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MAKALE YARIŞMASI 1. MEHMET EMİR KÜÇÜK 

EVLİYA ÇELEBİ’NİN BURSA’SINDAN 
GÜNÜMÜZ BURSA SULARINA

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve    

     yayımlanmamış olacaktır.

2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.

3-Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına  

       yarışmacının okulu, adı ve soyadı, sınıfı, telefon    

   numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim  

     edilecektir.

4-Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış  

     olacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Eserler 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat: 

17.00’ye kadar Makale sahibi öğrenciler tarafın-

dan bizzat teslim edilebileceği gibi; Okul Müdür-

lükleri öğrencilerden eserleri teslim alarak top-

luca resmi evrak yazışmaları ile BURSA TÜRK 

OCAĞI’nın  Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cadde Site 

Apartmanı No: 8/1 Yıldırım / BURSA adresine 

posta ile de gönderebileceklerdir.

YARIŞMA KILAVUZLARININ 

OKULLARA GÖNDERİLMESİ  

27 ARALIK 2021 

ESERLERİN BURSA TÜRK OCAĞI’NA 

SON TESLİMİ 

30 NİSAN 2022

DERECEYE GİREN 

ESERLERİN BELİRLENMESİ

1 MAYIS - 6 MAYIS 2022

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi,  

2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılı faaliyetleri 

kapsamında Tüm Özel ve Resmi Lise 

öğrencilerine yönelik bir makale yarışması  

düzenlemiştir. Makale konusu: 

“ Türk Dünyası Kültür Başkenti”   Bursa’nın 

herhangi bir değerini (Kültür, Sanat, Edebiyat, 

Mimari, Folklor v.b.) inceleyip değerlendirme ve 

bilimsel makale formunda düzenleme. 

ÖDÜLLER
Birinci olan esere  : 2.500.-TL. 

İkinci olan esere :  2.000.-TL. 

Üçüncü olan esere :  1.500.-TL. 

4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere mansiyon 

verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU 

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN  

Prof. Dr. Kelime ERDAL 

Doç. Dr. Erol OGUR

YARIŞMA TAKVİMİ

*Ödül Töreni tarihi , yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.
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BOZKURT İLHAM GENCER’E GEÇMİŞ 
OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUK

Sayfa 3

DOÇ. DR. CELİL BOZKURT'UN 
BURSA TÜRK OCAĞI’NA ZİYARETİ

TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL  2022    Yıl: 15   Sayı : 154

HER ŞEYiN TEMELi
Küresel emperyalizm biz 

dâhil birçok bölgesel 
gücü etkisiz ve kendi-

sine muhtaç hale getirmek için 
her zaman belli taktikler kullanır. 
Bu taktikler ekonomik krize yol 
açıp devleti zora sokmak, içerde-
ki işbirlikçileri kullanarak sosyal 
düzeni dengesizleştirmek, vekil 
örgütleri kullanarak güvenliği 
ortadan kaldırmak, dış destekli darbeler 

düzenleyip kendileri ile işbirli-
ği yapacakları iktidara taşımak, 
vekil örgütlerle başarılı oluna-
madığında vekil devletleri devre-
ye sokmak ve hatta hedef alınan 
milletin devletini başka devletle-
re karşı hemen gerçekleşebilecek 
ama kalıcı olması pek mümkün 
olmayan çıkarlar karşılığında vekil 
olarak kullanmak gibi geniş bir 

yelpazeye yayılır. 

Kurban Bayramı 
Bayramlaşması

11 Temmuz 2022 günü Bursa Türk 
Ocağımıza gönül vermiş Türk Ocaklılar 
Setbaşı’nda ki hizmet binasında bayram-
laşmak için bir araya geldiler. Ev sahip-
liğini Hamit SARAÇ ve Nadir Ülker’in 
yaptığı törende misafirlere etli pilav ikram 
edildi. Gençlik Kollarımızın katılımcılara 
hizmetleri ile devam eden törende Tanış-
ma ve faaliyetler sohbetin ana konusu 
oldu. Yer darlığımız sebebiyle salonumuz 
3 kez doldu ve boşaldı. Sağlık dilekleriyle 
misafirlerimiz uğurlandı.

Türk Ocakları Bursa Şubesi 
olarak 2021/2022 Eğitim-Öğ-
retim yılı içerisinde Lise öğren-

cileri arasında açmış olduğumuz “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti “Bursa’nın 
herhangi bir değerini (Kültür, Sanat, 
Edebiyat, Mimari, Folklor vb) incele-
yip değerlendirme ve bilimsel makale 
formunda düzenleme” konulu yarış-

mamıza katılım sağlayan öğrenciler-
den seçiciler kurulumuzun inceleme-
si sonucu İlk üç derece Bursa Sosyal 
Bilimler Lisesi öğrencileri arasından 
çıkmış olup öğrencilerin müsait olduğu 
zaman olan 09 Eylül 2022 günü Ocak 
binamızda gerçekleştirilen bir tören 
ile ödülleri öğrencilerin kendilerine 
takdim edildi. 

DERECEYE GİREN ÖĞRENCiLERE 
ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

DEVAMI 2’DE

DEVAMI 4’TE
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HER ŞEYiN TEMELi
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

Türk Ocakları Bursa Şubesi Başkanı
kselcuk@uludag.edu.tr

TÜRK OCAKLARI BURSA ŞUBESİ BASIN MESLEK İLKELERİNE UYMAYA SÖZ VERMİŞTİR.

Kamu
yararına
çalışır 
dernek

SAHİBİ
Prof. Dr. Selçuk KIRLI

MESUL MÜDÜR
Hamit SARAÇ 

hamitsarac@gmail.com

GÖRSEL YÖNETMEN
Ercüment KARTAL

erc.kartal@gmail.com

Türk Ocakları Bursa Şubesi
Kurtoğlu Mah. Yeşil Cad. Site Apt. 

No:8/1 Yıldırım / BURSA 
Tel: 0224 329 73 23

Belgegeçer: 0224 329 73 24

www.bursaturkocagi.org.tr
e-posta:

bursaturkocagi@gmail.com

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU
Prof. Dr. Alev SİNAR UĞURLU

Öğr. Gör. Minara ALİYEVA ÇINAR
Osman Yaşar USLU

Burak KÜÇÜK
Luiza HAMRABAYEVA

STÜDYO STAR AJANS TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

Nilüfer Ticaret Merkezi  
634. Sk. Ayaz Plaza No: 24 

Nilüfer /  BURSA

Tel.: +90 224 249 33 20
www.starmatbaacilik.com

Hepimizin bildiği gibi yaşadığımız süre 
içinde bu taktiklerin hemen tümü Türkiye 
cumhuriyetine karşı kullanılmıştır. Hepsini 
bir yana bırakın sadece bir kaçına maruz 

kalan milletler darmadağın olmuşken Türk 
Devletinin arada dara düşse de hala dimdik 
ayakta olmasının bir sebebi olması gerekir. 
Bu sebep bana göre Türk Milletinin gerçek-
ten Millet olmasıdır. Millet olma sürecine 
daha geniş bir yazıda değineceğim anacak 
bu gün yapmak istediğim, Cumhuriyetimizin 

kuruluşunun yüzüncü yılına bir yıl kala bu 
günkü anlamda milletleşme sürecimizin ve 
sürece büyük katkıda bulunan cumhuriyeti-
mizin baş mimarına bir selam göndermek ve 
yüzüncü yıla kadar zaman zaman gönder-
meye devam edeceğim selamların birinci-
sini sizlere iletmek. Umarın beğenirsiniz.

Çakır gözlerini andırıyordu,
Mavi rengi oynaşan dalgaların.
Keşişlemeden rüzgâr esiyordu,
Ondan dağınıktı sarı saçların.

Hava kuruydu, ağır ve sıcaktı,
Uğursuz savaş meydanları gibi.
Gün sanki hiç aydınlanmayacaktı,
Nur bırakmıştı geceyi takibi.

Boğazın suları işgal edilmiş,
Kalbimize yönelik namluları.
Dolmabahçe önüne demirlemiş,
Düşmanın kirli-çelik zırhlıları.

Rüzgâr güçlü ama yapraklar suskun,
Hatta hiç ses yok gibi etrafında.
Gökyüzünde solan bir hilal, mahzun,
Tek hareket yok saray tarafında.

Yağmur gibi yağan bin türlü bela,
Sanma kısa sürede son bulacak.
Soluksuz yürüyen rezil istila,
Sence nerelere kadar varacak?

Hani durdurmuştuk bu gemileri,
Canlar pahasına Çanakkale’de.
Ölüm emrettiğin yiğit erleri,
Boşa mı yolladık ebediyete?

Aşabilmek için nazlı boğazı,
Güçlü gemileriyle yüklendiler.
Göğü sardı toplarının avazı,
Marmara’ya geçmeye yeltendiler.

Sonrası mı? Ver elini İstanbul,
En değerli mücevheri dünyanın.
Bin yıllardır her millet için makbul,
Sonu gelir beş yüzyıllık rüyanın.

Hele alınsın Türklerin elinden,
Baş bir kez koptu mu kolay gerisi.
Anadolu yıkılır mateminden,
Üzerini örter işgal gölgesi.

Uzuvlar ne yapsın kafa olmazsa,
Dağılmış güçleri kim yönetecek.
Bu kutlu cefaya talip çıkmazsa,
Artık Türk’ün ismi söylenmeyecek.

Gerçekten de başsız kalan milletin,
Direnmeye gücü olmaz zillete.
İnsanlıktan uzak medeniyetin,
Merhameti olmaz beşeriyete.

Bir an dur, anımsa doğduğun yeri.
Akşamüzerleri esen rüzgârı.
O mutlu, kavgasız mahalleleri,
Birlikte yaşayan farklı halkları.

Oralar bizimdi yüzyıllar boyu,
Evleri, yolları, insanlarıyla.
Sönmedi kimsenin inancı, soyu.
Dertlendik hepsinin kaygılarıyla.

Adil olduk, ayırmadık, ezmedik.
Yıkmadık hiç kimsenin mabedini.
Mazlumları savunmaktan bezmedik,
Sakınmadık Türk’ün muhabbetini.

Hatta sığınanlara kalkan olduk,
Yaşayacak bir yurt verdik onlara.
İyi de, karşılığında ne bulduk?
Kurban gittik alçakça planlara.

Şimdi niyetleri Türk’ü yok etmek,
Ulaşarak kirli emellerine.
Tarihi yazanı tarihten silmek.
Kendileri geçmek onun yerine.

Yanlış! Hafife alıyorlar bizi,
Türk’ün imanını anlamıyorlar.
Şaşacaklar görünce azmimizi,
Belli ki tarihi okumuyorlar.

Avrupa’dan gelen Anadolu’sun,
Baksana ülkenin ufku kapkara.
El ver de bahtımız aydınlık olsun,
Daha neyi bekliyorsun Mustafa?

MUSTAFA
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Bursa Türk Ocağımızın yayınla-
rında imzası bulunan Düzce Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celil 
Bozkurt bey eşi ve oğlu ile ziyare-
timizde bulundular. İMPARATOR-
LUĞU YIKAN ÖRGÜT NİLİ ve 
SULTAN’IN ÖZ HEMŞEHRİLERİ 

SÜVARİ ERTUĞRUL ALAYI isimli 
en son yayınlarını bize takdim etti. 
109. Yaş günümüz olan 12 Kasım 
2022 günü kutlamalarımız için neler 
yapabilirizi de konuştuk. Teşekkür 
ediyor sağlıklar diliyorum Bozkurt 
ailesine.

Dr. Mete Ateş, Av. Nadir Ülker, İş Adamı Mete Tetik, Prof. Dr. 
Selçuk Kırlı, Hamit Saraç ve Prof. Dr. Mehmet Zarifoğlu Bursa 
Türk Ocağımızın faaliyetleri ile ilgili olarak özel bir sohbette bir 
araya gelindi.

Türk Ocağımızın Sosyal ve Kültürel faaliyetleri ve mali durumu-
nu konuştuk. İş Adamı  Mete Tetik bey mali destek için arkadaş-
ları ile görüşmeler yapmak için aylık gider durumu ile ilgili kendi-
sine bilgi verilmesini istedi.

