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Bursa Minyatürü. Nusret Çolpan



Bursa’da bir eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdıyan su;

Orhan zamanından kalma bir duvar...

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar

Eliyor dört yana sakin bir günü.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

İçinde gülüyor bana derinden.

Yüzlerce çeşmenin serinliğinden

Ovanın yeşili göğün mavisi

Ve mimarîlerin en ilâhisi.

Bir zafer müjdesi burda her isim:

Sanki tek bir anda gün, saat, mevsim

Yaşıyor sihrini geçmiş zamanın

Hâlâ bu taşlarda gülen rüyanın.

Güvercin bakışlı sessizlik bile

Çınlıyor bir sonsuz devam vehmiyle.

Gümüşlü bir fecrin zafer aynası,

Muradiye, sabrın acı meyvası,

Ömrünün timsali beyaz Nilüfer,

Türbeler, camiler, eski bahçeler,

Şanlı hikâyesi binlerce erin

Sesi nabzım olmuş hengâmelerin

Nakleder yâdını gelen geçene.

Bu hayâle uyur Bursa her gece,

Her şafak onunla uyanır, güler

Gümüş aydınlıkta serviler, güller

Serin hülyasıyla çeşmelerinin.

Başındayım sanki bir mucizenin,

Su sesi ve kanat şakırtılarından

Billûr bir âvize Bursa’da zaman.

Yeşil türbesini gezdik dün akşam,

Duyduk bir musikî gibi zamandan

Çinilere sinmiş Kur’an sesini.

Fetih günlerinin saf neşesini

Aydınlanmış buldum tebessümünle.

İsterdim bu eski yerde seninle

Başbaşa uyumak son uykumuzu,

Bu hayâl içinde... Ve ufkumuzu

Çepçevre kaplasın bu ziya, bu renk,

Havayı dolduran uhrevî âhenk..

Bir ilâh uykusu olur elbette

Ölüm bu tılsımlı ebediyette,

Belki de rüyâsı bu cetlerin,

Beyaz bahçesinde su seslerinin.

Ahmet Hamdi TANPINAR

Bursa’da Zaman





Yüzyıllardır pek çok depreme, yangına maruz kalsa da, sayısız kutsal, 
tarihî ve doğal güzellikleri barındırır Bursa. Biz Bursalılar yüzümüz 
Uludağ’a dönük yaşarız. Şehrin güneyinde olsa da, kuzey yıldızımız 
gibidir Uludağ; yönümüzü onunla bulur, mevsim devinimlerini onun 
renklerinden takip ederiz.

Şehrin sokaklarında dolaştığınız müddetçe her kapı başka 
bir tarihine konuk eder sizi… Esnafın yüzyıllardır sürdürdüğü 
geleneklerle zamanda yolculuk yaparsınız... Bazen bir ıhlamur 
ağacının kokusunun veya lodos esintisinin peşine düşersiniz… 
Hemen her eski mahallesinde top koşturan, ip atlayan, oyunlar 
oynayan çocukların arasına katılıp çocukluğunuza dönersiniz... 
Gezmekten çok yorulabilirsiniz ama buna rağmen Bursa’yı gezmeyi 
bitiremeyebilir, şehre doyamayabilir, hep özleyebilirsiniz. Bir bahar 
günü şehri arşınlarken gözleriniz dağın capcanlı yeşiline alışabilir ve 
sonra gittiğiniz her yerde huzurun bu rengini arayabilirsiniz. Çünkü 
Bursa ruhaniyetli şehirdir... Bursa bir anne-şehirdir... O şehir ki sizi 
yeniden doğurur; maneviyatıyla doyurur, sularıyla şifa verir... Velhasıl 
Bursa sevgiden ibarettir... 

Şehri bu hislerle gezerken size eşlik edeceğini ümit ettiğimiz, 
batıdan doğuya semt semt yazarak kurguladığımız gezi kitabımızda, 
şehir merkezindeki her bölge için adım adım gezi güzergâhı çıkarttık. 
Yokuşlu bölgelerin parkurunu en yüksek noktadan başlattık ve Nasıl 
Gezelim başlığı altında sokak adlarıyla birlikte tarif etmeye çalıştık. 
Nerede, neler yiyebileceğiniz konusunda ipuçları vermeye çalıştık. 

Her bölümde öncelikli olarak o bölgeye adını veren yerleri anlattık. 
Sonrasında yer adları, gezi parkurunda karşınıza çıkacak sıraya göre 
yer aldı. Çok geniş bir alana yayılmış, sayısız tarihî yapıyı barındıran, 
alfabetik olarak hazırladığımız Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin 
başlıkları istisna... 

Kitabın sonundaki alfabetik dizin, aradığınız yeri kitapta kolaylıkla 
bulmanıza yardımcı olacaktır. 

Biz Bursa’yı bu şekilde bölümlere ayırmış olsak da, komşu bölgelerle 
kesişen tarihî yerler karşınıza çıkacaktır. Haritadan takip ederek 
kendi parkurunuzu da oluşturabilirsiniz. 

Bursa’nın, insanın “altı” duyusuna hitap eden tadını çıkartmanızı 
dileriz.

Adım Adım Bursa…
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 Tarih ve imparatorluklar şehridir; 
Bitinya, Roma, Selçuklu, Bizans ve 
Osmanlı’nın sayısız izlerini taşır,

 Külliyeler şehridir; Osmanlı’nın 
Osman Gazi’den sonraki 5 
padişahının yaptırdığı külliyeleri 
ile Osmanlı mimarisinin ilk 
örneklerini yaşatır,

 Alış-veriş şehridir; Sultan Orhan 
Gazi’den itibaren şekillenen ve 
Unesco Dünya Mirası listesine 
giren Tarihî  Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi’yle,

 Ruhaniyetli şehirdir; barındırdığı 
yüzlerce tarihî camileri, mescitleri 
ve türbeleriyle,

 Tekstil şehridir; tarihî İpek 
Yolu üzerindedir ve Osmanlı 
ile cumhuriyet döneminin ilk 
dokuma sanayiine sahiptir,

 Kültür şehridir; her yıl halk 
dansları, tiyatro, kukla ve gölge 
oyunları, sinema, müzik, edebiyat 
ve fotoğraf sanatı etkinlikleri 
yapılır,

 Endüstri ve ticaret şehridir; 
Türkiye’nin 4. büyük endüstrisine 
sahiptir,

 Doğa şehridir; dağları, yaylaları, 
mağaraları, gölleri, şifalı su 
kaynakları, kanyonları, ormanları, 
akarsuları ve şelâleleriyle. Bitki 
örtüsü çok zengindir ve “Yeşil 
Bursa” olarak anılır,

Bursa…



 Termal su şehridir; 5 yıldızlı 
otelleri ve kaplıcalarıyla,

 Dağ ve deniz şehridir; Uludağ’ın 
eteklerinde, Marmara Denizi’nin 
kıyısındaki konumuyla,

 Spor şehridir; doğada ve şehir 
merkezinde her türlü spor yapma 
imkânlarıyla, 

 Eğitim şehridir; köklü eğitim 
kurumları, Uludağ Üniversitesi
 ve Bursa Teknik Üniversitesi ile,

 Tarım şehridir; doğal olarak 
üretilen özellikle şeftali ve siyah 
inciri, zeytini ve sebzeleriyle,

 Benzersiz yemek kültürü olan 
şehirdir; Osmanlı mutfağı, döner 
kebabı, pideli köftesi, ev yemekleri 
ve kestane şekeriyle,

 Müzeler şehridir; mevcut 
müzelerinin yanı sıra tarihî 
yapılarıyla “açık hava müzesi” 
gibidir, 

 Turizm şehridir; herkesin 
Bursa’ya gelmek için bir sebebi 
vardır…
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Konumu

Bursa, Türkiye’nin kuzey 
batısında, Marmara Bölgesi’nin 
güneyindedir. Kuzeyde Marmara 
Denizi ve Yalova ili, kuzeydoğuda 
Kocaeli ve Sakarya, doğuda 
Bilecik, güneyde Kütahya ve 
Balıkesir illeri, batıda yine 
Balıkesir iliyle komşudur. 
Güneyde Uludağ’a sırtını 
yaslayarak, kuzeyde Marmara 
Denizi’ne kadar uzanan şehir 
merkezi, batı yönüne doğru 
gelişmektedir.

Yüzölçümü: 11.043 km2

Enlem/Boylam: 28° / 30° enlem 
ve 40° boylam
Saat dilimi: +2 (GMT +/-) 
Rakım: 155 m

Nüfusu 

Bursa, 2.936.803 olan nüfusuyla 
Türkiye’nin 4. büyük ili ve 4. 
büyükşehir nüfusuna sahip 
şehridir. Nüfus yoğunluğu 
km2ye 282 kişidir. Köyden kente 
göçün de yoğun olarak yaşandığı 
şehir, özellikle Kırım, Kafkasya, 
eski Yugoslavya, Yunanistan, 
Bulgaristan ve yurt içinde de 
Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 
farklı dönemlerde hayli göç 
almıştır. 

Ekonomisi

1587 yılından itibaren sürdürülen 
ipekböceği yetiştiriciliği ve 
ipekli kumaş dokumacılığı ülke 
ekonomisinde önemli bir yer işgal 
etmiştir. 1844 yılında kurulan 
fabrika, Türkiye’de fabrikasyon 
ipek çekme sanayinin ilk adımıdır. 
1923 yılında Cumhuriyet’in 
ilanından sonra Bursa’nın 
ekonomik yapısında önemli 
gelişmeler kaydedildi. 1938’de 
kurulan Merinos Fabrikası, 
Bursa’nın dokuma sanayiinin 
merkezi olmasının bir tescilidir. 
Aynı yıllarda doğal ipek tüketimine 
destek olmak üzere kurulan 
Gemlik Suni İpek Fabrikası da 
Bursa ekonomisinde önemli bir 
etkinliğe sahip oldu. 

Bursa’da tekstil endüstrisine 
yönelik olarak başlayan makine 
sanayii zamanla büyük bir 

Koza Han’da koza alımı, Temmuz 1904. 
Ft. Akmed arşivi
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gelişme göstererek sanayinin 
çok önemli bir dalını oluşturdu. 
Bütün bunların yanında özellikle 
bıçakçılık, bakırcılık, kunduracılık, 
yemenicilik, terzilik, yastık ve 
yorgancılık, örmecilik, havluculuk, 
ağaç tornacılığı, kuyumculuk, 
oymacılık, eski dönemlerde 
Bursa’da gelişen zanaat 
çeşitleridir. 
Türkiye’de kurulan 11 adet 
sentetik iplik fabrikasının 8’i, 
Bursa’da bulunmaktadır. 
Bursa’da diğer önemli sanayi dalı, 
otomobil ve muhtelif yedek parça 
üretimini de içine alan otomotiv 
endüstrisidir. Bursa’da sanayiye 
yön veren bir başka önemli sektör 
de gıda endüstrisidir. Özellikle 
meyve suyu, alkolsüz içecek, 
konserve ve konsantre salça 
üretiminde Bursa’da mevcut 
kapasiteler, Türkiye genelinde 
önemli paya sahiptir.
İl sınırları içinde toplam 
büyüklüğü 3.156 hektar olan 
13 adet organize sanayi bölgesi 
bulunmaktadır. Sanayi tesislerinin 

sayısı ve kurulu güç kapasitesi 
miktarı itibariyle, “Türkiye’nin 
sanayi üssü” durumundadır. 
Bursa’dan gerçekleşen ihracatta 
sanayi ürünlerinin payı % 93,95 
seviyesindedir. 

Yaratılan katma değer 
sıralamasında Bursa; İstanbul, 
Kocaeli ve İzmir’den sonra 
dördüncü sırada yer alır. Çalışan 
insan ve işyeri sayısı bakımından 
da İstanbul ve İzmir’den sonra 
3. sıradadır. Türkiye toplam 
ihracatının özellikle tekstil ve 
otomotiv endüstrisiyle beşte 
birini gerçekleştiren Bursa, ülke 
ekonomisine ciddi katkı sağlayan 
illerin başında gelir. Kestane, 
zeytin, şeftali, çilek, kiraz, dut, 
incir ve sebze üretimiyle aynı 
zamanda da tarım şehridir.

Sanayi Bölgesi

Tofaş Fabrikası
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İklimi

Şehir, genelde ılıman bir iklime 
sahiptir. Ancak iklim bölgelere 
göre de değişiklik gösterir. Kuzeyde 
Marmara Denizi’nin yumuşak ve 
ılıman iklimine karşılık güneyde 
Uludağ’ın sert iklimi ile karşılaşılır. 
İlin en sıcak ayları temmuz ve 
ağustos, en soğuk ayları ise aralık, 
ocak ve şubattır. İlde ortalama nem 
% 69 civarındadır.

Ulaşım

Yurt Dışı
Hava Yolu ile: Bursa’nın Yenişehir 
ilçesinde bulunan havalimanından 
düzenlenen uçuşların güncel 
tarifelerine www.yenisehir.dhmi.
gov.tr adresinden ulaşılabilir. 

Yurt İçi
Kara Yolu ile: İstanbul’un Anadolu 
ve Avrupa yakalarındaki otobüs 
terminallerinden Bursa’ya her yarım 
saatte bir otobüs kalkar. Avrupa 
yakasından 2 saatte, Anadolu 
yakasından 1 saatte Bursa’ya 
ulaşılabilir. Diğer şehirlerden 
ulaşım da otobüs ile mümkündür. 
Bursa şehirlerarası otobüs 
terminali: www.bursaterminal.
com.tr 

Deniz Yolu ile: İstanbul’daki 
feribot iskelelerinden Bursa’ya, 
Mudanya ve Güzelyalı feribot 
iskelelerine  yaklaşık 90 dakikada  
ulaşmak mümkündür. Şehre 

kara yolu ile bir saat mesafedeki 
Yalova’ya da deniz otobüsü ve 
feribot seferleri mevcuttur. Tarife, 
mevsimlere göre değişiklik 
gösterdiğinden daha detaylı 
bilgiye www.budo.burulas.com.tr                                                   
veya www.ido.com.tr adreslerinden 
ulaşılabilir. 

