uzun vadeli müzâkerelerde bulunup onlardan yardım istemekle 
birlikte, kanûnlar konusunda İran’ın Anayasa’sına bağlılığını bil-
dirmişti. Fırkanın bu tutumu İran Devleti ve Sovyetler Birliği’nin 
antlaşmasıyla daha da sorunlu bir hâle geldi; zîra her iki ülke artık 
bu fırkanın var olmaması gerektiğine kanaat getirmişlerdi. İran ve 
Sovyet Birliği ilk adımda Sovyet ordularının İran’dan geri çekilme-
si, ikinci adımda fırkanın isteklerinin İran tarafından karşılanması 
ve son olarak Azerbaycan Millî Meclisi’nin kaldırılıp ve yerine eya-
let encümenin oluşmasında mutabık kaldılar. İran ve Sovyet Devle-
ti arasında yapılan antlaşmanın ardından (4 Nisan 1946) fırkanın 
elinden bazı imtiyazlar alındı, ancak İran Devleti tarafından veril-
miş olan vaatler yerine getirilmeyip aksine Azerbaycan’a yakın böl-
gelerde askerî birlikler takviye edildi. İran’ın farklı bölgelerinden 
toplanan ordular, Aralık başından itibaren Tebriz’e doğru hareket 
ettiler, 12 Aralık 1946’da İran merkezî devletinin ordusu bu kenti 
kontrolü altına alıp ve Demokrat Fırka Dönemi’ne son verdi. 

Demokrat Fırka Dönemi, hem zamanında hem de sonradan gelen 
araştırmacılar için çok farklı şekillerde yorumlanmış bir vakadır. 
Kimilerine göre bu dönemde ciddî kültürel faaliyetler yürütülmüş, 
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üniversite açılıp ve öğrencilere yurt gibi olanaklar tanınmış (Nâ-
sihî, 2009), kimilerine göre ise bu dönemde eğitimde Farsça yasak-
lanarak millî birlikten kopuşa sebep olunmuştur (Ahmadi & Yûsefî, 
2017). Kültürel olarak fırkanın Azerbaycan’da yarattığı etki inkâr 
edilemez; özellikle fırka bir radyo kanalı kurup bu vâsıtayla Azer-
baycanlılar üzerinde ciddî bir etki yaratmıştır. Bu radyo da yanın-
da diğer idârî yazışmalar ve eğitim sürecinde olduğu gibi sadece 
Türkçe kullanmaktaydı ve belki de bu yüzden o dönem bölge halkı 
arasında popüler olmuştu. Fırka ekonomik olarak, kendisinin de 
itiraf ettiği gibi, başarılı bir performans sergileyemedi. Bu olayın 
İran tarihinde en çok tartışmalı tarafı siyâsî boyutudur. Genelde 
“İran’dan ayrılmak isteyen” ve “İran çerçevesinde özerklik isteyen” 
iki farklı yaklaşım arasında değerlendirilmiş olan bu vaka, artık 
yeni belgeler ışığında tek bir şekilde açıklanabilir. Açıklanan Sov-
yet belgelerine göre fırkanın amaçlarından birisi Azerbaycan’ın 
İran’dan ayrılmasıdır (Cevadî, 2016). Bu gerçek, hareketin muasır 
İran tarihinde neden bu kadar farklı bir konuma sahip olduğunu ve 
bu nedenle de sonraki dönemler için nasıl bir kaygı kaynağı oldu-
ğunu göstermektedir.

Sonuç

Makalede değinildiği gibi, XX. yüzyılda Azerbaycan bölgesi ve Teb-
riz şehri, İran’da önemli ve etkili bir konuma sahipti. Bu makalenin 
ele aldığı tarihlerden önce de Tebriz, özellikle Kaçar veliahtı Abbas 
Mirza Dönemi’nde (1789-1833), İran’ın ilk modern gelişmelerine 
sahne olarak diğer kentlerin de kalkınma girişimleri için örnek 
olmuştu. Ancak burada değindiğimiz gibi Tebriz, Abbas Mirza dö-
nemlerinden sonra kültürel, siyâsî ve ekonomik ağırlığıyla orantılı 
bir şekilde İran merkezî devletinin odağında olmamıştır. Devlet 
desteğinin eksikliği ve ekonomik koşulların kötüleşmesiyle çeşit-
li sorunlarla karşılaşan bu şehirde, yerel güçler ve özellikle tüccar, 
şehrin kalkınmasına yardımcı oldular. Tüccarın şehrin toplumsal 
gelişimi ve kalkınması için verdiği destek, aslında çarşının (bâzâr) 
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gücünü bu şehirde göstermektedir. Çarşının bu şehirde önemli bir 
etken olması, şehrin muhâfazakâr ve ticâretten doğan çeşitlilikten 
dolayı, görece özgürlükçü bir yapısının olduğunu göstermektedir. 

Tebriz’in bu ikili karakteri, kaos ortamlarında kendini daha fazla 
dışa vurmuştur. Bu şehirde oluşan kaos ortamları İran’ın genelinde 
oluşan bir vaziyetin devamı olarak, Tebriz ve İran’ın merkezî dev-
leti arasında şiddet içerikli eylemlerle yaşanmıştır. Bu çatışma Teb-
riz’de, gelişmeyi amaç edinmiş özgürlükçü güçler ve onların kar-
şısında konumlanan ve statükoyu savunan yerel güçler ve devlete 
bağlı yönetici kesim arasında cereyan etti. Ekonomik ve siyâsî ko-
şullar haricinde, bu bölgede kimlik üzerinde de bir çatışma yaşandı, 
bölgenin kimliğini “millî birlik” yaratma uğruna hor gören merkezî 
devlete karşı, Tebriz halkında rahatsızlık oluşmuş ve bu rahatsız-
lık zaman içerisinde artış göstermişti. Pehlevî Dönemi’nde daha 
da bâriz hâle gelen bu rahatsızlıklar, siyâsî ve ekonomik koşulların 
bölgede kötüye gitmesi ve Sovyetler Birliği’nin müdâhalesiyle daha 
da çalkantılı bir hâl aldı ve bu durum merkezî devletin, ikinci kez 
Tebriz’e ordu göndermesiyle sonlandı. Olayların bu seviyeye gel-
mesi, ancak sorunların yanıtsız kalıp birbirine eklenmesiyle müm-
kün oldu; ancak kazanılmayan özgürlüktü.
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XIX. Yüzyılda Bursa Şehir Mekânının 
Modernleşmesi1

Kübra Uslu*

Giriş

XVIII. yüzyılın sonlarında başlayan ve XIX. yüzyılda devam eden 
Osmanlı Devleti’nin çeşitli alanlarda ortaya çıkan sorunlara çözüm 
olarak farklı disiplinlerde başlattığı modernleşme hareketlerinin 
şehirlere yansıması kaçınılmazdı. Tanzimat’la birlikte başlayan sü-
reçte Osmanlı şehir yönetiminin bozulan yapısı içerisinde işlerli-
ğini kaybetmiş kurumlar tasfiye edilirken yerine yeni bir yönetim 
anlayışı yerleştirilmeye çalışılmıştır. Şehir yönetiminin değişmesi, 
mekân örgütlenmesinde de değişimi beraberinde getirmiştir. Tan-
zimat ile başlayan bu süreç Avrupa şehri örnekleminde Osmanlı’da 
öncelikli uygulama alanı olarak belirlenen şehirlerde yeni bir şehir 
tasavvurunun mekânda tatbik edilmesiyle görünürlük kazanmış-
tır.

Modernleşme adımlarının uygulanacağı ilk şehirlerden biri 1855 
yılında meydana gelen deprem ve sonrasında yaşanan yangınlarla 
harap olan Bursa şehridir. Osmanlı’nın dibâcesi olarak nitelendi-
rilen Bursa; pek çok kültürle hemhal olmuş medeniyet kurucu bir 
şehir tasavvuru sunması, imparatorluğa giden yolda Osmanlı Dev-

1 Bu yazı, 2019 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yerel Yö-
netimler Ana Bilim Dalında kabul edilen ‘Ahmed Vefik Paşa ve Bursa’nın Moder-
nleşmesi Üzerine Bir İnceleme’ adlı tezden üretilmiştir.

* Marmara Üniversitesi SBE Yerel Yönetimler ve Kent Politikaları Yüksek Lisans 
Programı (Mezun). 
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leti’ne ilk payitaht olması ve kadim İpek Yolu’na ev sahipliği yap-
masıyla şehir ve kültür tarihimizde önemli bir alan ihtivâ etmek-
tedir. Bursa şehrinin seçilmesinin temel sebepleri; Osmanlı’nın 
ilk başkenti, imparatorluğun eski görkeminin güçlü bir simgesi 
olması, XIV. ve XV. yüzyılda ilk beş Osmanlı hükümdarı döneminde 
şehre kazandırılan eserlerle Osmanlı şehirciliğinin en güzel örnek-
lerinden biri olmasıdır. 

Ahmed Vefik Paşa ilme ve farklı dillere olan istîdadı, Türk-Batı 
sentezi ile yoğrulmuş düşünceleriyle önemli görevler îfâ etmiş bir 
devlet adamı olmasından dolayı Bursa’nın modernleşme ile kar-
şılaşmasını gerçekleştirecek isim olarak görevlendirilmiştir. 1863 
yılında Anadolu Sağ Kol Ciheti Müfettişliği görevi ve 1879 yılın-
dan 1882 yılına kadar sürecek olan Bursa Valiliği görevinde, klasik 
Osmanlı şehirlerinden biri olan Bursa’da meşrûiyetini şehrin ye-
niden ihyâ düşüncesi içinde üreten uygulamalarla, Bursa şehrinin 
modernleşmesinde önemli mekânsal değişimler meydana getiren 
çalışmalar yapmıştır. Bursa’nın ulaşım ağının genişletilmesi, şeh-
rin klasik mahalle dokusunun tüm hatlarıyla değiştirilmesi, çıkmaz 
sokakların kaldırılması ile başlanan süreç kamu sitesinin ilk nüvesi 
niteliğindeki hükûmet konağı, hastane, belediye binası, tiyatro ve 
postane-telgraf binasının yapımı, göç hareketleri sonucu oluşan 
göçmenlerin yeni plan tipleriyle oluşturulmuş mahallelere yerleşti-
rilmesi ve tüm sürecin şehrin hüviyetinde meydana getirdiği deği-
şim ve dönüşüm modernleşme uygulamalarının mekânda tatbikini 
oluşturmaktadır.

Şehir ve Değişim

Osmanlı Şehri

“Şehir, insanın, hayatını düzenlemek üzere meydana getirdiği en 
önemli, en büyük fizikî ürünü ve insan hayatını yönelten, çerçe-
veleyen yapıdır.” (Cansever, 1997: 109). Osmanlı şehri insanlık 
tarihinin müstesnâ bir kültürel aşamasıdır (Cansever, 1997: 114). 
XIII. yüzyılın sonlarında Anadolu’da yerleşik düzene geçilmesi ve 
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fethedilen şehirlerin ihyâsıyla birlikte Osmanlı şehir geleneği vü-
cuda gelmiştir. “Osmanlı’da şehir geleneğinin serencamı Orta Asya 
içlerinde, özellikle de Horasan’da mayalanan bir şehir kültürünün 
İran ve Mezopotamya süzgecinden geçerek Anadolu’daki Roma ge-
leneğine dayalı şehir kültürünü dönüştürmesinin ürünüdür.” (Da-
vutoğlu, 2016: 111).

Genel itibarıyla Osmanlı şehirciliğinde iki ana etmenin varlığından 
söz edilmektedir; “Cuma kılınır ve pazar durur yer” (Şahin, 2010: 
446). Şehrin çekirdeğini oluşturan ve aynı zamanda merkezî sa-
yılan ulu cami ve caminin etrafında bulunan pazar yerleri ekono-
mik ve kültürel yapının simgesi konumundadır. Osmanlı’da şehir 
mekânının iki bölümden oluştuğunu ifâde edebiliriz. Merkezî alan 
ve konut bölgelerinden oluşan bu bölünmede merkezde ekonomik, 
dinî, kültürel çeşitli faaliyetler yapılmaktadır. Konut bölgelerinde 
ise kapalı bir mekân olan bu alanlar mahremiyet ölçüleri esas alı-
narak tanzim edilmişti. Mekânsal yapının bu şekilde ortaya çıkışı 
iki farklı yol sisteminden kaynaklanmaktadır. Merkezde geniş ve 
iyi örgütlenmiş yollar varken, konut alanlarında dar ve çıkmaz so-
kaklar çoktur (Aliağaoğlu & Uğur, 2016: 214). Mahalle yapılanması 
büyük ölçüde özerk bir nitelik taşır ve konut alanlarının fiziksel 
özelliklerini belirleyen temel husus, mahallenin mahremiyet ih-
tiyacıdır. “Osmanlı şehirlerinde mahalleler çıkmaz sokaklarla ke-
silmiş olması sebebiyle yerel özellikler sergilemektedirler” (Avcı, 
2017: 8).

Osmanlı’nın Dibâcesi: Bursa

Bursa, Uludağ’dan süzülerek gelen Nilüfer ırmağının suladığı ve-
rimli topraklar üzerine kurulmuş bir şehirdir. Şehrin, ‘Yeşil Bursa’ 
lafzıyla nitelendirilmesine sebep olan bitki örtüsü ve sokakları ara-
sında yükselen çınar ve servilerdir. Ününü dağın eteklerinde ku-
rulmuş şehrin konumuna, muhteşem havasına, su kaynaklarına, 
tarihî-kültürel mirası ve anıtsal yapılarının niteliği ve niceliğine 
borçludur (Gabriel, 2008: 1).
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Roma İmparatorluğu’nun bölünmesi sonucunda Bizans’ın ege-
menliği altında kalan Bursa şehri, Orhan Gazi’nin fethine kadar hi-
sar içi yerleşimi ve hisar dışında birkaç mahalleden oluşan bir şehir 
görüntüsü sunmaktaydı. Orhan Gazi tarafından o dönem Bizans’ın 
iki büyük şehrinden biri olan Bursa’nın fethedilme süreci kolay ol-
mamış, muhasara altına alınan şehir ancak 23 yıl sonra fethedile-
bilmiştir.

1326 yılında Orhan Gazi tarafından fethedilen Bursa, “kale kent” 
formunda, sadece hisar içinden ibaret olan küçük bir yerleşimdir. 
Fetihten sonra kale içi ve civarındaki yerleşimlere Türk halkı yer-
leştirilmiş ve kale içindeki yapılarda ihtiyaca göre değişiklik mey-
dana getirilmiştir (İnalcık, 1992: 446). Hisar olarak adlandırılan 
bu yerleşim yerinde bulunan yapılar Osmanlı yönetimi altında 
farklı hüviyetler kazanmıştır. Hisar’ın kuzeydoğu köşesinde bulu-
nan Saint Elias Manastırı’nın bir bölümü camiye diğer bölümü ise 
Osman ve Orhan gazilerin türbesi olarak kullanılacak olan yapıya 
dönüştürülmüş ve Gümüşlü Kümbet olarak anılmıştır. Manastırın 
bir diğer bölümü ise medrese olarak kullanılmıştır. Hisar içinde bu-
lunan Bizans Tekfuru’nun sarayı ise Bey Sarayı olarak kullanılmaya 
devam etmiştir. Böylelikle hisar içindeki yapılar Osmanlı anlayışı-
nı şekillendiren birikim ile ihtiyacı önceleyerek Bey Sarayı, cami, 
medrese ve hazire ile mekânda işlevsel farklılaşma ile yeni yapılara 
dönüştürülmüştür (Can, 2005: 107).

Dar’ül-Saltanat’ul-Kadime-i Bursa fethedilmesi ile kale dışında bu-
günkü Orhan Cami Külliyesi yapılarak şehrin doğu istikametinde 
genişlemesine imkân sağlanmıştır. Bu imâretin ardından I. Murat 
batı hududunu teşkil edecek şekilde kendi imâretini Çekirge’de 
inşâ ettirdi. Ondan sonra tahta geçen Yıldırım Bayezid, babasının 
batı hududunu tayin ettiği gibi doğu kısmında kendi adıyla anılan 
Yıldırım Külliyesi’ni tesis ettirdi (Oğuzoğlı, 2008: 29). Çelebi Meh-
met Bey tarafından Hacı İvaz Paşa’ya yaptırılan Yeşil Külliye oluşu-
muyla şehrin orta kısmında canlanmayı sağlarken II. Murad’ın batı 
hududunda meydana getirttiği Muradiye Külliyesi, şehrin silüeti-
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nin tamamlanmasına katkıda bulunmuştur. Böylelikle Bursa fethe-
dildiğinde kale-kent formunda 40 hektarlık küçük bir yerleşim yeri 
durumunda iken, fetihten 70 yıl sonra mekânsal yerleşim 88 hek-
tara ulaşmıştır (Avcı, 2017: 49). Bu durum ise Osmanlı Devleti’nin 
mekânsal olarak şehre verdiği önemi ifâde etmektedir.

İstanbul’un fethedilmesine kadar olan süreçte klasik Osmanlı şeh-
rinin en güzel örneklerinden birini sergileyen Bursa’da XIX. yüz-
yılın ikinci yarısında kadar mekânsal açıdan önemli bir değişiklik 
meydana gelmemiştir. 1855 yılında meydana gelen Büyük Bursa 
Depremi ve sonrasında yangınlar ile şehirde sivil anıtsal mimari 
eserler yıkılmış veya tahrip olmuştur. Şehrin bu görüntüsünün Os-
manlı’nın ilk başkentine yakışmadığını düşünen yöneticiler şehir-
de Tanzimat reformları çerçevesinde mekânsal değişimi meydana 
getirecek uygulamalar ortaya koymuştur.

XIX. Yüzyıl Osmanlı Şehri’nde Değişim

XVIII. yüzyılın son çeyreği Osmanlı Devleti için toplumsal, eko-
nomik ve askerî yeni krizlerin baş gösterdiği bir dönem olmuştur. 
Avrupa’da gelişmekte olan kapitalist sistemin Osmanlı ekonomisi 
üzerindeki olumsuz etkileri, uzun süreli savaşlar, Müslüman sığın-
macı akınları ve devlet mekanizmasının işleyişindeki bozulmalar 
sebebiyle toplumsal, ekonomik ve siyâsî konular öncelikli olmak 
üzere reform olarak nitelendirilebilecek çözümler uygulamaya ko-
nulmuştur. Merkezî devlet yapısının ihdâsı ile yerel çıkar odakla-
rının gücünün kırılması, şehir yönetiminde de çok yönlü bir deği-
şim meydana getirmiştir. Avrupa’da siyasal ve toplumsal süreçler 
sonucunda oluşan düzen, Tanzimat Dönemi aydınları tarafından 
idealize edilen bir durumdur. XIX. yüzyılda Avrupa’ya seyahat eden 
Osmanlı aydını, Avrupa’nın rol modelliğini her defasında daha 
da içselleştirerek ve hayranlık anlatısını artırarak ideal olanın ve 
benimsenmesi gerekenin Avrupa düzeni olduğuna dâir düşüncesi 
kuvvetlenmiştir. Şehrin mekânı ve sosyal düzlemi ise bu işleyişin 
sahnesi olarak düşünülmüştür (Akyürek, 2011: 28). 
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“Tanzimat’la birlikte şehir mekânına bir düzen verilmeye başlan-
ması, aynı zamanda bir genel düzen kurma çabasıydı ve sonuçları 
hemen görüldü.” (Yerasimos, 1996: 6). Bu mekânsal kullanım ala-
nı, Tanzimat’ın meydana getirdiği yapılanma ve konumlanma so-
nucu Osmanlı şehri farklı bir hüviyete büründürülmüştür. Kentsel 
alanda yeni düzenlemeleri içeren metinlerin uygulamaya konması 
ile başlayan süreç kent planlamaları eliyle şehrin yapısındaki de-
ğişimi rasyonel bir düzleme taşımıştır. 1836 yılında Tanzimat Dö-
nemi’nin önemli isimlerinden Mustafa Reşid Paşa’nın Londra’da 
kaleme aldığı mektubunda, âşikâr bir biçimde Avrupa şehri ve yapı 
modellerini, Osmanlı şehirlerinin ihyâsı için oluşturulacak hukuk-
sal düzenlemelere yönelik en makbul tercih olarak belirtmektedir 
(Yerasimos, 1996: 3). 

Geniş cadde ve rıhtımların açılmasını, dar sokak ve çıkmazların kal-
dırılmasını, başkentin kentsel alanında güçlü bir değişimi, kısacası 
mevcut kent görüntüsünün toptan reddedilmesi anlamına gelen 
ilk resmî belge olan ilmühaber 17 Mayıs 1839’da hazırlandı. Yeni 
yapılacak binaların kargir olması, bina yapacak olanlara geniş ve 
geometrik kurallara göre geçirilecek yollar çevresinde yer gösteril-
mesi, yeni yapılacak mahallelerde yolların geometrik kurallara göre 
geçirilmesi, bu yeni mahallelerde ahşap ev yapmak isteyenlere hiç-
bir şekilde göz yumulmaması, ilmühaberde yer alan düzenlemeler-
di (Tekeli, 2009: 109-121). Doğrudan Dîvan-ı Hümayun’dan çıkan 
ve uzun vadede gerçekleştirilebileceği açıkça belirtilmiş bir niyet 
açıklaması olan söz konusu metni, 1848’de Batı şehirciliğinin yeni 
yapılan binaları arka arkaya çekerek sokakları genişletme ve par-
selleme gibi bazı temel ilkelerini getiren birinci Ebniye Nizamnâ-
mesi ve 1856’da ilk İstimlak Nizamnâmesi izledi; aynı yıl başkenti 
ve imparatorluğun diğer kentlerini Batılı kent modeli görüntüsüne 
göre ve kabul edilmiş usûller çerçevesinde yavaş yavaş değiştirecek 
parsellemelere girişildi (Yerasimos,1996: 1-2).