Başarılı gelecekler temennisi ile sohbet son buldu.

DOÇ. DR. CELİL BOZKURT BURSA TÜRK 
OCAĞI’NA ZİYARETTE BULUNDU

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

BOZKURT İLHAM GENCER’E GEÇMİŞ 
OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDUK

Bursa Türk Ocağı Yönetim Kurulu olarak Türk Müziği-
mizin üstadı Bozkurt İlham Gencer’e rahatsızlığı sebebiyle 
geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Allah’tan sağlıklar diledik.

17 Temmuz 2022 tarihinde rahatsızla-
nıp hastaneye kaldırılan Müzik Üstadımız 
Bozkurt İlham Gencer’e geçmiş olsun 

dileklerimiz sonrası hastaneden bizzat 
kendisi beni arayıp, teşekkürlerini iletti 
değerli sanatçımız “ Türk Ocakları var 

olsun, bütün Ocaklılara selamlarımı ileti-
yor, dualarınızı bekliyorum.” diyerek 
telefonumuzu sonlandırdı. (Hamit SARAÇ)

Kendi Bozkurt, adı, şanı Bozkurt İlham’ımız;
Türk müziğine O’nunla atıldı imzamız;

Türk’ün ruhuna haz kattı ses ve sözleriyle ,
Türk Müziğimize ışık oldu gözleriyle.

Geleceğimize iz koydu asırlık çınar ;
Çınarın dibinden müzik akıttı hep pınar;

BOZKURT İLHAM GENCER’E 
Devlet Sanatçısı olmasıdır tüm arzumuz;
Asırlık Çınara neden böyle hep suskunuz..

Duyduk ki rahatsızlanmış Bozkurt İlham Gencer;
İnşallah hiç görmemiş olur, sağlıkla geçer. 
                                         
                                                      ( Hamit Saraç-18 Temmuz 2022)
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1- Mehmet Emir Küçük
Bursa AOS Sosyal Bilimler Lisesi
Puanı: 77,5.  Birinci

2- Damlanur Duran
Bursa AOS Sosyal Bilimler Lisesi
Puanı: 70. İkinci

3- Hasan Arda Eren
Bursa AOS Sosyal Bilimler Lisesi
Puanı: 67,5 Üçüncü

Hars Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cemiloğlu ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Hamit SARAÇ’ ın ev sahipliği ile gerçekleşen törene 
dereceye giren öğrenciler, Bursa SBL Müdür Başyardımcısı Uğur 
Güçlü Edebiyat öğretmeni Nagihan Toprak, Tarih Öğretmeni 
Kadir Atman katılım sağladılar. Geleceğe yönelik temenniler ve 
ikramlar ile tören sonlandı.

DERECEYE GiREN ÖĞRENCiLERE 
ÖDÜLLERi TAKDiM EDiLDi
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Özet 

Son yıllarda küresel ısınmayla ortaya çıkan 
iklim değişikliğine bağlı kuraklık, dünyamızın 
birçok bölgesini etkilediği gibi ülkemizi de 
etkilemektedir. Üstelik tarihte soğuk tatlı su 
ve sıcak su kaynaklarıyla meşhur Bursa’yı 
da etkilemektedir. Bu küresel problemin 
XVII. Yüzyıldan, XX. Yüzyıl başlarına ve 
günümüze kadar ki yaklaşık dört asırlık 
süreçte Bursa’ya etkilerini ortaya çıkar-
mak amacıyla ilgili literatür nitel veri topla-
ma yöntemiyle tarandı. Elde edilen veriler 
doküman analizi tekniği ile çözümlendi. 
Bursa’nın su kaynaklarında meydana gelen 
değişim analiz edildi. 

Bursa Evliya Çelebi’nin anlatısına göre 
adeta bir su şehridir. O kadar ki, her sokak 
başında birer çeşmesi, onlarca kaplıcası, 
yüzlerce hamamı bulunan bir şehirdir. 
Uludağ (Keşiş Dağı) gibi büyük bir hazine-
si vardır. Ancak ilerleyen dönemlerde su 
kaynaklarının gittikçe azaldığı görülmekte-
dir. Zira XX. yüzyılın başlarında su kaynakla-
rında, çeşme ve sebillerde belirgin bir azalma 
söz konusudur. 1950’li yıllardan sonra şehrin 
büyümesine paralel su kaynakları da gittikçe 
azalmıştır. 2000’li yılların başlarında iklim 
değişikliğinin etkisinin hissedilmeye başla-
masıyla su kaynaklarında da ani düşüşler 
ortaya çıkmıştır. Eskiden çeşme ve sebil-
lerle ihtiyacını fazlasıyla karşılayan Bursa 
günümüzde içme suyu ihtiyacını akarsu-
ların çevrilerek oluşturulan barajlardan 
karşılamaktadır.

Anahtar kelimeler: Bursa, Su, Kaynak, 
Çeşme; Kaplıca 

Amaç

Amacımız; Evliya Çelebi’nin Seyahatna-
me’sindeki Bursa anlatısında bizlere nakşet-
tiği ve eşsiz bilgiler sunduğu, kadim şehir 
Bursa’nın sularının o zamandan bu zamana 
kaynaklarının kesilip kesilmediği, bizlere 
ulaşıp ulaşmadığını ortaya çıkarmaktır. Bu 
nedenle Evliya Çelebi’nin Bursa sularıyla 
ilgili Seyahatnamesinde (1640) verdiği bilgi-
ler ile yaklaşık üç asır sonra yaşamış olan 
Hasan Taib Efendinin 1905 yılında kaleme 
aldığı “Hatıra- Yahud- Mir ’at-ı  Burusa” 
adlı eserindeki Bursa’nın su kaynaklarıyla 
ilgili bilgiler karşılaştırılıp, 300 yıllık süreçte 
meydana gelen değişimi tespit ederek, bu 
süreç sonunda günümüze intikal eden  su 

kaynaklarının olup, olmadığı ve Bursa’nın 
tatlı su rezervlerinin durumu ortaya çıkarı-
lacaktır. 

İnsanların bu bölgelerde bulunan su 
kaynaklarının tarihsel ve kültürel önemini 
kavrayamayıp bu alanlara bilinçsizce 
yaklaşımlarının önüne geçmek ve bu konuya 
dikkat çekmek ise alt amaçlarımızdan bir 
diğerini oluşturmaktadır.

Giriş

Bursa MÖ 3. Yüzyılda kurulmuş Anado-
lu’nun kadim şehirlerinden birisidir. 1071 
sonrası Anadolu’ya giren Türk boyların-
dan kayı boyu beyi Orhan Gazi tarafından 
1326 yılında fethedilmiş ve Osmanlı Devle-
ti’nin temellerinin atıldığı bir şehir olmuştur. 
Osmanlılar devletin başkenti olan bu şehrin 
imarına özel bir önem vermişler ve kenti 
han, hamam, çeşme,sebil,  köprü, cami, 
medrese…vb  eserlerle donatmışlardır.  
   

Bu şehre hayat veren ovalar Bursa merkez 
ovası, İnegöl ve Yenişehir ovaları en verim-
li ovalardır. Bu ovaları sulayan akarsular, 
başta  Nilüfer Çayı olmak üzere , Deliçay, 
Mustafa Kemalpaşa Çayı, Susurluk Çayı 
ve Göksu’dur. Gölbaşı, Ulubat Gölü, İznik 
Gölü, şehrin önemli gölleridir.

Uludağ ( Keşiş Dağı) eteklerinde kurulan 
Bursa’nın şüphesiz farklı özellikleri ile tarihin 
her döneminde dikkat çekmiştir. Özellikle 
soğuk içme suları ve sıcak kaplıca sularıy-
la da meşhur olmuş bir şehirdir. O kadar ki 
adeta geçmişten günümüze içimine doyum 
olunamayan tatlı su kaynakları ile özdeş-
leşen bir ünü vardır. Ancak özellikle son 
yıllarda Küresel ısınmayla ortaya çıkan iklim 
değişimine paralel  kuraklık, barajlardaki 
doluluk oranının ciddi derecede azalma-
sı bütün dünyayı etkilediği gibi Bursa’yı 
tehdit etmektedir. 

İçme suyu ve kuraklık ile ilgili çalışmaları 
anlatan BUSKİ Genel Müdürü Güngör 
Gülenç’in 2021 yılında ; “Bursa’da baraj-
larımızda şu an itibariyle hiç yağmur yağma-
ması halinde 90 gün yetecek kadar su rezer-
vimiz var...” . (Demir, 2021) sözü tehlikenin 
boyutunu göstermektedir. Hâlbuki  tarih 
boyunca Bursa’nın sularının çokluğu özellik-
le herkesin dikkatini çekmiştir. Böyle bir 
tarihi su mirası olan bir şehrin bu duruma 
gelmesi manidardır.

Daha önce Bursa su kaynakları ile ilgili 
yapılan çalışmalar dan birisi XVIII. yüzyıl-
da yaşamış olan Ahmed Hasib Efendi-
nin manzum eseridir. Bu çalışmada beyit-
lerle suların faydaları ile ilgili bilgi veril-
miştir. (Karataş,2008) yine İhsan Uzer’in 
Bursa Suları (Uzer, 1941), ile ilgili detay-
lı bir çalışması vardır. Bursa’da Kitabeli 
Osmanlı Çeşmeleri ile ilgili Doğan Yavaş’ın 
bir araştırması önemli bilgiler sunmaktadır.  
(Yavaş, 2000), Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından 2005 yılında düzenlenen “1. 
Bursa Su Sempozyumu’nda da değerli bildi-
riler sunulmuştur (BUSKİ, 2005) . Bunların 
yanında yabancı seyyahlar da Bursa sularıy-
la ilgili çok değerli bilgiler bırakmışlardır. 
Bunlardan  George Wheler ise “...Hiçbir 
yerde bunca çok çeşme ve daha büyük su 
kaynakları görmedim...” diyerek Bursa’nın 
zengin su kaynakları karşısında hayranlığını 
dile getirmektedir. (Aybet, 2003) 

Bursa su kaynakları ile ilgili yapılan çalış-
malar daha çok dönem bazlı araştırmalardan 
oluştuğu, tarihsel süreç içerisinde su kaynak-
larındaki değişimi araştıran bir çalışmanın 
bulunmayışı, bizi bu araştırmaya yöneltti.

Bu çalışmamızda Evliya Çelebi seyahat-
namesi Bursa seyahati bölümünde belirttiği 
Bursa’nın tatlı su kaynakları, çeşme, sebil 
ve kaplıcaları ile Hasan Taib Efendinin 1905 
yılında kaleme aldığı “Hatıra- Yahud- Mir 
’at-ı  Burusa” adlı eserinde gözlemlediği ve 
tespit ettiği su kaynakları incelenip mukaye-
sesi yapılarak günümüze kadar uğradıkları 
değişim ortaya çıkarılacaktır.

Yöntem

Evliya Çelebi’nin Bursa’sından Günümüz 
Bursa Sularına adlı çalışmamızda nitel veri 

YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI

1- Eser daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış ve    

     yayımlanmamış olacaktır.

2- Düzenleme, öğrencilerin kendi ürünü olacaktır.

3-Yazı, iki nüsha olarak (birinin arkasına  

       yarışmacının okulu, adı ve soyadı, sınıfı, telefon    

   numarası, adresi ve e-posta) yazılıp teslim  

     edilecektir.

4-Eser A-4 formatında bilgisayarda yazılmış  

     olacaktır.

BAŞVURU YERİ VE TARİHİ

Eserler 30 Nisan 2022 Cumartesi günü saat: 

17.00’ye kadar Makale sahibi öğrenciler tarafın-

dan bizzat teslim edilebileceği gibi; Okul Müdür-

lükleri öğrencilerden eserleri teslim alarak top-

luca resmi evrak yazışmaları ile BURSA TÜRK 

OCAĞI’nın  Kurtoğlu Mahallesi Yeşil Cadde Site 

Apartmanı No: 8/1 Yıldırım / BURSA adresine 

posta ile de gönderebileceklerdir.