Hava Yolu ile: Güncel tarifelere 
havayollarının ya da hava limanının 
kendi internet adreslerinden 
ulaşabilirsiniz: 
www.yenisehir.dhmi.gov.tr

Şehir İçi
Otobüs hatları: Şehir içinde 
yaygın otobüs hatları mevcuttur 
ve güncel tarifelere www.burulas.
com.tr/hatsorgulama.aspx 
adresinden ulaşılabilir.

Dolmuş hatları: Bursa’nın 
dolmuşları 4 kişilik binek 
araçlardır ve belirli bir güzergâhı 
takip ederler. Her aracın 

 

 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Ortalama 
Sıcaklık (°C) 5.3 6.2 8.4 12.9 17.6 22.2 24.6 24.2 20.1 15.3 10.7 7.4 

Ortalama En 
Yüksek Sıcaklık 
(°C) 

9.5 10.8 13.7 18.7 23.7 28.4 30.8 30.9 27.1 21.8 16.4 11.6 

Ortalama En 
Düşük Sıcaklık 
(°C) 

1.6 2.1 3.6 7.1 11.1 14.9 17.2 17.1 13.5 9.9 5.9 3.6 
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üzerindeki tabelada gittiği hat 
yazılıdır. Belirli durakları olsa 
da, yol üzerinde de yolcu indirip 
bindirilir. Turistik bölgeler 
olan Yıldırım, Yeşil, Heykel, 
Muradiye ve Çekirge bölgelerine 
dolmuşlarla rahatlıkla ulaşılabilir. 
Ekonomiktir.  

T3 Tramvay Hattı:  Nostaljik 
Tramvay Hattı Tarihî Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nin ortasından 
geçen Cumhuriyet Caddesi’nin 
araç trafiğine kapatılıp, caddenin 
yayalar için daha kullanışlı hale 
gelmesi amacıyla hayata geçirilen 

tramvay hattı, batıda Pirinç Han ve 
Apolyont Han’dan doğuda İncirli 
Caddesi üzerindeki Davutkadı 
Hamamı’na kadar 2,2 km’dir. 

T1 Tramvay Hattı: Kent Meydanı  
ile Heykel Semti arasında, 
Çarşamba, Stadyum, Altıparmak 
ve İnönü Caddeleri üzerinden ring 
yapan hattır.

Bursaray: Kestel ilçesinden 
Emek ve Uludağ Üniversitesi’ne 
kadar uzanan 2 ayrı hat 
mevcuttur. Bu hatlar üzerinde 
Acemler-Arabayatağı arasında 
kalan istasyonlar, her iki hat için 
de ortaktır. 

Taksi: Şehir içinde otobüs, 
dolmuş ve raylı sistemle her yere 
ulaşım kolay olsa da, daha rahat 
bir ulaşım için şehrin her yerinde 
yaygın olarak bulabilirsiniz.

Ft. Hakan Aydın

T1 Tramvay Hattı
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Bursa’nın Kuruluş 
Efsanesi 

“Cennet Bursa”
Vaktiyle her Süleyman’dan içeri 
bir Hazreti Süleyman varmış. 
Alnında peygamberlik nuru, 
başında hükümdarlık tacı 
yanarmış. Tanrı ona, “Mührü 
Süleyman” derler; tılsımlı bir 
mühür ihsan etmiş. Bu sayede 
dağa taşa hükmeder olmuş. 
Oturduğu taht ne altın, ne fildişi; 
ya cin, ya peri işi tahtırevanmış. 
Böylece dünyanın dört bir yanını 
dolaşarak ağlayanla ağlar, 
gülenle gülermiş. Günlerden 
bir gün tahtına kurulmuş, sağ 
vezirini sağ tarafına, sol vezirini 
sol tarafına alarak havalanmış 
göklere; dağlar eğim eğim 
eğilmiş, yollar erim erim 
erimiş, göz açıp kapayıncaya 
kadar varmışlar dağların 
dağı Uludağ’ın tepeciğine. Bir 
bakmışlar ki ne görsünler; bu 
dağın bir kanadı ses, bir kanadı 
renk, bir kanadı su, bir kanadı 
ışık! Hazreti Süleyman “yaratan 
neler yaratıyor” demiş, parmağı 
ağzında kalmış. Sağına dönmüş, 
sağ vezirine “a vezirim, sen çok 
gezdin, çok gördün. Bakınca bu 
yerleri nasıl görüyorsun?” diye 
sormuş. “Ey benim sultanım 
efendim; tanrı her güzelliği 
buraya vermiş ama bunları görüp 
duyacak, derleyip koklayacak biri 
olmadıktan sonra neye yarar?” 
deyince Hazreti Süleyman bu söze 
mührünü basmış. Sol vezirine 
dönüp “a benim vezirim, sen çok 
gördün, çok yaşadın. Dünyada 

bu güzellikten üstün bir güzellik 
var mı?” Sol vezir de “var vezirim, 
var. Öyle dal dal ötüşen kuşların 
sesi güzeldir ama gönül yaylasını 
saran insan sesi daha güzeldir. 
Su pırıl pırıl, gökyüzü güzeldir 
ama hiçbiri ayın on dördü sultan 
gibi ay ile bahsedip gün ile 
doğamaz” deyip kesince, Hazreti 
Süleyman bu söze de mührünü 
basmış. Son sözü kendi alıp “ey 
benim vezirlerim, bu yerlerin bir 
insan eksiği var. Dediğiniz gibi 
bu güzellikleri görüp duyacak 
biri olsaydı, böyle kaybolup 
gitmezdi, üstelik bunlara her 
güzellikten üstün insan güzelliği 
katılırdı. Şimdi siz de benim bu 
sözüme bir mim koyarsınız, şu 
yaylaları yurt edinelim, saray 
yaptıralım köşkü beraber, içinde 
bahçesi suyu beraber... Bu 
saraya güzeller güzeli Belkıs’ın 
tahtını kuralım. Bu bahçeye de 
dilediği gülü, bülbülü konduralım” 
demiş. Vezirler mim koymaya 
kalmadan taş dile gelip “Belkıs, 
Belkıs” diye inim inim inlemiş. 
Hazreti Süleyman o saatten tezi 
yok perilerini başına toplayarak 
konuşacakken, perilerden biri 
niyetini anlayarak dilsiz anlatmış 
onlara: “Yâ Süleyman, can kavmi 
derler bir kavim buralara bir 
şehir kurmuş ama cin kavmi 
dedikleri kavim de bu şehre göz 
koymuştur. Bin yıl dövüştüler 
sonu ne onlara kaldı, ne bunlara. 
Tufan gelip sular altında bıraktı 
şehri. İşte bu dağın eteğinde 
gördüğün göller, göl değil; 
tufanda göllenip kalmış sudur. O 
şehir de sözüm ona bu göllerden 
birinin altında yatıp duruyor” 

Uludağ’ın güney yamacı, Soğukpınar yolu üzeri. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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deyince, Hazreti Süleyman Mührü 
Süleyman’ı basmış. Vezirler 
de birer mim koymuşlar söze. 
Bunun üzerine su perileri sulara 
dalmış, suları boşaltıp can 
şehrini çıkarmış. Dağ perileri de 
dağlara tırmanıp, getirecekleri 
kadar mermer taş, mermer 
direk; bir saray kurmuşlar; köşkü 
beraber. Bahçesi, suyu ile periler 
uğraşırken, Hazreti Süleyman 
kuşun kanadında dört bir yana 
haber gönderip cümle ela 
gözlülere “buyur” etmiş. Nerde 
var, nerde yok ela gözlüler de 
gelip bu şehre yerleşmiş. Belkıs 
Sultan da varıp sarayına, tahtına 
kurulmuş. Şehir de şehir olmuş. 
Sağ vezir sağ gözüyle görmüş, 
“cennet burası” demiş. Meğer 
sol vezirin kulağı biraz ağırmış, 
“Cennet Bursa” anlamasın mı? O 
gün bugün, bu şehrin adı “Bursa” 
kalmış. “

Şehrin Kısa Tarihi

Şehir merkezinde yer alan Hisar 
bölgesinde elde edilen kesin 
bulgular MÖ 2500-2700 yıllarını 
gösterir. Fakat günümüzde 
Bursa il sınırları içinde kalan 
eski uygarlık alanlarının 8500 yıl 
öncesine kadar uzandığı, Akçalar 
Aktopraklık kazılarında ortaya 
çıkmıştır. Bursa bölgesi, MÖ 4. 
yüzyılda Bitinya Devleti kurulana 
dek, çeşitli kolonilerin ve ülkelerin 
egemenliğindeydi. Ünlü tarihçi 
Herodot’a göre, o tarihte Bursa 
ve civarında var olan tek kent, 
MÖ 12. yüzyılda kurulan Cius 
(Gemlik)’tir. Apamea (Mudanya) 
kentinin ise MÖ 10. yüzyılda 

kurulduğu sanılmaktadır. Uluabat 
Gölü’nün üzerinde bir adada 
bulunan Apollonia (Gölyazı)’nın da, 
MÖ 6. yüzyıldan önce kurulduğu 
sanılmaktadır.

Krezus/Kroisos (MÖ 561-
546) döneminde Lidyalıların 
egemenliğine giren Bursa bölgesi 
daha sonra Pers egemenliğine 
geçer. Bölge, bu savaşlar 
sırasında çok tahrip olur. Bu 
sırada Yunan göçmenleri bölgeye 
gelerek Marmara Denizi kıyılarına 
yerleşir. Kadıköy’de kurulu 
bulunan Chalchedon Cumhuriyeti, 
Bursa ve civarına saldırarak 
tahrip eder. Dedalses, Perslere 
karşı savaşarak Bursa bölgesinde 
bağımsız bir Bitinya Devleti kurar. 

Bursa’nın kent statüsüne yükselip 
çevresinin surlarla çevrilmesi, 
Bitinya kralı I. Prusias (MÖ 232-
192) döneminde gerçekleşir. 
Kartaca kralı Hannibal, Roma 
imparatoru ile yaptığı savaşı 
kaybedince, askerleriyle birlikte 
I. Prusias’a sığınır, I. Prusias 
tarafından büyük itibar görmesi 
üzerine, onun onuruna Bursa 
Kalesi’ni inşa eder. Böylece 
Bursa’nın ilk şehir planı da 
Kartaca kralı Hannibal tarafından 
yapılmış olur. Kente Prusa adı 
verilir. Bölge 19. yüzyıla kadar 
Bitinya adını korur. 

MÖ 74 yılında Roma’ya bağlanan 
Bitinya Krallığı, uzun yıllar Roma 
egemenliğindeydi. Şehir, MS 395 
yılında Roma İmparatorluğu’nun 

Arkeopark, Akçalar. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

ikiye bölünmesiyle Bizans 
yönetiminde kalır. MS 500’lerde 
bölgede ipek üretimine başlanır 
ve şehrin doğal sıcak suları 
nedeniyle küçük bir kaplıca 
kentine dönüşmesi bu zamanda 
gerçekleşir. Pythia’da (Çekirge) 
yeni hamamların yaptırılması 
İmparator Justinianus (527-565) 
zamanına denk gelir. 

Müslümanlar ilk kez, Abbasiler 
(Harun Reşid, 8. yüzyıl) döneminde 
Bursa’ya kadar gelir. 955 yılında 
ise Halep’teki Hamedanlılar, İznik’i 
ele geçirip 23 yıl süreyle egemen 
olurlar. Türkler Bursa bölgesine 
ilk kez 1080 yılından sonra gelirler 
ve İznik, 1081-1097 yılları arasında 
Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
başkentlik yapar. 1097 yılında ise 
bölge, Haçlı Savaşları’na sahne 
olur. İznik, Haçlıların eline geçer. 
Bu savaşlar sırasında İstanbul’da 
Latin hükümeti kurulunca, Bizans 
İmparatorluğu’nun başkenti İznik 
olur. 1204-1261 yılları arasında 
Nicaea’ya (İznik) bağlı sönük 
bir tekfurluk olarak yaşamını 
sürdürdüğü anlaşılan Prusa, 
hisardan ibaret bir kent olarak 14. 
yüzyıla kadar Bizans yönetiminde 
kalır. 

Bursa, Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu ve ilk sultanı olan 
Osman Bey’in uzun yıllar süren 
kuşatmasından sonra, kılıçla 
değil, “vire” olarak anılan biçimde; 
teslim yoluyla, 6 Nisan 1326’da 
oğlu Orhan Bey tarafından 
alınarak Osmanlıların başkenti 
olur. Osman Gazi de vasiyeti gereği 
Tophane’deki Gümüşlü Kubbe’ye 
(Saint Elia Manastırı) gömülür. 