Şehirleri meydana getiren düşünce yapısından koparan ve modern 
bir şehir düzeni ihdâs etmeyi amaçlayan eğilimlerin, mekânı ye-
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niden tanımladığı, çıkmaz sokakların engel olarak görüldüğü ve 
yapılan düzenlemelerle şehirlerin özgün yanlarını sınırlayan ve 
tekdüzeliğe indirgeyen bir yapı ihdâsı öngörülmektedir. Mevcut 
klasik şehir dokusunun terk edilmesi ve Batı Avrupa şehirciliği 
uygulamaları ile şehirlerde yapılar belirmiş ve mekân bu duruma 
uygun olarak düzenlenmiştir. Şehirlerde mekânın yeniden üreti-
mi, çıkmaz sokakların kaldırılması ve yol ağının genişletilmesi gibi 
amaçlar ile klasik şehir yapısında yenilikçi yaklaşımlar uygulamaya 
konulmuştur.

XIX. Yüzyılda Bursa Şehir Mekânının Modernleşmesi

XIX. yüzyılda Bursa’da meydana gelen deprem ve yangınlar şehir-
de büyük bir yıkıma sebebiyet vermiştir. Bursa şehrinin onarımı 
için planlama çalışmaları yapılmış ve Ahmed Vefik Paşa bu planla-
rın uygulayıcılığı görevini üstlenmiştir (Dörtok Abacı, 2005: 83). 
Tanzimat modernleşmesinin ve Osmanlılık idealine uygun bir ye-
niden inşâ için Bursa’nın en uygun uygulama alanı olduğuna şüphe 
yoktur. Ahmed Vefik Paşa’nın müfettişliği öncesinde; 1856 yılının 
Aralık ayında Meclis-i Vâlâ’da yapılan müzâkereler sonucunda, 
Osmanlı şehirciliğinde meydana gelen değişim ilk uygulama alanı 
olarak Bursa seçilmiş ve uygulamaların Bursa şehrinde sonuçları 
alındıktan sonra Edirne’de uygulanmasına karar verilmiştir. Bu 
kararın verilmesinin sebebi Bursa’nın şehircilik bağlamında klasik 
Osmanlı şehir yapısını temsil etmekle birlikte yıkılmış bir şehir gö-
rüntüsü sunmasıyla alâkalıdır. Zîra Bursa, gerek ilk payitaht olarak 
taşıdığı değer bakımından, gerekse tümüyle Osmanlı şehircilik an-
layışına göre gelişmiş bir şehir yerleşimi olduğundan özel bir konu-
ma sahiptir. Tanzimat Dönemi Osmanlı klasik şehir yapısının bo-
zulması sonucu ortaya çıkan şehrin ‘düzensiz’ görüntüsü mekânsal 
düzenlemelerin kaynağını oluşturmaktadır. “Osmanlı Devleti’nin 
düvel-i muazzamanın bir üyesi olduğuna ilişkin iddiasının güçlen-
mesi için temiz, bakımlı ve düzenli kentlere ihtiyacı olduğu açıktır.” 
(Avcı, 2017: 63-64). Ahmed Vefik Paşa’nın seçilmesi de tesadüfi de-
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ğildir. Ahmed Vefik Paşa, yaşadığı dönem itibarıyla önemli görevler 
îfâ etmiş, Türkoloji çalışmalarının öncüsü olarak nitelendirilen, ka-
rakteri ile nevi şahsına münhasır bir tutum sergileyen Türk devlet 
adamıdır (İnal,1969: 656). Kadim bir şehirde meydana getirilecek 
düzenlemeler sonucu oluşabilecek eleştirileri karşılayabilmekte 
dönemi içerisinde kendilerine atfedilebilecek niteliklerdendir. 

Şehrin ihtiyacı olan onarım bir bağlamda şehir yaşamında uygu-
lanmak istenen düzenlemelerin meşrûiyetini sağlayacaktır. 1863-
1864 yıllarında Anadolu Sağ Kol Müfettişliği ve 1879-1882 yıllar 
arasında valilik yapan Ahmed Vefik Paşa, müfettişliği ile başlayan 
ve valiliği ile devam eden süreçte Bursa şehrinde meydana getirdiği 
değişim ile günümüzde dahi geçerliliğini koruyan imar düzenleme-
leri gerçekleştirmiştir. Bursa’nın şehir mekânında meydana getiri-
len modernleşme adımları Batı Avrupa şehir planlama deneyimle-
rinin Osmanlı şehirlerinde tatbikinin prototipini oluşturmaktadır. 

III. Napolyon tarafından Paris Valisi olarak atanan Baron Eugene 
Haussmann (1853-1869)’ın Paris şehrinde yürüttüğü mekânsal 
dönüşümler başta Avrupa şehirciliği olmak üzere farklı coğrafya-
larda uygulama alanı bulmuştur. Paris’in kentsel mekânında mey-
dana getirilen bu değişim arkasında siyasal ve sosyal problemleri 
de barındırıyordu. Geniş caddeler ve ızgara planlı sokaklar şehrin 
her bölgesine nüfuz edebilmeyi kolaylaştırıyordu. Caddeler boyun-
ca konumlanan dükkânlar, restoranlar, kültürel yapılar ve ticârî 
işlemler mekânda geniş yer bulmuştur. “Haussmannization” diye 
nitelendirilen bu süreç, kısaca “geçmişin mirasının yok edilmesi 
pahasına, kentsel yol sisteminin yeniden ıslah edilmesi ve anıtsal 
yapılarla desteklenen geniş bulvarların açılması” olarak tanımla-
nabilir. Avrupa’da siyasal ve sosyal arka planın oluşturduğu şehir 
yapısındaki ‘düzen’ hâkimiyetinin Osmanlı şehirlerine aktarımı 
ancak Tanzimat Dönemi aydınlarının idealize ettiği bir örneklem 
ile meşrûlaştırılabilir. Tanzimat Dönemi yeni yasaları ile oluşturu-
lan ortam, şehirlere yeni bir düzen verme girişimiydi. Bu bağlamda 
Ahmed Vefik Paşa müfettişliği öncesinde bulunduğu Paris’te Ha-



181

ehir, Yol, Estetik   Bursa ve Tebriz

ussmann’ın uygulamalarını gözlemlemiş ve Bursa da bu uygulama-
ların pratiğe dönüştürüldüğü bir mekân olmuştur (Avcı, 2017: 32). 
Bursa şehrinde mekânsal açıdan modernleşme sürecinde gerçekle-
şen uygulamalar şu şekildedir:

Hükûmet Konağı 

Bir kamu sitesinin ilk nüvesi olan ve taşradaki ilk hükûmet ko-
nağı Bursa Hükûmet Konağı’dır. Hükûmet Konağı’nın inşâsı için 
seçilen mekân uzun bir süre Osmanlı’nın yönetsel merkezi konu-
munda bulunan Paşa Kapısı mevkisidir. Bu mekânın seçilmesinin 
bir başka sebebi ise oluşturulacak kamu sitesinin diğer bileşenleri 
için gerekli boş alanların bulunması gerekliliğidir. Yapı için bu ko-
numun seçilmesinin bir diğer sebebi ise konumun, şehrin iktisâdî 
merkezine, Ulu Camii ve hanların olduğu mevkiye olan yakınlığıdır 
(Avcı, 2017: 69).

Görsel 1: Bursa Hükûmet Konağı (Kaynak: İBB Atatürk Kütüphânesi).

Bursa Hükûmet Konağı, yapı biçimi olarak üç katlı ve dikdörtgen 
planlı olarak inşâ edilmiştir. Yapının inşâsında tuğla ve taş kulla-
nılmış, binanın dış cephe süslemesinde ise mermer kullanılmış-
tır. Kargir bir yapı olan Bursa Hükûmet Konağı’nın iç yerleşimi 
geleneksel Osmanlı yapı biçimiyle benzerlikler göstermektedir. 
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Hükûmet Konağı yapımında Batı yapı üslûplarından esinlenen uy-
gulamalar görülmektedir. Bursa Hükûmet Konağı taşrada yapılan 
ilk hükûmet konağı olması sebebiyle diğer hükûmet konaklarının 
yapımı için bir prototip oluşturmuştur. Bu durumun yanı sıra Os-
manlı mekân kavrayışının değişmesi ile birlikte hükûmet konakları 
yöneticinin meskeni konumundan çıkarak sadece devlet işlemleri-
nin yapıldığı bir mekân hâline gelmiştir. Bursa Hükûmet Konağı 
tek başına bir yapı biçimi olmaktan öte merkezdeki devlet kurum-
larının mekânsal olarak birbirine yakın olması üzerine kurgulan-
mış bir kamu sitesinin ilk yapısıdır. Etrafında yer alacak diğer yapı-
larla yeni bir yönetici merkez tasavvuru oluşturmak istenmektedir 
(Avcı, 2017: 69-72).

Gurabâ (Garipler) Hastanesi

Ahmed Vefik Paşa, Bursa’daki ilk görevi olan müfettişliği dönemin-
de şehrin sağlık sorunlarına çözüm aramış ve şehirde bir hastane 
ihtiyacı olduğunu tespit ederek Hisar semtinde yüksek bir noktada 
bulunan Damat Efendi konağını istimlâk ederek hastane yapım ça-
lışmalarına başlamıştır. Hastane binası, o dönem Avrupa’da kulla-
nılan ev tipi hastanelerden örneklem alınarak meydana getirilmiş 
iki katlı kargir bir yapıdır. Dış cephe süslemelerinde neo klasik tarz 
kullanılmıştır. Binanın yapımı Vali Hakkı Paşazâde Hacı İzzet Paşa 
zamanında tamamlanmış ve hastane, 1868 yılında Bahattin Efendi 
vekâletinde ‘Gurabâ Hastanesi’ ismiyle açılmıştır (Dostoğlu, 2001: 
224).

Ulaşım

Bursa’da modernleşme uygulamalarının görüldüğü önemli nokta-
lardan biri ulaşımdır. Şehirde bu dönem içerisinde ulaşımı kolay-
laştıracak yeni yollar açılmış, yol düzenlemeleri gerçekleştirilmiş 
ve çıkmaz sokaklar kaldırılmıştır. Vefik Paşa’nın Anadolu Sağ Kol 
Müfettişliği görevi ile Bursa’da bulunduğu zaman İbrahim Sarım 
Paşa’nın valiliği sırasında yapımına önceden başlanan ancak ta-
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mamlanamamış Gemlik Caddesi, Cevizlik’e kadar yapımı bitmiş 
fakat şehir merkezine ulaşamamıştı; 1864’de Vefik Paşa, bu yolun 
Cevizlik’ten Hükûmet Konağı’na kadar olan kısmını açtırmıştır. 
Gemlik Caddesi’nin yapımı sırasında ticâret merkezinin kuzeyin-
deki Deveciler Müslüman Mezarlığı, yolun bu bölgeden geçmesi 
üzerine ortadan ikiye bölünmüştür (Tansel, 1969: 130). Hisar’dan 
başlayıp Ulu Camii’nin güneyinden geçen ve bu aks üzerinde Set-
başı Köprüsü’ne doğru uzanan doğu-batı doğrultusundaki Saray 
Caddesi genişletilip yol düzenlemeleri yapılmış ve ismi Hükümet 
Caddesi olarak değiştirilmiştir. Bu dönem de açılan caddelerden bir 
diğeri de İpekçilik Caddesi’dir. Hükümet Caddesi’nin Setbaşı’ndaki 
ucundan güneye doğru olan düzlemde 1861’de Sultan Abdülaziz 
için yaptırılan köşke varan yol İpekçilik Caddesi’nin yol güzergâhı-
nı oluşturmaktadır. Abdülaziz’in 1861’de Bursa’ya gelişi onuruna 
Çekirge yolu genişletilmiştir. Çekirge Köyü’nü Bursa’ya bağlayan 
yeni bir yol açılmış, böylece Çekirge Köyü Bursa kent yerleşim ala-
nının bir parçası hâline gelmiştir. Bursa-Mudanya yolu genişletil-
miş ve Bursa’nın önemli iskelelerinde bir olan Mudanya’dan mer-
keze ürün ve yolcu ulaşımı kolaylaşmıştır. (Saint-Laurent,1996: 
89-90; Aslanoğlu, 1998: 317).

Görsel 2: Bursa Ovası ve Çekirge Yolu, 1890 civarı. (Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001).
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Görsel 3: Gemlik Caddesi, 1900 civarı (Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001).

Ahmed Vefik Paşa yolların iktisâdî zenginliği taşıyıcı rolü olduğu 
düşüncesi sebebiyle şehirde Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi’ne olan 
ulaşımı kolaylaştırmıştır. Yol ağının güzergâhı incelendiğinde dik-
kate alınacak bir husus ise Tanzimat Dönemi anıtsal eserleri ile 
Osmanlı Dönemi eserlerinin birbirine bağlanmasıydı. Hükûmet 
Konağı, Hükümet Caddesi aracılığıyla Ulu Camii ve Bizans Döne-
mi’nden kalma kaleye bağlanırken Gemlik Caddesi ise oluşturul-
mak istenen yeni yönetsel merkeze, Hükûmet Konağı’na çıkıyordu 
(Saint-Laurent, 1996: 88). Bu bağlantının kurulması yeni yapıların 
meşrûiyetinin sağlanmasını kolaylaştırırken, ekonomik canlılığın 
olduğu bölgelerle de bağlantı kurmayı sağlamaktaydı.

Şehirde yeni yerleşimlerin imarında ızgara plan tipi uygulanmıştır. 
Bu doğrultuda inşâ edilen mahallelerde kaçak yapılaşmaya karşı 
önlem alınmış ve mahallelerde planlı bir şehir yapısı için düzenle-
melere gidilmiştir. Şehrin doğusunda bulunan ve genellikle Ermeni 
nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde mahallelerin onarımı 
sırasında ızgara plan tipi kullanılmıştır. Zaman içerisinde bu böl-
ge Bursa’nın varlıklı ailelerinin ikamet ettiği bir mekân olmuştur. 
Bursa içinde gerçekleşen yol çalışmalarına ilaveten o dönem eyaleti 
oluşturan şehirlerden Kütahya, Eskişehir ve Yenişehir’i Hüdaven-
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digâr eyaletinin merkezi olan Bursa’ya bağlayan yeni yollar açılmış-
tır (Saint-Laurent,1996: 86).

Görsel 4: Izgara Planına Göre Taksim Edilen Ermeni Mahallesi 
(Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001).

Yeşil Camii Restorasyonu

1855 depremi Yeşil Camii’nin restorasyonunu gerekli kılmıştır. Ah-
med Vefik Paşa 2 Aralık 1863 tarihinde hazırladığı raporda; dep-
rem sonucu hasara uğrayan Yeşil Camii’nin restorasyonu için keşif 
yapılıp eserin mimari biçim ve özelliklerinin muhâfaza edilmesine 
âzamî önem gösteren Mimar Léon Parvilleé’nin 3.000 kuruş maaş-
la restorasyon faaliyetlerini gerçekleştirmesi amacıyla görevlendi-
rilmesini talep etmiştir (Öntuğ, 2009. 66). 

Deprem sebebiyle orta kubbesi büyük zarar gören caminin, kubbe 
bölümünü tamamı ile yıkıp yerine yeni kubbenin yapılması düşü-
nüldüyse de restorasyonun uygulatıcısı konumunda olan Ahmed 
Vefik Paşa kubbenin yıkılması sonucunda yapının aslî unsurlarının 
bozulacağını düşünerek, Léon Parvillée yönetiminde caminin yapı 
biçimi özgünlüğünü kaybetmeden restorasyonu gerçekleştirmiştir 
(Gabriel, Bir Türk Başkenti Bursa, 79). Bursa ve Osmanlı şehirciliği 
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için eşsiz örneklerden biri olan Yeşil Camii özgün yanları koruna-
rak onarımdan geçirilmiştir (Usûl-i Mi’mârî Osmânî, 2011: 43).

Görsel 5: Yeşil Camii (Kaynak: İBB Atatürk Kütüphânesi).

Meydan-ı Osmanî Açılması ve Osman ve Orhan Gazi 
Türbelerinin Rekonstrüksiyonu

1855 yılında meydana gelen zelzelede harap hâle gelen Osmanlı 
Devleti’nin ilk iki hükümdarı Osman Gazi ve Orhan Gazi’nin tür-
beleri, Sultan Abdülaziz’in emri ile 1863 yılında Ahmed Vefik Paşa 
tarafından yeniden yaptırılmıştır. Sivil yapılar arasında kalmış ve 
mekânsal boyutları daralmış türbelerin rekonstrüksiyonu aşama-
sına geçilmeden etrafında bulunan yapılar istimlâk edilerek mekân 
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genişletilmiştir (Akün, 2012: 146). Türbelerin içinde bulunduğu 
alanın genişlemesiyle meydanın etrafı çevrilmiş, günümüzde Top-
hane mevkisinde bulunan bu meydan Ahmed Vefik Paşa tarafın-
dan Meydan-ı Osmanî adı ile açılmıştır.

Görsel 6: Meydan-ı Osmanî (Kaynak: İBB Atatürk Kitaplığı).

Görsel 7: Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbelerinin Kuzeyden Görünümü, 1890 civarı  
(Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001).

1855 yılındaki depremde büyük oranda hasar gören Osman Gazi 
Türbesi 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yeniden inşâ 
ettirilmiştir. Türbenin yapımının, müfettişliği görevi ile Bursa’da 
bulunan Ahmed Vefik Paşa tarafından gerçekleştirildiği ifâde edil-
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mektedir. Bugünkü yapı boyut itibarıyla daha geniş bir alan kap-
lamıştır. “Yapının Osman Nevres’in söylediği ve Mevlevî Zeki De-
de’nin ta’lik yazıyla yazdığı on satırlık kitâbesinin son mısrasından 
yapım tarihi olarak 1280 (1863) yılı çıkmaktadır.” (Yavaş, 2007: 
467).

Görsel 8: Osman Gazi Türbesi (Kaynak: İBB Atatürk Kütüphânesi).

1855 depreminde türbenin yıkıldığını bir belgedeki: ”...derûn-ı 
kal’ada kâin an-asl manastır olup şimdi türbe-i şerifeleri bulunan ma-
hal ve civarında medreseleri külliyen münhedim” ibaresi Orhan Gazi 
Türbesi’nin yıkıldığını ortaya koymaktadır (Yavaş, 2009: 681-692). 
Orhan Gazi Türbesi 1863’te Sultan Abdülaziz tarafından yeniden 
inşâ ettirilmiştir. Osman Gazi Türbesi’nde olduğu gibi Orhan Gazi 
Türbesi’nin rekonstrüksiyonu Ahmed Vefik Paşa tarafından ger-
çekleştirilmiştir (Yavaş, 2009: 681-692). 
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Görsel 9: Manastır Cami Sokak’tan Osman Gazi ve  
Orhan Gazi Türbelerinin Görünümü, 1890 civarı (Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001). 

Tanpınar, türbelerin yeni biçimlerinin başarısız olduğunu düşüne-
rek Bursa’nın yapılarında gördüğü ve şehrin ruhuna sinmiş zaman-
dan uzaklaşan yeni yapı biçimlerini alan türbeler için; “Gümüşlü 
adı, bugün sadece tarih bilenler için bir hatıradır ve Osman Gazi ile 
Orhan Gazi Tanzimat Devri’nin o gülünç şekilde resmî üslubuyla 
yapılmış, ruhaniyetli olmayan binalarda âdeta gurbette gibi yatı-
yorlar.” şeklinde ifâde etmiştir (Eyice vd., 1996: 64).

Gurabâ Hastanesi

Ahmed Vefik Paşa, Bursa valiliği görevi esnasında Gurabâ Hasta-
nesi’nin kapasitesini artırarak hastaneye yeni birimler eklemiştir. 
Bu birimlerin eklenmesi sonucunda hastane 45 erkek ve 15 kadın 
hasta kapasitesini sağlamıştır. Böylelikle Ahmed Vefik Paşa’nın 
müfettişliği döneminde onarımına başladığı ve valiliği döneminde 
geliştirdiği hastane şehrin ilk modern sağlık kurumu olmakla bir-
likte Türkiye’nin de ilk “Devlet Hastanesi” olarak tarihe geçmiştir. 
(Erer, S. XIX: 247; Dostoğlu & Oral,1999: 225).



190

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Gurabâ Hastanesi mekânsal olarak konumu itibarıyla şehre hâkim 
bir noktada bulunmaktadır. Yer seçim özellikleri bakımından şeh-
rin içinde olan hastane ulaşım bakımından kolaylıklar sağlarken 
yüksek bir mevkide kurulması da hastalıkların yayılmasını engel-
lemeyi kolaylaştıran bir etmen sunmuştur (Abacı, 2005: 01-102). 
Ahmed Vefik Paşa’nın açtığı tiyatroda yılda iki defa olmak üzere 
oynanan oyunların gelirleri hastaneye vakfedildi, Koza ve Fidan 
hanlarının, Nilüfer ve Çitli Maden Suyu’nun gelirleri hastaneye 
bağlanmıştır (Erer, 1998: 247-251).