YARIŞMA KILAVUZLARININ 

OKULLARA GÖNDERİLMESİ  

27 ARALIK 2021 

ESERLERİN BURSA TÜRK OCAĞI’NA 

SON TESLİMİ 

30 NİSAN 2022

DERECEYE GİREN 

ESERLERİN BELİRLENMESİ

1 MAYIS - 6 MAYIS 2022

Türk Ocakları Derneği Bursa Şubesi,  

2021 - 2022 Eğitim - Öğretim yılı faaliyetleri 

kapsamında Tüm Özel ve Resmi Lise 

öğrencilerine yönelik bir makale yarışması  

düzenlemiştir. Makale konusu: 

“ Türk Dünyası Kültür Başkenti”   Bursa’nın 

herhangi bir değerini (Kültür, Sanat, Edebiyat, 

Mimari, Folklor v.b.) inceleyip değerlendirme ve 

bilimsel makale formunda düzenleme. 

ÖDÜLLER
Birinci olan esere  : 2.500.-TL. 

İkinci olan esere :  2.000.-TL. 

Üçüncü olan esere :  1.500.-TL. 

4.5.6.7.8.9.10 olan eserlere mansiyon 

verilecektir.

SEÇİCİLER  KURULU
Prof. Dr. Mustafa CEMİLOĞLU 

Prof. Dr. Alev SINAR UĞURLU

Prof. Dr. Hatice ŞAHİN  

Prof. Dr. Kelime ERDAL 

Doç. Dr. Erol OGUR

YARIŞMA TAKVİMİ

*Ödül Töreni tarihi , yer ve saati ayrıca duyurulacaktır.

TÜ
R

K
 O

C
A

K
LA

RI D
ERNEĞİ BUR

S
A

 Ş
U

B
E

Sİ

1913 

EVLiYA ÇELEBi’NiN BURSA’SINDAN 
GÜNÜMÜZ BURSA SULARINA 1
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toplama araçları kullanılarak literatür 
taraması yapıldı. Evliya Çelebi’nin Seyahat-
namesi ikinci cildindeki Bursa Seyahati 
bölümü ile Hasan Taib Efendi’nin Hatıra 
Yahud- Mirat-ı Burusa adlı eseri başta olmak 
üzere elde edilen veriler doküman analizine 
tabi tutuldu.  Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) 
ile irtibata geçilerek tatlı su kaynaklarının 
durumuyla (hangi su kaynakların kullanıl-
dığı, şehir su şebeke hattına  dahil edilip 
edilmediği) ilgili bilgiler not edildi. Akabinde 
Saha araştırması yapılarak veriler derlendi. 
Elde edilen bütün verilerin sentezi yapıldı. 
ve  araştırma sonuçlarımız raporlaştırıldı.

Bulgular

17. yüzyılda Evliya Çelebi’nin yazmış 
olduğu seyahatname 10 ciltten oluşan 
önemli bir eserdir. Gerçekçi bir gözlem-
le anlatılan olaylar ünlü seyyahın kendine 
has anlatım özellikleri ile halkın anlayaca-
ğı şekilde kaleme alındığı ve halk deyim-
lerinin bolca kullanıldığı bir gezi kitabıdır. 
(Kemik, 2008)

Evliya Çelebi kültürel mirasımızın en 
önemli parçalarından biri olan Seyahat-
nameyi bizlere bırakmıştır. Eserinde doğal 
kaynaklardan da bahseden ünlü seyyah, 
aslında doğal kaynakların insanlar için ne 
kadar önemli bir konumda olduğunu da 
belirtmiştir. 

Eserinin Bursa bölümünde ise bir su şehri 
olan Bursa’nın sularını incelemiş ve özellik-
leri hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Bu 
eserde verilen bilgileri kategorilere ayırarak 
yapılan analizde aşağıdaki bilgilere ulaşıl-
mıştır:

Su kaynakları:

Elbette her suyun bir kaynağı vardır. 
Evliya Çelebi de bu kaynaklara özen göste-
rip dikkatle incelemiş ve o zamanın imkan-
larıyla bu kaynakların isimlerine, sayılarına 
ve özelliklerine değinmiştir. Şehrin hiçbir 
bölgesinin su sıkıntısı çekmediği, su bollu-
ğundan dolayı oluşan çeşitli mekân ve alanlar 
oluştuğunu bizlere bildirmiştir. Bütün suların 
kaynağını da 17 göze benzeten Evliya Çelebi 
bunlardan en önemlisi olarak Pınarbaşı’nı 
işaret etmiştir ve her birini bir hayat suyu 
olarak gördüğünü bize şu şekilde anlatmıştır: 
‘’Bütün suların kaynağı 17 gözdür. Bunlar-
dan en önemlisi hayat suyu olan Pınarba-
şı’dır ki Ruhban Dağı’nın eteğinde nice yerde 
kayalardan pâk, saf, beyaz ve temiz berrak 
su çıkıp Bursa şehrini istila eder.’’ (Dağlı ve 
Kahraman, 2005, s.21)

Evliya Çelebi bazı su kaynaklarının isimle-

rini ve Samanlı Kaynak’ın isminin nereden 
geldiğini şöyle belirtmiştir: ‘’Sünderlibaşı, 
Çatal Kaynakbaşı, Kepizbaşı, Naşi Deresibaşı, 
Sobranbaşı, Ardıçlıbaşı, Hansunbaşı, Billûr 
Kaynağı, Samanlı Kaynak. Keşiş Dağı’n-
da bir pınar vardır, akıp kaybolur, oradan 
saman dökülerek bu mahalden saman belli 
olduğu için Samanlı Kaynak derler.’’ (Dağlı 
ve Kahraman, 2005, s.21)

Diğer kaynakların isimlerini ve özellikleri-
ni kendine has anlatımıyla şu şekilde belirt-
miştir: “Diğerleri, Şeker Kaynağı, Selâm 
Kayası Kaynağı, Kral Kaynağı ve Murad 
Dede Kaynağı.’’ Bu kaynak sularının yaz 
aylarında bile ne kadar soğuk olduğunu 
ise şöyle dile getirmiştir: ‘’Kısacası 17 adet 
büyük kaynaklar vardır ki temmuz ayında 
bunların birine insanoğlu elini sokup üç taş 
çıkarmaya gücü yetmez. Tâ bu derece soğuk 
sulardır. Ama ağız tadı olan ve zevk sahibi 
kimseler anılan on yedi kaynaktan ve nice 
yüz temiz çeşmelerden su getirip içip safa 
ederler. Kısacası Bursa demek, sudan ibaret 
bir sözdür.’’ (Dağlı ve Kahraman, 2005, s.22)

Evliya Çelebi’nin burada bahsettiği gibi 
Bursa’daki kaynak suyu çeşmeleri gerçek-
ten fazla ve şehri besleyen can damarları 
gibidir. Ayrıca Evliya Çelebi suyun tatlılığı 
ve soğukluğunun Keşiş Dağı’nın (Uludağ) 
doruklarından geldiğini bizlere aktarmıştır. 
“Kısacası Bursa demek, sudan ibaret bir 
sözdür.’’ (Dağlı ve Kahraman, 2005, s.22) 
demesiyle de birlikte Bursa’nın geçmiş-
ten bugüne bir su şehri olduğunu ortaya 
koymuştur. 

Çeşmeler:

Evliya Çelebi’nin su çeşmelerinin sayısı 
hakkında ‘’Hepsi 2060 can bağışlayan 
çeşmelerdir.’’ demiştir. Ayrıca sayılarını 
belirttiği çeşmeleri can bağışlayan bir şeye 
benzetmiştir. Bursa’nın büyüklüğüne ve 
çeşmeye ihtiyacı olmadığını, gelen gidenler 
ve susamışlar için hayır sahiplerinin çeşmeler 
yaptırdığını şu şekilde dile getirmiştir: “Gerçi 
bu şehir çeşmeye muhtaç değildir ama, gelip 
geçenler için hayır sahipleri iki bin altmış 
çeşme yaptırmışlardır” (Karataş, 2008)

Evliya Çelebi her çeşmenin birbiriyle ilişki-
li olduğunu ve 2060 çeşmeden 200’ünün 
mekanlarını bildirmiştir. Bu çeşmelerin bollu-
ğunu ise her köşe başında olduğunu belir-
tip suyun akış şeklini şöyle dile getirmiştir: 
“200 çeşmesi hemen Bezzazistan önünde, 
Kavukçular içinde, Gelincik Çarşısı’nda, Ulu 
Cami semtlerinde ve her köşe başında ikişer 
yerden adam boynu kalınlığında tatlı sular 
akar, birbirinden doğup geçerek bir çeşme-
ye daha varır. Bütün çeşmeleri böyle yapıl-
mıştır.’’ (Dağlı ve Kahraman, 2005, s.21)

Bursa’daki su bolluğuna da dikkat 
çeken Evliya Çelebi, 2060 çeşmenin dışın-
da hanelerde bulunan akar suların birer su 
değirmenini yürüttüğünü belirterek şehir 
içinde toplam 23.000 hanede birer çeşme-
nin bulunduğunu belirtmiştir. Bu suların 
aynı zamanda sulama suyu olarak da kulla-
nıldığını belirten seyyah, bunun sebebinin 
şehrin Uludağ’ın eteklerinde eğimli bir arazi 
üzerinde olmasına bağlamıştır. (Kemik,2008)

Sebiller: 

“Sebiller, suyun bir görevli tarafından 
dağıtılmasını sağlamak amacı taşıyan, bulun-
dukları konuma uygun olarak bir, ya da 
birkaç cepheli plan şeması gösteren ve pirinç 
şebekeyle kaplı her yüzünde bir bardak veya 
maşraba geçecek kadar boşluk bulunan 
abidevi yapılardır” ( Yavaş, 2000)

Evliya Çelebi’nin yaşadığı dönemde 
birçok yerde bulunan selsebilhanelerin sayısı 
hakkında da tespitlerde bulunmuş ve şöyle 
belirtmiştir: ‘’Hepsi altı yüzdür.’’ Şehirdeki su 
bolluğundan dolayı selsebilhanelere ihtiyaç 
olmadığının da altını çizen Evliya Çelebi 
selsebilhanelerin vakıf ürünleri olduğunu 
ve hepsinin bakımının yapıldığını, donanımlı 
olduklarını şöyle anlatmıştır: ‘’Bu şehir sebil-
haneye muhtaç değildir, ama Osmanoğ-
lu devletinin kemâlinden eski padişah-
lar, seçkinler ve ileri gelenler sebilhaneler 
yapıp sıcak yaz aylarında bütün susamışlara 
Ruhban Dağı’nın billûr gibi buzundan kar 
parçalı hayat suları dağıtıp içen canlara sebil-
haneciler, “Rableri de onlara gayet temiz bir 
şarab içirmiştir.” [Dehr, 21] âyetini okurlar. 
Mükellef, donanımlı ve bakımlı sebilhane-
ler vardır.’’ (Dağlı - Kahraman, 2005, s.22)  
Evliya Çelebi burada da suyun hayır olarak 
kullanılmasından bahsetmiştir. Bu durum 
Bursa şehrinin hayır işleri bakımından da 
geliştiğini kanıtlamaktadır.