Fetih efsanesi

Fetihle ilgili birçok söylence 
dilden dile aktarılarak günümüze 
kadar gelmiştir. Chalcondyles ve 
onu izleyen Hıristiyan tarihçilerin 
çoğu Bursa’yı Osman Gazi’nin 
aldığını ve orada gömüldüğünü 
yazarlar. Rivayete göre Bursa 
kuşatması sırasında bir hile 
yapılır: Osmanlılar sultanın 
öldüğünü ve manastıra 
gömülmek istediğini söyler ve 
bunun için izin alırlar. Cenazeyi 
40 kişi taşıyacaktır. Tuzağa düşen 
keşişler, silah dolusu bir tabutun 
kaleye girmesine bilmeden izin 
vermiş olur.  Osman Gazi de 
kılık değiştirip bu kırk kişinin 
arasında kaleye girer. Bu kırk 
kişi de hemen kapıları açıp kaleyi 
ele geçirecek kadar askerin 
içeriye girmesini sağlar. Bir 
başka söylenceye göre ise, Bursa 
tekfuru cenazeyi getirecek olan 
kırk kişinin mutlak silahsız ve 
kadın olmalarını şart koşar. 
Kaleyi de kadın kılığındaki Türk 
savaşçılarının açıp fethettiği veya 
fethi kolaylaştırdığı rivayet edilir. 
Bursa Osmanlı hâkimiyeti ile 
birlikte bilhassa ilk 200 yıllık 
dönemde diğer kentlere göre 
büyük gelişmeler gösterir, şehir 
hisarın dışında, batı ve doğuya 
doğru genişler ve birçok mimari 
yapı ile süslenir ve 1365’te 
Edirne’nin fethedilip başkent 
yapılmasına kadar imparatorluğa 
başkent olur. Edirne ve daha 
sonra İstanbul’un başkent 
olmasından sonra, Bursa hep 
Anadolu’nun başkenti olarak 
itibar ve değer görmüştür.

Lefke Kapı, İznik. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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Bursa yöresi 1900’lerin başında 
Hüdavendigâr Vilayeti’nin sınırları 
içindeydi. Kentin belediyesi 
1877’de kuruldu. Osmanlı 
Devleti’nin yıkılmaya başladığı 
dönemde, Birinci Dünya Savaşı 
sonrasında Türkiye İtilaf Devletleri 
tarafından işgal edilir. Bursa, 8 
Temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar 
tarafından işgal edildiğinde, şehri 
korumakla görevli askerler, silah 
ve cephane yetersizliğinden fazla 
direnemez. Şehrin işgali, sadece 
Bursa’da değil, tüm ülkede büyük 
üzüntü yaratır. Ankara’daki 
TBMM kürsüsü üzerine, Bursa 
düşman işgalinden kurtuluncaya 
kadar kalmak üzere siyah bir örtü 
örtülür. Şehir, 2 yıl, 2 ay, 2 günlük 
işgalden sonra 11 Eylül 1922 günü 
Yunan işgalinden kurtulur. 

İşgal sonrası Balkanlardan gelen 
göçmenlerin büyük bölümünün 
Türkçe dahi bilmeyen, faklı 
gelenekler ve kültür taşıması, 
cumhuriyet Bursa’sı için daha 
farklı ve ciddi sorunların ortaya 
çıkmasına neden olur. Fakat Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’le doğan 
yepyeni Türkiye Cumhuriyeti’nin 
diğer bütün illerinde olduğu gibi, 
Bursa da yaralarını kısa sürede 
sarar, toplumsal ve kültürel 
sorunları aşmayı bilir ve kalkınır. 
Cumhuriyet yönetimi, yakılmış, 
yıkılmış bir Bursa’dan kısa sürede 
modern bir kent yaratmayı 
başarır. Yeniden ipek fabrikaları 
kurulur, gerek kent merkezi, 
gerekse ilçe ve köylerde büyük bir 
imar atılımı başlar. Cumhuriyet 
devrimlerine sahip çıkan Bursa, 
çok kısa süre içinde büyük bir 
gelişme göstererek ülkenin 
dördüncü büyük kenti olur.

Dünyada, Osmanlı’da ve 
Türkiye’de Bursa’dan 
İlkler

 Hıristiyanlığın I. konsili, 20 
Mayıs - 25 Temmuz 325 tarihleri 
arasında İznik’te toplandı.
 Günümüzde Bursa’nın 

ilçelerinden biri olan İznik, 
1081 yılında kurulan Anadolu 
Selçukluları’nın ilk başkentidir.
 Göçebe Osmanlılar için ise 

Bursa’nın fethi bir dönüm noktası 
oldu, böylece ilk kez yerleşik 
düzene geçtiler.

Türbeleri Bursa’da olan 
Osmanlı padişahları ve 
saltanat dönemleri:

Osman Gazi: 1299-1326
Orhan Gazi: 1326-1359
I. Murad: 1359-1389
Yıldırım Bayezid: 1389-1403
Çelebi Mehmed: 1413-1421        
(10 yıl süren fetret devri sonrası 
tahta geçmiştir)
II. Murad: 1421-1451
Sultan Orhan Gazi’den Sultan II. 
Murad’a kadar 5 padişahın kendi 
adlarına yaptırdıkları kompleks 
yapılar (külliyeler) Bursa’dadır.
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Bursa Rehberi

 Osmanlı’nın ilk başkentleri 
Bursa il sınırları içerisinde yer 
alan Karacahisar (1299), Yenişehir 
(1302), Bursa (1326) ve İznik 
(1331)’tir. 
 Osmanlı’nın ilk kalıcı eserleri 

Bursa’da inşa edildi ve geliştirildi.
 Dünyada müziği olmayan 

nadir halk danslarından biri de, 
Bursa’nın Kılıç Kalkan oyunudur.
 Bilinen ilk Osmanlı parası 1327 

yılında Bursa darphanesinde 
basılmıştır.
 Osmanlı’nın ilk üniversitesi 

olan İznik Orhaniye’si 1335 yılında 
Bursa’da kurulmuştur.
 Osmanlı’da gölge oyunu 

(Karagöz oyunu), Orhan Gazi 
döneminde Bursa’da doğmuştur.
 Osmanlı’nın ilk spor alanı, atıcılık 

ve binicilik sporlarının yapıldığı yer 
olarak tarihe geçen Bursa’daki 
Atıcılar’dır. 
 Osmanlı’nın ilk bedesteni  

Yıldırım Bayezid tarafından 
Bursa’da yaptırılan Kapalı 
Çarşı’dadır. 
 Osmanlı’nın ilk çinisi İznik’te 

üretilmiştir.
 Osmanlı’nın ilk hastanesi 1394 

yılında Yıldırım Bayezid tarafından 
Bursa Yıldırım’da yaptırılan 
Yıldırım Darüşşifası’dır.
 İslam’da Mevlit 1409-1410 yılları 

arasında Bursa’da Süleyman 
Çelebi tarafından dönemin 

konuşulan Türkçesi ile yazılmıştır.
 Bir kitabı Londra’da bir müzede 

bulunan astronomi bilgini Molla 
Fenâri, 1424 yılında Bursa’da 
Osmanlı’nın ilk şeyhülislamı 
olmuştur. 
 Dünya’nın ilk çarşılı köprüsü 

1442’de Bursa’da Irgandı Hoca 
Muslihiddin’in babası Pir Ali 
tarafından yaptırılan Irgandı’dır.
 Osmanlı’nın ilk yün, pamuk ve 

ipekli dokumacılığı 1437 yılında 
Üçkuzular Tekkesi’nin hareminde 
kurulan makinelerle yapılır.
 Osmanlı’nın ilk Türkçe kitabeli 

camisi, II. Murad döneminde Kara 
Timurtaş Paşa’nın oğlu Umurbey 
tarafından yapılan Umurbey 
Camii’dir. 
 Osmanlı’nın ilk kâğıthanesi 

Bursa’da 1486 yılında Cilimboz 
Deresi vadisinde kuruldu.
 Bugünkü anlamıyla dünyanın ilk 

standardının 1502 yılında Bursa’da 
II. Bayezid tarafından yürürlüğe 
sokulan Kanunname-i İhtisab-ı 
Bursa olduğu sanılmaktadır. 
 Osmanlı’da ilk ipek fabrikası 

1833 yılında Fransız Glaizal Ailesi 
tarafından Bursa’da kuruldu.
 Osmanlı’nın ilk krom madeni 

Bursa Orhaneli’nde 1848 tarihinde 
bulundu.
 İlk döner kebap Bursa’da 1867 

yılında İskender Efendi tarafından 
yapıldı.

Bursa’nın batıdan doğuya görünümü. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



 Osmanlı’da Anadolu’da kurulan 
ilk modern tiyatro, 1878 yılında 
dönemin valisi Ahmet Vefik Paşa 
tarafından 15 Eylül 1879’da açılan 
Bursa Osmanlı Tiyatrosu’dur.
 Ülkemizde kaleme alınan ilk 

bisiklet kitabı Bursa’yı anlatır.
 İlk Türk operası Bursalı besteci 

Mehmet Baha Pars tarafından 
bestelendi.
 Osmanlı’da ilk şehit dulhanesi 

1916 yılında Bursa’da açıldı.
 1932 yılında ilk kez Bursalı bir 

Türk kadını reklamlarda rol aldı. 
 Türkiye’nin ilk kayak ve dağcılık 

kulübü Bursa Dağcılık Kulübü’dür.
 Türkiye’nin ilk suni ipek fabrikası 

1 Şubat 1938 tarihinde Gemlik’te 
açılmıştır.
 İlk çamaşır ve bulaşık makinesi 

1950 yılında Bursa’da Kamil 
Tolon’un sahibi olduğu Tolon 
Fabrikası’nda üretilmiştir.
 Türkiye’nin ilk yerli tramvayı 

Bursa’da üretilmiştir.
 29 Mart 1989’da açılan 

Ormancılık Müzesi, Türkiye’de 
alanında ilktir.
 Türkiye’nin ilk Organize Sanayi 

Bölgesi 6 Kasım 1966’da Bursa’da 
kurulmuştur.
 Sihirbazlar kralı sanıyla bilinen 

dünyaca ünlü illüzyonist Zati 
Sungur 1898’de Bursa’da
doğmuştur. 
 Karikatürün günlük gazetelerde 

de yayımlanmasının öncülerinden 

biri, 1902 Bursa doğumlu Cemal 
Nadir Güler’dir.
 Ülkemizin ilk kadın savaş pilotu, 

22 Mart 1913 Bursa doğumlu 
Sabiha Gökçen’dir.
 Türk sinema tarihinin ilk yıldızı 

sayılan Cahide Sonku’nun ilk kez 
rol aldığı film olan, senaryosu 
Nazım Hikmet tarafından yazılan, 
ilk ‘Türkiye Güzeli’ Feriha Tevfik’in 
başrolde oynadığı, Türkiye’nin 
ilk köy filmi “Bataklı Damın Kızı 
Aysel,” 1934 senesinde Nilüfer 
ilçesinin Çalı köyünde çekilmiştir. 
 Türkiye’nin ilk sivil 

cumhurbaşkanı Celâl Bayar 
Bursalıdır.
 Ülkemizin ilk hayvan hastanesi 

Bursa’da kurulmuştur.
 Türkiye’de ilk uluslararası 

kayak yarışları 25-28 Şubat 1955 
tarihleri arasında Uludağ’da 
gerçekleştirilmiştir.
 Türkiye’deki ilk teleferik 29 Ekim 

1963’te Bursa’da açılmıştır.
 İlk yerli bisiklet 10 Haziran 

1964’te Bursa’da üretilmiştir.
 Türkiye’nin güreşte ilk Avrupa 

kulüpler şampiyonluğunu, 1976 
yılında Yugoslavya’nın Koçani 
kentinde Avrupa Şampiyonu olan 
Tofaş Spor Kulübü getirmiştir.
 Bursa Kız Lisesi basketbol 

takımının 22 Kasım 1989 
senesinde rakibini yendiği        
258-0’lık skor, dönemin 
gazetelerinde dünya rekoru 
olarak yerini almıştır. 
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Bursa Rehberi

I. Murad  
(Murad Hüdavendigâr) 
Külliyesi ve Çevresi

I. Murad’ın külliyesin inşa 
ettirmek için seçtiği bölge, bir 
zamanlar Pythia olarak anılan 
Çekirge’dir. Roma ve Bizans 
döneminden beri şifalı sularından 
faydalanılan, geçmişten 
günümüzde kaplıcaların, 
hamamların, otellerin yoğunlukta 
olduğu semt, adeta “Bursa’nın 
misafirhanesi”dir. Şehir 
merkezinin ilk yerleşim yeri olan 
Hisar’a ve çarşı bölgesine arabayla 
sadece 10 dakika mesafede olsa 
da, 1950’li yıllara kadar Bursalılar 
için şehrin dışında, yemyeşil 
bağların, bahçelerin, yer yer 
muazzam güzellikte köşklerin 
bulunduğu bir mesire yeriydi. 
Bursalılar da buraya piknik 
yapmaya ya da kaplıcalarında 
şifa bulmaya gelirlerdi. Zamanla, 
şehir büyüdükçe bölgede binalar 
yükseldi, yollar genişledi ve 
şehirlilerin zihninde ancak o 
zaman şehrin merkezine dâhil 
edilebildi. 

Bölgeden bir söylence: 

Çekirge Sultan

Rivayete göre bir zamanlar Çekirge 
adında fakir bir adam yaşarmış. 
Biçare adam sabahtan akşama 
kadar hamam kapısının önünde 
bekler, sadaka dilenirmiş. Gel 
zaman, git zaman, hamamda 
kadınlardan biri küpelerini 
kaybetmiş. Bütün hamam telaşla 
kadının küpelerini aramaya 
koyulmuş. Çekirge Sultan, kadına 
“yıkandığın kurnanın yanında 
ufak bir delik var. Dökülen 
saçlarına sarılı olarak küpelerin 
orada durmaktadır” demiş. 
Hamamdaki bütün kadınlar 
büyük bir heyecanla koşup, 
Çekirge Sultan’ın dediği yerde 
küpeleri bulmuşlar. Bu olaydan 
sonra herkes ona gelecekle 
ilgili sorular sormaya başlamış. 
Zamanla ünü o kadar yayılmış ki, 
Sultan Murad’ın kulağına kadar 
ulaşmış ve padişahın huzuruna 
çıkarılmış. Padişah, adama 
sorular sormaya başlamış. Adam 
sorduğu iki soruya da yanlışsız 
yanıt vermiş. Sonra, Sultan Murad 
bir elini yummuş ve adama doğru 
uzatarak: “Söyle bakalım elimde 
ne var?” diye sormuş. Böyle 
bir soru beklemeyen adam, bir 
süre düşünmüş ve “bir sıçrarsın 
çekirge, iki sıçrarsın çekirge…” 
derken padişah elini açmış. Açar 
açmaz da elinden bir çekirge 
atlamış ve herkes çok şaşırmış. 
Bu olay üzerine kendisine Çekirge 
Sultan lâkabı verilmiş. Aynı 
zamanda padişahın başmüneccimi 
tayin edilmiş. Semtin adının bu 
kişiden geldiği rivayet edilir. Mezarı 
I. Murad Türbesi’nin bahçesindedir.