Görsel 10: Gurabâ Hastanesi, 1900 civarı. (Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001).

Belediye Binası

Bursa Belediye binası 1880 yılında inşâ edilmiş ve yapının mimarı 
Kütahyalı Şehbender’dir. Türkiye’nin en eski belediye binası olan 
bu yapı kent merkezinde XIV. yüzyılda inşâ edilen Orhan Külliye-
si’ndeki Orhan Camii’nin karşısında Hükümet Caddesi’nin kuze-
yinde yer almaktadır.

28x22 metre ölçülerinde dikdörtgen planlı bu binanın iç mekânsal 
düzeni Osmanlı konaklarını veya yalılarını çağrıştırmaktadır. Üç 
katlı olan binanın, yapım tekniği ve dış cephe özellikleri açısından 
ise XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı mimarisinde görülmeye baş-
layan Batılılaşma eğilimlerini taşımaktadır. Belediye binasında ah-
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şap karkas arasında tuğlanın ana dolgu malzemesi olarak seçilmesi, 
Tanzimat Dönemi’nde yangına karşı çıkarılan yasaların bir yansı-
masıdır. Binanın kiremitle kaplı çatısı, ahşap ve tuğladan oluşan 
bağdadi duvar örgüsü ampir üslûbundaki geniş saçakları ve XVIII. 
yüzyılda İstanbul’da pek çok örneği bulunan Barok yapı biçimleriyle 
benzerlikler taşımaktadır. Ayrıca, pencerelerin alt ve üst kısımların-
da, XVIII. yüzyılda Osmanlı anıtlarında sıkça kullanılan tuğladan 
yıldız ve servi motifleri ile geleneksel ve modern mimari özellikleri-
nin birleşimini gösteren özgün bir örnektir. Belediye binası değişik 
Osmanlı dönemlerine ait özellikleri taşıyan ve bu anlamda ‘Neo-Os-
manlı’ kuramını yansıtan bir binadır (Dostoğlu & Oral, 1999: 225; 
Bursa Kültür Varlıkları Envanteri: Anıtsal Eserler, 2011: 264).

Görsel 11: Bursa Belediye Binası, 1910 civarı (Kaynak: Türkün Dostoğlu, N., 2001). 

Belediye binasının inşâsı için seçilmiş olan konum şehrin eski mer-
kezî olarak nitelendirilen Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi’nde, Orhan 
Camii’nin karşısında yer almaktadır. Ahmed Vefik Paşa’nın müfet-
tişliği döneminde inşâ edilen Hükûmet Binası ile valiliği dönemin-
de yapılan belediye binasını birbirine bağlayan Hükümet Caddesi, 
Tanzimat Dönemi uygulamalarının hareket noktasını anlamamız 
içinde iyi bir örnek sunmaktadır. Şehrin klasik dokusunun redde-
dilmeden değişimi ancak mekân içine serpiştirilen ve yeni yönetim 



192

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

anlayışını benimseyen yapıların varlığı ile olmuştur. Dolayısıyla 
yeni yapılar da yollar aracılığıyla birbirine bağlanarak şehrin değişi-
miyle birlikte korunduğunun ve reddedilmeyen bir geleneğin tem-
silinin yeni yönetim ve mekân anlayışıyla uyumunun sağlanarak 
şehrin ihyâsının mümkün olduğu mekâna yansıtılmıştır (Abacı, 
2005: 86-87; Avcı, 2017: 78).

Ahmed Vefik Paşa Tiyatrosu

“Osmanlı Dönemi’nde en önemli tiyatro etkinliği kuşkusuz Tulûat 
Tiyatrosu ve Karagöz idi. Karagöz oyununun ortaya çıktığı Bursa 
şehri, bu açıdan tiyatro kültürünün en önemli beşiği olmuştur. Ay-
rıca Evliya Çelebi’nin ifâdesine göre Bursa’daki kahvehâneler tıpkı 
birer tiyatro mekânı gibi faaliyet gösterip orta oyunlarının sergi-
lendiği yerlerdi.” (Prusa’dan Günümüze Bursa ‘Medeniyetin İpek 
Şehri’, 2008: 359). Osmanlı’da var olan temâşâ sanatının yerini 
Tanzimat’la birlikte Batı tarzı tiyatro çalışmaları almaya başlamak-
tadır (Öztahtalı, 2013: 136). İstanbul’da o dönem Batılı anlayışla ti-
yatro çalışmalarını sürdüren Fasulyeciyan, dönemin Valisi Ahmed 
Vefik Paşa tarafından ziyaret edilmiştir. Oyun sonrası Fasulyeciyan 
ile görüşen Ahmed Vefik Paşa şehirde yapılacak olan tiyatro bina-
sında, Fasulyeciyan ve ekibinin oyunlarını sergilemelerini ister. 
Böylelikle taşrada ilk tiyatronun kurulması için çalışmalara başla-
nır ve ilk oyun 15 Eylül 1879 yılında sahnelenir (Öztahtalı, 2013: 
41-142).

Hükümet Caddesi’nin karşısında yer alan kahvehâne 1879 yılında 
istimlâk edilerek bahçesine tiyatro binası inşâ edilmiştir. Tiyatro-
nun içi Fransız taşra tiyatrolarına benzemektedir (Dörtok Abacı, 
2005: 110-111). Tiyatro yılın dokuz ayı açık ve yaz aylarında ise 
kapalı kalmıştır. Ahmed Vefik Paşa’nın valiliği döneminde bilfiil 
kullanılmaya devam eden tiyatroda yılda iki defa Gurabâ Hastanesi 
menfaatine oyun sergilenmiş ve bu temsillerin tüm hâsılâtı hasta-
neye kalmıştır. Haftanın üç günü verilen temsillerin bazı günleri 
yalnızca kadınlara ayrılmıştı (Güray, 1966: 57).
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Postâhâne-Telgrafhâne Binası

Ahmed Vefik Paşa müfettişliği döneminde Bursa’ya telgraf hattı 
döşemesi yapılmış ve 1870 yılından itibaren şehirde telgraf kul-
lanılmaya başlanmıştır. Valiliği döneminde ise iletişimin kolay-
laştırılması için Tanzimat uygulamaları çerçevesinde şehirde pos-
tahâne-telgrafhâne binası inşâ edilmiştir. 1879 yılında inşâ edilen 
içinde telgraf ünitesinin de bulunduğu ilk postane binası, Ahmed 
Vefik Paşa Tiyatrosu’nun yanında yer alıp, yapı biçimi olarak Os-
manlı nitelikleri taşımaktaydı (Dörtok Abacı, 2005: 105).

İskân

Bursa şehrinin mekânsal dokusunda meydana getirilen değişim ile 
yeni bir şehir merkezi oluşturulmamış ancak şehrin eski merkezi 
olan Ulu Camii ve Hanlar Bölgesi’nin işlevsel konumunu güçlendir-
miştir. Dolayısıyla Ahmed Vefik Paşa’nın Bursa’da yaptığı düzenle-
meler şehirdeki zaman mefhumuna direnerek geçerliliğini koruyan 
sonuçlar doğurmuştur. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Rumeli ve Kafkas-
ya’dan gelen göçmenlerin yerleştiği şehirlerden biri Bursa’dır. Dö-
nemin Valisi Ahmed Vefik Paşa tarafından göçmenlerin iskânı için 
ızgara tipi planlarla Rusçuk-İntizam-Çırpan mahalleri kurulmuş ve 
göçmenler bu mahallere yerleştirilmiştir. Ahmed Vefik Paşa tara-
fından göçmenlerin yerleşmesi için ızgara plan ilkelerine göre dağ 
eteklerine kurulan Mollaarap ve Vefikiyye mahalleri yine bu devrin 
yerleşmeleri arasındadır.
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Görsel 12: Rusçuk Mahallesi, 1896 tarihli Bursa haritası (Kaynak: Avcı, Yasemin, 2017).

Sonuç

Osmanlı Devleti’nin kurucu başkenti olan Bursa ilk beş Osmanlı 
hükümdarı döneminde mekânsal açıdan çok sayıda eser kazanmış, 
tarihî İpek Yolu’nun geçiş güzergâhında olması da şehrin gelişme 
hızını artırmıştır. Ancak yeni ticâret yollarının keşfi ve İstanbul’un 
başkent olmasıyla şehrin önemi nispeten azalmış ve mekânsal ge-
lişiminde XIX. yüzyıla kadar farklılaşma gözlemlenememiştir. XIX. 
yüzyıl Osmanlı Devleti genelinde reform çalışmalarının artarak de-
vam ettiği bir dönem olmuştur. Yeni bir düzenin inşâsını öngören 
bu değişimlerin kaynağını Osmanlı aydınının Avrupa deneyim ve 
gözlemleri oluşturmaktadır. Tanzimat’ın ilânı ile birlikte devletin 
işleyişinde meydana gelen ‘modernleşme’ bağlamındaki yeni dü-
zen şehirlerin yönetim, mimari ve sosyal yaşamını da etkilemiştir.

1855 yılında deprem ve yangınlar sonucu anıtsal ve sivil mimari 
yapıları zarar gören Bursa şehri harap hâle gelmiştir. Osmanlı’nın 
ilk payitahtı Bursa’nın bu harap hâli devletin imajı için olumsuz 
bir örnek oluşturmakla birlikte yerel halkın da ihtiyaçlarına cevap 
vermemeye başlamıştır. Şehrin yeniden imarı için planlamalar ya-
pılmış ve uygulamaya konulmuştur. Böylelikle Bursa’da kapsamı 
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geniş bir dönüşüm, Ahmed Vefik Paşa’nın 1863-1864 yılları arasın-
da müfettişlik ve 1879-1882 yılları arasında gerçekleştirdiği valilik 
görevleri döneminde meydana gelmiştir. Tanzimat Dönemi şehir-
cilik anlayışının yansıtılacağı ilk taşra şehirlerinden olan Bursa’da 
deprem ve yangınların sebep olduğu yıkıntılar, şehrin restorasyo-
nu sürecinde klasik Osmanlı şehrinden farklılaşmayı kolaylaştıra-
cak mekânsal boşluğu sunması sebebiyle de Ahmed Vefik Paşa’nın 
uygulamalarının mekânda tatbikini kolaylaştırmıştır. 

Şehirde Tanzimat’ın etkisiyle meydana getirilmeye çalışılan uy-
gulamaların mekânda görünürlük üzerinden sunulması ve uzun 
vadeli şehir mekânının planlanmaması sonraki dönemler için 
Bursa şehrini doğrudan etkilemiştir. Bursa’da bir kamu sitesinin 
ilk nüvesi olarak yapılan Hükûmet Konağı ve yerel yönetimin sim-
gesi olarak yapılan Belediye Binası, devletin yönetim anlayışında-
ki dönüşümün şehir mekânına yansımasıydı. Böylelikle mekânda 
merkezî yönetimin görünürlüğü oluşmuştur. Ancak bu oluşumun 
yeni bir durum sunmaktan öte mekânı da olumlu yönde dönüştü-
rüp genişletmesi gereken noktada meşrûiyetini Osmanlı Dönemi 
anıtsal eserlerinden alan ve eski şehir merkezini daha da daraltan 
uygulamalar olması sebebiyle bu dönem yeni bir şehir merkezi 
oluşmamıştır. Cansever’in de üzerinde durduğu bir mesele olarak 
şehir, zamanla genişleyen ve farklılaşan fonksiyonları, planlaması 
iyi yapılmamış, yanlış uygulamalar sonucu ihtiyaçlara cevap vere-
meyecek bir duruma gelebilmektedir. Dolayısıyla şehirde iktisâdî 
ve yönetsel fonksiyonların artması ile yeni iktisâdî yapılar meyda-
na gelmesi gerekliliği ortaya çıkmış ancak yeterli alan olmaması 
sebebiyle sivil yapılar ticârethâne olarak işlevsellik kazanmıştır. 
Böylelikle şehirde, kendi mekânsal kurgusu içinde işlevsel tavır-
da bozulmalar olmuştur. Zaman içerisinde bu sürecin genişlemesi 
durumunda şehrin iç yapıları daha da bozulacak ve şehir iktisâdî, 
sosyal ve fizikî alanlarda zorluklar yaşayacaktır.
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Kutsal Alanlar Üzerine Bir Karşılaştırma: 
Tebriz ve Bursa

Yasin Cemal Galata*

İpek Yolu’nun ana güzergâhında kurulan Osmanlı, Selçuklu, Ak-
koyunlu, Karakoyunlu ve Safevî Türk devletleri dünya medeniyet 
tarihinde etkin rol oynayan siyâsî teşekküllerdir. Türk devletlerine 
başkentlik yapmış Bursa ve Tebriz, günümüze kadar intikal etmiş 
eserleriyle ün salmış şehirlerimizdendir. 

Türk İslâm şehirleri cami, çarşı, hamam, türbe, mezarlık ekseninde 
şekillenmiş ve gelişmiştir. Türkistan’dan Rumeli’ye tarihî şehirle-
rin merkezlerinde Türk İslâm yapılarını görebilmekteyiz. Özellikle 
medeniyetlerin idârî, ilmî, siyâsî, ekonomik olarak başkentliğini 
yapmış şehirlerde bu yapı daha da belirgindir. 

Osmanlı’nın ilk başşehri Bursa her dâim canlılığını korumuş, Ulu-
dağ’ın heybeti altında nice kıymetli eserler inşâ edilmiş, ilim adam-
ları, askerler ve idâreciler yetişmiştir. İran Azerbaycan bölgesinin 
önemli ve simge şehirlerinden Tebriz de Sehend Dağları etrafında 
kurulmuş, Bursa gibi çarşısıyla, kutsal mekânlarıyla, havasıyla ün-
lenmiştir. 

Türklerin kutsal değerlerinin başında gelen mezarlık alanları, küm-
betler, türbeler, camiler Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında varlık-
larını sürdürmüş ve kültürel anlamda değerlerini korumuşlardır. 

* (Dr.) Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi.
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Tarihî İpek Yolu açısından iki önemli şehir olan Bursa ve Tebriz’i 
kutsal alanları mezar taşları yönüyle ele alacağız.

Bursa

Bursa’da Zaman

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası, 
Muradiye, sabrın acı meyvesi, 
Ömrünün timsali beyaz Nilüfer, 
Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin 
Sesi nabzım olmuş hengâmelerin 
Nakleder yâdını gelen geçene. 
Ahmet Hamdi Tanpınar

Bursa, Orhan Gazi Dönemi’nde 1326 yılında Osmanlı hâkimiyetine 
girmiştir. Şehrin fethiyle beraber Osmanlı Devleti gücüne güç kat-
mış. Osmanlı medeniyetinin şekillendiği yerdir Bursa. Ünlü seyyah 
İbn Batuta Bursa’yı tarif ederken şehrin güzel caddeleri ve çarşıları 
olduğundan bahsetmiştir (Aykut, 2016: 214). Yıldırım Bayezid Dö-
nemi’nde Bursa çekim merkezi hâline gelmiş, devrin önemli ilim 
adamları şehre davet edilmiştir. Evliya Çelebi Bursa için; “Belh, 
Buhara ve Horasan’dan nice erenlerin gelip yerleştiği yer.” olarak 
bahsetmiştir (Dağlı, Kahraman, 2014: 190).

Ahmet Hamdi Tanpınar Beş Şehir eserinde Bursa için; “bu şehre 
tarih damgasını o kadar derin ve kuvvetle basmıştır. O her yerde 
kendi ritmi, kendi husûsî zevkiyle vardır, her adımda önümüze çı-
kar. Kâh bir türbe, bir cami, bir han, bir mezar taşı, burada eski bir 
çınar, ötede bir çeşme olur ve geçmiş zamanı hayal ettiren manzara 
ve isimle sizi yakalar” (Tanpınar, 2015: 93) demektedir.

Bursa şehri telaffuz edildiğinde Yeşil Türbe, Muradiye, Yıldırım, 
Ulu Camii gibi kutsal alanlar akıllara gelmektedir. Osmanlıların 
ilk başkenti yeşil Bursa’yı fetheden Türkler, medeniyetlerine özgü 
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unsurlarla şehri inci taneleriyle donatmışlardır. Bursa’da kurucu 
padişahlar Osman Gazi ve Orhan Gazi, savaş alanında şehadeti 
tatmış Murat Hüdavendigâr Han, Yıldırım Beyazid Han, Çelebi 
Mehmed’in meşhur Yeşil Türbe, II. Murad ve genç yaşta vefat eden 
şehzâdelerin türbeleri bulunmaktadır. 

Şehrin farklı noktalarında türbelere, Osmanlı Dönemi’ne ait me-
zar taşlarına rastlayabilmekteyiz. Fetret Devri’ni bitirip Osmanlı’yı 
âdeta yeniden kuran Çelebi Mehmet’e ait dışı çini kaplı Yeşil Tür-
be; konumu, ölçeği, mimarisi ve süslemeleriyle diğer türbelerden 
farklılaşmıştır (Gündüz, 2009: 12). Yeşil Türbe mimari açıdan Tür-
kistan bölgesinde Timur Dönemi’nde inşâ edilen türbelerle benzer-
likten öte bütünlük teşkil etmektedir. Osmanlı Devleti Türkistan 
coğrafyasındaki kültürel köklerini Anadolu’ya taşımıştır.

Osmanlılar, Oğuzların Kayı Boyu’na mensuptur. Kaşgarlı Mah-
mud’un Dîvânu Lugâti’t-Türk adlı eserinde Oğuz boylarının örfleri, 
âdetleri, gelenekleri, sosyal hayatları ve yirmi dört Oğuz boyunun 
damgaları yer almaktadır. Damgaların siyâsî, idârî, sosyal işlevle-
ri vardır. Bu damgalar kaya resmi alanlarına, mezar taşlarına, anıt 
mezarlara, balballara, ev aletlerine vurulmuştur. 

Bursa Muradiye Külliyesi’nde yer alan mezar taşlarının bir kısmın-
da Oğuz boylarına ait damgalar tespit edilmiştir. Prof. Beyhan Ka-
ramağaralı, “Türk Damgalarının Devamlılığı” başlıklı makalesinde 
Bursa Muradiye Türbesi’nde mezar taşlarının üstünde Bayat, Bey-
dilli damgalarını ve civar köylerde birçok aletin üstünde çeşitli Türk 
boylarına ait damgalara rastlandığını belirtmiştir (Karamağaralı, 
1980: 19). Ayrıca; Rıza Yalgın 1943 yılında Bursa’nın köylerinde 
yaptığı araştırmalar neticesinde birçok ev aletlerinde, kilimlerde, 
mezar taşlarında Türk boylarına ait damgalara rastlamıştır (Yalgın, 
1943: 15). Türk kültürünün kadim izlerini Bursa’da kutsal alanlar-
da görebilmekteyiz. 

Tasvir yasağından dolayı mezarın adına yapıldığı kişinin kavuğu, 
sarığı ya da kılıcının tasvir edildiği Osmanlı mezar taşlarında da 
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Türk mezar çeşitlerinden balbal geleneğinin izlerini bulmak müm-
kündür (Başkan, 1996: 13). Osmanlı’da mezar taşlarında farklılaş-
maya gidilse de üslûp, yöntem ve şekil açısından Türk mezar gele-
neği özü itibarıyla korunmuştur. Şehrin birçok noktasında geçmişe 
ait değerlerimiz korunmuş ve kollanmıştır. Bursa’da tarih ile iç içe 
olarak zamanı yaşarsınız, dünden bugüne, bugünden yarına. 

Görsel 1: Bursa Muradiye Külliyesi Bayat Boyu Damgası/Beyhan Karamağaralı 
Makalesinden.

Tebriz

“Hoş havalı gönül alan Tebriz” 
Evliya Çelebi

İran’ın kadim şehirlerinden Tebriz şehir yapısı açısından Bursa’ya 
benzemektedir. Etrafında sıralanan dağların içinde kurulmuş, ticâ-
ret yolları üzerinde gelişmiş, Türk devletlerine başkentlik yapmış 
tarihî bir şehirdir.
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Bursa ve Tebriz’in şehir yapıları açısından birçok ortak paydaları 
vardır. Şehrin kuzeyinde Bursa şehir parkını andıran kuruluş ta-
rihî bakımından Akkoyunlular Dönemi’ne kadar giden El-Göl veya 
Şah Gölü olarak anılan tarihî park bulunmaktadır. Tebriz’in sim-
gelerinden Saat Meydanı’na yakın Tebriz Müssela (Büyük Cuma 
Camii’nin) arkasında tarihi çok eski zamana dayanan büyük Ariç 
Kapısı varlığını korumaya çalışmaktadır. Konum ve mimari yönün-
den Bursa’nın tarihî Taht-ı Kapısı’na benzemektedir. Tebriz Tarih 
Müzesi’nin hemen yanında geniş avlulu, tarihî mezarlıkların yer 
aldığı halk dilinde Mosmor Camii olarak geçen Gök Mescid turku-
az çinilerle donatılmış caminin iç duvarlarını kûfî yazı biçiminde 
Kur’ân-ı Kerim’den âyetler işlenmiştir. Bursa Ulu Camii’nin işlevini 
tarih boyunca Tebriz’de bu mekân gerçekleştirmiştir.