Su Değirmenleri:

Su değirmenlerinin sayısı ve mekânı 
hakkında da bilgiler veren ünlü seyyah, 
su değirmenlerini tespit etmiş, eserinde de 
şu şekilde ifade etmiştir: “Tamamı 170 su 
değirmenidir. Pınarbaşı’ndan aşağı Balık-
pazarı’na doğru biri birinden aşağı baştan 
başa değirmenlerdir. Balabancık’tan aşağı 
nice değirmenler vardır. Iğrandı Deresi’nde, 
Miskinler tarafında, Tabahane tarafında, îç 
kale altında ve Haşan Paşa kapısı tarafında 
da kat kat değirmenler vardır.’’ (Dağlı ve 
Kahraman, 2005, s.22)
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Hamamlar:

Eserinde Bursa’nın hamamlarını da eksik 
etmeyen ünlü seyyah Bursa hamamlarının 
çoğu şahsiyetlerin evkafı olduğunu da göz 
önünde bulundurmuştur. Tamamının kaç 
adet olduğunu belirtmemiştir: “Tamamı (--) 
adet eski hamamlardır.’’ Bursa gerçekten 
evkaf eserler bakımından zengin bir şehirdir. 
Bu hamamların tüm halka açık olduğunu da 
belirten Evliya Çelebi Bursa’daki hamam-
ları da titizlikle tespit edip bunları eserinde 
şöyle geçirmiştir: “Ama hepsinden havası, 
suyu, yapısı, hizmet edenleri ve esvapları pâk 
Çelebi Sultan Mehmed Hamamı, anlatma-
ya ve tarif etmeye ihtiyacı olmayan aydın-
lık bir hamamdır. İnebeyi Çarşısı Hamamı, 
Yıldırım Han’ın evkafıdır. Tahtakale (Çakıra-
ğa) Hamamı, Kayağan Çarşısı Hamamı, 
Bostancı Hamamı, Kale Hamamı, Bıçakçı 
Hamamı, Muradiye Hamamı ve Yıldırım …
Bu hamamlar tamamen çifte hamamlardır 
ki bütün insanlar içindir.’’ (Dağlı ve Kahra-
man, 2005, s.22)                

İnebey Hamamı  (Resim 1)

Çelebi Sultan Mehmed Hamamı-Yeşil (Resim 2)
  

Muradiye Hamamı (Resim 3)

Çakırağa Hamamı (Resim 4)

Ayrıca Evliya Çelebi şehirdeki suyun 
çokluğunu ev hamamlarının çokluğuy-
la ilişkilendirmiş, eserinde Bursa’daki ev 
hamamlarını şu şekilde anlatmıştır: ‘’Hepsi 
üç bindir. Bu şehrin suyu bol olduğundan ev 
hamamları gayet çoktur. Birkaçını ev sahip-
leri kâr etmek için herkese açık hamamlar 
haline getirip dışarıdan yeni kapılar açmış-
lar.’’ (Dağlı - Kahraman, 2005, s.22) Evliya 
Çelebi’nin de eserinde değindiği gibi birka-
çını ev sahipleri kar etmek amacıyla herke-
se açık hamamlar haline getirmiştir. Bu 
sayede suyun çokluğu yeni ticaret yolları 
da oluşturmuştur.

Kaplıcalar:

Eserinde Eski Kaplıca hakkında genel 
bilgiler vermiştir. Gazi Hüdavendigar yani 
Sultan I. Murad Han’ın Bursa’ya kattığı eser 
olarak şu şekilde belirtmiştir: 

Eski Kaplıca:  

“Gazi Hüdavendigar’ın yapısıdır.’’ Eski 
Kaplıcanın iç mekânında bulunan envan-
terleri de kendine has anlatımıyla anlatıp 
etrafında bulunan kurnaları ve halvetleri 
şu şekilde anlatmıştır: ‘’Büyük bir kubbenin 
ortasında İmam Züfer görüşü üzere büyük 
bir havuzu var ki ona ondur. Dört tarafında 
Hanefî kurnaları ve iki adet halvetleri 
vardır.’’ Bu kaplıcanın suyundan yararlanan 
insanların yeniden hayat bulduklarına dair 
yorumlarını ve insanların vücutlarının bu 
kaplıcaya girdikten sonraki durumunu 
kendi cümleleriyle şöyle anlatmıştır: 
‘’İnsan girdiğinde yeniden hayat bulur, 
insanoğlunun vücudu kulak memesi gibi 
yumuşak olup teninden insan eli sabunda 
kayar gibi kayar.’’ Suyun özelliklerinden 
de bahsedip bazı hastalıkları gidermede 
yararlı olduğu hakkında da şu bilgileri 
geçirmiştir: ‘’Ancak suyu gayet sıcak ve 
hararetli yaratılmıştır. Kullanmadan önce 
soğuk su karıştırırlar, gayet faydalı kaplıcadır. 
İçenin sıkıntısını, zahir hastalığını ve yürek 
oynamasını giderir.’’ (Dağlı ve Kahraman, 
2005, s.23)

Eski Kaplıca Dış (Resim 5)

Eski Kaplıca İç  (Resim 6)

Çekirge Sultan kaplıcası: 

Bu da büyük bir evliyâullahın nazar-
gâhıdır. Yapısı derli topludur ancak suyu 
uyuz hastalığına ve cüzam illetine yararlı-
dır. Suyundan [227b] kırk gün içen cüzamlı 
kırk yıllık cüzamdan Allah’ın izniyle kurtu-
lur, saç sakal ve kılları eskisi gibi yerine gelip 
nefesi Davudi bülend nefes olup nefis sahibi 
de olup çoluk çocuğa karışa. Zira cüzam 
ve miskinin kaşı ve kirpiği dökülüp nefesi 
ve nefsi bozulur. Allah saklasın bulaşıcı 
hastalıktır ki arslandan kaçar gibi kaçmak 
gerek demişler. Onun için bütün Anadolu 
topraklarında miskinler mahallesi şehirle-
rin dışında kurulmuş başka semttir. (Dağlı 
ve Kahraman, 2005, s.24) Çekirge Sultan 
Kaplıcası anlatısında suyunun uyuz ve cüzam 
hastalığına yararlı olduğu, bu suyu içenlerin 
şifa bulacağı belirtilmiştir. Hastaların nasıl 
şifa bulacağını ise Evliya Çelebi’den alışık 
olduğumuz anlatım tarzıyla görmekteyiz. 
Çekirge Sultan Kaplıcası büyük bir evliya-
ullahın nazargahı olduğu da Evliya Çelebi 
tarafından belirtilmiştir. 

Çekirge Sultan Kaplıcası Dış ( Resim 7)
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Çekirge Sultan Kaplıcası İç (Resim 8)

 

Kükürtlü Kaplıcası:

Evliya Çelebi Kükürtlü Kaplıcası’nı ise 
ismine binaen şu şekilde açıklamıştır: 
‘’Kükürtlü kaplıcasının anlatılması: Bu da 
bir ufak tefek binalı ılıcadır, ama gayet sıcak-
tır ve çok kükürtlüdür.’’ Kükürtlü Kaplıca-
sındaki dellakların uyuz illetinden haberdar 
olduklarını ve uyuz sahibi olan kimseleri 
yaptıkları keseler ve faydalı sularıyla uyuza 
derman olduklarını Evliya Çelebi şu şekilde 
anlatmaktadır: ‘’Fakat faydası o derecedir 
ki bir insan Banaz ve Honaz kasabası halkı 
gibi giciyik yahut kızıl uyuz olsa, bu kükürtlü 
ılıcasında başka dellâklar vardır, uyuz halle-
rini çok çok iyi bilip uyuzluktan haberdâr 
olmuşlardır. Onlar uyuz olan adamlara pâk 
keseler sürüp kükürtlü halvetine girip yarım 
saat tahammül edene aşk olsun. Dışarı çıkıp 
bir eski gömlek giyip bir gün bir gecede tâ ki 
acaiplikler görüp Hudâ’mn işini müşahede 
ede. Bütün vücudunun derisi kara kara 
soğan zarı gibi soyulup, vücudu inci tanesine 
dönüp gümüş tenli ve düzgün bedenli olur. 
Kükürtlü kaplıcası bu derece faydalıdır.’’ Bu 
kaplıcanın suyunun içilmesinin de faydalı 
olduğunu aktaran ünlü seyyah kaplıcanın 
etrafında bağ ve bahçeli evlerin olduğunu da 
şöyle söylemiştir: ‘’Suyunu her zaman içse 
de yararlıdır. Sözün kısası, bu Eski Kaplıca 
kasabasında 300 kadar bağ ve bahçeli evler 
vardır.’’ (Dağlı ve Kahraman, 2005, s.24)

 Kükürtlü Kaplıcası Dış (Resim 9)

 Kükürtlü Kaplıcası Dış (Resim 10)

Yeni Kaplıca:

Yeni Kaplıcanın özelliklerine de değinen 
Evliya Çelebi Eski Kaplıca gibi bu kaplıcanın 
da kurşun örtülü bir yapı olduğunu şöyle 
belirtmiştir: ‘’Yeni Kaplıcanın özellikleri: Bir 
kapalı yerde meydana gelmiştir. Bu da Eski 
Kaplıca gibi bütün binaları kurşun örtülü 
büyük bir yapıdır. Duyduklarına istinaden 
şunları söylemiştir: ‘’Daha önce küçük bir 
yapı imiş.’’ Mekânın iç ve dış özelliklerini ve 
akan tatlı suyu şu şekilde belirtmiştir: ‘’Bu 
camekârun ortasında ham mermerden bir 
havuzu ve havuz içinde bir şadırvanı fıskiye 
gibi akmada berrak bir tatlı sudur.’’ Kaplı-
canın içerisinde bulunan natırları eserinde 
şöyle not almıştır: ‘’Yüzden fazla nalın giyer 
natırları vardır. Ve nice mahbub yatır-kâr-
ları, pâk dellâkları, pervasız ve yüreği yaralı 
âşıkları vardır. Ve içeri büyük havuz üzerinde 
büyük bir kubbesi var ki bazı hendese ilmi 
sahipleri yüz arşın yuvarlak yapı nurlu bir 
kubbedir, der. Kaplıcanın kubbesinin üzeri-
ni ise eserinde şöyle geçirmiştir: ‘’Tamamı 
altı yüz adet billûr, necef ve moran camı ile 
süslenmiş gök bir kubbenin üzeri baştan başa 
lâcivert renkli kurşun ile kaplıdır. (Dağlı ve 
Kahraman, 2005, s.24)

Yeni Kaplıca Dış (Resim 11) 

Yeni Kaplıca Dış ( Resim 12)

Kaynarca Kaplıcası:

Bursa’daki bir diğer önemli kaplıcalardan 
olan ve Evliya Çelebi’nin tespit ettiği, eserin-
de yer verdiği Kaynarca Kaplıcası’dır. Bu 
kaplıcayı şu şekilde anlatmıştır: ‘’Kaynarca 
kaplıcasının özellikleri : Bu da yararlı ılıca-
dır. Daha birçok ılıcanın varlığının farkında 
olan Evliya Çelebi yabancı ellerde olduğunu 
ve diğer kaplıcalara girmediğini şu şekilde 
anlatmıştır:  ‘’Daha nice ılıcalar vardır, ancak 
“Garip (gurbete düşen) kör gibidir.” sözüne 
uygun olarak ilk seyahatimiz olup bu ellerin 
yabancısı olduğumuzdan isimlerini bilmi-
yoruz ve pek çoğuna da girip görmedik.’’ 
(Dağlı ve Kahraman, 2005, s.26)

 Kaynarca Kaplıcası Dış (Resim 13)

 Kaynarca Kaplıcası İç (Resim 14)

20. yüzyılın başlarında 1905 yılında Bursa 
hakkında - Hasan Taib Efendinin yazdığı 
Hatıra Ya da Bursa’nın Aynası ( Hatıra- 
Yahud- Mir’at-I Burusa ) adlı eserde aradan 
300 yıl geçmesine rağmen Bursa’nın hala 
bir su şehri olduğuna dair izler bulunmak-
tadır. Bu eseri eski Şam kadısı olup emekli-
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liğini Bursa’da geçiren Hasan Taib Efendi 
kaleme almıştır. Eser kısa bir giriş ve beş 
ana bölümden oluşmaktadır. Bu bölüm-
lerin her birinde Bursa’nın bir mahallesi 
incelenmiştir. Bu eser şehir hakkında kısa 
ama derli toplu bilgi vermekte adeta şehri 
bütün ihtişamıyla gözler önüne sermekte-
dir. Mezar taşları ve türbeler hariç iki yüze 
yakın eserden bahsedilmekte ancak bunların 
yarısından fazlası günümüze ulaşmamıştır. 
(Birgül, 2007) 

Buna göre Hasan Taib Efendi Bursa’da 
toplam yerlerini belirterek 25 çeşmenin 
adından bahsetmektedir. Bunlar: 

Hüdavendigar Türbesi’nin arka tarafın-
da mesire alanında bulunan köşkün bahçe-
sinde şirin bir şadırvan bulunduğu ve ve üç 
musluğundan sıcak su diğer üç musluğundan 
ise soğuk su aktığını belirtmektedir.