Murat Hüdavendigâr Külliyesi. Ft. Ömer Yağlıdere

Hüdavendigâr Camii. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Nasıl gezelim

Bölgede gezintiye, cami, 
türbe, imaret ve hamamdan 
oluşan I. Murad Külliyesi’nin 
anıt çınarlarının gölgelediği 
bahçesinde, sıcak sabah simidi 
ve taze demlenmiş çay ile Bursa 

ovası manzarasına karşı kahvaltı 
ederek başlamanızı tavsiye ederiz. 
Keyfinize, yaz günlerinde sıcaktan 
bunalıp çınar ağaçlarının altında 
serinlemek isteyen, sohbete 
dalmış ya da bulmaca çözen 
veya sokak kedilerini besleyen 
yaşlı çiftler, eski dostlar eşlik 
edecektir. 
Külliyeyi gezdikten sonra Çekirge 
Meydanı’na indiğinizde Lamii 
Çelebi Camii hemen sağınızda 
kalır. Ana yolu takip ederek 
doğuya doğru yürümeye devam 
ederseniz bölgenin sivil mimari 
örneklerinden biri olup şu 
anda restoran olarak işletilen 
Beyaz Köşk caddenin solunda 
dikkati çeker. Az ilerisinde 
Karagöz Anıtmezarı, çevresinde 
Bursa’nın doğal anıtlarından 
olan kocaman servi ağaçları ve 
tam karşı çaprazında da Karagöz 
karakterlerinden oluşan sevimli 
dış cephe süslemeleriyle Karagöz 
Müzesi görülebilir. Müzenin 

hemen ilerisinde Mevlit yazarı 
Süleyman Çelebi’nin Türbesi’ni 
görmek mümkün. 
Aynı güzergâhta yürümeye devam 
ederseniz yolun sağ tarafında 
binası ayrı güzel, eserleri ayrı 
güzel; Ormancılık Müzesi dikkati 
çeker. Yolun devamında, sol 

taraftaki Kükürtlü 
Bahçe’yi geçer geçmez 
aşağı doğru kıvrılan 
dar yolun üzerinde 
de Hatice Sultan 
Türbesi karşınıza çıkar. 
Birbirinden güzel iki 
sivil mimari örneği 
olan Konak 18, Çelik 
Palas Otel’in kuzeyinde; 
Atatürk Müzesi 
ise doğusundadır. 

Buradan Arkeoloji Müzesi’ne 
ulaşmak isterseniz, Kültür 
Park’ın Beşikçiler kapısına doğru 
yürümeniz gerekir. Bu saydığımız 
yerler arasında birbirine en uzak 
mesafe olan külliye ile Arkeoloji 
Müzesi’nin bulunduğu Kültür 
Park’ın ulaşımı, vereceğiniz 
molaları saymazsak yürüyerek en 
fazla 30-40 dakikanızı alacaktır. 
Fakat yine de yürümekten 
yorulursanız Heykel veya Setbaşı 
dolmuşlarından birine binerek 
müzenin bulunduğu Kültür 
Park’ın Beşikçiler kapısına 
ulaşabilirsiniz. Dolmuşların hepsi 
bu güzergâhtan geçer. Parkın 
içindeki yönlendirme levhalarını 
takip ederseniz müzeyi kolaylıkla 
bulabilirsiniz. Parkın ve müzenin 
girişi ücretlidir. Müze gezisinden 
sonra Kültür Park’ın upuzun 
ağaçlarının altında, kafeterya 
ve çay bahçelerinde serin serin 
dinlenebilir, nargile keyfi yapabilir, 
lunaparkta eğlenebilirsiniz. 
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Bursa Rehberi

İster yaz sıcağında olsun, ister kış 
soğuğunda; kitabın “Kaplıcalar 
ve Hamamlar” bölümünde 
bahsettiğimiz hamamlardan 
birinde turunuzu sonlandırmanızı 
öneririz. Arkeoloji Müzesi’nden 
batıya devam edip parkın 
çıkış kapısından aşağı doğru 
yürüdüğünüzde, Kaynarca 
Kadınlar Hamamı, Yeni 
Kaplıca ve Kara Mustafa Paşa 
Hamamı’na ulaşabilirsiniz. Bir 
alternatif de parkın Beşikçiler 
Kapısı önünden geçen “Setbaşı-
Çekirge” dolmuşuna binip 
kaplıca bölgesine geri dönerek, 
bir Çekirge hamamının kaplıca 
suyuna teslim olmak. Hamama 

gitmek için önceden hazırlıklı 
olmanız gerekmez; külliyenin 
civarındaki birçok kaplıca, 
hamam ve otel, geleneksel 
peştamalımızdan, sabuna her 
türlü ihtiyacınızı sağlayarak sizi 
misafir etmeye hazırdır. Bir 
de masaj ve kese yaptırdınız 
mı, tüm yorgunluk hissinizi 
unutarak ertesi gün de Bursa’yı 
gezmeye devam edecek enerjiyi 
kazanabilirsiniz.
Şehrimizin en meşhur doğal anıtı 
olan İnkaya Çınarı bu güzergâhın 
dışında, Uludağ yolu üzerinde 
kalır. Buraya ulaşmak için otobüs 
ya da taksi kullanabilirsiniz. 

Ne yiyelim, ne içelim: 

I. Murad Camii’nin ve Hüsnü 
Güzel Hamamı’nın çay bahçeleri 
sadece içecek servisi yapsa 
da, kitap ile haritayı gözden 
geçirmek ve soluklanmak için 
uygundur. Çekirge Meydanı’ndaki 
dürümcü, çorbacı ve tatlıcılar 
ile lokanta ve pastaneler; 
Karagöz Müzesi’nin hemen 
yanındaki kafeterya; Kükürtlü 
Kaplıcası’nın bahçesindeki 
kafeterya; Kültür Park’taki çay 
bahçeleri ile kafeteryalar; İnkaya 
Çınarı’nın altındaki çay bahçeleri, 
gözlemeciler, ızgaracılar; dağ 
yolundaki “kendin pişir, kendin 
ye” lokantaları, ızgaracılar ve 
kafeteryalar dinlenmek, açlığı ve 
susuzluğu gidermek için idealdir.

Hüdavendigar Camii. Ft. İzzet Keribar

Kültür Park. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Hamam peştamalları. Ft. Ömer Yağlıdere



Bursa Rehberi

I. Murad Külliyesi

Sultan I. Murad  
(Murad Hüdavendigâr)
Babası: Orhan Gazi
Annesi: Nilüfer Hatun
Doğumu: 1326
Vefatı: 1389 (Kosova)
Saltanatı: 1359-1389  
 
Sultan Murad, gençliğini 
Bursa’daki medreselerde ilim 
öğrenerek, daha sonraki yıllarını 
ise sınır boylarında ve harp 
meydanlarında geçirir. 1359 
yılında, babası Orhan Gazi’nin 
ölümünün ardından Osmanlı 
Devleti’nin başına geçer. 
Hiç durmadan Rumeli’den 
Anadolu’ya, Anadolu’dan 
Rumeli’ye seferler yapan 
Sultan Murad, Orhan Gazi’nin 
vefatında 95.000 km² olan 
Osmanlı topraklarını, 500.000 
km²ye çıkarır. Sultan, 30 yıllık 
padişahlık döneminde 37 meydan 
savaşında bulunmuş ve hepsinde 
de galip gelmiştir. Bu dönem, 
Avrupalıların Osmanlı’yı resmen 
tanıdıkları bir dönemdir.  
 
Edirne, Sultan I. Murad 
döneminde ikinci başkent olarak 

kullanılır. Oğlu Yıldırım Bayezid’e 
Germiyan Beyi’nin kızını alır, 
kendi kızını da Karamanoğlu’na 
verir; Anadolu’da barış ve 
huzuru sağlarken topraklarını 
da genişletir. Osmanlı bayrağının 
renk ve şekil açısından tasarımı ve 
resmen kabulü bu dönemde olur. 
Osmanlı’nın ilk şehit sultanıdır. 
Kosova Muharebesi, Murad 
Hüdavendigar’ın son savaşıdır. 
Sultan, savaş meydanında 
yaralılar arasında dolaşırken, Kral 
Lazar’ın damadı (bazı kaynaklara 
göre fedaisi) olan ve yaralılar 
arasında bulunan Sırp Miloş 
Kopiloviç tarafından, 10 Ağustos 
1389 tarihinde, 63 yaşında iken 
şehit edilir. Sultan Murad’ın 
iç organları, şehit olduğu yere 
bir türbe yapılarak gömülür. 
Bedeni ise Bursa’ya nakledilerek 
Çekirge’deki türbesine defnedilir. 
1363-1366 yıllarında, Bursa’nın 
batısına hâkim tepeye inşa 
ettirilen külliyesi; cami, türbe, 
medrese, imaret, çeşme ve 
hamamdan oluşur. UNESCO 
Dünya Mirası listesindedir. 

Hüdavendigâr Camii
Sultan I. Murad tarafından 1365–

Hüdavendigâr Camii. Ft. Hakan Aydın



1366 tarihinde inşa ettirilmiştir. 
Türk İslam mimarisinin ters T
plânlı (misafirhaneli-zaviyeli) 
camilerindendir. Tüm sultan 
camilerinde olduğu gibi bu 
camide de hünkâr mahfili 
(hünkârın namaz kıldığı 
bölüm) bulunur. Bursa’da bir 
tek bu camide iki katlı revak 
göreceksiniz. Diğer ayrıcalığı 
da işlevindedir: Yapının alt katı 
cami, üst katı ise medrese 
olarak düzenlenmiştir. Dışarıdan 
bakıldığında iki katlı görünse 
de, camiye girdiğinizde tek 
katlı bir yapı gibi algıladığınızda 
şaşırmayın: Üst katta bulunan, 
medrese öğrencileri için yapılmış 
odalar, iç mekândan bakıldığında 
görülmez.
Asıl ibadet mekânının ortasında 
19. yüzyılda yaptırılan bir 
şadırvan bulunur. Kıble tarafında 
dışarıdan beş köşeli bir çıkıntı 
yapan alçı mihrabı 1904 yılındaki 
onarımları sırasında kalem işi ve 
bezemelerle süslenmiştir.       

Hüdavendigâr Türbesi
Yıldırım Bayezid tarafından 1389 
yılında inşa ettirilmiştir. Orhan 
Gazi’nin türbesinin planıyla 
aynıdır. 1855 yılındaki deprem 
sonucu türbenin tamamının 
yıkıldığı, sonradan temellerinin 

üzerine bugünkü türbenin 
yapıldığı bilinir. Türbede, 
Sultan I. Murad’ın etrafı pirinç 
parmaklıklı sandukasının yanı 
sıra oğlu Şehzade Yakup (1364-
1389), torunu Emir Süleyman 
(öl. 1410), Emir Süleyman’ın 
oğlu Orhan (1395-1429) ve 
Sultan II. Bayezid’in oğlu 
Şehzade Mehmed’in (1476-1506) 
sandukaları bulunur. Toplam 8 
sandukadan diğer üçünün kime 
ait olduğu bilinmemektedir. 
Sultanın, Kosova’nın başkenti 
Priştine’de, şehit edildiği muhitte 
yaptırılan ve iç organlarının 
defnedilmiş olduğu bir türbesi 
daha mevcuttur. Bu türbe de 
ziyarete açıktır. 

Çekirge Sultan Mezarı
I. Murad Türbesi’nin hemen 
önünde bulunan mezar, halk 
arasında Çekirge Sultan olarak 
anılan ve I. Murad döneminde 
yaşadığı ifade edilen meczup 
bir şahsa aittir. Semte adını 
vermesine karşın hakkında 
“Bölgeden bir söylence” başlığı 
altında anlattıklarımızdan başka 
bilgi mevcut değildir.  

Hüdavendigâr İmareti
Caminin batısındadır. Kapı 
üzerindeki kitabeye göre yapı, 
1906 yılında Sultan II. Abdülhamid 
tarafından kapsamlı bir onarım 
görmüştür. Günümüzde sosyal 
ve kültürel amaçlı merkez olarak 
kullanılır. 
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Bursa Rehberi

Cıkcık (Girçık) Hamamı
Caminin doğusundadır. Külliyenin 
medresesinde eğitim gören 
talebelerin kullanması amacıyla 
yaptırılan ve ücretsiz olması 
nedeniyle ‘Gir-Çık Hamamı’ 
olarak adlandırılan Cıkcık 
Hamamı, Bekâr Hamamı olarak 
da anılır. Sadece sıcaklık bölümü 
ve halvet odası ayakta iken 2012 
senesinde restore edilerek 
tuvalet ve abdesthane olarak işlev 
kazandırılmıştır. 