Tebriz geleneksel Türk İslâm şehir yapısıyla kurulmuştur. Cami, 
çarşı, hamam, çayhâne yapıları şehrin merkezinde yerini almıştır. 
Etrafı yüksek dağlarla çevrilmiş olan Tebriz’in simgelerinden Alev 
Kayası mevkisi şehrin en tepe noktasıdır. Bu mevkide Aynalı Dağ-
ları etrafında tarihî Nebi Ali Türbesi ve mescidi, Irak-İran Savaşı’n-
da ölen askerler için anıt mezar yer almaktadır. Teleferik ile çıkılan 
türbeye bütün şehri izlemek mümkündür. Bursa’nın Muradiye Kül-
liyesi’ni andırmaktadır.

Türk edebiyatının önde gelen şâirlerinden 1951 yılında kaleme al-
dığı Haydar Baba eseriyle tanınan Şehriyar’ın türbesi de anıt me-
zar şeklinde Tebriz’de inşâ edilmiştir. Türk coğrafyalarında bilinen 
Şehriyar’ın eserleri farklı temalar üzerine yazılmış ve günümüze 
kadar intikal etmiştir. 

Haydar Baba’ya Selam/Şehriyar

Bed-güman (kötü düşüncede) değilem Allah kerimdir, 
Turan hayalimdir, etim, derimdir,  
Böyyük (Büyük) Asya nece olsa benimdir, 
Kurt yuvalarına tilki dolar mı?
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Tebriz’e şekil veren Akkoyunlular, Oğuzlar’ın Bayındır Boyu’na 
mensuptur, İlhanlıların en önemli vârislerindendir, 1340-1514 yıl-
ları arasında Doğu, Güneydoğu Anadolu, Azerbaycan bölgelerinde 
hüküm sürmüşlerdir. Uzun Hasan Dönemi’nde büyük bir devlet 
hâline gelmişlerdir. Uzun Hasan (1454-1478), Timurluları ve Ka-
rakoyunluları yenerek Tebriz’i başşehir yapmıştır. Timurluların 
mimari ve sanatlarını Tebriz’de devam etmiştir. Safevî Hükümdarı 
Şah İsmail 1501 Şerur Savaşı’nda Akkoyunluları yenerek Tebriz’i 
ele geçirerek şahlığını ilân etmiştir. Şah İsmail, Tebriz’i aldıktan 
sonra İmamiye Şiîliğini devletin resmî mezhebi ilân etmiş, mez-
hepçi siyasetlerle İran’ı Osmanlı Devleti’nin etkisinden uzaklaştır-
mıştır (Togan, 2019: 531-676). 

Siyâsî anlamda uzaklaşma kültür ve sosyal yapıda büyük farklı-
lıkların oluşmasına zemin hazırlamasa da, Türkistan’da bulunan 
Hanlıklarla Osmanlı’nın arasındaki irtibatın kesintiye uğramasına 
neden olmuştur. 1514 Çaldıran Savaşı ile Yavuz Selim, Tebriz’i Os-
manlı Devleti’nin yönetimine katmış. Tebriz’den birçok sanatkâr, 
ilim adamı, tüccarı hizmetine almıştır. 

Görsel 2: Şehriyar Türbesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.
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Görsel 3: Şehriyar Türbesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.

Kutsal Alanlar

Tarih boyunca birçok medeniyetin kendine ait kutsal değeri olmuş-
tur. Eski Yunan, Roma, Çin, Gök-Türkler, Abbasiler, Karahanlılar, 
Selçuklular ve Osmanlı devletlerinde kutsal mekânlar inşâ etmiş-
lerdir. Kutsalın etrafında birleşerek güçlenen topluluklar, kutsalın 
koruyucusu ve savunucusu olmuşlardır.

Avrasya coğrafyasında İslâm öncesi döneme ait milattan önce ve 
sonraki zamanlarda ortaya konmuş kaya resimleri Türklerin ilk 
kutsal mekânlarıdır. Türklerin kültür tarihî açısından ilk entelek-
tüel çalışmaları olarak kaya resimlerini isimlendirebiliriz. Sibir-
ya’nın derinliklerinden Anadolu’nun en batı ucuna kadar Asya’dan 
Avrupa’ya dağların yüksek kesimlerinde çizilmiş bu resimler kutsal 
öğelerin ilk işareti olmuştur.

Düşünsel ve kutsal inanışların yansımasıyla dağ keçisi, geyik, kurt, 
at, Türk boy damgaları, Türk yazıtları ve soyut-somut figürler res-
medilmiştir. Gök Tanrı inanışının esintileriyle ortaya çıkan kaya 
resimleri yüzyıllar boyunca toplum hâfızasında yer etmiştir. Türk 
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kültürüne özgü öğelerin çizilmesi, kaya panolarında Türk boy dam-
galarına, Türk runik harfli yazıtlara rastlanılması diğer milletlerin 
çizmiş olduğu kaya resimlerinden kolaylıkla ayırt edilebilmektedir.

Avrasya coğrafyasında çizilmiş öğeler sonraki dönemlerde mezar 
taşlarına, koçbaşlı taşlara, kümbet ve türbelere nakşedilmiştir. 
Türkler ilk çağlardan itibaren Gök Tanrı inancıyla ölülerini koruma 
altına almış, ataların unutulmaması için mezar alanları inşâ etmiş, 
kutsal alanlara yapılan en küçük tahribatı hakaret olarak algılamış 
ve savaş sebebi saymıştır. 

Atalar ve ölüm kültünün önemsendiği Türk kültüründe büyük ha-
kanlara, askerlere, ilim adamlarının saygınlığına yönelik şaheser 
niteliğinde kabirler, türbeler İslâm öncesi ve sonrasına ait olmak 
üzere Türk dünyasının her noktasında Moğolistan, Sibirya, Kaza-
kistan, Doğu Türkistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, 
İran, Azerbaycan, Türkiye ve Rumeli coğrafyasında inşâ edilmiştir.

Koçbaşlı Mezar Taşları

Her milletin kutsal saydığı, önem verdiği, destanlaştırdığı hayvan-
lar bulunmaktadır. Kartal, aslan, kurt, at, domuz, deve, kanguru 
sembolleşen, simgeleşen örneklerdir. Bozkır coğrafyası geniş düz-
lüklerden oluşan, bol otlukların olduğu, hayvancılık için en verimli 
yerlerdir. Koç, koyun bozkır coğrafyasında yetişen hayvanların ba-
şında gelmektedir. 

Koç ve koyun figürü Türk kültür hayatında her dâim var olmuştur. 
12 hayvanlı Türk takviminde koyun yılı bulunmaktadır. Hunlar ve 
Gök Türkler Dönemi’nde Gök Tanrı inancı gereği adanan kurbanlar 
arasında at, geyik, dağ keçisinin yanı sıra koç ve koyun da bulun-
maktadır. Türklere ait Avrasya bozkırlarındaki kurganlarda çıkan 
buluntular arasında koç heykellere rastlanılmıştır. 

Moğolistan eski kültürünün şekillendiği coğrafyalardandır. 1912 
yılında Moğolistan’ın Arhangay Aymag sınırında, Hanuy ve Huni-
gola nehirlerinin birleştiği yerde G. İ. Ramtedt tarafından bulunan 
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Şiveet Ulaan mezar külliyesinde yaklaşık elli adet Türk damgası-
nın vurulduğu bir taş anıt, koç ve koyun heykeller tespit edilmiştir 
(Useev, 2017: 18). İslâm öncesi döneme ait mezar külliyesinde koç 
ve koyun figürlerinin bulunması Türkler için bu hayvanların önem-
sendiğinin ispatıdır.

Afyonkarahisar’ın köylerinde on altı adet koçbaşlı mezar taşlarına, 
ayrıca yayalarla atlıların mücâdelesi, av sahneleri, hayvan mücâde-
lelerin yer aldığı mezar taşlarına rastlanılmıştır (Seyirci ve Topbaş, 
1983: 32). İslâmiyet’i kabul eden Türkler kültürlerine ait kutsalları 
mezar taşlarına taşımayı sürdürmüşlerdir. Moğolistan’da ve Af-
yon’da elde edilen öğeler mezar geleneğinde kültürel devamlılığın 
örneklerindendir.

Koçbaşlı mezar taşlarının toplumun beyleri, ileri gelenleri, dinî ön-
derleri için yapıldığı vurgulanmıştır. İslâm dinî gereği koçun mü-
barek bir hayvan sayılması da önemli bir etken olmuştur (Danık, 
1993: 44). Nahcivan’da halk arasında, mezarların üzerine konu-
lan koç heykellerin, defnedilen kişinin âhiret dünyasında cennete 
gitmesine yardım edeceklerine dâir inançlar vardır. Ölen kişinin 
koçbaşlara binerek cennete gideceklerine inanılmaktadır (Seferli, 
2002: 52).

Koçbaşı nakışı Oğuzlar, Avarlar, Kırgızlar, Karakalpaklar, Çuvaşlar 
ve daha birçok Türk topluluklarında her çeşit malzemeyi süslemek 
için kullanılmıştır. Koçbaşı damgası Türk kültürünün kadim bir 
mührü olarak Türkistan’dan Balkanlara uzanan coğrafyadaki me-
zar taşlarında, halı ve kilimlerde yerini almıştır. Kazakistan’da koç; 
erlik, yiğitlik ve bağımsızlık damgası olarak bilinmektedir. Eski ta-
rihlerde Kazak askerlerin kalkanlarında koç damgası vurulduğu da 
tespit edilmiştir (Aksoy, 2014: 128-134).

Koçbaşı mezar taşı üslûbu özellikle Akkoyunlu ve Karakoyunlu dö-
nemlerinde Anadolu’nun doğusunda ve Azerbaycan bölgelerinde 
çoğalmıştır. Koçbaşı bulunan yerleri sayarsak; Kars, Iğdır, Erzu-
rum, Tunceli, Elâzığ, Diyarbakır, Van, Artvin, Rize, Tebriz, Erdebil 
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ve Nahcivan, Azerbaycan. Selçuklu Dönemi mezar taşlarının güzel 
örneklerinin yer aldığı Van Gölü havzasında tahrip olmuş birden 
çok koçbaşı vardır. Halk arasında bir dönem bu taşların içinde de-
fine olduğu söylentilerinin yayılması taşların yok olmasına veya 
büyük ölçüde tahrip edilmesine neden olmuştur. 

Moğolistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran, Azer-
baycan’da koçbaşlı figürlerle donatılmış mezarlar bulunmaktadır. 
Ünüyle dünyaya nam salmış İngiltere’nin Londra şehrinde bulunan 
British Museum’da İslâm eserleri bölümünde Türkmenistan’dan 
gelen koçbaşı sergilenmektedir.

Türk kültürünün önemli şehirlerinden Bakü’nün tarihî İçerişe-
hir’de bulunan Kız Kalesi avlusunda bulunan hançerli, damgalı, 
Arap harfleriyle yazılmış dualarla bezenmiş koçbaşlarının yanı sıra 
Bakü millî tarih müzesinin girişinde aynı üslûplarla donatılmış 
koçbaşlı mezar taşları sergilenmektedir. 

Tebriz Müzesi’nin kapısında sağda ve solda olmak üzere iki adet 
koç figürlü mezar taşı yerleştirilmiştir. Müzede toplam yedi adet 
koçbaşlı mezar taşı sergilenmektedir. Farklı üslûplarda, boyutlar-
da olan taşların bir kısmının üzerinde silinmeye yüz tutmuş Arap 
harfleri, damgalar, hançerler, Türklerin kullanmakta usta oldukları 
ok ve yay figürleri çizilmiştir. Eski Türklerde ok ve yay bir hâkimiyet 
alâmeti olarak kullanılmıştır. Kendinden sayıca üstün Çin ordusu-
nu ıslıklı oklarla yenen Göktürkler’in ok ve yay kullanımında üstün 
olduklarını göstermektedir, bu durumu El-Cahiz’in Türklerin Fazi-
letleri adlı eserinde de anlayabilmekteyiz; “Türkler hayvanını hızla 
sürdüğü halde, öne, arkaya, sağa, sola, yukarıya ve aşağıya ok atar. Hâ-
ricî yayına bir ok koymadan, Türk on tane ok atar” (Şeşen, 2002: 112). 
Türklerin ok atmada üstün yeteneklerini ortaya koymaktadır. Ok 
ve yay damgalı koçbaşlı taşlar geçmişten geleceğe devam eden kül-
türel kodları göstermektedir.
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Görsel 4: Azerbaycan Müzesi Girişi Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.

Tebriz Belediye Müzesi’nin girişinde tarihî müzede sergilenen koç 
heykellerin benzerleri sergilenmektedir. Kadim Türk kültürünün 
önemli simgelerinden biri olan koçbaşlı mezar taşları Tebriz’de 
âdeta kültürel ve sosyal hayatın birer sembolü olmuştur.

Ertuğrul Gazi Türbesi-Altı Köşeli Türk Yıldızlı Mezar Taşı

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Ertuğrul Gazi’nin türbesi Söğüt’te 
bulunmaktadır; fakat günümüzün mülkî sınırları ile kültürel sınır-
lar örtüşmemektedir. Söğüt de Bursa kültürel sınırları çevresinde 
değerlendirmelidir. II. Abdülhamid Han ile yeniden diriltilmeye 
başlanan Söğüt şenlikleri, Cumhuriyet Dönemi’nde de sivil toplum 
kuruluşları tarafından devam ettirilmiştir. 

İbrahim Hakkı Konyalı, 30 Eylül 1956’da Söğüt’te yapılan Ertuğrul 
Gazi anma töreninde bulunmuş ve şunları aktarmıştır; “35 yıl faal 
bir halde gazetecilik yaptım. Birçok törende bulundum. Hiçbir tören Er-
tuğrul Gazi anma törenleri kadar samimi, içten ve ihtişamlı olmamıştır. 
Tören Türk’e yakışan bir olgunluk, ağırlık, tevazu ve eşitlik içinde yapıl-
mıştır” (Konyalı, 1959: 4).

Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’nun Batı bölgesi Yunan mezalimi-
ni yaşamış, birçok yerleşim yeri, cami, türbe ve mezarlıklar zarar 
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görmüştür. Ecdat yadigârı Türkler için kutsal bir yer olan Ertuğ-
rul Gazi Türbesi’nde 1921 yılında Yunan işgalinin izlerini taşıyan 
kurşunlar hâlâ durmaktadır, tıpkı Osmanlı coğrafyasında düşman 
işgali görmüş diğer yerler gibi. Türbenin etrafında Osmanlı Devle-
ti’nin kuruluşunda yer almış kişilerin mezar taşları bulunmaktadır. 
İçlerinden Tebriz Müzesi’nde bulunan mezar taşıyla birebir örtü-
şen Osman Gazi’ye ait makam kabir taşı yer almaktadır. Taşın üs-
tünde yer alan altı köşeli Türk yıldızı Avrasya coğrafyasında birçok 
mezar taşında, kümbet ve türbelerin dış cephelerinde görülebil-
mektedir. Mîlâdî 1325 yılında vefat eden Osman Gazi Bey, Söğüt’te 
gömülmüş, sonrasında Orhan Bey naaşı Bursa’ya nakletmiş ve gö-
müldüğü yere makam taşı koymuştur. Osman Gazi’nin kabrinin 
taşında şu ifâdeler yer almaktadır; “Mebadı saltanat-sahib megazi 
Gazi Osman Han, Yetti yüz yegirmi altı dahil-i darü’s selam oldu, Alup 
da medfeninden Bursa’ya nakletti Orhan Han, Mahalli medfeni gazi-i 
müşamir içün makam oldu.” (Konyalı, 1959: 25).

Osmanlıca yazılı metnin üstünde yer alan altı köşeli Türk yıldızı 
ile Tebriz müzesinde yöresel taştan yapılmış İlhanlılar Dönemi’ne 
ait mezar taşına işlenmiş yıldız şekli birebir aynıdır. Tebriz mezar 
taşında ayrıca birçok geometrik öğeye de yer verilmiştir.

Sonuç

İpek Yolu’nun iki önemli şehri Bursa ve Tebriz’in kutsal alanları 
aynı olmasına rağmen mezar taşlarında üslûp ve çeşitlilik yönün-
den farklılıklar bulunmaktadır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döne-
mi mezar taşlarında estetik yönünden çeşitlilik artmış, Osmanlı 
tarzı mezar taşı üslûbu benimsenmeye başlamıştır. 

Bursa’da Osmanlı’nın ilk dönem mezar taşlarında kadim Türk 
mezar geleneklerinin devam ettiğinin en büyük işareti Muradiye 
Külliyesi’nde yer alan mezar taşlarına vurulmuş Türk boy damgala-
rıdır. Zamanla Türk mezar taşlarına damga vurma geleneği şehir-
lerde unutulmuş, fakat kırsal alanlarda yaşamaya devam etmiştir. 
XX. yüzyıla kadar damga vurma geleneği devam etmiştir.
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Tebriz’de zengin Türk kültürünün kadim geleneklerinin izlerini ta-
şıyan üslûp devam etmiştir. Koçbaşlı mezar taşı İran Azerbaycan’ı, 
Azerbaycan, Doğu Anadolu’nun birçok şehir mezarlıklarına dam-
gasını vurmuştur. Kadim Türk kültürüne ait birçok öğeyi Tebriz’de-
ki koçbaşlı taşlarda bulabilmekteyiz.

Tebriz Müzesi’nde yer alan mezar taşlarından altı köşeli Türk yıl-
dızı figürüne rastlanılmış olması, Söğüt’te türbesi bulunan Osman 
Gazi’nin mezar taşında da aynı sembolün yer almış olması kültürel 
açıdan birlikteliğinin en büyük ispatını oluşturmaktadır.

Tarih boyunca önemini kaybetmeyen Tebriz ve Bursa’nın kültürel 
kodlarının aynı olduğu şehir unsurlarından, kutsal alanlarından 
anlaşılmaktadır. Tebriz’de Akkoyunlular ve Karakoyunlular dö-
nemlerine ait koçbaşlı mezar taşları hâkimiyeti görülse de, farklı 
dönemlere ait diğer mezar taşlarında Bursa’da Osmanlı Dönemi’ne 
ait mezar taşlarında yer alan Türk boy damgaları ve farklı sembol-
ler açısından iki şehir arasında büyük benzerlikten öte birliktelik 
ve bütünlük görülmektedir.
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Görsel 5: Ertuğrul Gazi Türbesi Osman Gazi’nin makam kabri taşı Söğüt,  
Yasin Cemal Galata Arşivi.
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Görsel 6: Ertuğrul Gazi Türbesi Osman Gazi’nin makam kabri taşı detay Söğüt,  
Yasin Cemal Galata Arşivi.

Görsel 7: Azerbaycan Müzesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.
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Görsel 8: Azerbaycan Müzesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.

Görsel 9: Azerbaycan Müzesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.
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Görsel 10: Azerbaycan Müzesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.

Görsel 11: Azerbaycan Müzesi/Tebriz, Yasin Cemal Galata Arşivi.
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Görsel 12: Moğolistan, Servet Somuncuoğlu Arşivi.

Görsel 13: Moğolistan Kaya Resimleri, Servet Somuncuoğlu Arşivi.
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İpek Yolu Hüneri: Bir Bursa Bir Tebriz

Cihan Aktaş*

Sadece ticârî değiş tokuşla yaşanan bolluk ve bereketi değil, böyle-
likle sanat ve edebiyatta meydana gelen hareketlenmeyi de konuş-
maya çağırır, İpek Yolu imgeleri. Elimize ulaşan veya bir türlü bize 
intikâl etmeyenleri düşündürür. Neşeli olanlar her şeye rağmen 
hayata çağrıdır. Kasvetli görünen figür ve nağmeler, yası tutulama-
yanların yasını hatırlatır veya bu dünyadan göçenlerin bakışlarının 
eksik olduğu tarihi. Akla elbette desenleriyle Goya’dan Rossetti’ye 
birçok sanatçıyı etkileyen, Picasso’nun da beğenisini dile getirdi-
ği Siyahkalem Mehmet Efendi geliyor. Bir Siyahkalem resmi önce 
tekinsizliği hissettirir. Yüklü develerle ilerleyen kervan eşkıya teh-
didine göre düzenler molalarını. Fakat kasvet ve tekinsizlik vurgu-
sunun ve hayaletsi yaratıkların gösterdiği bambaşka tehlikeler de 
olmalı. Kervansaraylarda paylaşılan ve bize ulaşmamış ne çok hikâ-
ye, umut, endişe, şiir cümlesi vardır, kim bilir? Kültürel alışveriş 
mekânlarıydı kervansaraylar, tüccarlar ise dönemlerinin varlıklı, 
görgülü, kültür taşıyıcısı insanlarıydı. Farklı diyarlarda geziniyor, 
uzak şehirlerin havasını soluyor, dönerken getirdikleri malların se-
çimiyle bir bakıma kendi şehir ve diyarlarının zevk ve beğenilerini 
değiştiren bir otorite etkisi oluşturuyorlardı. Bu dolaşım bazen nü-
fus göçünü de getiriyordu. Sivaslılar Bursa’da bir mahalle kurdular. 