Mesire alanları nefis içme sularının bulun-
duğu yerlerdir. Bunlardan bazıları: Kızılcık-
dibi, Akçağlayan, Acemler, Geçit ( civarın-
dan akan nehirden nefis balıklar avlanmak-
tadır), Atıcılar ve Veysel Karani

Tophane( Osmangazi- Orhangazi Türbe-
leri): Giriş kapısında iki adet şadırvan ile 
saat kulesine doğru giden yolda büyük 
havuzlu çeşme

Pınarbaşı suyu kaynağı demir parmaklık-
larla çevrilmiş bir metre yüksekten kanallarla 
açık olarak şehre akıtılmaktadır.

Veziri Mahallesi: büyük bir çınar ağacı-
nın altında taştan yapılmış üç lüleli kâgir 
bir çeşme

Altı parmak Camii Çeşmesi; Mermerden 
yapılmış güzel bir çeşme vardır.

Ulu Cami Çeşmesi;  cami kuzeyinde avluda 
göz alıcı bir mimari ile yapılmış mermer-
den bir çeşme ile Münir Paşa cami çeşmesi 
Bunlardan Kavak Suyu akmaktadır.

Koza han çeşmesi ve şadırvanı 

Alaca Mescit Mahallesi ; Üç lüleli ve sürekli 
akan bir çeşme

Ebu Şahme Mahallesi : Ahmet Münir 
Paşa Çeşmesi

Hoca zade Mahallesi: Hoca Ali Paşaza-
de çeşmesi

Maksem Mahallesi: Yahya Camii yakınla-
rında büyük bir su kaynağı bulunmakta ve 
kırk künge bölünerek şehrin su ihtiyacını 
karşılamaktadır.

Sivasiler Mahallesi: Gökdere cami çeşmesi 
(sürekli akmaktadır)

Küçük Temenna Mahallesi: Mermerden 
büyük bir çeşme vardır.

-Halil Bey Efendi konağı çeşmesi: taştan 

yapılmış ve üzeri kemer ile örtülmüş iki 
musluklu çeşme

Büyük Temenna Mahallesi : Şeyh 
Hüsamettin kabri yakınlarında Yeni Su 
kaynaklı iki adet çeşme

Setbaşı çeşmeleri suyunun güzelliği ile 
meşhurdur.

Umur Bey Mahallesi: Umur Bey camisi-
nin batı yönünde cadde üzerinde musluklu 
ve kitabeli bir çeşme

Yeşil Türbe: türbeden çıkınca sağ tarafta 
daim akar bir çeşme

Kara Abdürrezzak Mahallesi: Cadde 
üzerinde birkaç kitabeli çeşme bulunmak-
tadır.

Meydancık Mahallesi Mezarlığı yakınla-
rında bir çınar ağacının yanında suyu daim 
akar kitabeli bir çeşme bulunmaktadır.

Mahmudiye Caddesi Tren İstasyonu 
Mehmet Efendi Çeşmesi

“Bursa şehrinin hangi tarafından ve hangi 
sokağından geçilse, kulaktan su şırıltısı kesil-
mez.” (Birgül, 2007)  diyerek Bursa’nın hala 
zengin bir su şehri olduğunu belirtmektedir

KAPLICALAR

Çekirge semtinde hemen hemen her evin 
tamamında sıcak su akmaktadır. Evlerin pek 
çoğunda bağımsız özel hamamlar mevcuttur. 
Yedi adet kaplıca bulunmaktadır. Boyugüzel, 
Servinaz, Hüsn-i Güzel, Vasinler, Çekirge, 
Keçeli, Dil- Ferah (Birgül, 2007)  

Eski Kaplıca; Cilt ve eklem hastalıklarına 
idrar yolundaki rahatsızlıklara iyi gelmek-
tedir. Sinirsel rahatsızlıklardan tutunda 
rahim hastalıklarına kadar birçok derde 
deva olmaktadır.

Yeni Kaplıca; Sindirim yolu hastalıkları-
na böbrek taşlarını parçalar, cilt hastalık-
larına iyi gelir.

Kara Mustafa Kaplıcası; Karaciğer, akciğer, 
sinir ve sindirim hastalıklarına iyi gelmekte-
dir. Aşırı kilodan kaynaklanan hastalıklara 
iyi gelmektedir.

Büyük Kükürtlü Kaplıcası: Basur, rahim 
hastalıkları mide, bağırsak frengi, nikris 
hastalıklarına iyi gelmektedir.

Küçük Kükürtlü Kaplıcası: üzüntü , zihinsel 
yorgunluk gibi hastalıklara iyi gelmektedir. 

Bursa’nın akarsuları pek çoktur diyen 
Hasan Taib Efendi bunlar arasında Yeni Su 
ile Kavak Suyu , Gümüş Suyu, Pınarbaşı 
Suyu, Gökdere Suyu, Alişar Suyu, Akçağ-
layan Suyu, Altınoluk Suyu, Müftü Suları 
hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Hasan 
Taib Efendi Bursa’da 26 hamam ve 29 adet 

su değirmeninin de varlığından söz etmek-
tedir. (Birgül, 2007)

Aşağıdaki grafiklerde Bursa sularının 
tarihsel süreçte Evliya Çelebi ‘nin yaşadı-
ğı dönemden (17. Yüzyıl), Hasan Taib 
Efendi dönemine (20. Yüzyıl) ve oradan 
da günümüze (21. Yüzyıl) geçirdiği değişim 
gösterilmektedir.

Şekil 1

Şekil  2

Şekil 3

XVII. yüzyıldan XX. Yüzyıla ve oradan da 
XXI. Yüzyıla Bursa şehrinin su kaynaklarında 
şekil 1 de görüldüğü üzere belirgin bir azalma 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu azalış ağırlıklı 
olarak içme suyunda kendini göstermekte-
dir. Bu durum çeşme sayısındaki olağanüs-
tü azalmadan da anlaşılmaktadır. (Şekil 2) 
Günümüzde Bursa’nın ilçeleri dahil toplam 
56 tarihi çeşme bulunmaktadır. Bunlardan 
şehir merkezinde sadece 24 tanesi kalmıştır.
(Bursa’da Bugün,2018) Su değirmenlerin-
deki azalış belki anlaşılabilir durumdadır. 
(Şekil 3)  Her ne kadar Bursa’nın ilçelerin-
de su değirmenleri olsa da İznik, Mustafa 
Kemal Paşa gibi şehrin merkezinde sadece 
bir tane su değirmeni kalmıştır. Sanayi inkıla-
bından sonra özellikle elektrikli değirmenle-
rin daha rantabl olması ve su rezervlerindeki 
azalma bugün Gürsu’da Bursa Büyükşehir 
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belediyesinin restore ederek tekrar faaliyete 
geçirdiği değirmenden başka su değirmeni 
bırakmamıştır. (Büyükşehir,2013)

Sonuç ve Tartışma

Bursa geçmişten bugüne Evliya Çelebi 
ve Hasan Taib Efendi’nin de belirttiği üzere 
sahip olduğu doğal kaynaklarla beraber 
gerçekten zengin bir su şehridir. Suyun 
medeniyetin kaynağı  olduğu dünyamızda  
Bursa birçok medeniyete de tarih boyunca 
ev sahipliği yapmıştır. Her dönemde sularıyla 
anılmış, su deyince akla gelen ilk şehirlerden 
olmuştur. Evliya Çelebinin “velhasıl Bursa 
sudan ibarettir” sözünü söyleyeli yaklaşık 
dört asır geçti. Bu süreç sonunda su kaynak-
ları, çeşme, hamam ve kaplıcalardan bazıları 
günümüze kadar ulaşmıştır ve faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bunlar Pınarbaşı su kayna-
ğı, Bezzazistan,ve Ulu Camii su çeşmeleri, 
İnebey Hamamı, Çelebi Sultan Mehmed 
Hamamı, Muradiye Hamamı, Tahtakale 
(Çakırağa) Hamamı, Yıldırım Hamamı, Eski 
Kaplıca, Kaynarca Kaplıcası, Kükürtlü Kaplı-
cası, Çekirge Sultan Kaplıcası’dır. Ancak  
çeşme ve sebillerden geriye ne yazık ki çok 
azı kalmıştır. Hamamların bir kısmı Büyük-
şehir Belediyesi tarafından restore edilerek 
kültür sanat faaliyetleri için kullanılmaktadır. 
Bunlardan en çok bilineni Ördekli Hamamı, 
Mahkeme Hamamı, İncirli Hamamı, Kayıhan 
Hamamı. ( Yılmaz, 2012)

Evliya Çelebi 17 su kaynağını isimleri ile 
nereden doğduklarını belirtmektedir.  Her ne 
kadar 2060 çeşmeden bahsetse de bunların 
sadece iki yüz tanesinin yerini bildirmek-
te, diğerleri için her sokak ve cadde başla-
rında olduğundan bahsederek tam yerleri 
hakkında bilgi vermemektedir. . Yine aynı 
şekilde 600 sebilden bahsetmekte ancak 
yine bunların sadece bir kısmının yerlerini 
belirtmektedir. 170 değirmenin  ve 3 bin 
ev hamamının, 10 büyük umumi hamamın 
olduğunu belirterek hamamların isimle-
rini ve yerlerini belirtmektedir. . Ayrıca 
5 büyük kaplıcadan ayrıntılı bir şekilde 
bilgi vermektedir. Evliya Çelebi’den hemen 
sonra Bursa’ya sürgün gelen Karaçelebizade 
Abdullah Efendi Bursa’ya iki saat mesafede 
Uludağ eteğindeki Gümgüm mesiresinden 
şehre “müftü suyu” ismiyle meşhur olan bir 
su getirttiği ve bir kısmı kitâbeli, çinilerle 
süslü kırk kadar çeşme inşa ettirdiği bilin-
mektedir. (İ. Ansiklopedisi, 2001) 

Bütün bunlar gösteriyor ki 17 . Yüzyıl 
Bursa’sı gerçekten bir su şehri özelliği göster-
mektedir. 

Hasan Taib Efendi  Hatıra- Yahud- Mir’at-I 
Burusa (1905) adlı eserinde Bursa’da toplam 
25 çeşmenin adını ve yerini belirtmektedir. 
Fakat çeşmelerin toplam sayısı hakkında 
bilgi vermemiştir. Ancak yaptığımız araştır-

mada 1907 yılında vergi memurları tarafın-
dan yapılan bir tespitte şehir de toplam 
579 adet çeşmenin olduğu belirtilmiştir.( 
Yavaş,2000) Ayrıca  Hasan Taib Efendi 12 
kaplıca, 9 su kaynağından ve 29 su değir-
meninden bahsetmektedir. (Birgül, 2007) Bu 
durumda 300 yıl içerisinde su kaynaklarının 
çeşme, sebil, soğuk ve sıcak su kaynakları-
nın  gittikçe azaldığı görülmesine rağmen  
Bursa’nın 20. Yüzyılın başında hala suyla 
anılan bir şehir olduğu gerçeğini göster-
mektedir.

Evliya Çelebi ve Hasan Taib Efendinin 
sözünü ettiği Bursa sularından  günümü-
ze geldiğimizde elde avuçta pek bir şey 
kaldığını söylemek biraz güç olsa gerek. 
Her sokak başında akan ve insanların kana 
kana içtiği billur gibi sulardan ve her biri bir 
sanat şaheseri olan o güzel çeşmelerden 
geriye pek bir şey kalmamıştır.