Lâmii Çelebi Camii

Çekirge Meydanı’nda yer alan 
cami, 16. yüzyılın ilk çeyreğinde 
ünlü Bursalı şair Lâmii Çelebi 
tarafından yaptırılmıştır. 
Yapı ahşap tavanlı ve kiremit 
örtülüdür. Batı tarafından başka 
yapılara bitişik olduğu için, batı 
cephesindeki iki pencere örülerek 
kapatılmıştır. Caminin tuğla ve taş 
örgülü sekizgen minare kaidesi, 
ilk yapıldığı dönemden kalmadır. 
Lâmii Çelebi’nin mezarı Hisar 
içerisinde Nakkaş Ali Mescidi’nin 
haziresindedir.  

 
Karagöz Anıtmezarı

Çekirge Caddesi’nin üzerindedir. 
Yoğurtlu Baba Mezarlığı 
olarak bilinen ve büyük bir 
alanı kapsayan mezarlıktan 
günümüze fazla bir şey kalmasa 

da Karagöz’ün kabrinin de bu 
mezarlık içerisinde olduğu ifade 
edilir. Anıtın bulunduğu yerde 
1960’lı yıllarda basit figürlerin yer 
aldığı bir pano mevcuttu. 1982’de 
sanatçı Gönül Akıncı tarafından 
Bursa’nın geleneksel gölge 
oyununun iki ana karakteri olan 
Karagöz ve Hacivat’ı simgeleyen 
bu anıt yapılmıştır. Günümüzde 
orijinal mezar taşları olmamasına 
karşın, 1896 yılında yenilenen bir 
mezar taşının olduğu ve üzerinde 
bir gazelin yazılı olduğu anlatılır. 

Karagöz Müzesi

Karagöz Anıtmezarı’nın karşı 
çaprazındadır. Müzede Karagöz 
ve Hacivat başta olmak üzere, 
farklı sanatçıların Türk gölge 
oyunu tasvirlerinden örnekler, 
ünlü hayalîlerle ilgili bilgiler, 
gölge oyunlarında kullanılan çalgı 
aletleri, eski yayınlar ve yerli ve 
yabancı kukla tiyatrolarından 
örnek kuklalar görebilirsiniz. Bu 
geleneksel oyunumuz, çağımızın 
ileri teknolojisi ile çevrilmiş 
beş boyutlu filmlere direnerek, 
haftanın belirli günlerinde 

Karagöz Anıtmezarı. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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düzenlenen gösterilerle varlığını 
sürdürmektedir. Eğer vakit 
ayırıp da bir oyunu izleme şansı 
yakalarsanız, nükteleri uzun süre 
kulaklarınızda yankılanarak sizi 
gülümsetecek, çocukluğunuza 
götürecektir. Karagöz efsanesini, 
Orhan Gazi Külliyesi, Tarihî 
Çarşı & Hanlar Bölgesi ve 
Çevresi bölümünün “Bölgeden 
bir söylence” başlığı altında 
okuyabilirsiniz. 

Süleyman Çelebi Türbesi 

Karagöz Müzesi’nin 
doğusundadır.  Süleyman 
Çelebi, halkı adeta büyüleyen 
şiirleri ile Hz. Muhammed’in 
en üstün peygamber olduğunu 
beyan eder. Halk arasında çok 
sevgi toplayan Süleyman Çelebi, 
Mevlit’in yazarıdır. Süleyman 
Çelebi Ulu Cami’de baş imamlık 
yaparken, 1421 yılında vefat eder. 
Vefatı sonrası bugün türbesinin 
bulunduğu Yoğurtlu Baba 
mezarlığına defnedilir. Türbe 
yapısı 1945-1950 yılları arasında 
yaptırılmıştır. 

Ormancılık Müzesi

Bursa’da, Çekirge Caddesi 
üzerinde 19. yüzyıl sivil 
mimarisinin güzel örneklerinden 
biri olan Saatçi Köşkü, Türkiye’nin 
ilk ormancılık müzesi olarak 
işlevlendirilmiştir. 1989 yılında 
hizmete giren müzede, hayvan 
ve bitki fosilleri, haberleşme ve 
orman mühendisliği aygıtları, 
harita ve fotoğraflar, ormancılık 
tarihi ile ilgili belgeler başta 
olmak üzere iki bin kadar 
eser görebilirsiniz. 50 milyon 
yıllık sarıçam, karaçam ve 
ceviz fosilleri, dünyada sadece 
Amerika’da bulunan sekoya 
ağacının, Anadolu’da yetişip 
günümüze gelebilmiş 2 milyon 
yıllık fosili ve Orhaneli ilçesindeki 
kömür işletmelerinde bulunan 
16 milyon yıllık hayvan fosili de 
bu müzededir. Ormanda yaşayan 
hayvanları tanıtmak amacıyla 
mumyalanmış hayvanlar ve 
böcekler ile ağaç kesitleri de 
sergilenmektedir. Müzeye giriş 
ücretsizdir. 

Karagöz Evi / Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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Bursa Rehberi

Hatice Sultan Türbesi

Kükürtlü Kaplıcası’nın hemen 
doğusunda yer alan türbe, II. 
Bayezid’in kızı ve Vezir Kara 
Mustafa Paşa’nın eşi Hatice 
Sultan adına, oğlu Bursa 
Subaşısı Mehmed Bey tarafından 
yaptırılmıştır. 

Atatürk Müzesi

Çekirge Caddesi üzerinde, Çelik 
Palas Oteli’nin hemen yanındadır. 
Atatürk, Bursa’ya çeşitli 
tarihlerde yaptığı ziyaretlerinde 
bu evde kalmıştır. 19. yüzyıl 
başlarında, iki katlı, tamamen 
ahşap malzemeden inşa edilen 
bina, döneminin en çekici sivil 

mimari örneklerindendir ve 
ahşap yapısı ile iç düzeni aynen 
korunmuştur. Birinci katta kabul 
salonu, yemek salonu ve buraya 
açılan dinlenme odası, ikinci 
katta yatak odası, çalışma odası 
ve limonluk bölümü bulunur. 
Bodrum kat, mutfak ve hizmet 
için kullanılmıştır. 29 Ekim 1973 
tarihinde Cumhuriyet’in 50. 
yılında müzeye dönüştürülen 
köşkün eşyalarının tamamına 
yakını Atatürk’ün kullandığı 
orijinal eşyalardır. Müzeye giriş 
ücretsizdir. 

Arkeoloji Müzesi

Atatürk Evi Müzesi’nin kuzeyinde, 
Kültür Park’ın içindedir. İlk 
olarak Milli Eğitim Müdürü 
Azmi Bey’in çabalarıyla 19 Eylül 
1904 tarihinde, Bursa Erkek 
Lisesi’nin bir bölümünde, 

İstanbul’da bulunan Müze-i 
Hümayun’un şubesi olarak 
açılmıştır. 1930 yılına kadar bu 
statüde faaliyetlerini sürdürmüş, 
bu tarihte müdürlük haline 
getirilerek Çelebi Sultan 
Mehmed’in Yeşil Küllliyesi’nin 
içindeki Yeşil Medrese’ye, 1972 
yılında da Kültür Park içerisindeki 
binaya taşınmıştır. Günümüzden 
yaklaşık 15 milyon yıl öncesine 
tarihlenen Orta Miyosen döneme 
ait Paşalar fosil yatağı fosilleri, 
müzenin en eski buluntularıdır. 
2 milyon yıl öncesinden 10.000 

yıl öncesine kadar süren ve 
Paleolitik Çağ olarak adlandırılan 
Yontma Taş ile MÖ 8. binlere 
tarihlenen Neolitik Çağ’dan, 
Doğu Roma döneminin sonuna 
kadar olan tüm çağları kapsayan 
arkeolojik eserler, müzenin 
koleksiyonunu oluşturmaktadır. 
Antik dönemde bölgenin 
sınırlarının Bitinya ve Mysia 
bölgesini de kapsamasından 
dolayı her iki bölgenin eserleri 
de müze koleksiyonunda 
mevcuttur. Koleksiyon, 30.000’e 
yakın eserden oluşmaktadır. 
Bugün Türkiye’nin en zengin 
Bizans devri mezar stelleri ve 
çeşitli mimari eser kalıntıları, 
seramikler ve sikkeler de burada 
sergilenmektedir. 2012 yılında 
yapılan onarım ve teşhir tanzim 
düzenlemeleri sonrasında 2000 
eser ziyarete açılmıştır. Müzeye 
giriş ücretlidir.  
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Bursa Rehberi

İnkaya Çınarı

Çekirge yolu üzerinden Uludağ’a 
çıkarken 3 km uzaklıktaki 
İnkaya köyündedir. Şehrin en 
eski çınarlarındandır ve 600 
yaşındadır. 
Çapı 3, yüksekliği ise 35 m’dir. 
Çınarın upuzun kollarının 
altında taptaze doğal ürünlerden 
oluşan köy kahvaltısını ve 
gözlemesini denemenizi öneririz. 
İnkaya köyünün ilkbahar ve 
yaz meyvelerinin de meşhur 
olduğunu belirtelim.  

Yaycılar Çınarı

Sanki göğü, yeri ve hatta her 
şeyi kucaklamak istercesine 
kocaman dallarını dört bir yana 
açmış Yaycılar Çınarı, doğu-
batı arasında en çok kullanılan 
Çekirge Caddesi üzerinde, Kültür 
Park’ın orta kapısının doğusunda, 
park sınırları içerisindedir. O 
sağlıklı, diri gövdesi, aracınızla 
geçerken dahi dikkati çeker. Yaşı 
400’ün üzerinde olan çınarın 
bulunduğu alanda bir zamanlar 
Yaycılar pınarı akardı ve koca 
çınarın gölgelediği bu alan Kültür 
Park açılana kadar Bursalıların 
mesire yeriydi. 

Bölgenin Hamam ve 
Kaplıcaları

Kitabımızın “Kaplıcalar ve 
Hamamlar” bölümünde, 
Bursa’nın diğer bölgelerindeki 
hamamlar ile birlikte detaylı 
olarak anlattığımız işletmelerden 
bazıları; Çekirge Kaplıca Hamamı, 
Eski Kaplıca, Kükürtlü Kaplıcası, 
Yeni Kaplıca, Keçeli Kaplıca 
Hamamı, Boyugüzel Kaplıca 
Hamamı, Hüsnügüzel Kaplıca 
Hamamı, Servinaz Kaplıca 
Hamamı ve Kara Mustafa Paşa 
Kaplıca Hamamı’dır. Çekirge’de 
pek çok otelde de kaplıca suyu 
bulunur. 

İnkaya Çınarı Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Ft. İzzet Keribar



Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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Bursa Rehberi

Muradiye Külliyesi ve 
Çevresi

Sultan II. Murad tarafından 
yaptırılan külliye, günümüzde 
kendi adıyla (Muradiye) anılan 
semttedir. Çekirge’deki I. Murad 
Hüdavendigâr Külliyesi ile Bursa 
Kalesi’nin bulunduğu Hisar 
Semti’nin arasında bulunan 
Muradiye, zamanla oluşan 

yapılaşmalarla, özellikle de ipek 
üretimi ve dokumacılığının burada 
gelişmesiyle önemli bir semt 
haline gelmiştir. Müslümanlar ve 
gayrimüslimler bölgede huzurlu 
bir yaşam ortamı yaratmış, bunu 
mübadeleye kadar uzun yıllar 
sürdürmüştür. Bölgede güzel 
mimarileriyle tekstil fabrikaları, 
eski evler, Osmanlı döneminden 
cami, türbe ve medreseler, üç de 
müze görmek mümkündür. 

Bölgeden bir hikâye:  
Cem Sultan

Fatih Sultan Mehmed, 1481’in 
mayısında İtalya’ya yönelik olduğuna 
şüphe olmayan, şaşırtmalı seferin 
ilk menzillerinden Gebze sahrasında 
muhtemelen zehirlenerek 
öldüğünde, oğulları şehzade II. 
Bayezid Amasya, şehzade Cem 
ise Karaman valisiydi. Sultanın 
ölümü sonrası vüzera ve ulema 
Amasya’daki Bayezid’in yeni 
padişah olmasına karar vermişlerdi.
Bu haber üzerine Cem Sultan da 
kendisini destekleyen yeniçerilerle 
birlikte İstanbul’a yöneldi ama 
İstanbul’un kapıları Cem’e ve 
taraftarlarına kapalıydı. Bayezid’i 
taht bekliyordu. Böylece Bayezid-
Cem kavgası başladı. Binlerce 
insan Bursa İnegöl’de kapıştı. 
Cem kazanmış ve Bursa hâkimi 
olmuştu. Ne var ki Bayezid, Cem’in 
kendisini Rumeli’ye itmesini 
hiç kabul etmedi, savaş sürdü. 
Bursa Yenişehir’deki savaşı Cem 
kaybetti ve Mısır’a doğru yöneldi. 
Gelecek yılki savaş Konya’daydı. 
Gene kaybetti, Ankara’ya çekildi. 
Bayezid Mısır’a dönüş yollarını 
denetimi altına almıştı. Cem, 
önce Malta şövalyelerinin elinde 

olan Bodrum kalesine, ardından 
da hemen karşısındaki Rodos 
Adası’na; şövalyelerin lideri Pierre 
d’Aubusson’a sığındı. Ama daha 
ilk anda kandırıldı. Sultan Bayezid 
şövalyelere yüklü bir rehin akçesi 
ödemeyi önermişti ve Papa VIII. 
Innocent’a, onun ardından Papa 
Aleksandr Borgia’ya düzgün 
ödemelerine devam etti. Bu 
bereketli rehin Fransa kralının da 
iştahını kabarttı ve kral Roma’yı 
tehdit etti. Fransa, Cem sayesinde 
Akdeniz politikasına oynayacaktı. 
Roma bu bereketli adamı 
kaybediyordu ve II. Bayezid, tehlikeli 
ellere geçecek olan Cem’in ortadan 
kaldırılmasına karar verdi. Roma’ya 
okkalı bir para ödendi. Papalık 
ustaları talihsiz şehzadeyi zehirledi. 
Zehir etkisini geç gösterecekti. 
Nitekim şubat sonu, 1495’te, VIII. 
Şarl’ın Napoli’ye tertiplediği seferde 
öldü. Sultan II. Bayezid yas ilan etti: 
Şehzade, şehzadeydi! Bursa’da 
adına para bastıran, hacca giden 
tek Osmanoğlu olan, 14 yıl esir 
hayatı yaşayıp 36 yaşında vefat eden 
Cem Sultan’ın mumyalanmış naaşı 
dört yıl sonra Osmanlı topraklarına 
getirildi ve şehzade Bursa’ya, 
Muradiye Külliyesi’nde kendi adıyla 
anılan türbesine defnedildi. 