* Yazar-Mimar.
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Yine, Bursa’ya Tebriz’den gelen mimarlar Yeşil Camii gibi eserler 
inşâ ettiler.1

Tebriz ve Bursa, defalarca gittiğim, benim için her zaman ilham 
kaynağı olan şehirler. Her iki şehirde de yıllarımı geçirebilir, kadim 
mahallelerinden birinde, taşra sıkıntısına düşmeden yaşayabili-
rim. Her iki şehir de kurucu ve çalışkan, her dönemde kendi yağıyla 
kavrulmayı başarmış, siyasal merkez olmaktan uzaklaştıkları dö-
nemlerde bile merkezî özelliğini yitirmemiş. Şimdi dünyada neler 
olup bitiyor? Bu dünyaya bizim katacaklarımız hangi yönleriyle 
öne çıkmalı? İkinci plana düşüren yüzyılların imtihanları karşı-
sında bocalasalar da cevap aramayı sürdürmekten vazgeçmediler, 
Bursa ve Tebriz. Gerçekçi, dengeli, vakur ve faaller. Bir başkente 
özgü imkânlara sahip oldukları hâlde, başkentin trafik kargaşası ve 
kalabalıkların telâşından nispeten uzak gündelik hayatları. İç ye-
terliliklerinin âhengi kadim mimarilerinde de kendini gösteriyor. 
Mimar Sinan, Bursa’ya, parçalayıp yaralamama endişesiyle bir bina 
yapmaktan uzak durmuştu, gelgelelim 2010’lu yıllar beton lekeler-
le gölgeledi bu korunmuş dokuyu. Şehir eskimeye hazır bir yama 
gibi taşıyor kötü yapılaşma örneklerini sinesinde. Tebriz, geçmiş 
yılarda kadim dokusunu tehdit eden yapılaşmayı getirdiği kurallar-
la nispeten engellemeye çalışıyor. 

Sehend Dağı’nı görünce, resmî adı “Belediye Meydanı” olmakla 
birlikte halk arasında “Saat Kabagı (Önü) Meydanı” olarak anılan 
meydanı geçerken Medine Gülgün’ü hatırlarım Tebriz’de. “Farsça 
şiirin en bağımsız şâiri” olarak nitelendirilmiş olan Pervin Etesami 

1 Erhan Yıldızalp, Bursa’ya yüzyıllar boyunca çok fazla milletten küçük topluluk-
lar hâlinde göçler yaşandığını anlatıyor, www.bursadakultur.org’da yer alan Al-
per Can-Nursal Kumaş söyleşisinde. İran’dan, özellikle Tebriz şehrinden göçler 
olduğunu ve bu göçenlerin de toptancılık yaptığını, “hoca” diye isimlendirildik-
lerini, onlardan birinin de Hocalizade Camii’ni yaptıran Hacı Ömer olduğunu 
belirtiyor. Tebriz göçmenleri çoğunlukla Heykel’in üst taraflarında ve Reyhan 
Mahallesi’nde, şimdiki Haşim İşçan Caddesi’nin olduğu yerde yerleşmişler. 
Haşim İşçan Caddesi’nde Reyhan Paşa’nın yaptırdığı Reyhan Camii’ne Acem-
ler Camii denilmesinin sebebi ise o çevrede İranlıların oturmasıymış. Acemler 
semtinin ismi ise sınırları içinde İranlılar Mezarlığı bulunduğu için o şekilde 
isimlendirilmiş. http://www.bursadakultur.org/erhan_yildizalp.htm 
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(1907-1941), Ah Efsanesi’nin yönetmeni Tehmine Milani (1960-
∞), Arada Bir Gökyüzüne Bak filminin yönetmeni Kemal Tebrizi 
(1959), Uçup Giden Bir Kuş’un yazarı Feriba Vefi (1963)... Tebriz, 
İran edebiyatını olduğu gibi sinemasını da zenginleştiren bir şehir. 
Furuğ Hane Siyahtır filmini bu şehirdeki Cüzzamlılar Evi’nde çekti.

Bursa’da ise Yeşil Camii’nin “Orhan zamanından kalma çınar”ı Ah-
met Hamdi Tanpınar’ın Beş Şehir kitabını, “Bursa’da Zaman” şii-
rini; Bursa Çarşısı, Metin Önal Mengüşoğlu’nun Bursa Çarşısında 
Kervan Eğledim2 ve Şehir Yollarında Bir Şair Gezgin (Mengüşoğlu, 
2019) başlıklı kitaplarını okumaya çağırıyor. Sahi, öykü ve şiir-
leriyle 1980’lerde tanıştığım Metin Önal Mengüşoğlu ile ilk kez 
2008’de Bursa’da düzenlenen birlikte jürisinde bulunduğumuz Ah-
met Hamdi Tanpınar Roman Ödülü vesilesiyle karşılaştım.

Bursa, iki bin beş yüz kırk üç metre yüksekliğinde ve kırk kilomet-
re uzunluğunda bir dağ olan Uludağ’a yaslanarak korumaya çalışır 
sükûnetini sanki Tebriz’in yakınlarında ise irili ufaklı birçok dağ 
var ve içlerinde en görkemlisi olan Sultandağı üç bin iki yüz elli 
metre yüksekliğinde. Şehrin yakınlarında olmasalar bile Sehend’in 
yanı sıra Haydar Baba Dağı’nın bahsi geçer Tebriz üzerine konu-
şurken, kültüre kattıkları itibarıyla; bu da şiirin, şâirin bir başarısı. 
Şehriyar Haydar Baba Dağı’nın, Tanpınar Yeşil Camii’nin şahitliği-
ne başvurarak, bir şehri koruyan kelimeler üzerine düşündürürler. 

“Sevincim Tebriz’in Yazında Kaldı”

Tebriz’e ilk gittiğimde, yıl 1985’ti ve henüz Medine Gülgün’ü ta-
nımıyordum; Türkiye’de hâlâ pek tanınmıyor. On yıl kadar sonra, 
Bakü’de yaşarken bir ansiklopedide rastladım ismine. Hayatını 
araştırdığım sırada karşıma çıkan mısra ve imgeler Azizenin Son 
Günü kitabında yer alan bir öyküye dönüştü. Mücâdelesi hüzünlü, 
özleyişi sızılı, şiirleri dokunaklı... Tebriz’i kim onun kadar özledi? 

2 Metin Önal Mengüşoğlu, Bursa Çarşısında Kervan Eğledim. Mayıs 2018 tarihin-
de Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından yayımlanmış bu eserin genişletilmiş 
ve fotoğraflı ikinci baskısı, Okur Kitaplığı tarafından yeniden yayımlanacak.
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Tebriz’in bu kadar özleyecek neleri vardı? Türkiye’de gereğince ta-
nınmayan Medine Gülgün’ün şiirleri, bir türlü konuşulamayanı ko-
rumanın şiirleri gibi gelir bana. 

“Bazen gonar sevincime gam tozu 
Bazen coşar sevincim de çağlar hey. 
Men Tebriz’e Tebriz mene tamarzı3 
İki hasret bu günlümde ağlar hey...”

17 Ocak 1926’da Bakü’de dünyaya geldi Medine Gülgün. Aslen 
Tebrizli olan babası Nurullah Bey yıllar önce ekmek parası peşin-
de gelmişti Bakü’ye. 1938’de devletin gerçekleştirdiği büyük baskı 
ve şiddet (repressiya) döneminde aslen İran Azerbaycanı’ndan olan 
birçok insan gibi Nurullah Bey de ailesiyle birlikte Tebriz’e dönmek 
zorunda kaldı. Bu sürgün sırasında 12 yaşında olan Medine, ailesi-
nin yaşadığı acılara tanık oldu ve paylaştı. Sürgün tecrübesi haksız-
lığa uğrayanların, ezilenlerin yanında olma duyarlığını kazandırdı 
Medine’ye. Genç kızlık döneminde Kuzey ve Güney Azerbaycan’ı 
Sovyetler çatısı altında birleştirme amacını taşıyan Pişeveri önder-
liğindeki, Sovyet Azerbaycanı’nda “Millî Azadlık hareketi”, İran’da 
ise “Demokratik Hareket” olarak adlandırılan harekete katıldı. Her 
zaman toplumsal duyarlık sahibi ve faaldı. Şiirler yazıyor, kitaplar 
yayımlıyordu genç yaşına rağmen. İlk şiiri 1946’da Tebriz’de basılan 
Vatan Yolunda gazetesinde yayımlandı. Bir fabrikada çalışıyor, Azer-
baycan kadınlar Cemiyeti, Azerbaycan Yazar ve Şairler Cemiyeti ve 
Tebriz Tiyatro Cemiyeti’nde faaliyet gösteriyordu. “Millî Hükûmet” 
kurulduktan sonra Tebriz Dram Tiyatrosu’nda, Azerbaycan Gaze-
tesi’nde ve Tebriz Kadınlar Kulübü’nde çalıştı. 1946’da “Azadlık 
Hareketi” veya “Demokratik Hareket” başarısızlığa uğradığında ise 

3 Medine Gülgün hakkında kaynaklara ulaşmama yardımcı olan Hayyam Celilzâ-
de’ye göre “tamarzı” yoksun/yoksul anlamlarına geliyor. Celilzâde’nin ninesi de 
çok kullanırmış bu kelimeyi. Genelde maddî şeyler için kullanılıyor. Şâirin bir 
şehrin “tamarzı”sı içerisinde olmaktan bahsetmesi çok yerinde ve anlamlı. Uru-
miyeli bir tanıdık ise şöyle açıkladı kelimeyi: “Tamah edersin, sahip olamazsan, 
tamarzı kalırsın.” İç burkan, ukde sahibi kılan bir yoksunluk. Felsefe alanında 
doktora eğitimini İstanbul’da sürdüren Celilzâde, Medine Gülgün hakkında ara-
dığım kaynaklar konusunda yardımını esirgemedi, kendisine teşekkür ederim.
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ailesini Tebriz’de bırakarak bir grup meslektaşıyla Bakü’ye kaçtı. 
Azerbaycan yıllarında da toplumcu hissiyatına karşılık gelen bir 
dille yazmayı ve faaliyet göstermeyi sürdürdü. 17 Şubat 1992’de, 
benim Bakü’ye gittiğim tarihten bir yıl önce bu şehirde vefat etti. 
Otuzun üzerinde eseri var ve bu eserleri Azerbaycan dışında Rusya, 
İran ve Kanada gibi ülkelerde yayımlandı. Eşi Azerbaycan’ın bir di-
ğer önemli şâiri ve kendisi gibi aslen İran Azerbaycanı’dan Bakü’ye 
göç etmiş olan Balaş Azeroğlu’dur. 

“İkiye bölünen yüreği”nin açtığı yolda ayrılığın, hasretin, ulaşıla-
maz güzel günlerin ve gurbet hissiyatının hatırasının şâiri olarak 
ünlendi Medine Gülgün. “Bu Ömrü Ben Yaşamalıydım” şiirinde yer 
alan “Sevincim Tebriz’in yazında kaldı” dizesinin esiniyle kaleme 
aldığım “Yarım Çarşamba” başlıklı öykümde şâirin şiirlerinde fark 
ettiğim temel hissiyatı çözümlemek istemiştim. Bu hissiyat bazen 
apaçık dile gelir bazen ise Sovyetizm şartlarında dile getirilemeye-
nin yerini tutar.

“Bu Ömrü Ben Yaşamalıydım” şiirinde elbet eksik olamazdı Tebriz: 

“Bazen akşamlarım uzandı, kaldı, 
Sevincim Tebriz’in yazında kaldı. 
Harayım dünyanın özünde kaldı, 
Yakin bu ömrü men yaşamalıydım.”

“Oradan oraya göçün kendisi şâir yüreği için bir yara; orada iken her 
gece Bakü’yü hayal edermiş, burada iken ise Tebriz’i” diye yazıyor Ta-
hir Ahmedalılar (Ahmedalılar, 2016).

Tebriz ve kaçarken bu şehirde bıraktığı annesi böylelikle özdeşleş-
miştir şiirlerinde:

“Gözüm kaldı Araz’da, 
Dedim, gelem bu yazda. 
Ana, sabr et bir az da, 
Söylemeye yüzüm yok.”
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Bakü’yü de daha az seviyor değildi, orada dünyaya gelmiş, orada 
evlenip anne olmuş, kitaplarını yayımlatmıştı. “Benim Gözlerimle 
Bakın Bakü’ye” şiirinin son dörtlüğü şöyledir:

“Benim gözlerimle bakın Bakü’ye 
Çırpınan kalbimin ahengidir o 
İşitsin sesimi koy bütün dünya 
Kaşenk şehirlerin kaşengidir o...”

Türkü Tadında Yaşamış İki Sevilen

Metin Önal Mengüşoğlu ise Harput’un özlemiyle yaşar ve yazar, 
gitmek elinde olduğu ve aslında hep gittiği hâlde özlemle hatırla-
mayı sürdürür. Şehrin uzamı dönüşsüz kaybolmuştur çünkü.

Kendi döneminin estetik temsilini kuramayanların nostaljinin tu-
zağına düştüğüne dâir bir tespitini hatırlıyorum Adorno’nun. Öz-
lem, Mengüşoğlu’nun kaleminde nostaljiye boğulmaz, keşif çalış-
malarına dönüşür. İpek Yolu üzerinde süren yolculuğu, büyük bir 
mirasın sorumluluğunu çok genç yaşta fark etmiş bir şâir gezgini 
tanıtır bize. Geçmişi yüceltmez de bugüne taşınması gerekenler 
için araştırır, kurgular. Unutulmaya terkin sebeplerini araştırırken 
de bir şekilde hatırlansa da yanlış yorumlanana ağırlık verir metin-
lerinde. 

Bosna’da Psikoloji alanında öğrenim gören kızı Betül’ün evde ken-
dini gösteren eksikliğinin düşünceleriyle kaleme aldığı Öptüm Kara 
Gözlerinden adlı deneme kitabında, bir kuşağın kadın ve aile, ma-
halle ve memleket hissiyatını kendi kuşağı arasında daha önce dile 
getirilmemiş bir içtenlikle anlattı Mengüşoğlu. Tren istasyonları, 
izbe duraklar, yorgun ve unutulmuş sokaklar, kavuşmaların ve ay-
rılıkların sesleri bir “Elaziz”de belirir bir İstanbul’da, bir Harput’u 
tanımaya çağırır, bir Bursa’yı. Unutulanın geleceğe terk edilmiş 
adaletini sağlamayı en fazla sanatçılar üstleniyor. Şehir yazılarını 
bir araya getiren Şehir Yollarında Bir Şair Gezgin isimli kitap yazıl-
masaydı, kültürümüzün önemli unsurlarını eksik biliyor olacaktık. 
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“Harput Kaç Dağ Üstünde” başlıklı yazıda, eşeğin semerine oturtul-
muş heybenin gözlerinden birinde Elazığ’dan yola çıkıp Harput’ta 
bir konakta ağırlanan, yolculuğun devamında Buzluk bağlarına 
varan çocuğa görünen dünya, düşünceleri ve imgeleriyle geleceğin 
şâirinin haberini veriyor. O ıssız ortamda insanların birbirine duy-
duğu hesapsız ve karşılıksız sevginin oluşturduğu, duygusallıklar 
ve yufka yüreklilikle harmanlanan sevgi atmosferi konum ayrımı 
yapmadan herkesi içine alıyordu; bey de dâhil oluyordu halkaya 
“yedi yabancı” çoban da. Paylaşmayı öğretiyordu sevgi; yıldızlar da 
pay ediliyordu hoyratlar da ve İshak Kuşu ninnisiyle katılıyordu ge-
ceye. 

Temkinli adımlarla ilerler kervan ve mola sırasında yeni şarkılar, 
yeni çâreler yüklenmiş olarak bir kez daha düşer yola. Harput’un 
Mengüşoğlu tarafından anlatılan kaybedilişi, kültürel derinliğin bir 
köşesinde acıdan kabuk tutmuş yaralar olmalı. Bir şeyler çığırından 
çıkmadan böylesine ince bir kültürün ocağı unutulmaya terk edil-
mezdi. Kendini, sorumluluktan uzak tutmak için unutmaya terk 
edenden vefa umulur mu? Mengüşoğlu Harput Şehrengizi kitabını, 
“Türkü tadında yaşamış iki sevdiği” olan oğlu Yâsir’e ve “hemşehri-
si” Harput’a adıyor (Mengüşoğlu, 2011). Hep hasretini duyduğunu 
belirttiği şehri Harput’ta atalarının yattığı mezarlıkta dolaşırken 
aklına “Keklik Bizden Uzaklaştı” türküsünün dizeleri düşüyor. 
Aynı mezarlıkta, ömrünün baharında vefat eden oğlu Yâsir de yâd 
etmez olur mu? Oğlunun “isimsiz” mezarı ise yaşadığı şehirde, Bur-
sa’dadır. Candan sevilen, Çankırı’da ölenler için kullanıldığı şekilde 
“değişse” de bu taraftakiler için büsbütün mâziye karışmış değildir. 
“Keklik Bizden Uzaklaştı” başlığını taşıyan bölümde öğreniyoruz: 
Elazlığlılar şehirlerinden uzaklaştığında kimliklerini ifâde ederken 
bir şekilde Harput’la ilişkilendirirler. 

Geçmişe atıflarımız, mâmur olanı kendi dönemimizin bilinciyle 
koruyup gözetemediğimiz ölçüde artıyor. “Harput isminin sağ-
ladığı iç güven, huzur ve fiyaka da hak edilmiş değildir” diye bir 
tespitte bulunuyor, Şehir Yollarında Bir Şair Gezgin’de Mengüşoğlu 
ve ardından, Harput’un şanlı dönemlerinde İpek Yolu ile birlikte 
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Şam ve Bağdat üzerinden Anadolu’ya gelen bütün ticâret ve kültür 
kervanlarının önemli bir uğrak merkezi olduğunu hatırlatıyor. Son 
derece canlı çarşıları olan şehirde kervanların konaklayıp her türlü 
malı pazarlayabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayacakları dükkân-
lar, panayır yerleri, han ve hamamlar mevcuttu. 

 Sanki bir tufan yaşanmış, cinnet geçirilmiş de göz göre göre mah-
vedilmiştir güzelim Harput. Seher vakti en erken zamanda çarşıla-
rında dolaşırken Sara Hatun minaresinden dökülüveren Sabâ Ma-
kamı’ndaki salâyı dinliyoruz şâirle. Her bir çarşının kokusu ayrıdır, 
sokak aralarına girdikçe de “şehirli” türküler yükselir aralık yapı-
lardan, şiir mısraları duyulur; türküleri şehirli bir beldedir Harput. 
Yasir ile Harput arasında bağlar kuruyor Mengüşoğlu: Keklik gibi 
nâdir bulunur ve sempatiktir Yasir ve genel kanı onun gülen çocuk 
olduğu yönündedir. Mâzinin sesleri efsane, türkü ve şiirden oluşan 
bir ilham dalgası hâlinde gelir ve bağlantıyı hatırlatır: “Harput da 
bir zamanlar gülen, kahkahalar patlatan bir şehirdi. Şimdi ben on-
larsız bir hayatta yine de ve hâlâ ısrarlıydım.” 

Şehirlerin neşesini yitirmesi hayâtiyetini yitirmesiyle aynı şey. Mâ-
mur İpek Yolu şehri belki de yolları güvenilirliğini yitirdikçe, başka 
türlü çıkış yolları bulamadığı için bütün gururuyla içine kapandı 
ve aynı gururun baskısı altındaki mukimlerinin yardımı ve izniyle 
tahrip edilmiştir. Böylesine göz göre göre yaşanan bir tahrip, elle-
rinden gelemeyeni düşündükçe yasa boğabilir sevgiyle hatırlayan-
ları, oysa şâir, mezar bekçisi olmak yerine mezarda yatan ruhun 
korunmasından yana olmak gerektiği için İstanbul üzerinden Bur-
sa’ya geçip oraya yerleşiyor. İstanbul’un karakteristik dokusunu ka-
rış karış gezdiği ve bu şehre bir bağlılığı olduğu hâlde Bursa’da ika-
meti tercihini nasıl yorumlamalı? Bunun cevabını Şehir Yollarında 
Bir Şair Gezgin’de yer alan “Dinle Beni İstanbul Yoksa Hatırım Kala-
cak” yazısında okuyoruz: “Bunca insanın bunca zamanın hatırasını 
biriktirip sırtında taşıyan bu şehre verebileceğim hiçbir şey yok.”

“Sanki bin yıl yaşadım, o kadar hatıram var” diyor Baudelaire Pa-
ris Sıkıntısı kitabında yer alan “Can Sıkıntısı” şiirinde. Mısra, Har-
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put Şehrengizi’ne bir bölüm başlığı olarak katılmış. Baudelaire gibi 
Mengüşoğlu da şehir gezginidir, olguları, tarihî, toplumu kendine 
has bir yorumla anlatmanın yordamını keşfe götürür, böylesi bir 
gezginlik. Henüz kâğıda dökülmemiş olanın peşinde Harput’a git-
meye devam ediyor şâir ve biz Bursa Çarşısında Kervan Eğledim’de 
okuyoruz, Ermeni kumaş tüccarı Haço’nun kızı Ahçik’in peşinden 
Bursa’ya varan Harputlu Sıtkı’nın hikâyesini. 