Gerçi Bursa Büyükşehir Belediyesi (BUSKİ) 
2009 yılında 100 noktaya 100 çeşme sloga-
nıyla başlatmış olduğu Bursa’yı “çeşmelerle 
şenlendirme” projesi  (Elbas, 2012) sevindi-
rici olmakla beraber o eski tadı vermekten 
uzak kalmaktadır. Bazı eski kaynak suları 
ki bunlar  Kaplıkaya, Akçağlayan, Pınarba-
şı İçme suyu şebekesine verildiği  bilinmek-
tedir. Bunların dışında kaynaklarda geçipte 
günümüzde kullanılan su kalmamıştır. Ancak 
Uludağ’ın tatlı su kaynaklarını kullanan 28 
özel su şirketinin varlığı da bilinmektedir. ( 
Yaslıoğlu,2021)

Şehrimizin bir zamanlar “Yeşil Bursa” 
olarak anılmasının nedeni olan tatlı su 
kaynakları, kaplıcalar, hamamlar, çeşmeler, 
sebiller ve su değirmenlerinin sayısı gün 
geçtikçe azalmaktadır. Bunun en büyük 
nedenlerinden bir tanesi küresel ısınma 
ve beraberinde getirdiği iklim değişikliği-
dir. Bunların üstüne insanların  bu kültürel 
değerlerimize bilinçsizce yaklaşımları da 
bu durumun ortaya çıkmasının bir diğer 
nedenidir. 

Öneriler: 

• Okullarda ve şehrin muhtelif yerlerinde 
çeşme ve sebiller yapılmalı doğal ve kültü-
rel mirasımıza sahip çıkılmalıdır.

• Okullarda suyun önemiyle ilgili yarış-
malar (Senaryo, Kısa Film, Kompozisyon.
vb) düzenlenmeli.

• Tarihi çeşmelerin yanına bilgilendirici 
tabelalar asılmalı ve şehir sakinleri bilgi-
lendirilmelidir. 

• Şehrin muhtelif yerlerinde suyun önemini 
belirten ve tarihi çeşmelerin resimlerinin 
olduğu sergiler açılmalı ve halkın genelinin 
bu sergileri ziyaret etmesi için özendirici 
tedbirlerin alınmalı

• İklim değişikliği ve kuraklıkla ilgili 
okullarda konferanslar ve paneller düzen-
lenmeli, şehrin içme suyu şebekesine su 
sağlayan kaynaklara öğrenciler götürülme-
li ve bizzat yerinde bilgilendirici sunumlar 
yapılmalıdır.
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YER : AFYON KOCATEPE 
TARİH : 30 AĞUSTOS 1968 
KONUŞMACI : FAHRETTİN ALTAY PAŞA 
KONU : MUSTAFA KEMAL

Tarih, 30 Ağustos 1968'di. Afyon 
Lisesi’nden bir grup öğretmen, Kocate-
pe’de yapılacak olan zafer kutlamaları-
na gittik. Konuşmaların yapılacağı kürsü-
nün yakınında yerimizi aldık. Saygı duruşu 
ve istiklal marşından sonra konuşmalara 
geçildi. Gazilere öncelik verildi. İlk konuş-
macı, kurtuluş savaşımızın süvari kolor-
du komutanı Fahrettin Altay Paşa’ydı. Bir 
albay, Paşa'nın koluna girdi. Kürsüye çıkma-
sına yardımcı oldu. Konuşma süresince 
de elinde bir şemsiye ile O’nu güneşten 
korudu. Fahrettin Altay Paşa konuşması-
na şöyle başladı: 

“Bana Mustafa Kemal'i anlatır misiniz? 
Dediler. Ben de memnuniyetle kabul ettim 
ve geldim. Ancak anlatımım kısa olacak. Size 
26 Ağustos 1922 sabahı taarruz anındaki 
bir olayı aktaracağım. Bu şekilde Mustafa 
Kemal'i anlatmış olacağım.” Dedi. Devam 
etti :

“Planlandığı şekilde 26 Ağustos 1922 
sabahı saat 05.00'te başta Mustafa Kemal 
olmak üzere İsmet Paşa, Fevzi Çakmak, 
Nurettin Paşa, ben ve diğer komutanlar, 
ordu karargahı olarak Afyon Kocatepe’dey-
dik. Plan gereği taarruz, önce top atışlarıy-
la başladı. Bu bir baskındı. (20) dk. sürdü. 
Ardından “Tahrip” atışları yapıldı. Bu da 
10 dk. devam etti. Yunan mevzilerinde-
ki makineli tüfek yuvaları, Yunan topla-
rı, tel örgüleri hedef alındı. Komutanlar 
olarak bizler de top atışlarının sonucunu 
görmeye çalışıyor, alt kademelere iletmek 
üzere Mustafa Kemal'in emrini bekliyor-
duk. Sonuçta Yunan mevzilerinde alevle-
rin yükseldiğini, hedeflerin vurulduğunu, 
düşmanın mevzilerini terk ederek geri çekil-
mekte olduğunu gördük. Mustafa Kemal’e 
yöneldik. O'nun taarruz ve takip emrini 
bekliyorduk. Ne ki O, gözlerini Yunan mevzi-
lerinden ayırmıyor ve geri çekilen Yunan 
ordusunu izliyordu. Fevzi Çakmak, sessiz-
liği bozdu. “Haydi Kemal, düşman kaçıyor, 
taarruz emrini ver.” Dedi. Mustafa Kemal : 
“Dur Abi” diye cevap verdi. Bir süre sonra 
Fevzi Çakmak : “Kemal, tarihi bir fırsatı 
kaçırıyorsun, düşman yeni mevzilerine yerle-
şecek, emrini ver artık.” Diye ısrar bulun-

du. Mustafa Kemal, yine “Dur Abi” dedi. 
Bir süre daha geçti. Fevzi Çakmak : Bu kez 
“Allah aşkına Kemal ver şu emri, komutan-
lar seni bekliyor, yeter artık.” Diye sesini 
yükseltti. Mustafa Kemal : yine “Dur Abi” 
dediği sırada beklenmedik bir olay meydana 
geldi. Yunan ordusunun terk ettiği mevzi-
lerde cehennemi patlamalar başladı. Musta-
fa Kemal’in taarruz ve takip emrini gecik-
tirme sebebi anlaşıldı. Yunan ordusu, geri 
çekilirken cephe boyunca mevzilere saatli 
bombalarını yerleştirmiş, askerlerimize tuzak 
hazırlamışlardı. Mustafa Kemal’in öngörü-
sü, büyük bir felaketi önlemişti. Taarruzda 
ısrar eden Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal'e 
sarıldı. “Seni bize Allah mi gönderdi Kemal” 
Dedi. “Müteakiben süngü hücumu ve ileri 
top atışları emrini aldık. Alt kademelere 
ilettik. Sonucu biliyorsunuz. Bana Musta-
fa Kemal’i anlat dediler. İşte Mustafa Kemal 
budur.” Dedi ve Paşa yine albayın yardımıy-
la kürsüden indi. 

Fahrettin Altay Paşa'dan dinlediğim bu 
olayı ve anıyı, 30 Ağustos Zafer Bayramını 
kutladığımız bu günlerde siz meslektaşla-
rımla paylaşmak istedim. 06.09.2018

Av. Sabri Tanrıkut
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TÜRK KÜLTÜR TARİHİNDE YEMEK KÜLTÜRÜ

Yemek bütün canlı varlık-
ların tabii bir ihtiyacıdır. 
Bir canlı hayatını devam 

ettirebilmek için bir şeyler yemek 
zorundadır. İnsan da canlıların 
her bakımdan en gelişmişi olarak 
yaratılmıştır. Neslini devam ettire-
bilmek için daha farklı bir şekilde 
beslenmeye çalışmıştır.

Her insan topluluğu doğup 
büyüdüğü bölgenin coğrafi konumuna ve 
iklim şartlarına göre yetişen ürünler ile besle-
nir. Türkler de doğup büyüdükleri bölgenin 
coğrafi durumuna ve iklim şartlarına göre 
yetişen, elde edilen yiyeceklerle beslenme-
ye çalışmıştır. Bilindiği gibi Türk toplumu 
Orta Asya bozkırlarında, yazın yaylalarda, 
kışın kışlaklarda göçebe bir hayat yaşamış-
tır. Koyun ve at yetiştirerek; koyun, at ve 
deve sütü, eti gibi ürünler ile beslenmiştir.

HUNLAR 
Türk tarihinde, bir devlet teşkilatı kurarak 

sahneye çıkan ilk Türk topluluğu Hunlar-
dır. Biz de bu araştırmaya Hunlarla başla-
dık. Hunların ilk komşuları Çinlilerdir. Çin 
kaynakları M.Ö. 4. Yüzyıldan itibaren Hunlar 
hakkında bilgi veriyorlar. Hatta, Çinliler, 
Türklerle birlikte Moğollara ve Tunguzlara 
“Hiung-nu” (Hsiung-nu) adını vermişler.[1]

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’na göre, 
”Hun siyasi birliğinin kesin tarihini M.Ö. 
4. Asırdan itibaren takip etmek mümkün 
olmaktadır” Bu siyasi birlik, “Büyük Hun 
Devleti”dir. Devleti meydana getiren halk 
“kan akrabalığı ile birbirine bağlı aileler”-
den oluşmakta idi. (age.s.41) Bu halk sıkı 
bir disiplin içinde yaşar, kendisini korumak 
için daima silahlı bulunur, kabileler arasın-
daki sık iş birliği bulunuyordu.

Kabileler, daha çok “otlağı” bol yaylalar-
da, dağlarda yaşıyorlar ve başta at ve koyun 
olmak üzere hayvan yetiştiriciliği yaparlardı. 
Hayvanlardan elde ettikleri et, süt ve yün 
ürünleri ile geçimlerini sağlardı. Et, süt ve 
yün ürünlerini yakın komşuları olan Çinlilere 
satar ya da takas yoluyla kendilerine lâzım 
olan yiyecek, bilhassa tahıl ürünleri, pirinç 
alırlardı. Bazen alışverişlerde anlaşmazlıklar 
olur iş çatışmalara dönüşürdü. Bazı kabile 
başkanları Çinlilerle birleşmeyi Hun hakanı 
Çi-çi’ ye teklif bile ederlerdi. Hakan, bu 
teklifi gülünç ve utanç verici” kabul ederdi. 

1 Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî Kültürü, 
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınlar 
Ankara,1977.

Birliğin dağılmaması için Hakan 
Çi-çi, İmparatorluğunu batıya 
doğru genişletmeyi düşünür. İki 
yıl içinde sınırlarını Aral Gölüne 
kadar genişletir. Aldığı bölgeyi 
yönetimi altına alarak “Orta Asya 
Hun İmparatorluğunu” yeniden 
kurmuş olur. (M.Ö.419)

HUNLARDA 
BESLENME VE YEMEK 

KÜLTÜRÜ
Asya, Avrupa Hun imparatorlukları, 

Göktürk devleti, Uygur devleti, Karahanlılar, 
Asya Selçuklu devletinin halkları, savaşların 
dışında komşuları olan Çinlilerle, Farslarla(İ-
ran) Moğollarla ticaret yaparlardı. Özellikle 
Hunlar, Göktürler, Uygurlar dönemlerinde 
Çin’den buğday, darı, pirinç, fasulye; ipek, 
ipekli kumaş alıyorlar. Çin kaynakları, Hunla-
rın da buğday, darı ve fasulye ektiklerini 
bildirmektedir. Hatta “Hun buğdayı”, “Hun 
fasulyesinden” söz ediliyor. (age. s 275-276)  

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu, Türk Millî 
Kültürü, Türk Kültürünü Araştırma Ensti-
tüsü Yayınlar   Anakara,1977.

Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu’nun bildirdi-
ğine göre “Bozkır Türklerinin başlıca gıda 
maddesi et idi. En çok at ve koyun eti yerler-
di.”(…) Eti uzun zaman saklayabilmek için 
konserve yapıyorlar ve bunu “konserve et” 
olarak Çin’e ihraç ediyorlarmış. “Yahni ve 
tutmaç başlıca yemekleri idi”. diyor .

 “Türklerde sebzeye fazla istek duyulmaz-
dı.”, “Sütlü darı, peynir, yoğurt, yağ “önemli 
yemekleri arasındadır. Hatta, Çinliler yağ 
yemeği Hunlardan öğrenmişler.