Nasıl gezelim

Külliye, önceki bölümde 
anlattığımız Atatürk Müzesi ve 
Arkeoloji Müzesi’ne yürüyüş 
mesafesindedir. Eğer I. Murad 
Külliyesi ve Çevresi bölümünü 
gezmeyi hızla bitirdiyseniz, 
gezinize, Atatürk Müzesi’nin 
hemen yanından yukarı doğru 
çıkan Hamzabey Caddesi’ne 
dönerek Hamzabey Külliyesi’nden 
devam edebilirsiniz. Bu bölgeye 
ayrı bir gün ayırdıysanız, sürekli 
işleyen toplu taşıma araçlarıyla da 
buraya ulaşabilirsiniz. 
 
Heykel bölgesinden Muradiye’ye 
ulaşım, Kent Müzesi’nin yanından 
kalkan Muradiye dolmuşları ile 
mümkündür. Heykel-Altıparmak-
Çekirge hattı üzerinde çalışan 
herhangi bir toplu taşıma 
aracına bindiğinizde ise Kültür 
Park’ın Beşikçiler kapısında 
inerseniz, tam karşınızdaki dik 
merdivenlerden çıkarak, bölgede 
gezinin ilk durağı olan, Hamzabey 
Caddesi üzerindeki Hamzabey 
Külliyesi’ne ulaşabilirsiniz. 
Beşikçiler Mescidi, Hamzabey 
Caddesi’ni kesen ve kendi adını 
taşıyan cadde üzerindedir. 
Aynı caddenin doğuya doğru 
devamında şehrin en güzel 
Osmanlı halk kıyafetleri ve takıları 

örneklerinin bulunduğu, Şair 
Ahmet Paşa Medresesi içinde 
bulunan Uluumay Müzesi yer 
alır. Özel bir müzedir ve bölgede 
ücret karşılığı gezeceğiniz tek yer 
burasıdır. 
 
Müze kapısının karşı çaprazında 
kalan şimşir kokulu geniş 
bahçenin doğusu ve güneyi, 
külliye yapıları ile çevrilidir. 
İmaret, cami, çeşmeler, türbeler 
topluluğu, mezar taşları açık hava 
müzesi, hazire alanı, medrese, 
sıbyan mektebi ve 17. Yüzyıl 
Osmanlı Evi Müzesi bu park-
meydana bakar. 
 
Medresenin yanından 
Kaplıca Caddesi’ne doğru 
devam ederseniz, külliyenin, 
günümüzde özürlüler eğitim, 
kültür ve dayanışma merkezi 
olarak kullanılan hamamını 
görebilirsiniz. Caddenin az 
yukarısında, aslında türbeler 
topluluğu içinde sayılan ama 
aradan cadde geçince dışında 
kalan Karşı Duran Süleyman 
Türbesi bulunur. Hüsnü Züber 
Evi, türbenin ilerisindeki Develi 
Sokak’a döndükten sonra, hemen 
sağdaki 3. Uzun Yol Sokak’ın 
üzerindedir. Kaplıca Caddesi’ne 
geri dönüp yukarı doğru 
yürümeye devam ettiğinizde, 
sırasıyla Üç Hanım Kızlar Türbesi, 
hemen arkasında Koca Naip 
Camii ve güzel mimarileriyle 
Fabrika-i Hümayun ile Romangal 
İpek Fabrikası’nı görmek 
mümkündür. Bu noktadan 
sonra gittikçe dikleşen caddede 
ilerlerseniz, bir sonraki bölümde 
anlattığımız Hisar Semti’ne kadar 
ulaşırsınız ama size tavsiyemiz 
bu bölgeyi başka bir güne bırakıp, 

36-37
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Gece Mahallesi. Ft. Hakan Aydın

Muradiye türbeler topluluğu. Ft. Hakan Aydın



Bursa Rehberi

Yahşi Bey Caddesi’ne dönerek, 
bölgenin sivil mimari örneklerini 
göreceğiniz Gece Mahallesi’ni 
gezmeniz. 
 
Yahşi Bey Caddesi’ni kesen 
17. Dere Sokak’ın ilerisinde 
Gülçiçek Hatun Türbesi, az 
ilerisinde de bahçe içinde 
gizli kalmış Yahşi Bey Türbesi 
bulunur. Geldiğiniz yoldan Yahşi 
Bey Caddesi’ne geri dönüp, 
solunuzdaki merdivenli sokaktan 
aşağı inerseniz Altıparmak 
Mescidi’ni görebilirsiniz. Buradan 
Altıparmak Caddesi’ne inerek 
sayısız işletmeden birinde 
açlığınızı yatıştırabilir, toplu 
taşıma araçları ile otelinize 
dönebilirsiniz. 

Ne yiyelim, ne içelim: 

Sultan II. Murad tarafından 
15. yüzyılda imaret olarak 
inşa ettirilen taş yapı, 
günümüzde Osmanlı 
Mutfağı’nın eşsiz lezzetlerinin 
tadına varabileceğiniz 
Darüzziyafe Restoran’dır. 
Menüyü incelerken seçim 
yapmakta zorlanacaksınız 
ama tatlıların arsından Fukara 
Keşkülü’nü denemeden 
bölgeden ayrılmamanızı 
tavsiye ederiz. Çay-kahve 
keyfinizi, günümüzde Uluumay 
Osmanlı Halk Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi’nin 
bulunduğu Şair Ahmet 
Paşa Medresesi’nin sükûtlu 
bahçesine saklamaktan 
pişman olmayacağınızı 
düşünüyoruz. Külliyeye 
yürüyüş mesafesindeki Kültür 
Park’ın Beşikçiler ya da 
orta kapısından girdiğinizde 
karşınıza çıkacak pek çok 
kafeterya ve restoranda 
da yemek yiyebilirsiniz. 
Caminin hemen yanında, salı 
günleri, taze meyve, sebze 
ve kuruyemişlerle Bursa’nın 
en eski semt pazarlarından 
biri kurulur. Önerdiğimiz 
tur güzergâhının sonundaki 
Altıparmak Caddesi’nde de pek 
çok büfe, lokanta bulabilirsiniz. 

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları 
Müzesi’nde Yeniçeri Kıyafeti. Ft. Aysun Dönmez

Osmanlı Evi Müzesi. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Muradiye Külliyesi 

Sultan II. Murad
Babası: Çelebi Sultan Mehmed
Annesi: Emine Hatun 
(Dulkadiroğlu)
Doğumu: 1403 Amasya
Vefatı: 3 Şubat 1450
Saltanatı: 1421-1450

Sultan II. Murad, 1403 yılında 
doğmuştur. 30 senelik saltanatı 
boyunca iyi bir yönetim örneği 
sergileyerek devletin her anlamda 
büyük gelişme göstermesini 
sağlamıştır. Çocukluğu 
Amasya’da geçen Sultan II. 
Murad’a 1418 yılında Amasya 
valiliği görevi verilir, 1421 yılında 
babasının vefatından 41 gün 
sonra 18 yaşında iken Edirne’de 
tahta oturur. Kendisini her 
anlamda yetiştiren II. Murad’ın 
şair, hattat ve askeri deha kimliği 
ön plandadır. Sultan II. Murad, 
yorgunluğunu gidermek, kendi 
iç âlemiyle baş başa kalmak 
ve ibadet ile meşgul olmak 
amacıyla oğlu II. Mehmed’i 

tahta çıkarır. Küçük yaştaki 
sultanın (Fatih Sultan Mehmed) 
tahta çıkışını görerek ümide 
kapılan papa, Ak Şövalye diye 
bilinen Erdel Voyvodası Hunyadi 
Yanoş kumandanlığında Haçlı 
Ordusu’nu toplar ve ordu Osmanlı 
topraklarına girer. II. Mehmed 
babasını göreve davet ederek 
ordunun başına başkumandan 
tayin eder ve Kasım 1444’de 
Varna’da Haçlılara karşı önemli 
bir zafer kazanılır. II. Murad, 
Varna zaferinin ardından 1445 
yılında tekrar oğlunu tahta 
geçirir ancak 1446 yılında devlet 
adamları ve yeniçerinin ısrarlarına 
dayanamayınca, üçüncü defa 
tahta çıkar. 
 
II. Murad 47 yaşında Edirne 
Sarayı’nda vefat etmiştir. Vasiyeti 
gereği yaptırmış olduğu Muradiye 
Camii’nin yanına defnedilmiştir. 
Külliyesi; cami, medrese, imaret, 
hamam, türbeler topluluğu, 
çeşmeler, sıbyan mektebi 
ve mezar taşları açık hava 
müzesinden ibarettir. UNESCO 
Dünya Mirası listesindedir. 

Muradiye Camii
Sultan II. Murad tarafından 1425 
yılında yapımına başlanmış, 1426 
yılında tamamlanmıştır. Ters 
T planlı (misafirhaneli, tekkeli) 

camilerdendir. Mimarı Hacı İvaz 
Paşa’dır. Kemerlerin üzerindeki 
muhteşem işçilik oldukça dikkat 
çekicidir. Muhtelif yerleri İznik 
çinileri ile zenginleştirilmiştir. 
Özellikle mihrap, kubbe kasnağı 
ve kubbesinde bulunan kalem 
işleri ve bezemeler ilginizi 
çekebilir. 

38-39

Muradiye Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

Sadaka Taşı

Muradiye Camii’nin, türbeler 
topluluğu bahçesine 
girerken görebileceğiniz 
batı duvarının köşesindeki 
oyukta, Osmanlı’nın 600 yıl 
boyunca ayakta kalışının 
sırlarından biri saklıdır: Vakıf 
ve sosyal dayanışmanın en 
güzel örneklerinin yaşatıldığı 
Osmanlı kültüründe, “veren 
el, alan eli görmez, bilmez”di. 
Bu düsturla sadaka taşları 
Osmanlı’da oldukça önemli 
bir görevi yerine getirirdi. Bu 
sosyal dayanışma geleneği 
zaman içerisinde yitip gitti ve 
sadece bu somut örnek kaldı 
geriye.
 

Muradiye Cami Çeşmesi 
Külliyenin doğu girişinde, caminin 
yanında bulunan tarihî çeşme, 
Bursa’daki özellikli çeşmeler 
arasındadır. Suyu Demirkapı 
yakınlarındaki bir kaynaktan 
gelmektedir. Çeşmenin kitabesi 
yoktur. 

Muradiye Medresesi
Caminin batısında, revaklı 
bir avlu etrafında, 14 odalı, 
merdivenle çıkılan yüksekçe, açık 
eyvan şeklinde dershanesi olan 
bir medresedir. Kendi döneminin 
en önemli medreselerden 
birisidir. Yemyeşil bir avlusu 
olan bina, günümüzde Kanser 
Araştırma Merkezi olarak işlev 
görmektedir. 

Medrese Çeşmesi
Medresenin batısında, 
Kaplıca Caddesi üzerinde yer 
alan çeşmenin yapılışının, 
külliyenin tarihiyle eş değer 
olduğu yönünde görüşler 
olmasına karşın kitabesi 
bulunmamaktadır. Tuğla 
işçiliğinin en güzel örneklerinden 
birisidir. Ön yüzünde Bursa 
kemeri ve yanlarında tuğladan 
desenler vardır. Yalağı yekpare 
mermerdendir. Orijinal kurnası 
günümüzde mevcut değildir. 

Muradiye Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Muradiye Medresesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Muradiye Camii’nin sadaka taşı. Ft. Hakan Aydın



Muradiye İmareti

Caminin doğusundadır ve 
günümüze kadar gelebilen ender 
imaretlerden birisidir. Yapıldığı 
dönemde fakirlere ücretsiz 
yemek dağıtma işlevine sahip 
olan bina, ihtiyaç sahiplerinin 
dışarıdan görünüp utanmamaları 
için penceresizdir. Günümüzde 
Darüzziyafe Restoran tarafından 
kullanılmaktadır. Bölgede 
Osmanlı yemeklerinin tadına 
varılabilecek tek işletmedir. 
Garsonlar size Sultan II. Murad’ın 
cuma namazlarından sonra 
buraya gelerek ihtiyaç sahiplerine 
bir kese altın bıraktığını, 
kubbeli salonda yemek yerken 
yöneticileriyle devlet hakkında 
toplantılar yaptığını, yemek 
yiyen halkın bu konuşmaları 
duymaması için de su sesiyle 
yalıtım sağladığını anlatacaktır. 

Muradiye Hamamı
Muradiye Külliyesi bünyesinde 
olmasına karşın Kaplıca Caddesi 
ile ayrılmıştır. Hamam 1426 
yılında Sultan II. Murad tarafından 
yaptırılmıştır. Günümüzde 
Özürlüler Eğitim, Kültür ve 
Dayanışma Merkezi olarak 
kullanılmaktadır. Harita: 3D-216

Sıbyan Mektebi
Medresenin güney batısında yer 
alan mektep, tek katlı ve ters T 
planlıydı. Orijinal yapısı olmasa 
da Sultan Murad döneminden 
bu yana varlığını sürdürdüğü 
bilinmektedir. 1940 yılına kadar 
ahşap mimarisiyle Bursa’daki 
önemli yapılardan birisiydi. 
Günümüzdeki halini 1940 yılında 

almış, 1948 yılında Muradiye 
İlkokulu olarak adlandırılmıştır.