Sıtkı, Harput’ta Nasır Paşalılardan ipekli kumaş tüccarı Fehmi 
Efendi’nin tek oğludur. Ahçik’e aşkı yüzünden dîvâneye dönerek 
okulunu terk eden oğlunu ticârete hazırlamakta arıyor çâreyi Feh-
mi Efendi ve onu İpek Yolu kervanıyla Şam’a ve Bursa’ya gönde-
riyor. Delikanlı geleceğe dönük ümitlerle katlanıyor bu yolculuğa. 
Şam’dan Hint ipeklisi kumaş, Bağdat’tan ise incili takımlar alıyor 
Ahçik’e, gelgelelim Harput’a döndüğünde Haço’nun ailesiyle Bur-
sa’ya taşındığı haberi çıkıyor karşısına. Aile büyükleri, yüreğindeki 
sevda soğusun diye bu kez askere göndermeye karar veriyorlar de-
likanlıyı. Sıtkı ise askere gitmeden önce hediyelerini Ahçik’e ver-
meyi koymuştur kafasına, böylelikle yollara düşüyor. Sevdalı gen-
cin Bursa’da Ahçik’i aradığı günler, toplumsal hâfızamızda yer alan 
efsanevî aşkların sonlarına hazırlıyor bizi: “Bursa’da çok dolaştı. 
Namazgâh’tan başladı aramaya. Setbaşı Köprüsü’nden İpekçilik’e 
tırmandı. Temenyeri, Maskem, Alacahırka oradan Hamzabey, Mu-
radiye’ye kadar uzandı. Sonunda vardığı Bursa Kapalı çarşısında 
meğer Harputlu Haço’yu tanıyan çokmuş. Sorduğu ikinci dükkânın 
sahibi Sıtkı’ya Hamzabey Mahallesi’ndeki ipek boyahânesini tarif 
etti. Haço, Sıtkı’yı hatırlamadı ama Fehmi Efendi’yi söyleyince oğ-
lanın boynuna sarılıp ağlamaya başladı. Meğer ne kadar özlemiş 
Harput’u ve oranın kokusunu.”

Birlikte oluşturulmuş anlayışlı, dinlemeye açık ve her şeye rağmen 
bağrına basmaya hazır ortamın adı olmalı sıla. Aşk ise kendinde ek-
sik olana yönelik tutkudur çoğu zaman. Onun varlığında gelişmek 
için aradığını sezinler yürek, geri kalan her şey ayrıntıdır ve işte, 
birbirine merakla, anlama çabasıyla yönelen iki genci her zamanki 
uçurum ayrılmaya zorlar. Ahçik’in de Sıtkı’da gönlü olduğunu an-
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larız, hediyelerini geri çevirmemiştir ne de olsa; ne var ki Sıtkı as-
kerdeyken ailesiyle birlikte tahsilini sürdürmek için Amerika’ya göç 
ediyor genç kız. Nasıl bir kervan ulaştırabilir ki ona Sıtkı’nın çektiği 
acının haberini? Ahçik Amerika’ya giderken Sıtkı’yı nasıl düşündü, 
ondan gelen hediyeleri sakladı mı, bilseydik keşke.

Modern dönemlerin eşiğinde dağlar değil okyanuslar olmuştur 
sanki kavuşmanın engeli. Uzun yol gemileri alır götürmüşse, ne-
rede arar, nasıl umar haberini almayı âşık? Kerem ile Aslı’nın hikâ-
yesi araya okyanus girdiğinde yeni bir içerik kazanıyor. Ressam 
sezgisiyle haberini vermişti: Sadece şimdinin değil yarının güveni 
de, sürekli paralaks bakmayı gerektirirdi. Yolların ticâreti geriye 
çekilmeye zorlayan kargaşası şehirleri de istilâ etmiş, memleketi 
dağılmaya götüren çöküntünün seslerinde kaybolmuştur âşıkları 
birbirine bağlayan ümidin sebepleri.

Çoğumuzun Görmeden Özlediği Şehir

İster istemez doğduğu toprakları terk eden, hep o terk saatlerinin 
ve sebeplerinin etrafında döner durur, yazarken. Medine Gülgün 
de Demir Perde’nin öteki tarafında ne yazarsa yazsın Tebriz’i terk 
etmeye mecbur kaldığı günü ve Saat Kulesi’ni yazıyordu. 1993’te, 
Bakü’de, şehrin merkezinde bulunan Cenup Otel’de eşim ve çocuk-
larımla kaldığım odada, elimde Kiril alfabesi anahtarıyla şâir ve ya-
zarlar ansiklopedisini önüme açıyor ve Sibirya felâketini yaşamış 
yazarları tanımaya çalışıyordum. Çok sayıda şâir ve yazara yer veri-
len Sovyet Dönemi eseri bu ansiklopedide aradığım bilgileri ancak 
ayrıntılarda yakalayabilirdim. Sovyetlerde yazar olmak, yücelere 
çıkarılma kadar kurban edilme ihtimalini de barındırır.

Metin Önal Mengüşoğlu Şehir Yollarında Bir Şair Gezgin kitabında 
Bakü seyahatinde katıldığı bir şiir şölenini anlatırken, programa 
katılacak elli şâir dışında en az elli kişinin de sahnede yer almak is-
tediğini fark etmişti.4 Kendisini ressam, şâir ve matematik profesö-

4 Üstelik Azerbaycanlılar, Bakü’nün şâir/edip/sanatçı yetiştirme oranının diğer 
şehirlerden az olduğunu söylerler. Buna karşılık köy düğünlerinde konuklar 
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rü olarak tanıtan bir kişiye şehirde yaşayan şâirlerin sayısını sordu-
ğunda, Bakü’nün nüfusu kadar, yani dört buçuk milyon şâir olduğu 
cevabını alıyor. Azerbaycan insanı mecbur edildiği yabancılaşma 
karşısında aile bağlarına olduğu gibi şiire ve şarkıya tutunarak da 
ayakta kalmaya çalışmıştır. Şiir ve türkü Azerbaycan Türkleri için 
yurtlanma zeminidir âdeta, Bahtiyar Vahapzâde, Zeynep Hanlaro-
va, Hüseyin Cavid, Medine Gülgün, Nigar Refibeyli, Resul Rıza ve 
Reşid Behbedov adları hiçbir kasırganın yıkamayacağı sütunlar mi-
sali saygı ve sevgiyle terennüm edilir ülkenin hânelerinde. Ayrılık, 
sürgün, aşk, muhabbet, hasret, vatan sevgisi ve özlemi, yazar ve 
şâirlerin başlıca temalarıdır. 

“Sen gelmez oldun” şarkısının sözlerinin Medine Gülgün’e ait ol-
ması bizi şaşırtmaz. Hasretle yaşadı ve yazdı Gülgün çünkü.

“Elekberzâde Nurullah kızı Medine” 1938’de, 12 yaşındayken aile-
siyle Erdebil’e göçtü, üniversite çağında Tebriz’e taşındı. Dokuma 
fabrikasında çalıştı, dram tiyatrosunda faaliyet gösterdi, üniversite 
öğrenimi sırasında. Sovyet Azerbaycan’ı tarafından desteklenen 
ve katılımcıları tarafından Millî Azatlık Hareketi olarak adlandırı-
lan harekete fiilen katılmakla kalmadı, şiirleriyle de destek oldu 
ve bütün plan ve hayalleri Tebriz’de yaşamak üzere kurulmuşken, 
İran ordusunun Azadlık Hareketi’ni bastırmasını takiben 1946’da 
Bakü’ye kaçtı. Devlet üniversitesinde pedagoji öğrenimi gördü. Bir 
şehirde yaşarken diğerini özledi, diğerinde yaşarken de yüreğinde-
ki özlem sızısı hafiflemedi hiç.

Mecbur kalınan bir ayrılığı trajediye dönüştüren buluşma için en 
uygun yer muhtemelen bir saat kulesinin altı olurdu. Medine Gül-
gün o saat kulesinin yanından elbette geçti, dibinde buluşmalar 
gerçekleştirmesi şaşırtıcı olmaz; şehrin merkezindeki meydana 
adını veren kule o. 

mikrofon alıp, kendi şiirlerini söylemek için “kavga” etmektedirler. Bakü şehri 
“yaşamak için” kurulmamıştır ne de olsa, ticâret ve liman mıntıkası için kurul-
muş ve sadece mevsimsel olarak yaşanan bir şehir olup zamanla yaşanabilir 
olma nitekliklerine kavuşmuştur.
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Şehir dışındaki elma bahçelerine pikniğe giderken ben de yanından 
geçmiştim Saat Kulesi’nin Tebriz’e ilk gidişimde, biraz bakımsız 
görünmüştü. 1985 olmalı. Ne zaman yapıldığını merak etmiş ol-
malıyım, Alman mimarisi havası vardı, Haydarpaşa Garı’nın çizgi-
lerini hatırlatıyordu. Neredeyse on yıl sonra bir gün Bakü’de aklıma 
düştü o kule, yanı başında gerçekleşemeyecek önemli bir buluşma 
hayal ettim; bütün ömre yayılacak bir sızıya yol açardı böylesi ger-
çekleşemeyen bir buluşma. 

Urumiye’de tanıdığım, İran’da Demokrat Parti Hareketi diye tanım-
lanan harekete katılmış bir kadın subay olan Efser’den esinlendi-
ğim öykü, Gülgün’ün hikâyesini okurken yeni bir mecraya aktı. 
Hareket başarısız olduğunda Bakü’ye kaçmak zorunda kalan öykü 
kahramanım için hayatının geriye kalanı yarım yaşanmış bir Çar-
şamba gününün tasa ve telâşı tarafından biçimlendirilecektir. Ne 
de olsa Çarşamba gününün yarısı olağan şekilde umutlarla yaşandı, 
gelgelelim diğer yarısı beklenmedik gelişmelerle apar topar ilerle-
di. Tutuklanacağını ve kaçması gerektiğini söylediler Medine’ye. 
Günün öteki yarısının söz verilmiş toplantılarına katılamadığı için 
bütün bir hayatı elinden alındı sanki. 

Siyahkalem Mehmet Efendi’nin karanlık yaratıklarının yeniden 
harekete geçtiği zamanlar... O yıllarda bölgede gözlenen çeşitli ha-
reketler, haklı veya hatalarla dolu da olsa, bir benliğin dağılmamak 
için sergilediği çırpınışın çeşitli ifâdeleri olarak da okunabilir. 

Tebriz, çoğumuzun hiç görmeden özlediği şehir, Harput gibi; an-
nem Suna Aktaş her iki şehri de özlerdi, efsanelerin, türkülerin 
oluşturduğu bir âşinâlık hissiyle. Harput’u, ağabeyim Ümit Ak-
taş’ın Elazığ’da çalıştığı 1980’li yıllarda gezdi, gördü. Ömrünün 
son yıllarında Tebriz’i görmesi de nasip oldu, ancak, hâfızası yeter-
li değildi artık efsanelerle bağlantı kurmaya. Annemde bu özlemi 
oluşturan sebeplerin arayışıydı belki de beni Tebriz yollarına düşü-
ren. Tebriz, bütün imgeleriyle, İslâm Âlemi’nin iki güçlü temsilini 
sürdüren Türkiye ve İran’ı birbirine yakın kılan şehirlerden biridir, 
İsfahan gibi, Konya ve Bursa gibi.
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 Bir şehir turist bakışıyla farklı görünür, içinde yaşayan için farklı. 
Varlığı savaşlar ve depremlerle parçalanırken kültürün öteki un-
surlarının katmanlarında gelişmeye devam etmiştir Tebriz; gezip 
dolaşırken fark ediyorsunuz. Tarihî eser mirası alanında meselâ 
İsfahan kadar albenili, gezmekle tükenmeyecek bir şehir değil. Bu-
nunla birlikte Göğ Mescid’in (Mescidi Kebud) depremlerden geriye 
kalan çinilerini incelerken nice tarih, edebiyat ve sanat kitabının 
sayfaları canlanır gibi oluyor gözlerinizin önünde. Bu etki bazen de 
bir insanla konuşurken gerçekleşiyor.

Görsel 1: Göğ Mescid (Mescidi Kebud),  
(Fotoğraflar: Cihan Aktaş arşivindendir).
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Kuşkusuz misafire düşkün bir şehir Tebriz, turisti misafir mertebe-
sine çıkaran bir ilgisi var halkının. Haydi, Azerbaycanlıların ifâde-
siyle “Mihriban” diyelim. “Tebriz şehridir ki canını canana kurban 
eder. Misafirin ayakkabısının tozunu gözüne sürme yapar...” diye 
sesleniyor Şehriyar, Şairler Kabristanı’na götüren yolun duvarında. 

Dört yüz kadar şâirin mezarının bulunduğu Şairler Kabristanı aşa-
ğı yukarı üç yüz sene kadar önce gerçekleşen büyük Tebriz depremi 
sırasında yok olmuş. “Haydar Baba” şiirinin şâiri Şehriyar, eskisi-
nin yerine yapılan bu kabristanda yatıyor. Kabristan sayısız şâir ve 
yazarın edebiyat tarihindeki yerini, hayat hikâyesini ve eserlerini 
tanımayı mümkün kılan galerilerle bütünlük içinde. Nizami’nin 
mezarı bu kabristanda değil, ancak heykeli var. Şehriyar’ın yanı 
sıra Pervin İtizami’den, Saib Tebrizi’den mısralar yazılıydı kabris-
tana getiren yolun duvarda. Bir şehir tarafından hatırlanmak için 
onu sevmek, özlemek niye yetmesin... Tebriz’i özleyerek geçirdiği 
yıllarına rağmen Medine Gülgün’e ait tek mısra düşmedi bu hatıra-
lar geçidine. Saat Kulesi’ne gitmeliydim.

Gülistan Bağı, Saat Kulesi Meydanı’yla Tebriz’in nabzını tutuyor; 
her zaman hareketli, nispeten telâşlı. Kulenin dibinde sayısız göl-
ge, yarım kalan cümlelerini hatırlatıyor Efser’in. 

Meydana giderken pasaj içinde bir aşevine uğrayıp “arpa aşı” iç-
tik gezi grubumuzla. Duvarda Şehriyar’ın fotoğrafı vardı, bundan 
cesaret alarak aşevinin hoşsohbet sahibine Medine Gülgün’ü sor-
dum. Tanımıyordu. Bazen insan yanıldığını fark etmek istiyor. O, 
Tebriz halkının iyiliği için mücâdele ettiğine yürekten inandı ve bu 
şehrin özlemiyle ayrıldı dünyadan, bu bilinsin istedim. Cevap ka-
çamaklı da olsa ilginçti: “Bu şehrin şâirleri çoktur.” Bir rüya mıydı 
gördüğüm, bütün bunları ben bir öyküde mi kurdum yoksa? Saat 
Meydanı üzerindeki bir sokakta bulunan bir çayhâneyi tarif ettiler: 
Dastan Çayhâne. Oraya pehlivanların yanı sıra edipler de gelirmiş. 
Tanıyan çıkabilirdi, gidip bulduk. Kadınlar pek girmezmiş bu çay-
hâneye ama Türkiye’den geldiğimizi söyleyince, buyur ettiler. Baş-
köşe, Tebriz baklavası, kakuleli çay, hurma, Türk sineması, diziler, 
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Görsel 2: Şâirler Mezarları.
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İstanbul, Cüneyt Arkın gibi film yıldızları, arabesk yorumcuları... 
Müşterilerden biri İran Devleti’nin Twitter ve Facebook sansürünü 
aşmak için bir filtre kırıcı program indirdi kız kardeşim Aynur’un 
telefonuna.

Görsel 3: Saat Meydanı.

Çok renkli, galeriyi andıran bir çayhâne, “Dastan.” Sahibi Rıza Bey 
önemli bir pehlivanmış, şimdilerde kendisi pehlivan yetiştiriyor. 
Oturduğumuz masanın karşısında, sağ taraftaki duvar çıkıntısının 
üzerine iliştirilmiş kâğıt parçaları dikkatimi çekti. Parası olmayan 
müşteriler için üç aylık süreli çay bağışlarının kayıtları olduğunu 
söylediler. Kâğıtlarda bağışlayanların isimleri yazmıyor. Hiç dilen-
ci barındırmadığı söylenen tutumlu şehrin kimseye borcu yok mu 
acaba? Kiyarüstemi bu kahveyi bilse bir film platosu olarak beğe-
nirdi, daracık alanın sürprizleri hiç bitmiyor, gelgelelim Medine 
Gülgün’ü tanımıyor çayhânenin çoğunluğu pehlivanlardan oluşan 
müdâvimleri. İçlerinden biri Rıfat Ilgaz’a rahmet diledi. Hababam 
Sınıfı’nı okumuş, filmini izlemişler. 
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Görsel 4: Destan Çayhânesi.

Şehrin her kesimden insanının toplandığı El Gölü’ne gitmeden ol-
maz. Bir taksiye bindik. Türkiye üzerine sorular soran şoförümüze 
de Medine Gülgün’ü sordum. Hayır, duymamış adını ama elbette 
o şarkıyı biliyor. Nereye mi gidelim, kime mi soralım? Lale Park 
AVM’yi tavsiye etti şoför; Türkiye’de yaşayan Tebrizli bir iş ada-
mına aitmiş. Şehrin zenginlerinin canı sıkkın (ve mekân sıkıntısı 
yaşayan) çocuklarının takıldığı alışveriş merkezlerinin benzerleri-
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ni Tahran’da görmüştüm. Ertesi sabah oraya uğramaya vakit bulur 
muyduk, emin değildim; daha Saat Kulesi’ne gitmedik. Bir grupla 
geziyorsanız, zamanın çoğunun telef olduğu hissinden kurtulamı-
yorsunuz; yine öyle oldu. El Gölü’nde epey oyalandık. Hatırladı-
ğım birkaç sahne: Dondurma yiyerek gölün çevresinde gezinen iki 
büklüm yaşlı bir kadın. Selfie çeken her yaşta insan. Genç bir kıza 
mektup vererek tanışmaya çalışan bir delikanlı. Yerel kıyafetleriyle 
gölün etrafında gezinen Kürt delikanlılar. Ay çekirdeği çıtlatarak 
etrafı süzen emekliler.

Medine Gülgün’den söz etmek için fırsatlar aradım. Hayır, tanımı-
yorlar şâiri ama elbette biliyorlar “Sen gelmez oldun” şarkısını. Saat 
Kulesi’nin etrafındayım şimdi; düşündüğüm gibi Alman mimarisi 
üslûbuyla yapılmış, ancak geçen zaman içinde restorasyon görmüş. 
Kahramanım, Çarşamba günü on ikiyi çeyrek geçe işte bu kulenin 
dibinde fedai arkadaşlarıyla bir araya gelecekti. Miting sonrası 
uğultusunda sözlerinin yeterince duyulduğundan emin olamamış-
tı. Çarşamba günü on ikiye on kala çıkıyordu dersten ve birkaç ar-
kadaşıyla on ikiyi çeyrek geçe Saat Kulesi’nin dibinde buluşarak, 
seminer vermek için kenar mahallelere giden gruba katılacaktı. 
Diğerleri gibi yemek ve üst baş değişimi için eve gitmesi gerekmi-
yordu. Atıştıracak bir şeyler alırdı bir büfeden nasılsa ve zaten üze-
rindeki fedâi giysilerini hiç çıkarmazdı. Sonra haber geldi: Tutuk-
lanmak istemiyorsa, kaçması gerekiyordu. Mücâdeleyi sürdürmek 
için bir an önce hareketten bir gruba katılıp terk etmeliydi İran’ı. 
Ailesini geride bırakarak yola çıktı. Doğduğu şehir Bakü’de ise kuş-
kulu bir sürgün olarak karşılanacaktı. Bir sürgün daha doğrusu bir 
sığınmacı olarak Tebriz’i özleyebildiği ve bu özlemi bir “yoldaş”a 
özgü imgelerle dile getirebildiği ölçüde meşrû olabilirdi şâir varlığı. 
İmgeleri katbekat örterek dönüştürüp kendini nereye kadar anla-
tabilirdi? Sık sık Tebriz, bazen Erdebil, dağların şahtalı karlı yolları, 
mahnı yarışına giren kızlar, kerpiç döçemeli “hayat”, dertli dertli 
çağıldayan Araz, Üçdere’de akan çay, Sehend’in üstünde bir tongal 
olma arzusu, Tebriz’in kuçeleri... Çâresizce iki türlü saate göre ya-
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şamaktı sürgünlük. Yıllar yılları kovaladı. Şiirle, özlemle, umutla 
geçti otuz yıl.

“Telefon hatlarında bir ses düştü dünyaya 
Telefon hatlarında birleşti ana-bala 
Bir ananın sesinde sanki üşüdü dünya 
Bir balanın sesinde göy ağladı az kala...” (Gülgün, 2010)

Şâirin Ebediyet Nağmem isimli kitabında yer alan bu şiirinde otuz 
yıl süren ayrılığın ardından ilk kez annesiyle telefonda konuşma-
sının hissiyatını okuyoruz. Otuz yıl sonra kurulan ilk cümle ne 
olabilir, ne söyler insan, akla önce ne gelir, başlangıç kelimelerinin 
ardından, Yarım Çarşamba öyküsünde o ilk cümlenin peşine düş-
müştüm. Soyut veya somut demirperdelerle koparılmıştır birbirin-
den İpek Yolu şehirleri. “Medine Hanım’ın ‘Telefon Hatlarında’ şiiri 
‘bir şiir sanatı numûnesidir. Bu şiir son derece kederli bir hâdise-
den söz ediyor. Şâir otuz yıllık ayrılık gamından sonra serhed arka-
sında olan annesi ile telefonla konuşabilmek saadetine erişir.” diye 
yazıyor Resul Rıza, Ben Bu Ömrü Yaşadım (1978) kitabının sunu-
şunda. (Gülgün, 2010) Resul Rıza’ya göre Gülgün’ün şiirinde vatan 
sevgisiyle ince lirizm birbirini tamamlıyor, hatta husûsî bir zarafe-
tin, hafifliğin anlamdaşı olarak “kadın lirizmi” ifâdesini kullanıyor, 
Azerbaycan’ın bir diğer ünlü şâiri Nigar Refibegli ile evli olan Rıza:

“Döneydim o Tebrizli günlere 
Arzularım goncasından çıkaydı 
Saçlarıma yaz yağmuru yağaydı...”5

Şiirdeki hissiyat Resul Rıza’ya Azerbaycanlı şâirler Heyran Ha-
nım’ın, Âşık Peri’nin, Natevan’ın, Kemine’nin, Âşık Besti’nin ya-
ratıcılığından süzülüp gelmiş gibi görünür. Bu şiirden söz edince 
“Azerbaycan halkının kahraman kızı” Merziye Üskuyi’yi de hatır-
latmadan geçmez Rıza. 