 Başlıca içkileri arasında at sütünden 
yapılan “kımız”, “buğday ve darıdan yapılan 
bengi”, yoğurdu kiraz ve kaysı ile tatlılaş-
tırarak yaptıkları “lo”, “boza” “pekmez” 
gibii içecekler Hunlar tarafından kullanılan 
içecekler arasındadır.  

GÖK-TÜRKLERDE YEMEK 
KÜLTÜRÜ

Hunlardan sonra Orta Asya’da en büyük 
Türk imparatorluğunu kuranlar Gök-Türk-
lerdir. Gök-Türk İmparatorluğunun kuruluş 
tarihi olarak 535-536 tarihler kabul edilmek-
tedir. Kafesoğlu’nun  bildirdiğine göre 
Gök-Türk hanlarından İşbara Han, 585 
tarihinde yaptığı bir konuşmada Gök-Türk 
devletini 50 yıl önce kurduğunu belirtir. 

Buna göre devletin kuruluşu 535 yıllarına 
denk gelmektedir. 

Eski Hun İmparatorluğu’nun başken-
ti olan Ötüken bölgesini başkent olarak 
kabul eden Gök-Türk hakanı Gök-Türk 
kitabelerindeki ifadelere göre Bilge Kağan, 
“Varlıklı, zengin millet üzerine oturmadım.
(…) “Kağan oturup aç, fakir milleti hep 
topladım, Fakir milleti zengin kıldım. Az 
milleti çok kıldım.” diyerek dağınık olan 
Türk kabilelerini bir araya getirip Gök-Türk 
Hakanlığını kurar.

Gök-Türk kitabeleri üzerinde çalışan 
Prof. Dr. Muharrem Ergin, şunlar açıkla-
maktadır: Gök-Türk kitabelerine, Orhun 
nehri kıyısında bulundukları için Muhar-
rem Ergin, Orhun Âbideleri” demektedir. 
“Orhun abideleri Göktürkler devrinden 
kalma kitabelerdir.”, “Türk adının, Türk 
milletinin isminin geçtiği ilk Türkçe metin 
(…) ilk Türk tarihi” dir.[2]

Biz bu kitabelerdeki metinlerden yemek 
ve yiyeceklerle ilgili bilgileri araştırarak 
buraya aldık.

Önce adı geçen kelime ve terimleri aldık. 
Sonra bu kelime terimlerin metinler içeri-
sindeki yerlerini vermeye çalıştık.

Aç: Aç, tok olmayan,
Açıkmak : Acıkmak,
Aş: Aş, yemek,
Aşanmak: Yemek yemek,
Azug: Azık, gıda, yiyecek,
Sub: Su,
Süçiğ: Tatlı, lezzetli,
Tok: tok, karnı doymuş olan.
Tokurkak: Kendini tok hisseden. Toklu-

ğun kıymetini bilmeyen.
Yimek: Yemek,
Yoğ/yuğ: Ölüm yemeği.
Yuğlatmak: Ölüm yemeği yaptırmak.
Yoğurmak: Yoğurmak, çiğnemek.
Bu kelime ve terimler kitabelerden alınan 

aşağıdaki ifadelerde geçmektedir.

Külteğin Âbidesi güney cephesi:

“Kağan oturup! Aç, fakir milleti hep topla-
dım.”(s.3)

BİLGE KAĞAN ÂBİDESİ
“Varlıklı, zengin millet üzerine oturma-

dım. İçte açsız, dışta donsuz, düşkün, perişan 
millet üzerine oturdum.”(s.23)

2 Önce adı geçen kelime ve terimleri aldık. Sonra bu 
kelime terimlerin metinler içerisindeki yerlerini ver-
meye çalıştık.
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“Türk milleti, tokluğun kıymetini bilmez-

sin. Acıksan tokluk düşünmezsin. Bir doysan 
açlığı düşünmezsin” (s.32)

Kağan oturup aç, fakir milleti hep topla-
dım. Fakir milleti zengin kıldım. Az milleti 
çok kıldım.” (s.33)

TONYUKUK ÂBİDESİ 
“Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturuyor-

duk. Milletin boğazı tok idi.”(s.37)

“Yemek yemek için attan inerdik. Atı 
ağaca bağlıyorduk.”(s.40)

Eski Türk Yazıtları üzerinde çalışmış olan 
Hüseyin Namık Orkun,(3), “Eski Türk Yazıt-
ları, Orta Asya’da Orhun Nehri bölgesinde 
bulunan âbideler, balballar, mezar taşları 
üzerinde yer alan bugüne kadar ele geçen 
yazıtlardan oluşmaktadır. diyor. Yazar 
bu yazıları karşılaştırarak ilim dünyasına 
sunmuştur.

Biz bu yazıtlarda yer alan metinlerde yer 
alan yemek ve yemek kültürü ile ilgili kelime 
ve terimleri buraya aldık. Bu kelime ve terim-
lerin geçtiği yazıtların sayfa numaraların da 
belirtmeye çalıştık. 

Kelime ve terimler: 

Aç: Aç, karnı tok değil.
Ayız: Ağız,
Ayuluy: Zehirli,ağulu.
Aş: Yemek, aş.
Aşsiz: Yemeksiz.
Ayağ: Kadeh, bardak.   
Azug: Azık, yiyecek.
Barg: Ev bark.
Begni: Buğday, darı, arpa gibi yiyecek-

lerden yapılan içki.
Biçmek: Biçmek, kesmek.
Boyuz: Boğaz.
Boyuzlamah: Boğazlamak.
Ekinlig: ekinlik, ekin
Et: Et.
İçmek: İçmek.
İdiş: Kadeh,bardak.
İgidmek: Beslemek, büyütmek.
İşgti: Darı.
İşrek: Esrük, sarhoş.
Könak: Külek, kova, ibrik.
Men: Gıda, yiyecek.
Gamiç: Kepçe, kaşık.
Sub: Su.
Subsız: Susuz.
Süçiğ: Tatlı, İçki.
Taru: Ekin, darı.
Tarlay: Tarla.
Tatıglıg: Tatlı.
Todmag: Doymak.
Tog: Tok, Aç değil.
Tosig: Doymuş.

Tükenmah: Bitmek, tükenmek.
Ümek: Biriktirmek, yığmak.
Yayag: Ceviz meyvesi.
Yayaglı: Cevizli, yapraklı.
Yaylıg: Yağlı.
Yimek: Yemek yemek.
Yoyurmah: Yoğurmak. Çiğnemek.
Yuyga: Yufka.
Şimdi yukarıdaki yiyecek ve yemek isimle-

rinin Yazıtlarda geçen ifadelerine bir göz 
atalım:

KÜLTEKİN YAZITI
“Türk milleti sen bir tok olacaksın, açsan 

tokluk nedir bilmezsin; bir de doyar isen 
açlık nedir bilmezsin.” (s.26)

“İçte aşsız, dışta donsuz, korkak, zavallı 
bir kavim üzerine hükümdar oldum. (s.42)

“Bizim ordumuzun atı fena, erzakı yok 
idi.”(s.46)

“Altının sarısını,… darının ekimli olanı-
nı,… kavmime kazandırdım.” (s.58)

 “Türk kavmi aç idi…”(s.66)

TONYUKUK YAZITI 
725 yıllarında dikilmiş olduğu bildiriliyor.

“Geyik yiyerek, tavşan yiyerek oturur 
idik. Türk milletinin boğazı tok idi.”(s.102)

ÜÇÜNCÜ UYGUR YAZITI
Bu yazıt, 825-832 ya da 808-821 tarihleri 

arasında Uygur Hanı adına dikilmiş. Bu yazıt-
ta da şu ifadelere dikkat çekmek istiyoruz:

“Kağan mevkiini muhafaza ettiği müddet-
çe kuluçkadaki yumurtalarını muhafaza eden 
bir tavuk gibi tebaasını koruyordu.”(s.232)

Mani dininin rahipleri Uygurları yönlendi-
rerek “hayvanî gıdaların yenmesini ve ağır 
içkilerin içilmesini yasaklarlar.”

“Sıcak kan içmek kötü adetini değişti-
rerek yemekleri pişirmek adetine kavuşan 
şehirli oldular.”(s.239).

UYGURLARDA YEMEK VE 
YİYECEK KÜLTÜRÜ

Orta Asya Türk tarihinde üçüncü büyük 
Türk devletini kuranlar Uygurlardır. 
Gök-Türk devletinin boyunduruğundan 
kurtulan Uygur Türkleri 745 tarihinden 
itibaren yeni bir devlet kurmaya çalışmış-
lar. Orta Asya bozkırlarında dağınık halde 
yaşayan Türk boylarını birleştirerek şehir-
leşmelerine ön ayak olmuşlar. Türk kültür 
ve medeniyetinin gelişmesini, yaşamasını 
sağlamışlar. Türk dilinin ve edebiyatının 
zenginleşmesini ve bölgede şairlerin, müzis-
yenlerin, mimarların, din adamlarının yetiş-

mesine sebep olmuşlardır. Uygur Türkçe-
si Sözlüğünü hazırlayan Prof. Dr. Ahmet 
Caferoğlu, “Beşinci yüzyıldan başlayarak, 
önceleri yalnız kendi boy ve soylarını, sonra 
ise diğer Türk urukları ile birlikte siyasî bir 
birlik haline (getiren Uygurlar) gelen Uygur 
Türklerinin Orta Asya dil ve kültürünün 
gelişmesinde önemli rolleri olmuştur.” (4)

Uygurlar döneminde Türkler Şamaniz-
mi ve Budizmi kabul etmişlerdi. Bu dinlerin 
dini metinleri ile çok sayıda yabancı kelime 
dilimize girmiş bulunuyordu. Ancak Türk dili 
zengin ve yapısı sağlam olduğu için, dilde 
bozulma meydana gelmemiştir. Ayrıca dilin 
sözlüğünün hazırlanması 15. Yüz yıllarda 
başladığı için dilimiz korunmuş oluyor. 

Eski Uygur Sözlüğünde 7500 kelime 
bulunmaktadır. Caferoğlu,” bu sözlük 
Uygur Türkçesini bütünüyle toplayama-
mıştır. “diyor. Biz bu sözlüğü Uygurlar-
da yemek kültürü ve yiyecekler açısından 
taradık. Bulabildiğimiz kelime, terim ve 
deyimleri aşağıya aldık. Uygurlar ve kültür-
leri üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

A
Acığ : Acı, ekşimsi
Açlık: Açlık, 
Acıkmak: Acıkmak.
Açsız: Tok, tokluk.
Ağuluk: Zehirli.
Ağuz: İlk süt.
Alıç : Yabani elma.
Arpa: Hububat cinsi.  Arpa
Aş: Yiyecek, yemek.
Aşadaçı: Yiyici. Doymayan.
Aşanmak: Yemek yemek.
Aşatmak: Yedirmek, tattırmak.
Aşiçkü: Ziyafet, şölen yemeği.
Aşsız: Yemeksiz, 
Ayag: Kadeh, 
Azuk: Azık, erzak.

B
Bakraç : Bakırdan yapılmış kap.

Balığ: Balık,

Banit : Şurup.

Bekini : Bira, (Begni) (Begni= Buğdaydan, 
arpadan, darıdan yapılan Gök- Türk içkisi)

Bekmas: Pekmez.

Beynir: Peynir.

Bişurmak : Pişirmek.

Bitmul : Biber.

Birgemek : Çalkalamak.

Boğday: Buğda.

Boğuz : Boğaz.

Bor : Şarap.

Boşu: Fasulye.
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Buda :Üzüm.

Bugan: Bezelye.

Bukaç : Tencere. (Bukaç  aydur  tibum  
altun, kamış aydur, men  kayda men)

Bulamaç : Un çorbası.

Burçak : Bezelye, burçak.

Burkırmak : Buruşmak, ekşimtırak.

Burnaç :Güğüm.

Büken : Bir kavun türü.

C-Ç 

Çan: Çanak, yemek kabı.

Çıvsegun :Ekşi.

Çokratmak: Kaynatmak.

Çokurdamak: Kaynatmak. Fokurdamak.