Muradiye Türbeler Topluluğu
Ünlü şairimiz Ahmet 
Hamdi Tanpınar, Osmanlı 

tarihinin mağdurları ya da 
kahramanları olan şehzadelerin 
türbelerini barındırmasından 
dolayı, Muradiye türbeler 
topluluğundan, “Bursa’da 
Zaman” şiirinde, “Muradiye, 
sabrın acı meyvesi” dizesiyle 
bahseder. Osmanlı’nın 6. 
padişahı olan Sultan II. Murad’ın 
türbesinin yanı sıra Osmanlı 
hanedanından şehzadelerin, 
eşlerinin, çocuklarının, valide 
sultanların ve saraylıların 
mezarlarının bulunduğu, kare, 
altıgen ya da sekizgen planlı 
toplam 13 türbeden oluşur. 
Yapılar farklı yıllarda inşa edilmiş 

40-41

Yakup Kadri Karaosmanoğlu 
Muradiye’yi şöyle anlatır: 
“Uhrevî sükûnetin ve uhrevî 
rahatın ne olduğunu bilmek 
isteyenler, Bursa’da Muradiye 
türbesine gitsinler! Ölüm, 
yalnız burada korkunç 
değildir. Mukaddes kitapların 
vaat ettiği cennet, bize yalnız 
burada mümkün görünüyor; 
burada her dakika, bir meleğin 
kanadı gibidir; başımız 
üstünden hayatın bütün 
hummalarını, gussalarını, 
şüphe ve endişelerini silen 
yumuşak ve nemli bir tüy 
temasıyla geçer. Ey kararsız 
gönül; dakikalara “dur!” 
diyebileceğimiz yer burasıdır.”

Muradiye İmareti (Darüzziyafe). Ft. Hakan Aydın

Muradiye Külliyesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

ve bu alan zamanla türbeler 
topluluğu haline gelmiştir. 
En eski türbe Fatih Sultan 
Mehmed’in annesi Hüma Hatun 
için 1449 senesinde yaptırdığı, 
en yeni türbe ise Sultan II. 
Selim’in 1553’te vefat eden 
kardeşi Şehzade Mustafa için 
1574 tarihinde yaptırdığı türbedir. 
Dört mevsim şimşir kokan, 
ulu ağaçların gölgelediği çok 
geniş bir alanın içinde bulunan 
türbelerden sadece Karşı Duran 
Süleyman’a ait olan türbe, 
külliyenin avlu duvarının dışında, 
yolun karşısındadır. Her biri 
önemli mimari değerler taşıyan 
türbelerin süslemeleri de ayrı 
özellikler taşır. Çini, ahşap ve 
kalem işi süsleme sanatlarının 
en özgün ve sıra dışı örneklerini 
burada, bu çiçekli bahçelerin 
içinde görmek mümkündür. 
Örneğin, kündekâri tekniğinde 
yapılan kapı örnekleri ilginizi 
çekebilir: Bu teknikte, ahşap 
parçalarla bunları birbirine 
bağlayan oluklu ahşap kirişler 
tutkal ya da çivi kullanılmaksızın 
iç içe geçirilir ve dolayısıyla 
iklim şartları ve zamanla bu 
parçalar kuruyup küçülse de 
yerinden düşmez, ayrılmaz. 2012 
senesinin ekim ayında türbelerde 
restorasyon çalışmaları 
başlatılmıştır. Çalışmalarda 
Şehzade Mahmud ve Gülruh 
Hatun türbelerinde, sıvaların 
altında kalan orijinal Osmanlı 

kalem işçilikleri, hâlâ canlılığını 
koruyan renklerle gün ışığına 
çıkarılmıştır. 

II. Murad ve Alâeddin Türbeleri
II. Murad’ın oğlu Fatih Sultan 
Mehmed tarafından 1451 
tarihinde yaptırılmıştır. Yapının 
saçağındaki kalem işi süslemeler 
dikkat çekicidir. Bizans başlıklı 
sütunları mevcuttur. Vasiyeti 
gereği kubbesinin, mezarının 

tam üstüne denk gelen bölümü 
açık bırakılmış, mezarın etrafına 
da hafızların oturup Kur’an 
okuyabilmeleri için yerler 
yapılmıştır. Türbenin doğu 
tarafındaki pencere sonradan 
kapıya çevrilerek bir yapı 
eklenmiştir. II. Murad’ın oğulları 
Şehzade Ahmed, Şehzade 
Alâeddin ve Şehzade Orhan ile 
kızı Şehzade Hatun’un mezarları 
buradadır. 

Muradiye Türbeleri. Ft. Aysun Dönmez

II. Murad Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Hatuniye (Hümâ Hatun) Türbesi
Ak Türbe ve Hümâ Hatun 
Türbesi olarak anılır. Sultan 
II. Murad’ın eşi ve Fatih Sultan 
Mehmed’in annesi Hüma Hatun 
için yaptırılmıştır. Türbe içerisinde 
iki adet sanduka vardır. Diğer 
sandukanın kime ait olduğu 
bilinmemektedir. 1449 tarihli 
kitabesi kapısının üzerindedir. 

Saraylılar Türbesi
15. yüzyılda inşa edilen türbenin 
kimin tarafından yaptırıldığı 
konusunda bilgi yoktur. Türbe 
içerisinde yer alan iki adet 
sandukanın saray kadınlarına 
ait olabileceği yönünde görüşler 
vardır ancak bu kişilerin kimlikleri 
konusunda bilgi mevcut değildir. 

Şehzade Ahmed Türbesi

II. Bayezid’in 1513 yılında vefat 
eden oğlu Şehzade Ahmed 
adına Yavuz Sultan Selim 
tarafından inşa ettirilmiştir. 
Türbenin iç mekân duvarlarında 
İznik çinileriyle kaplamalar ve 
duvarların bazı bölümlerinde 
ise kalem işçiliği göze çarpar. 
Türbede Şehzade Ahmed’in yanı 
sıra II. Bayezid’in oğlu Şehinşah 
(öl. 1511), kızı Sofu Sultan, eşi 
Bülbül Hatun, torunu Şehzade 
Mehmed ve Şehzade Ahmed’in 
kızı Hamer Sultan’ın sandukaları 
yer alır. 

Şehzade Mustafa
(Mustafa Cedid) Türbesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın 
1553 yılında vefat eden oğlu 
Şehzade Mustafa adına Sultan 
II. Selim tarafından, 1574 yılında 

yaptırılmıştır. Kubbesi kurşun 
kaplıdır. Türbenin iç mekânı 3 m 
yükseklikte beyaz zemin üzerine 
narçiçeği, sümbül, lale, karanfil 
ve zambak motiflerinin yer aldığı 
kare İznik çinileri ile bezelidir. 
Türbe içerisinde Şehzade 
Mustafa’nın sandukasından 
başka, Kanuni Sultan Süleyman’ın 
oğlu Orhan’ın (öl. 1562), eşi ve 
Şehzade Mustafa’nın annesi 
Mahidevran Sultan’ın (öl. 1580) 
sandukaları ve ismi bilinmeyen bir 
çocuk sandukası yer alır. 

Gülşah Hatun Türbesi
Fatih Sultan Mehmed’in eşi ve 
Şehzade Mustafa’nın annesi 
olan Gülşah Sultan’ın (öl. 1487) 
türbesi, külliyenin en küçük ve 
mütevazı yapısıdır. Ölmeden önce 
kendisi inşa ettirmiştir. Gülşah 
Sultan’ın yanındaki sandukanın 
II. Bayezid’in oğlu Şehzade Ali’ye 
ait olduğu bilinse de, son yapılan 
çalışmalarda, 20 Ocak 1523 
tarihli Bursa Kadı Sicilleri’ne göre 
Kamerşah Sultan’a ait olduğu 
tespit edilmiştir. Türbenin iç 
duvarlarında yer yer sade kalem 
işleri mevcuttur. Kapısı kündekâri 
tekniğiyle yapılmıştır. 

Mükrime Hatun Türbesi
Türbe, II. Bayezid’in oğlu Şehzade 
Şehinşah’ın eşi ve Şehzade 
Mehmed’in annesi Mükrime 
Hatun’a (Dulkadiroğlu’nun kızı, öl. 
1517) atfedilmiştir ve vefatından 
önce eşi tarafından yaptırılmıştır. 
Geniş bir yazı kuşağı içinde celi 
sülüs tarzında yazılı Âyet-el Kürsî, 
yapının içini çepeçevre dolanır. 
Mihrap üzerinde ayetler ve 
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Şehzade Ahmed Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Gülşah Hatun Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

Esma-ül Hüsna’dan örnekler yer 
alır. Kapısı kündekâri tekniğiyle 
yapılmıştır. Yapıda Mükrime 
Hatun’un sandukasının yanı 
sıra Sultan II. Beyazıt’ın oğlu 
Şehzade Korkut’un (1465-1513) 
ve Şehzade Alemşah’ın kızı 
Fatma Sultan’ın (1495-1522) 
sandukaları bulunur.

Şehzade Mahmud Türbesi
II. Bayezid’in eşi Bülbül Hatun 
tarafından, 1506 yılında vefat 
eden oğlu Şehzade Mahmut için, 
1507 tarihinde Mimar Yakub’a 
yaptırılmıştır. Türbe içerisinde 
duvarlar altın yaldızlı lacivert ve 
turkuaz İznik çinileriyle kaplıdır. 
Kubbedeki kalem işçiliği dikkat 
çekicidir. Türbe içerisinde 
Şehzade Mahmud’un yanı sıra 
oğulları Musa, Orhan ve Emir’e 
ait toplam dört adet sanduka 
yer alır.

Ebe Hatun Türbesi
Türbenin kitabesi bulunmamakla 
beraber Fatih Sultan Mehmed’in 
ebesi Gülbahar Hatun’a ait 
olduğu ifade edilmektedir. Yan 
duvarları açık olan türbede 
yalnızca bir adet sanduka 
bulunur. 

Gülruh Hatun
II. Bayezid’in, sarayda cariye iken 
evlendiği eşi ve Alemşah Sultan 
ile Kamer Hatun’un anneleri 
Gülruh Sultan adına 1526 yılında 
yaptırılmıştır. İç duvarlarda çoğu 

yok olmuş kalem işçiliklerinin 
izleri mevcuttur. Kapısı ahşap 
sanatının değerli bir örneğidir. 
Türbede Gülruh Hatun’un 
mezarının yanı sıra torunları 
Fatma Hatun ve Osman (öl. 
1512) ile kızı Kamer Hatun’un 
(öl. 1520’den önce) mezarları 
bulunur.

Şirin Hatun Türbesi
Sultan II. Bayezid’in eşi ve 
Şehzade Abdullah’ın annesi 
Şirin Hatun adına 15. yüzyılda 
yaptırılmıştır. Kalem işleri 
mevcuttur. Türbe içerisinde 
Şirin Hatun’a ait sandukanın 
yanı sıra Şehzade Abdullah’ın eşi 
Ferahşah Hatun ve kızı Aynışah 
Hatun’un sandukaları bulunur. 

Cem Sultan ve Şehzade Mustafa 
Türbesi
Türbe, 1474-1476 yılları arasında 
inşa edilmiştir. Duvarlar, 
pencere üzerlerine kadar altıgen 
firuze çinilerle kaplanmıştır. 
Kubbe ve duvarlarında zengin 
kalem işleri görülmektedir. 
Kubbe eteğinde de Ayet-el 
Kürsi, Besmele, Esmâ-ül Hüsna 
ve Kur’an’dan alınma ayetler 
yazılıdır. Ayrıca mihrap üzerinde 
de çiçekler, madalyonlar, 
serviler, besmeleler ve 
peygamberlerin isimlerini 
kapsayan güzel yazı örnekleri 
bulunur. İç tezyinat ve çinileri ile 
Bursa’daki en güzel türbelerden 
birisidir. Türbe kapısı ahşap 
sanatının önemli bir örneği 
olarak kabul görür. Fatih Sultan 
Mehmed’in oğlu olan Şehzade 
Mustafa 1474 yılında vefat eder 
ve önce amcası Alaaddin’in 
türbesine defnedilir. Kendi 
türbesinin yapılmasıyla buraya 
taşınır. 1495’te vefat ettikten 4 
yıl sonra buraya defnedilen Cem 
Sultan’ın hazin hikâyesini bu 
bölümün başındaki “Bölgeden 
bir hikâye” başlığı altında 
okuyabilirsiniz. II. Bayezid’in 
oğulları Şehzade Abdullah (öl. 

Ebe Hatun Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



1483) ve Şehzade Alemşah’ın 
(öl. 1512) mezarları da bu 
türbededir.  

Karşı Duran Süleyman Türbesi
Külliyenin avlu duvarının 
dışında, Kaplıca Caddesi 
üzerinde, Muradiye Hamamı’nın 
yukarısındadır. Bahçesinde 
mezar taşları bulunur. 
Süleyman Paşa, Rumeli ve 
Anadolu beylerbeyliği, Amasya 
valiliği, Semendre beylerbeyliği 
görevlerinde bulunmuş, İstanbul 
kuşatmasında Fatih Sultan 
Mehmed’e defterdarlık yapmış, 
fetihten sonra şehrin ilk subaşısı 
olmuş, Bursa’da da subaşılık 
yapmıştır. 

Hazire Alanı ve Mezar 
Taşları Açık Hava Müzesi

Hazire Muradiye Camii’nin 
batısında, cami ile medresenin 
arasındadır. Başta II. Murad 
devrinde görev yapan önemli 
kişiler olmak üzere müderris, 
müezzin, molla, muvakkit ve 
imamlar ile bunlardan bazılarının 
eşleri ve çocukları buraya 
defnedilmiştir. 