5 2011 senesinde Bakü’de yapılan tören matbulaştırılmış ve “Firidun Bəy Köçərli 
adına Respublika Uşaq Kitabxanası”nın resmî internet sitesinde yayınlanmış. 
http://www.clb.az/files/mv/MEDINE.pdf Kütüphanenin resmî sitesi: www.
clb.az 



242

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

2011 yılında Azerbaycan’da merhum şâirenin 85. yaşı dolayısıyla 
çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda gerçekleşen, kitapları-
nın sergilendiği bir çocuk kütüphânesi programının açılış konuş-
masında mücâdeleci kişiliğinin lirik şiirlerine yedirilmesi başarısı-
nın altı çiziliyor.

Terk etmeye mecbur kalanın dönüşü hiç bitmez; Medine Gülgün 
birçok şiirinde Tebriz özlemini yazdı, geride bıraktığı annesi için 
duyduğu özlemle birlikte. Ayrılık, ölüm, gurbet, hasret... Bu kav-
ramlara ilişkin imgeler mücâdele sorumluluğu vurguları eşliğinde 
iç karartıcı ve yıkıcı olmaktan uzaklaşır Gülgün’ün şiirinde. Şâir ne 
yazarsa yazsın, Ben Bu Ömrü Yaşadım’ın sunuş yazılarından birinde 
imzası olan Bahtiyar Vahapzâde’nin altını çizdiği gibi “muhabbet” 
hissine çağırıyor. 

İstediğimiz kadar planlı programlı olalım hayat ve yazgı son nok-
tanın sahipliğine izin vermiyor. Sahici hikâyelerin önü bu nedenle 
açık, “üç nokta” bu nedenle “nokta”ya göre daha kesin ve inandırı-
cı... 

Yıllar sonra yine oradayım, Saat Kulesi’nin yanı başında. Kahrama-
nım Efser’i kulenin dibinde beklerken görmeye çalışıyorum. Kaç-
mak zorunda kalmasaydı Çarşamba gününü nasıl geçirir, ömrünü 
nasıl tamamlardı? Bölünmek için hep bir sebep var, sohbetler hep 
yarıda kalıyor. Dinin ve sanatın öğrettiği umut, kervanı yolda dü-
zene sokma ve komplo teorileri tarafından yutuluyor.

Mübâdele, Kapitalizm ve Siyahkalem Figürleri

Ahçik ile Sıtkı kavuşamadı. Sonra insanların kökenleriyle utandı-
rıldığı yıllar geldi. 

“Kim savunursa savunsun geçmişinizi 
kendi ellerinizle bozdunuz kendi güzelliğinizi 
benimse söylemekten başka çârem kalmadı”

diye yazıyor Mengüşoğlu, “Cila, Kül ve Kefen” şiirinde.
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Siyahkalem resimlerindeki kaos yeniden canlanıyor kendi hikâye-
lerini hor görüp de ellerin rüyalarının peşine düşmenin yollarında. 
Kuşkusuz beton tarlalarının da bir şiiri olmalı, selam ile görülen, 
gösterilen; insan hissetmeden, düşünmeden yapamaz çünkü. Terk 
edilmesi gereken, mârûz kalma hâlinde ikamet. Büyüme aslında 
nasıl bir büyüme olmalı? “700’lü yıllarda İslâm’ın yayılması Nil-A-
mu Derya Bölgesi’nde boydan boya ‘büyük bir kültürel canlanma-
ya’ ve ayrıca ortak bir yüksek kültürün oluşmasına yol açtı”; Jack 
Goody Rönesanslar’da anlatıyor (Goody, 2015: 118). Merkezîleşmiş 
imparatorlukta ticâret, toplumun mâlî temeli olarak yağmanın ye-
rini almaktaydı. İç kesimlerde İpek Yolu üzerinden, suyoluyla da 
Hindistan, güneydoğu Asya ve Çin’le ticâret yapılıyordu. Değiş to-
kuş ekonomisinin büyük ölçüde küçüldüğü Avrupa’yla karşılaştırıl-
dığında İslâm dünyasında ticâret çok geniş bir hacme ulaştı (Brau-
del, 1995: 94). Mal kadar mâlûmat alışverişi de yapılıyordu, güvenli 
hâle getirilen ticâret yollarında. Farklı yorumları bir arada tutan 
bütünlüğü yorgunluğa sürükleyen ve devinimi sağlayan bağları 
seyrelten süreç nasıl başladı? Haramiler nasıl olağandışı bir artış 
gösterdiler de ticâreti geri çekilmeye zorladılar? Braudel, mübâde-
lenin doğrudan yürütüldüğü pazarlardan oluşan, “iktisâdî hayat” 
olarak da adlandırdığı piyasa ekonomisinin kapitalizmin tekeller 
yoluyla piyasaya egemen olmasıyla birlikte giderek geri çekilmeye 
başladığını anlatır. Sıradan insanların saydam, düzenli, öngörüle-
bilir ve alışılagelmiş faaliyet alanlarında gerçekleşen küçük kârlar, 
özgürleşme, hakîkî arz ve talebin otomatik fiyatlanması, denetimli 
rekabet, teminatı hegemonik güç olan kapitalizmin spekülatif, göl-
geli yâhut kesif, istisnâî kârlara dayalı, cangılı andıran, fiyatların 
güç ve kurnazlık tarafından empoze edildiği, denetimi ve rekabeti 
ortadan kaldıran mücessem yapısının tasallutuna hazırlıksız yaka-
lanmış olmalıydı.

Harami ise işte düzenin bozulduğu yerde oluşan kargaşanın gadre 
uğramış ya da hırsları yüzünden her şeye göze alıp zalimleşebilen 
figürüdür. Şimdi Siyahkalem resimlerindeki tekinsizliği ve gölgeli 
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yaratıkları daha iyi anlamlandırabiliyoruz. Tanımlamanın zorlaştığı 
noktada sanatçı devreye giriyor ve âdeta çizgileriyle tarihi yazıyor. 
Beton yığınlarında tesâdüf eseri açan çiçekler bir umut uyandırsa 
da selamdan uzaklaştırıyor, insanların türdeşiyle yüksek duvarla-
rın arkasına çekildiği siteler. Tanışma, söyleşi ve kaynaşma yolları 
tıkandığında kültür nasıl kendini tazeleyebilir? Mengüşoğlu, Şehir 
Yollarında Bir Şair Gezgin’de çözümü nerede aramamız gerektiğine 
dâir tespitlerde bulunuyor: “İnsanları tek tipleştiren eğitim mode-
linden vazgeçilmelidir. Her biri biricik yaratılmış bulunan insan-
ları, nasıl birbirine benzetme çabası vahim sonuçlar doğuruyor ve 
insanı ortadan kaldırıp robotlar hâline dönüştürüyorsa, şehirlere 
revâ görülen tek tipleştirme de aynı faciayı ortaya çıkartmıştır.”

Öğrenmeye ve Selama Açıklığın Şehri, Bursa

Bir şehri çoğu zaman dış düşmanların değil aptal, câhil, duyarsız, 
tembel hemşerilerin kirletip; anlamsız ekler ve çıkartmalarla, do-
kusuna uymayan yapılarla ve işlerle işgal ettiğini hatırlamamızı 
istiyor Mengüşoğlu, en kötü ve tehlikeli tahribattır bu. Böylesine 
—bir süreliğine yerlileri tarafından gizlenen— bir âkıbete uğramış 
şehirlerden biridir Harput. Hatıraların ve efsanelerin, türkülerin 
ve şiirlerin şehri, hiç unutulacak gibi değildir ve Mengüşoğlu ona 
denk bulduğu için Bursa’ya yerleşmeye karar vermiştir. Şehirle iliş-
kisi sahici, dostane olmalıdır ki bir söyleşi sürdürülebilsin. Bir şehir 
dokusunu bozmaya dönük müdâhalelere rağmen nasıl ilham kayna-
ğı olmaya devam edebilir? “Şirin bir intizamsızlık”: Bursa Çarşısında 
Kervan Eğledim’de yer alan bir yazısının başlığına uyarlayacak kadar 
yakın bulduğu bu ifâde, Besim Darkot’un Bursa üzerine bir met-
ninden alınmıştır.6 Mengüşoğlu, zaman içinde belediyelerin “gayrı 
nizami, ufuksuz, vizyonsuz yerleşim çabaları”na göz yummalarının 
bu intizamsızlığı “şirin” olmaktan çıkartıp azaba dönüştürdüğünü 
dile getiriyor aynı yazıda ve Darkot’un metni üzerinden tartışmaya 

6 Mengüşoğlu’nun yorumladığı “Şirin bir intizamsızlık” ifâdesini Besim Darkot, 
“Batılıların hazırladığı” İslâm Ansiklopedisi’nin Bursa maddesine yazdığı yazıda 
kullanıyor.
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devam ederken, yazarın “ilk intibaın sihri, şehrin içine girilince de 
zail olmaz,” şeklindeki tespitini şöyle yorumluyor: “Yani seyyahın 
Bursa’ya gelirken uzaktan algıladığı muhteşem silüet, şehrin mer-
kezine girildiğinde onu sükûtu hayale asla uğratmayacaktır. Peki, 
bugünkü seyyahlar bakımından düşünüldüğünde durum ne mer-
kezdedir?” Mengüşoğlu, seyyahın intibalarında “Kent Meydanı” 
AVM’sinin ve Doğanbey Konutları’nın Uludağ manzarasını ve Ulu 
Camii minaresini geri plana düşüren olumsuz etkisini hatırlatır. 

İstanbul’un güzide semtlerinde geçen yılların ardından Bursa’ya 
taşınmasında her şeye rağmen varlığını hissettiren bu “şirin inti-
zamsızlığın” payı büyük ve işte, kırk yıldır da bu şehirde yaşıyor. 
“Canından bir parça olduğu” sevgili annesi Fikriye Hanımefendi ve 
“canının bir parçası olan” sevgili oğlu Yasir bu topraklarda yatıyor. 
“İki kabrim bulunuyor bu şehirde ve artık kesinlikle yerlisiyim bu 
şehrin,” diye yazıyor yukarıda belirttiğim yazıda.

Bir şehirli olmak, kendisine kucak açan, her açıdan besleyen o şeh-
re ne verebileceği üzerine sürekli düşünmeyi gerektirmez mi?

“Ben de şu Bursa’ya geldim geleli 
Dokunursan ağlayacak hâlim var 
Ömrümün çoğunu ona vereli 
Bursalıyım, burada iki kabrim var 
Ben de şu Bursa’ya ne diye geldim 
Harput toprağından hediye geldim...”

Şimdilerde Bursa ve edebiyat dendiğinde evvelâ Mengüşoğlu’nun 
adı geliyor aklımıza, ancak orada yerleşip kalmadı şâir ve yazar ola-
rak. Bir İpek Yolu şehrinden diğerine taşıdığı imgelerin düşüncele-
rini zamanının olgularıyla ele alıp yöneldi Anadolu şehirlerine. Ku-
şağından birçok edebiyatçının kendini korunaklı ortamlara çektiği 
dönemlerde ilden ile dolaşıp şimdi peşine düşülmesi gereken ce-
vaplar üzerine zihin konforlarını bozan konuşmalar yapıyor. Vahiy 
ve Sanat’ta ise şu gerçekliği göstermeyi hedeflediğini düşündürür: 
Büyük sanatçılar rol yapmaz, eksiklerinin peşinde giderler. Eksik 
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olan her zaman başka bir şeydir, dönemini lâyıkıyla anlamak ve 
yorumlamak için de bir öyle bakmalı meselelere bir de böyle. İpek 
Yolu kervanlarının henüz tamamını bilmediğimiz ama şâirin sezdi-
ği ne çok söz, âhenk, tat ve renk ve ne çok kaygı konusu onun yoru-
munda yeniden hayâtiyet kazanıyor. Harput’ta çocukken yenilmiş 
yoğurdun tadıyla eşitlenen bir yoğurt tadı, hayran kılan bir selam 
ifâdesi, şeftali bahçeleri, derin kuyulardan fışkıran sular... Kabirleri 
kalmıştı Harput’ta ve “eğer hayatı devam edecekse” Bursa’da ya-
şamayı öylesine istiyordu ki duası kabul oldu. Selamı unutmamış, 
yolcuların hemen hemen tamamının dolmuş taksilere “selamün 
aleyküm” diye bindiği şehirdir Bursa.

Bir tekrardan bir taklitten ibaret olmayan sanat da aslında hayat-
tan eksilen selamın peşinde değil midir? 60’ların kentsel dönüşüm 
geçiren New York’unda güncel sanatçı için yaşlı bir insanı artık 
bütünsel olarak algılayamadığı caddeden karşıya geçirmek sanat-
sal bir performanstır. Resmî tarihlerin göstermediğini sanat gös-
teriyor, fakat böyle bir serimleme tarihin karanlıklarında gözden 
kaybedilebiliyor da... Hani, selamı hüneri öğreten ipek yüklü ker-
vanların havzasında harami ve eşkıyalar nasıl oldu da hâkim oldu 
imgelere? Ressamlar ve nakkaşlar abartıyor muydu, türküler yanı-
lıyor muydu, şiir hayatın gerisine mi düştü? Elimize ulaşamayan ne 
çok açıklaması var tarihin! 

Çıldıran tabiat, çığırından çıkmış hayvanat hatta insanlık bahçe-
si... İpek Yolu’nun XV. yüzyıldaki bazı kesitlerini yansıtan Siyahka-
lem figürleri XX. yüzyılda Ferşçiyan’ın daha mûtedil figürlerinde 
belirdi; o figürlerin daha taşkın hallerini XIX. yüzyılda Rosetti’de 
izlemiştik.

“Ve aklın ırmağı kurumuş suyu tükenmiş 
benziyor gülünç bir asya sakallısına 
çünkü şiir 
o kötümserlik çığırtkanı  
çok oldu gümüş hançerini  
toprağın altına gizleyeli  
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silahı şimdi kardeşim  
asya’da son harami atlarının  
düşen nallarından yontmalısın...”

Kötümser görünür şiir, olguları özünde göstermeden edemediği 
için, aslında sanat da öyle değil midir? Şâir, dostlukla, acı söyler. Ka-
osun sebepleri bilinmeden onu anlamlı bir düzene dönüştürmek 
nasıl mümkün olabilir? 

Bütün o bereketli zamanlara ne oldu, kurulmuş düşler gerçekte 
hangi büyük boşluklara karşılık geliyordu? Şâir, bazen yapayalnız 
sorgulamayı sürdürmelidir, yaşayan bir ölü olmamak bunu ge-
rektirirdi. Medine Gülgün şiiri, yarım bırakılanın yasında bir dil 
kurmaya mecbur bırakan bir atmosferde hâlâ neşesini korumanın 
sebeplerini düşündürür. Mengüşoğlu şiiri ise yorum üşengeçliği 
yüzünden yanlış anlamaya açık bırakılmış olanı şimdiki zamanın 
atölyelerinde tartışmaya çağırır. 

Düşüncenin Helâl Kazançla Bağı

Harput’un, Elazığ’ın ve Malatya’nın ardından İstanbul’da yaşadı, 
İstanbul Hikâyeleri’ni yazdı Mengüşoğlu. Biz bu şehre ne yaptık, bir 
şehir kaybolurken neredeydik, bütün bu gerçekleşenler kaçınılmaz 
işler miydi? İşitip de unuttuğumuz kayıplar, hayaletimsi insanlar, 
hatırlamaktan kaçındığımız faciaların kurbanları, Siyahkalem re-
simlerini yeniden getiriyor önümüze. Siyahkalem Mehmet Efendi 
üzerine çok net bilgilerden söz edemiyoruz bugün, oysa resimleri 
çok kapsayıcı bir çabanın ürünleri. İpek Yolu veya başka bereket-
li alanlarda, parçalanmalarla dağılmış alanlarda erişemediğimiz 
başka Siyahkalemler de olmalı. Heratlı ressamın Maveraünnehir 
havzası için yaptığı tasvirler, ancak sanatçının sezdiği bir dönüm 
noktasına dâir yığılmış endişelerin dışavurumudur. Sürekli hare-
ket hâlindeki korkutucu figürlerin ellerini kollarını bağlayan pran-
galar gerçekte neyi anlatıyor? Bolluk bereket zamanlarını yaşamış 
havzalarda cirit atan devler ve cinler, çalgı çalan demonlar hangi 
ihmal ve istismarların zorunlu kıldığı büyük ve sarsıcı değişime 
karşılık geliyor?



248

PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN ŞEHİR DÜŞÜNCE MERKEZİ

Tahrip sadece savaşla gerçekleşmiyor, dilde başgösteren yoksulluk 
göz göre göre dağılmaya götürüyor. Başka tecrübelerin kavramla-
rını ve etütlerini dönemler boyunca hiç sorgulamadan tepe tepe 
kullanıyor, sonra da bu kavram ve etütlerde varlığımıza dönük bir 
tehdit olduğunu öne sürüyoruz. Öyleyse niye kendi kavramlarımızı 
oluşturmuyor veya bu kavramlar zaten varsa kullanmıyoruz? “Dü-
şünmek farzdır” diye hatırlatıyor Mengüşoğlu, bu hatırlatmayı is-
mine taşıdığı kitabında ve aslında bütün kitaplarında. Düşünmek 
aynı zamanda engin bir denizde sürekli kulaç atmak. Devinimin iki 
kaynağı, hâfıza ve şimdiki zamanın bilinci. 

Benim ve senin ipek yüklü kervanlarımız yok ama kelimelerimiz, 
yüreğimiz, peşinde olduğumuz fikirler var. Nerede ilerliyorsa dü-
şüncemiz orada olalım, nerede kilitleniyorsa dilimiz, sorguyalalım 
heveslerimizi. İstanbul’da severek yaşamış, “İstanbul Hikâyeleri”n-
de şehri adım adım keşfin ayrıntılarını konu edinmiş bir edibin 
yerleşmeyi sürdürme imkânları varken başka bir şehre taşınması 
olağan bir tercih değildir. 

 “Bursalı Olmak Uğruna” başlıklı yazısında, bir arkadaşının Ulu 
Camii’nin hemen altında yer alan sıra dükkânlardan birisindeki 
“İpek Ticaret” isimli dükkânında gerçekleşen buluşmaları, “İpek 
Yolu’ndan Bursa’ya, İpek Ticaret’ine ulaşmıştım” diye anlatıyor 
Mengüşoğlu, Bursa Çarşısında Kervan Eğledim kitabında. “Düşün-
me, tartışma, öğrenme ve okuma” ortamı aramakla helâl kazanç 
birbirini gerektiriyor, birbirine yol açıyor. 

Yerleşme sürecinin önemli bir hasılası Kelime dergisiydi, bunun 
yanı sıra, ortağı Ahmet Gevaşlı’yla birlikte, tamamı eksik gösteri-
len suni ipek iplik gramajı düzenine teslim olmayıp iplikleri gerçek 
gramajıyla satışa sunma faaliyetini de gerçekleştirdi Mengüşoğlu. 
Daha sonra birçok firma onları takip ederek bu yanlışı düzeltti. 
Arabayatağı semtindeki kırka yakın işçinin çalıştığı atölyede hakîkî 
ipeğin soyu tükendiğinden floş/viskos denilen suni ipekten “ça-
maşır ipeği” diye bilip kullandığımız nakış iplikleri üretiyorlardı. 
Tülbent kenarlarına oya yapılan naylon masura imalatları da var-
dı. Ham iplik temin edip onu büküyor, büyük çileler hâline geti-
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rip boyuyorlardı. Sonra da küçük çileler hâlinde çamaşır ipeğine 
dönüştürüyorlardı. XIX. yüzyılın başlarında gerçekleşen, sanatta 
modernitenin öne sürdüklerini tartışmak üzere şiiri hayatla buluş-
turmaya dönük “plastikleşme” hareketini getiriyor akla bütün bu 
girişimler: Ranciere’e göre şâire artık bir hikâye veya kendi duygu-
larını anlatmayı bıraktıran, böylelikle de yazının plastikliğini keş-
fettiren şey, “sanatsal olmayan” diye görüleni sanata dönüştüren 
—hiç de yalıtık olmayan— yüzeye yakınlığıdır. “Mübadele yüzeyi” 
göstergeleri formlara, formları eylemlere dönüştürür. “Son tahlilde 
‘sanatsal olmayan’ hayatı kuran formlardan da ayrı değildir.” (Ran-
ciere, 2020: 15).