Çömurmış: Sulu yemekleri karıştırmak 
için kepçe.

Çubuyan: Tatlı şey. Lezzetli

Çüsüm: Dut.

D
Dana: Nar.

E

E: (Yazar “e” harfi karşılığı olarak üstün-
de iki nokta (A,a) harfini kullanmıştır.)biz 
normal “e” harfini kullanmayı uygun bulduk. 
Çünkü Bilgisayarımızda üstünde iki noktalı 
A,a harfi yoktur.

Ebin : tane,tohum.
Eğdi : Eğri bıçak. (Kaşık yapımında kulla-

nılan bıçak)
Ekmek: Ekmek.
Emek :Emmek.
Ergürmek: Eritmek.
Ergüzmek : Eritmek.
Erük : Erik.
Eşiç: Tencere, kazan.
Et : Et.
Etçi :Kasap.
Etliğ: Etli. Semiz.

İ
İçgü: İçki. İçilecek şey.
İçiğlik: İçilecek şey.
İçmek: Su içmek.
İdiş : Çanak çömlek, kapkacak.
İğdilemek:  İyi beslmek.
İğdülemek: Beslemek. Özen göstermek.
İğitilmek : Beslenmek, bakılmak.
İsimek : Isıtmak, isınmak.
İt burnu: Yabani gül meyvesi. (Kuş burnu)
İt üzümü: Yabani üzüm.

K
Kaban: Tabak,tepsi.
Kadığ: Katık.

Kadız: Tarçın.
Kagun : Kavun.
Kakatua: İlaç olarak kullanılan bir yemiş.
Kamıç: Kepçe,kaşık.
Kanamlağ: Doymuş. Tok olan.
Kaula: Sebze.
Kavut: Kavrulmuş darı unu. Kavrulmuş 

darı unundan yapılan yemek.
Kesme: Kıyma. Yemeklik et.
Kepçe: Büyük kaşık.
Kersen: Hamur teknesi.
Koğa: Kova. Su kabı.
Konsoluk: Erzak dolabı.
Konak: Darı.
Koz: Ceviz. (Anda çıktı kiraza. Bostanısı 

kakıdı “Be ne yersin kozumu”.)
Kpra: Ağaç çileği.
Kuma yagı: Kenevir yağı.
Kurut: Peynir. 
Kuymak: Süt ve un ile yapılan bir yemek.
Küzaç : Testi, çanak, çömlek.

L
Lakşu: Şehriye.
Lalamak: Ufalamak, ezmek.
Liv : Kurban yemeği.
Lokma: Bir yudumluk ekmek parçası.
Lor: Bir peynir.

M
Matu lung: Limon.
Menge aş : Hububat yemeği.
Mır : Bal.
Mırç : Biber.

N
Nara : Nar.
Noş: Tat, iksir.
Nokut: Nohut.

O-Ö
Ötmek : Ekmek.
Öyür : Darı.

P
Panıt : Bal.
Patpadhi: Biber.
Pişmek : Bişmek, olgunlaşmak.
Pişurmah : Bişirmek. Pişirmek.

S- Ş
Sagmak: Sağmak.
Sag yağ : Terer yağı.
Sakımak: Beslemek.
Sangığ : Manastır yemeği.
Saşıg: Çürük, kokmuş.
Satun : Sarımsak.
Serke : Sirke.
Sing: Kiler, ambar.
Singirmek : Hazmetmek, yutmak.
Sinsim :Susam:
Sogan : Soğan.

Sormek : Emmek. (Sömürmek)
Sögsün şiş : Şiş kebabı.
Söl : Et suyu.
Sunu : Siyah susam
Surma : Şarap.
Suv : Su.
Suvluk : Su kabı. 
Suvsamak : Susamak.
Suvsuş : İçki. İçilecek şey.
Süçüğ: Tatlı şarap. Tatlı, lezzetli.
Süt: Süt .
Şeker : Şeker.
Skar : Şeker.
Şor : Tuzlu.

T
Tapak: Tabak. Yemek kabı.
Tangsuk: Tatlı, lezzetli.
Tang tangsuk : Tatlı, nefis, leziz.
Tarığ: Darı.
Tataglağ: Tatlı, lezzetli.
Tatığ: Tad. Yemekte tad.
Tatmak : Tatmak, Tat almak.
Tava : Tava.
Telük : Yenilecek her şey. Erzak.
Tişlemek : Dişlemek.
Todmak : Doymak.
Todunçsuz: Doyumsuz. Doyma bilmeyen.
Todurmak: Doyurmak.
Tegü: Darı.
Tulkuk: Tuluk. Keçi derisinden yapılan 

torba.
Turma: Turp.
Tutmaç : Et suyu ile yapılan hamur işi 

yemek.
Tuturkan : Pirinç
Tuz : Tuz.
Tüki : Pirinç. Pirinç kabuğu. Soyulmuş 

darı.
Tülig: Şeftali.
Tüliğ : Baharat.

U-Ü
Ugur : Süt. İlk sağılan süt. Ağız.
Usanmak :Susanmak.
Usmak : Susuzlamak.
Uşkun: Sarımsak.
Ügra : Bulamaç.
Üyür : Bulgur. Bulgur lapası.
Üzüm : Üzüm.

Y
Yağ : Yağ. Her türlü yağ.
Yağak : Ceviz.
Yağlıy : Yağlı.
Yağurt: Yoğurt.
Yakış : Yağlı olan şey.
Yakşı : Yağ.
Yayuk: Yayık.
Yıtık : Çürük, kokmuş.
Yiğü: Yemek. Yenilecek her şey.
  Yim : Yem.
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Yimiş: Yemiş. Meyva.
Yivek : Erzak, yiyecek şey.
Yorgurt : Yoğurt.
Yoğurtça : Yoğurt gibi.
Yufga. Yufka Hamurdan yapılan ince 

ekmek.
Yumurta : Yumurta.

Bu konuda bazı deyim ve atasözleri:

ESKİ TÜRK ŞİİRİNDE 
YEMEKLE İLGİLİ BİLGİLER

Eski Türk Şiiri eseri Prof. Dr. Reşit Rahme-
ti Arat’ın hazırlamış olduğu eserdir. Şimdi 
eser hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra 
Yemek ve Yemekler ile ilgili bilgileri vermeye 
çalışacağız. Reşit Rahmeti Arat, Türk Tarih 
Kurumu Yayınlar(Ankara 1965) arasın-
da çıkan “Eski Türk Şiiri” eseri hakkında 
Önsöz bölümünde şunları yazıyor. ”Türk 
şiirinin inkişafında bir merhaleyi aydınlat-
mak ve bu devir hakkında bir fikir edinmek 
bakımından faydalı olacağı düşüncesi ile, 
burada şimdiye kadar geniş türk muhitince 
meçhul kalan türk şiirinin en eski nümûne-
leri bir araya getirilmiştir. VIII.- XIII. Asırlar 
arasında yazılan veya tesbit edilen ve esas 
itibari ile Mani ve Buddha kültür muhitle-
rini temsil eden bu parçalara, bulundukla-
rı yerler kadar, şekil bakımından da bazı 
benzerlikler gösteren, birkaç islâmî eser 
de eklenmiştir. (…) aynı mahiyette birkaç  
ata-sözü de ilave edilmiştir.”(age.s.X)

Biz bu eseri başından sonuna kadar taradık 
ve Yemek ve Yiyecekler” hakkındaki kelime 
ve deyimleri buraya aldık. Burada aldığımız 
bilgilerin hepsini vermeyi uygun bulamadık. 
Örnek kelime ve terimleri vermeyi daha 
uygun düşündük. 

A-
Açmak: Acıkmak, acıkmış olmak.
Açsık: Acıksama, açlık.
Aş :1-Aş, yiyecek,
       2-Kurban yemeği, kurbanlık.
Aşanmak: Yemek yemek.
Aşçı: Aşçı.
Aşçı âr: Erkek aşçı.
Azık/Azuk: Azık,erzak.

B-
Baçağ : Oruç tutmak.
Banıt: Şurup.
Bıçak:Bıçak.
Bıcırmak: Biçmek, kesmek.
Bişurmak: Pişirmek.
Bor: Şarap.
Buda:Üzüm.
Bukaç: Tencere.
Burçak: Bezelye. burçak,
Burunç: Güğüm, ibrik.

C-
Çakı: Isırgan otu.
Çan: Çanak.
Çanak: Çanak, ölçü kabı.
Çokratmak: Kaynatmak.
Çokurdamak: Pişirmek.
Çomurmış: Büyük kepçe.
Çu : Tarla, ekin yeri.
Çüsüm : Dut.

D-
Dana: Nar tanesi, Nar.
E-( Yazar  “e” yerine, üstünde iki noktalı 

“a” kullanmıştır.)
Ebin: Tane, tohum.
Edgü: Eğri bıçak. (Ağaç kaşığı yapımın-

da kullanılırdı.)
Ekmek: Ekmek. 
Ergürmek: Eritmek.
Erük: Erik meyvesi.
Esiç: Tencere, küçük kazan.
Et : Et.
Etçi: Kasap.
Etlig: Etli, semiz.

H-
Hatığ: Katığ.
Hoyun: Koyun.(Göğüs)

I-İ-
I tarıg: Nebat, ekin, bitki.
İçgü: İçki.
İçiglik: İçilecek şey.
İçim: Sıvı yemek.
İçmek: İçmek.
İdiş: Kapkacak, çanak, çömlek.
İdiş ayak: Mutfak, kapkacak
İdgülemek: İyi beslenmek.
İgitilmek: Beslenilmek.
İm: m, ilaç.
İrpeklemek: Biçmek, doğramak.

K-
Kaban: Tabak, tepsi.
Kabak: 1) Kabak,
  2) Göz kabağı.
Kadığ: Katık, yiyecek.
Kağun: Kavun.
Kagurmak: Kavurmak.
Kamıç: Kepçe, kaşık.
Kanamlağ: Doymuş.
Kavırmak: Kavurmak.
Kıra: Tarla.
Kızaşı: Düğün yemeği, düğün yiyeceği.
Koz: Ceviz.
Kurt: 1) Böcek, 
          2) Peynir=Kurut.
Kesma: Kıyma, yemek.
Kinlemek: Eritmek, ufaltmak.
Könek: Külek, kova.
Kös: Köz.

Küp: Küp, kap.
Küzaç: Kazan, çömlek, çanak, 

testi. 

L-
Lakşa: Şehriye.
Lalamak: Ezmek, toz haline getirmek.

M-
Menge aş: Hububat yemeği,
Mır:Bal,
Mırç:Biber.
Mıngal: Mangal.

N-
Nukut: Nohut.
Nuşadır: Nişadır.

O-Ö-
Oçuk: Ocak, ateş ocağı.
Ot: 1) Od,ateş. 
       2) Ot,bitki.
Öngüç: Boğaz, gırtlak.
Ötmek: Ekmek.

P-
Panıt: Bal.
Patpathı: Biber.
Pişürmak: Bişirmek.
Piçak: Bıçak.
 
S-Ş-
Sağmak: Hayvan sağmak.sağmak.
Sağ yağ: Tere yağı.
Söridmak: Eritmek, erimek.
Singürmak: Yutmak, emmek.
Sögsüg şiş: Şiş kebap.
Suv: Su.
Suvluk: Su kabı.
Suvsamak: Susamak.
Sücüg: 1) Tatlı şarap, 
             2) Tatlı, lezetli.
Sürma: Şarap.
Süt: Süt.
Süzgü: Süzgü, süzgeç.
Şeker: Şeker.
Şkar: Şeker.
Şor: Tuzlu.
 
T-
Tağar: Torba, dağarcık.
Tangsuk: Tatlı,lezetli.
Tarıg: Tarla, ekin yeri.
Tarımak: Tarlayı sürmek.
Tatağlag: Tatlı,lezzetli.
Tegirman: Değimen.
Teke: Erkek keçi.
Todmak: Doymak.
Todurmak: Doyurmak.
Tuturkan: Pirinç
Tuz: Tuz.

DEVAMI 155 SAYIDA
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