Üretilen malı taşıyıp satmak üzere şehirlerarası satışlara çıktıkla-
rında yakın arkadaşları da yol arkadaşlığı için katışıyorlardı kerva-
na. Kar fırtınası yüzünden geri döndükleri oldu, ucuz kurtuldukla-
rı bir kaza yaşadılar.

Ve her zaman, kervanın her hareketine ve molasına, selamlaşmaya 
ve sohbete karışırdı rahmetli Yasir’in adı. İstanbul’da 28 Şubat’ın 
hedef aldığı öğrencilerin gerçekleştirdiği en etkili eylemlerinden 
birine katıldıktan sonra polis şiddetine mârûz kalmıştı Yasir. Çok 
iyi futbolcuydu, dergi çıkarmaya hazırlanıyordu ve birdenbire hâl-
siz düştüğü fark edilecekti. 

Mengüşoğlu, Yasir’i için de daha fazla Bursalıdır artık. Yasir’i hatır-
latan ne çok sahne vardır bu şehirde... 

En büyük göçmen şehri Bursa ve Osmanlı ahâlisini bağrına basma 
özelliğiyle İstanbul dışında bütün şehirlerden daha fazla Osmanlı-
dır, Mengüşoğlu’na göre. Osmanlı ahâlisini buluşturan zengin söy-
lemlerin yanı sıra mescitler ve kadim mahalleler, kültürel süreklili-
ğin unsurları Emirsultan Camii ve benzeri camileri kuran ruh, dinî, 
şekillere indirgemez; şekilleri anlamlı kılan, hayattaki karşılıklar-
dır. Ataların ocağına sadâkatini korumak, Fransız sosyalist lider 
Jean Jaures’in dile getirdiği gibi, “Atalar ocağından külleri değil, 
tersine ateşi taşıyıp geleceği aydınlatmak demektir.” Sönmemesi 
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gereken bir ateş nasıl korunur? Jaures’e göre bir nehir ancak denize 
doğru aktıkça kaynağına sadık kalabilir (Garaudy, 1990: 71-192).

“Kardeşlik,” diyordu Dostoyevski Batı Notları’nda, “çıkar gözet-
mezliktir.” Cinler’in yazarı, Avrupa’nın kardeşliği bilmediğini söy-
lüyordu. “Bir gün bilecek miyiz?” diye sorar “Konukseverlik Üstü-
ne”nin yazarı da... 

Biz bildiklerimizi unutmamayı başarıyor muyuz? Karşıtlıkların ze-
mini öğretici mekânlara dönüşmediği takdirde yaratıcı hamleler bir 
adım sonrasına nâdiren ulaşıyor. Avrupa Birliği’nin pazar ve ucuz 
iş gücü kaynağı olmaya götüren şartları betonla örtbas ettiğimiz 
ölçüde gençlerimiz de göç yollarına düşmeyi sürdürecek. 

Bursa üzerine kitaplar yazarak bu şehrin bir Avrupa kenti marka-
sına boğulmak istenmesine itiraz eder Mengüşoğlu. Bursa bütün 
câzibesiyle dünyayı unutturacak bir şehir gibi gelir, bunu Mehmet 
Said Çekmegil’den de duymuştur. Bursa’da yaşasa da —her şeye 
rağmen— Harputludur hâlâ, bu konuda direnir, hatırlamayı unut-
mak istemediği için.7

“Her şeye rağmen”deki vurgu ne çok söyler... “Her şey” bir açıdan 
“Harput”tur ve Bursa ise tıpkı aile gibi kucak açıp taşıyabilir. “Her 
şey” aynı zamanda Yasir’dir ve Yasir de babasının yası tutulama-
yanların yası açısından neşesini korumasını isterdi. Hatırdan çıka-
rılamayacak bu istek sebebiyle de Bursa’ya verebilecekleri üzerine 
düşünürken ıhlamur çiçeği mevsimini kaçırmamaya çalışır, çınara 
haksızlık etmek istemez, kestaneyi asla unutmaz. Bursa’nın lodo-
sunda uyuşukluğa karşı dinamizm aşılayan uğultudaki sözleri seç-
mektedir. “Bu şehrin yerlisi olmaya, hemşehrisi olmaya geldim,” 
diye yazar. Gelgelelim onun şehir zevkinde Selçuklu veya Artuklu 
karakteri ağırlık kazanmaktadır. 

7 “Hatırlamayı unutma”, Carel Bertram tarafından Türkiye Cumhuriyeti şehircili-
ği ve mimarisinde bir amnezi hâli eseri olarak ifâde edilir. Amnezi: Tıp dilinde 
belirli bir zaman dilimini kapsayan bir hâfıza kaybını anlatmak için kullanılır. 
Carel Bertram, Türk Evini Hayal Etmek, Çev. Mehmet Ratip, İletişim Yayınları, 
2012. s. 307.
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Bir şehrin diğerine hediyesi, o bildiğimiz kadim cömertlik, inceli 
kalınlı bağlarda gerçekleşen etkileşimlerle bir bütünlük kültürü 
oluşturur, dört bir koldan medeniyeti beslerdi. Bir İpek Yolu şehri 
diğerine bir kelime, bir İpek Yolu şehri sanatçısı bir başka şehrin 
sanatkârına bir soru zinciri gönderirdi. Ticârî faaliyete estetik bir 
ifâde kazandıran kültürel ağ, emeğin hakkını gözeterek hayâtiyeti-
ni koruyacağının farkındaydı.

Bir insan nasıl özlenir, bir kervan nasıl beklenir, bir türkü nasıl ta-
şır bir dünyayı yılların ötesine... İran’ın ilk modern okulu “Rüştiye” 
adıyla 1888’de Tebriz’de açıldı. İran’ın ilk matbaası 1875’te yine bu 
şehirde faaliyete geçti. İlk modern roman, Ahundzâde imzasıyla 
1812’de Tebriz’de basıldı. İlk sağır ve dilsiz okulu (1927), ilk sinema 
(1900) bu şehirde açıldı. Modern şiirin ilk örnekleri de Mirza Taği 
Han Refet ve Mirza Cafer Hamineli gibi Meşrûtiyet Dönemi şâirleri 
tarafından bu şehirde kaleme alındı. 

Tebriz, Medine Gülgün’ün bildiği şehir olmaktan uzaklaştı birçok 
açıdan, nüfusu arttı, etrafına doğru betonlaşarak büyüdü. Demir 
Perde 8 Kasım 1989’da yıkıldı, Medine Gülgün ise 17 Şubat 1991’de 
Bakü’de vefat etti. Muhakkak ki Tebriz’e, annesinin ve babasını zi-
yarete gitmeyi düşündü, hayal etti, diledi, ancak gerçekleşemedi bu 
ziyaret. Eşi Balaş Azeroğlu anlatıyor: 

Medine Erdebil’e gitmek istiyordu, ama gidemedi. Medine’nin kız 
kardeşi Bakü’ye geldi ve Medine’nin yanında iki hafta kaldı ve sonra 
Erdebil’e geri döndü.  Sonra ben Erdebil’e tek gittim. Medine o za-
man yeni vefat etmişti ama vefat ettiğini annesine ve babasına söy-
lemedim. Ölüm haberini gizledik annesinden babasından ama İran 
gazetelerinde ölüm haberi yazıldıktan sonra annesi babası gazete 
üzerinden bu bilgiyi aldılar. Sonra ben yine Erdebil’e gittim ve onlar 
beni hep oğulları gibi karşıladılar.8

Hiçbir şey boşu boşuna yaşanmadı, şiirler, şarkılar, romanlar, öy-
küler boşu boşuna yazılmadı.

8 Balaş Azeroğlu eşi Medine Gülgün’ü anlattığı video: https://www.youtube.
com/watch?v=MyfhAxn2nRo
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Hayatın bazı sorulara cevabı geç veriliyor, özlemin gücü her şeye 
yetmiyor, tutku ise öğrenilebilir bir şey değil ve olduğu kadarıyla 
korunması büyük çaba gerektiriyor. 

Medine Gülgün’ün “Apardı Seller Sara’yı” başlıklı şiirinde toplum-
sal bilinçaltının imgeleri bildiğimiz bir hikâyeyi hatırlatacaktır. 
Konum farklarını siler geçer aşk, ne var ki sürebilmesi için kavu-
şamama yönünde oluşur. Han Çobanı, Arpa Çayı, Mugan ve küçük 
yaşta annesini yitirmiş, “Bey” babasının büyüttüğü Sara kız... Gü-
zeller güzeli genç kız bir bağ dönüşü Han Çoban’a rastlar, birbirle-
rine vurulurlar. Oba’da çok sevilen, yiğitliği dillere desten olan Han 
Çoban elçi gönderir Sara’nın babasının sarayına. Ümit Bey kızına 
çok düşkündür, ayrılmaya kıyamaz ama neticede kızının mutluluğu 
için rızasını bildirir. Her şey nasıl yolunda gidebilirdi ki efsaneleşen 
bir aşk hikâyesinde? Düğün kervanı “coşup taşan” çaydan geçerken 
sular seller Sara’yı alıp götürüyor. 

Bir türkü mısraı, bir kilim deseni, bir sandık motifi, bir destan im-
gesi yüzyıllar boyunca oluşturulmuş neşeli üretkenliğin yollarında 
hâlâ dolaşmakta, somut ve soyut demir perdelere, kanlı sınırlara 
rağmen. Kervanlar kuzeyde Tebriz, Erzurum ve Tokat hattı ve gü-
neyde Halep, Konya, Kütahya hattı üzerinden ham ipek ve diğer 
kumaşların yanı sıra kültürel birikimleri de taşıdılar. Değiş tokuş 
ekonomisinin Hindistan, Çin, Bağdat, Batı Afrika ve İspanya’yı 
içine alan geniş faaliyetinin sadece ekonomiyi değil entelektüel 
etkinlikleri de geliştirdiğini anlatıyor Goody (Goody, 2015: 119). 
289x733 metrekarelik bir alanda yer bulan bir İbrişim Çarşısı, yir-
mi dört kervansaray, beş bin beş yüz dükkân ve mağaza, kırk türlü 
çalışma alanı, otuz cami ve mescit, beş hamam ve on iki medrese, 
dünyanın en büyük kapalı çarşısı olduğu dile getirilen Tebriz Kapalı 
Çarşısı’na bin yıllık tarihî boyunca konup göçmüş kervanlar üzeri-
ne bir fikir verebilir.
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Görsel 5: Kapalı Çarşı.

Bir zamanlar mevsim başladığında Bursa, bin deve yükü ipek gön-
derirmiş Suriye’ye. Halil İnalcık’ın Türkiye Diyanet Vakfı İslâm An-
siklopedisi’ne yazdığı Bursa maddesinden öğreniyoruz: 

“1501’de Floransalı Medici ailesinin ticârî temsilcisi Maringhi, 
ipeğin bir yükünün 70-80 duka kâr sağladığını belirtir. 1479’da 
İran’dan ithal edilen ipeğin değeri 150.000 Venedik altınına ulaş-
mıştı. Bu ipeğin çoğu mahallî ipek dokuma tezgâhlarında tüketili-
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yordu. 1502’de Bursa’da 1000’den fazla dokuma tezgâhı bulunu-
yordu. Bunların çoğu özel teşebbüs elinde idi ve müreffeh bir şehirli 
zümresini ortaya çıkarmıştı.” 

İnalcık, bu tezgâhlarda çalışan kölelerin süreç içinde azad edilip ve 
daha sonra müteşebbis olacak şekilde desteklendiğini de anlatıyor. 

Uludağın eteklerinde yerleşik şehir son otuz yıl içinde Batı yönün-
de gelişirken, yepyeni ihtiyaçlarına Bursa Çarşısı’nın cevap vereme-
yeceğini düşünen genç kuşakların rağbetine güvenilerek pek çok 
modern alışveriş merkezi yapıldı. Mengüşoğlu aynı gençlerin bir 
tatminsizlik hissiyle Bursa Çarşısı’na koşmaya başlayacaklarından 
şüphe etmiyor. Hatta daha şimdiden “modern hayatın mabedleri 
olan süper marketlerin” gençlere yetmediğini anlatan göstergele-
rin altını çiziyor. Tüketim sarhoşluğunın sonunda iç dünyalarda 
verilen savaşların ardından gençler fıtratlarının sesine kulak ver-
meye başlamışlardır. “İş bu sebepten en azından biraz soluklanmak 
maksadıyla Koza Hanı’nın, Emir Hanı’nın, nihâyet Pirinç Hanı’nın 
orta yerindeki çınar ağaçları altına sığınmışlardır. İnsanlar yeniden 
Bursa Çarşısı’na dönmektedir,” diye vurguluyor kanaatini. Kübist 
ressam Cemal Tollu’nun çizgilerinde “hep bir aradalığı” bir sükû-
netle yansıtan Koza Han’da yeniden koza ticâretine denk bir faa-
liyet düşünülebilir mi? Bursa Çarşısında Kervan Eğledim’de yer alan 
“Ben de Şu Bursaya Hicret Edeli” başlıklı yazısında Mengüşoğlu, 
devâsâ yapılar için kesilen dut ağaçlarını hatırlatıyor. İpek böceği-
nin rızkıdır dut oysa, böyleyken dut ağaçları azalırken, bir zaman-
ların ipek şehri devâsâ yapıların yükseldiği uydurma meydanların 
kentine dönmüştür. “Dut bitti, ipek bitti, böcek bitti, biz bittik,” 
der, her zamanki iyimser diline uzak düşen bir kesinlikle.

“Aklım kamaşıyor benimse 
‘ağaç kökünü kemirmek kadar zor’ 
bu yalnızlık 
kabuk mu bağlıyor halkın 
hayır milletin yüzü 
bulsam 
küçük bir alâmete rastlasam...” 
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diye dile geliyor, yine “Cila Küf ve Kefen” şiirinde, aynı endişe.

Ne yapmalı, öyleyse ne yapılabilir; Çernişevski’nin ve Ali Şeriati’nin 
sorusunu Mengüşoğlu da sorar. Bir cevabı hazırlayan uzun konuş-
malar için Anadolu’yu karış karış dolaşıp konferanslar verir, Bal-
kanlar’a, Kafkasya’ya yönelir. Bugünde yaşayarak uzanır geçmişe, 
bir zamanlar yaşanmışların, yaşamış olanların tecrübelerinde şim-
di olup bitenlerdeki iyiliklerin ve hataların sebeplerini göstermeye 
çalışır. Şikayet edip durmanın da kendi kusurunu örtmenin gizli 
bir silahı olduğunu düşünür ve Peygamberimize (s.a.v.) atfedilen 
“Yarın kıyamet kopacağını bilsen dahi elindeki fidanı dik!” şeklin-
deki hadisi hatırlatır.

2016 yılı Nisan ayı sonlarında İbrahim Paşa Kültür Merkezi’nde, 
sevgili Devrim Çolak Soysal’ın yönettiği Şiir Kıraathânesi’ne katı-
lıp “Füruğ’un Ağır Kamerası” başlığı altında konuşmuştum. Men-
güşoğlu bu merkezde 2013’ten beri düşünceyi hareketlendiren, 
edebiyatı biçimsellikten ve keyif parantezinden kurtaran program-
lar yapıyor. Sahi, Füruğ en çok bilinen belgesel filmi Ev Siyahtır’ı 
Tebriz’deki bir cüzzamlılar evinde çekti 1960’ların başlarında. 

İşte bu program vesilesiyle benim de Bursa’da bir fidanım var, şilt 
yerine dikilmiş fidanın belgesini takdim ediyorlar İbrahim Paşa 
Kültür Merkezi’nde, konuklara. Bir dut ağacını olsun hayata ka-
zandıran bir faaliyete katılmamı sağladı Mengüşoğlu böylelikle, 
şükranla hatırlıyorum. 

Emeğin hakkına inanmakla cömertlik arasındaki bağ çok dolaysız. 
Metin Önal Mengüşoğlu için Bursa’da yaşamak, yerleşik olmakla 
medeniyet arasındaki zorunlu gördüğü etkileşimin zeminini hare-
ketlendirmekle aynı şeydir. “Huzur”u sağlayan da böyle bir imkân-
dır ne de olsa. Medeniyet ise olmuş bitmiş bir yapı olmadığı gibi 
taşlaşmış bir âbide de olmamalıdır. Taşlaşma, başkalarının acıla-
rına kayıtsızlaşmayla başlar; bu “başka” sadece insanı değil bütün 
mahlûkat ve çevreyi de içine alır. İpek daha fazla elde edilsin diye, 
böceğin hayâtiyetini göz ardı ettiren tamah, Siyahkalem resimle-
rindeki kaosta bir şekilde pay sahibi olmalı.
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Bursa’nın tabiatında akıp giden, benim de her yolculuğumda his-
settiğim hayâtilik her şeye rağmen ince kanallarla da olsa akmayı 
sürdürmüştür. Kendine has kişiliğinin incelikleri, savaşlara, dep-
remlere, göçlere ve kötü yapılaşmaya karşılık korunmuştur bu ne-
denle. Üç milyonun üzerindeki nüfusu ve trafiğe rağmen kadim 
Bursa’ya özgü sükûneti hisseder, dışarıdan gelen. “Bursa’da Ya-
vaşlamak” başlıklı yazısının girişinde Mengüşoğlu, bu yazıyı Enes 
Battal Keskin’in, İzmir’in Seferihisar İlçesi örnekliğinde hazırladığı 
“Yavaş Şehir” kitabından ilhamla kaleme aldığını belirtir. Kendisini 
kırk yıl önce Bursa’ya çağıran sebep de yavaşlama ihtiyacı olmuş-
tur. Bursa elbette değişmektedir nüfusu arttıkça, fen ve teknoloji-
nin özensiz, yersiz ve mesnetsiz kullanımı ve yapılaşma yüzünden 
İstanbul’da oluşan karmaşa bu şehir için de bir tehdittir. Yavaşlık 
elbette uyuşukluk ve miskinlik övgüsü değildir ve araçların amaca 
çevrilmediği, körü körüne yürümeyen bir teknoloji kullanımıyla 
korunabilir. Bursa’da hâlâ “sokaklarda koşuşturan çocukları göre-
bilir, kapı eşiklerinde laflayan kadınları, minik iskemlelerde gü-
neşlenmeye çıkmış ihtiyarları selamlayabilirsiniz.” Sokaklarında 
kaybolabildiği şehir şâire, İstanbul trafiğinde yitirdiği on beş yılı 
fazlasıyla geri vermiştir.9 

Tebriz’de bir elma bahçesinde de benzeri izlenimlere kapılmıştım, 
otuz sene önce... Bu şehirde hiç tanımadığınız akrabalarınızın ya-
şadığını hisseder, herhangi bir kapıyı çekinmeden çalabilirsiniz, 
adres sormak hatta avluda bir süre dinlenmek için. 

İran’ın yerleşik yüzyıllarından süzülen bir âdetidir taruf, nâzik bir 
dille teklifte bulunmak, sunmak, buyur etmek... Buyrun bize gide-
lim, denilir sokak karşılaşmasında, taksi şoförü ilk planda kabul 
etmez ücreti, “konuk (konak) olun” der, Kapalı Çarşı’da girdiğiniz 
mağazadaki tezgâhtar, kendi malı olmayan elindeki ürünü ücrete 
dâir ilk soruda size hediye eder kibarlıkla, almaz paranızı. Ancak 
tarufun diğer kuralı, teklifi benzeri bir nezâket cümlesiyle geri çe-
virmektir. İlişkilerde para veya yolda görünce, selamlaşınca öylece 
geçip gitmek hoş gelmez, beri taraftan teklifi hemen kabul etmek 

9 http://bursadazamandergisi.com/yazarlar/bursada-yavaslamak-3722.html
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de tarufu istismar etmektir. Bu teatral başlangıçlar, insan ilişkile-
rinde aslî ve ideal olanı hatırlattığı için korunagelmiştir. Bir yanlış 
anlaşılma olmamalı kelimelerden, fiillerden yana, ikramda veya 
mübâdelede. Elinde olsa elbet istemeliydi buyur etmeyi, sunmayı, 
paylaşmayı ve bir gün bu ağırlama gerçekleşecektir, temennîden 
niye şüphe duyulsun? Elma bahçesinde taruf yanınızın yörenizin 
sepet sepet elmayla kaplanması demek. Türkiye’den giden bir ge-
lindim, bu yüzden de gösteriliyordu ihtimam.

Yarıda kalan, bitirilmemiş sözde sürer tutku. Yarım bir gün, cümle-
nin öteki yarısı, hiç ölmeyecek olan üzerine düşündürür. Bana öyle 
gelir ki Medine Gülgün hâlâ Tebriz’de, Saat Kulesi’nin orada bek-
liyor, bir şeyler, en çok da verilmiş sözler yanlış anlaşılmasın diye. 
Tebriz Kapalı Çarşısı’na uğramazlık etmemiştir “Yora Bilmez Yollar 
Beni” kitabının şâiri ve Halıcılar Çarşısı’ndan geçerken dinginliğiy-
le beni kendine çeken vitrindeki birbiri üzerinde yüzen efsane sah-
nelerine dalıp gitmiş olmalıdır, gözlerimin önünde canlandırmaya 
çalışıyorum. 

Sonunda hepimiz bir söze dönüşüyoruz ne de olsa, iyi söz, kötü söz 
veya sessizlik.
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