1930’lu yıllardan itibaren 
Bursa’nın çeşitli yerlerinden 
çeşitli sebeplerle kaldırılan 
hazirelerde ve mezarlıklarda 
bulunan taşlar, Muradiye 
Camii’nin güneyinde bulunan 
bahçeye taşınmıştır. Örneğin 
1940’lı yıllarda yıkılan Mısri 
Dergâhı’nın haziresinde bulunan 
mezarlar ve mezar taşları ile 
Mevlid’in yazarı Süleyman 
Çelebi’nin şimdiki mezarı 
yapıldıktan sonra eski baş ve 
ayak taşları, buraya getirilmiştir. 
Bu taşların külliyenin haziresi ile 
ilgisi yoktur. Bu durum bahçenin 
bu bölümünün “mezar taşları 
açık hava müzesi” hüviyetine 
bürünmesini sağlamıştır. 
Bahçede mezar taşlarının yanı 
sıra kitabeler, toprak küpler ve 
lahitler de mevcuttur.
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Cem Sultan Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Muradiye Külliyesi Hazire Alanı.  Ft. Nilay İlçebay

Muradiye Külliyesi Mezar Taşları Açık Hava Müzesi
Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Cem Sultan Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Cem Sultan Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Hamza Bey Külliyesi

Muradiye Külliyesi’nin batısında, 
Hamzabey Caddesi üzerindedir. 
Külliye, cami ile Hamza Bey’e, 
ailesine ve Kara Mustafa Paşa’ya 
ait türbelerden ibarettir. Medrese 
günümüzde mevcut değildir. 
Cami avlusunda tarihî mezar 
taşları mevcuttur. Hamza Bey, 
15. yüzyılda Çelebi Mehmed’in 
baş veziri ve II. Murad döneminin 
önemli komutan ve devlet 
adamıdır. Fatih Sultan Mehmed 
tarafından elçi olarak gönderildiği 
Eflak’ta, Bram Stoker’in 1890’lı 
yıllarda kaleme aldığı Drakula 
romanına ve Drakula filmlerine 
konu olan Kont Drakula (Kazıklı 
Voyvoda) tarafından kazığa 
vurularak şehit edilmiştir. 

Hamza Bey Camii
Hamza Bey tarafından yaptırılan 
mescit, 1614 yılında minber 
eklenerek camiye çevrilmiştir. 
Kanatlı camilerin önemli bir 
örneğidir. Batı ucundaki kubbenin 
altında Hoca Mustafa Efendi’nin 
(öl. 1599) mezarı vardır. 

Hamza Bey Türbesi
Caminin kuzeybatısında, avlu 
içerisinde yer alır. 13 sandukası 
bulunur. Sekizgen planlı türbenin 
kubbesi sekiz köşeli kasnağa 
oturur.

Hamza Bey Zevce ve
Kızları Türbesi
Hamza Bey Camisi’nin batı 
duvarına bitişiktir. Hamza 
Bey’in eşi ve iki kızına ait üç 
sanduka bulunur. Pencere ve 
kapı kemerlerinin üzerinde, 
zikzak tuğla dizileri ile bezemeler 
yapılmıştır.

Kara Mustafa Paşa Türbesi
Hamza Bey Camii’nin avlusunda 
yer alan türbe, Kara Mustafa 
Paşa adına oğlu tarafından 
yaptırılmıştır. İçinde beş mezar 
bulunur. Kubbesinin kilit taşı 
açıktır. Kara Mustafa Paşa; 
Fatih Sultan Mehmed’in veziri, II. 
Bayezid’in damadı, Hamza Bey’in 
torunudur.
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Beşikçiler Mescidi

Cem Sokağı ile Beşikçiler 
Caddesi’nin köşesindeki camidir. 
Yuvarlak külahlı minaresi, kurşun 
örtülü tek kubbesi, üç küçük 
kubbeli son cemaat yeri, taş ve 
tuğla işçiliği ile Fatih devri eseri 
olduğunu anlatır. Kapısı önündeki 
küçük mezarlığında 15. yüzyıl 
mezar taşları vardır. 

Şair Ahmet Paşa 
Medresesi (Uluumay 
Osmanlı Halk Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi)

Şair Ahmet Paşa Medresesi 
Muradiye Külliyesi’nin hemen 
karşısında bulunan medrese, şiir 
tarihimizin en önemli şairlerinden 
birisi ve aynı zamanda Fatih 
Sultan Mehmed’in hocası, 
sohbet arkadaşı ve veziri olan, 
İstanbul’un fethinde Fatih’in 
yanında bulunan Şair Ahmed 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Dershanenin önü revaksızdır. 
Kuzey duvarının ortasına da 
hücre ve revak yapılmamış, bu 
kısım açık bırakılarak öğrencilere 
Bursa ovasının güzelliğini 
seyretme imkânı verilmiştir. 
Şair Ahmed Paşa’nın türbesi, 
medresenin doğusunda yer alır. 
Türbede tek sanduka mevcuttur. 
Medresenin kitabesi olmasa da 
türbenin kitabesi vardır. Arapça 
kitabenin son mısraı ebcet ile 
hesaplandığında 1496-1497 
tarihini verir.

Uluumay Osmanlı Halk 
Kıyafetleri ve Takıları Müzesi
Şair Ahmet Paşa Medresesi 
içinde yer alan müze, 18 Eylül 
2004’te açılmıştır. Koleksiyoner 
Esat Uluumay’ın 45 yılda 
topladığı, Osmanlı Anadolu ve 
Rumelisi’nden 15. yüzyıla kadar 
uzanan 70 kıyafet ve 400 parça 
takının bulunduğu müzede ayrıca 
Türk kahvesi, hamam, atçılık 
malzemeleri, silah, bıçak, kılıç 

ve boncuk eserleri mevcuttur. 
Avlusunda Osmanlı Çay Bahçesi 
bulunmaktadır. Müze girişi 
ücretlidir. 

Osmanlı Evi Müzesi 

Bir cephesi Prof. Dr. Halil İnalcık 
Sokak’a bakan müzenin girişi 
7. Aralık Sokak’tadır. 17. yüzyıl 
Osmanlı yaşam tarzını bu müzede 
görebilirsiniz. 1989 yılında 
müzeye çevrilen binada haremlik, 
selâmlık bölümlerinin yanı sıra 
günlük ihtiyaçların giderildiği 
mekânlar yer almaktadır. Müzede 
döneme ait kıyafetlere de yer 
verilmiştir. Bursa’da ayakta 
kalabilen en eski ve en güzel 
evlerden biridir. Yapının iki katının 
planı da aynıdır. Alt kattaki odalar 
alçak tavanlı olup, kışlık odalardır. 
Üst katta yer alan başoda, kalem 
işi süslemeli orijinal ahşap Şair Ahmet Paşa Medresesi ve Uluumay Osmanlı 

Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi. Ft. Hakan Aydın

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları 
Müzesi Ft. Aysun Dönmez



dolapları, geometrik dekorlu 
ahşap tavanı ve altıgen tavan 
göbeği ile görülmeye değerdir. 

Hüsnü Züber Evi

Kaplıca Caddesi üzerindeki 
Develi Sokak’tan dönüp 3. 
Uzunyol Sokak’a devam 
ettiğinizde, müze karşınıza 
çıkacaktır. Devlet misafirhanesi 
ve daha sonraları Rus 
Konsolosluğu olarak hizmet 
veren 19. yüzyıl Osmanlı evidir. 
1992’de Hüsnü Züber tarafından 
özel müze olarak ziyarete açılan 
Osmanlı evi, 1994 yılında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’ne Hüsnü 
Züber tarafından bağışlanmıştır.

Demirkapı Kilisesi

Bulunduğu mahallenin ismi ile 
anılan kilise, bir Rum Ortodoks 
kilisesidir. Basileios İ. Kandes’in 
1883’te Atina’da yayımlanan “E 
Prusa” adlı yapıtında, kilisenin 
Hagios Taxiarchoi’ye adandığı, 
kapısının üstündeki yazıtın Grek 
harfleriyle Türkçe olduğu, Orhan 
Gazi döneminde yapıldığı ve 
1835’te II. Mahmud döneminde 
yenilendiğinin kayıtlı bulunduğu 
belirtilmektedir. Aynı yapıtta, 
Bursa çevresinde Türkçe 
ayin yapılan altı kiliseden biri 
olduğu ve 150 ailenin bu kiliseye 
kayıtlı olduğu belirtilmektedir. 
1920’li yılların ortalarından 
itibaren asma kat eklenerek 
filatür fabrikası haline getirilen 
ve uzun süre bu işlevi gören 

yapı, günümüzde depo olarak 
kullanılmaktadır. 

Üç Hanım Kızlar Türbesi

Kaplıca Caddesi’nin üzerinde, 
ağaçlıklı ve mezar taşlarıyla 
dolu bir bahçe içerisindedir. 
Halk arasında Yılanlı Türbe 
olarak da anılır. Dört adet 
sandukanın kimlere ait olduğu, 
türbenin banisi ve yapılış yılı 
hakkında kesin bir bilgi yoktur 
ancak yapının 14. yüzyılda inşa 
edildiği sanılmaktadır. 

Koca Naip Camii

Üç Hanım Kızlar Türbesi’nin 
hemen üstünde yükselen, 
kitabesiz, minbersiz bir camidir. 
Minareli iç kapısı Muradiye 
Türbe ve Camii’nin kapıları 
gibi oyma ve kaplamadır ve üst 
kenarında tahtaya oyularak 
yerleştirilmiş bir dua yazılıdır. 
Harita: 4D-180

Fabrika-i Hümayun

Fabrika, Kaplıca Caddesi 
üzerinde, Cilimboz Deresi’nin 
kenarındadır. İpek Yolu’nun 
Avrupa’daki son durağı olarak 
bilinen Fransa’nın Lyon kentinde 
günümüzde tekstil müzesi 
olarak kullanılan bina, Fabrika-i 
Hümayun yapısıyla şaşırtıcı bir 
benzerliğe sahiptir. 
 
Sanayi devrimini gerçekleştiren 
Avrupa’daki gelişmelere 
ayak uydurabilmek amacıyla, 
çağın modern filatür atölye ve 
fabrikalarının kurulması için 
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Bursa Rehberi

ipekböcekçiliğinin yapıldığı 
Bursa tercih edilmiştir. 
Fabrika-i Hümayun, Osmanlı’nın 
endüstriyelleşmesi çabalarının 
bir ürünü olarak 1852 yılında 
kurulmuştur ve devlete ait ilk 
ipek fabrikasıdır. Yaklaşık 4.000 
m2lik bir alan üzerinde, dört ana 
binadan oluşur. Bu fabrikada 
üretilen ipliklerle Hereke’de 
kumaşlar dokunmuş, bu 
kumaşlar, başta Osmanlı saray 
ve köşkleri olmak üzere Avrupa 
saraylarını da süslemiş ve devrin 
önemli devlet adamlarına kıyafet 
olmuştur. 
 
Bina, 2010 senesinde restore 
edilmiştir. “Faruk Saraç 
Tasarım Meslek Yüksekokulu” 
olarak, Bursa’nın ilk vakıf 
meslek yüksekokulu olma 
özelliğini taşımaktadır. 
Öğrencilere Moda Tasarımı, 
İşletme Yönetimi, Dış Ticaret ve 
Lojistik programlarında, Türkçe 
ve üst düzey İngilizce eğitimi 
verilmektedir.  
 
Okulda yapılan çalışmalar ipek 
ve kozacılığın Bursa’da yeniden 
başlamasına vesile olmuştur. 
Şu an üç yapı ve toplam 5500 
m2 kapalı alanı bulunan okul; 
derslikler, yemekhane, yönetim 
merkezi, müze bölümü ve 
geleneksel dokuma örneklerinin 
yapıldığı, dokuma tezgâhlarının 
kurulduğu bölüm, toplantı 
salonu ve zengin kütüphanesiyle 
Türkiye’nin önemli eğitim 
kurumları arasındadır. 

Romangal (İpeker) 
Fabrikası

Kaplıca Caddesi üzerinde yer 
alan fabrikanın, Fabrika-i 
Hümayun ile arasından Cilimboz 
Deresi geçer. Avlusundaki sekiz 
yapıyı çevreleyen ve caddenin 
yukarısına doğru uzanan yüksek 
duvarları boyunca eski Bursa’nın 
fotoğraflarını göreceksiniz. 
Fabrika, Osmanlı Devleti’nin 
sanayileşme evresindeki en 
önemli örneklerinden birisidir. 
Yapıların birçoğunda kozaklık ve 
ipek üretim atölyeleri mevcuttu. 
Cadde üzerinden görülebilen ve 
mimari açıdan Tarihî Belediye 
Binası’nı andıran yapı, bir dönem 
Fransız Konsolosluğu olarak da 
kullanılmıştır. Günümüzde, her 
hangi bir işlev görmemektedir.

Gece Mahallesi 

Romangal Fabrikası’ndan 
başlayıp Cilimboz Deresi’nin 
paralel olarak Altıparmak 
Camii’ne kadar uzanan 
Yahşi Bey Caddesi üzerinde, 
özgün yapısını koruyan 
Bursa evlerine rastlamak 
mümkündür. Kadınların kapı 
önü muhabbetleri yaptığı, 
pencerelerindeki çiçek 
saksılarını suladığı, kendi 
elleriyle yaptıkları kuş yemliğine 
ekmek kırıntıları bıraktığı, 
sevecenlikle sokak kedilerini, 
köpeklerini beslediği, küçük bir 
çocuğun tutunduğu pencere 
parmaklıklarının arasından 

Fabrika-i Hümayun. Ft. Hakan Aydın

Romangal Fabrikası. Ft. Aysun Dönmez



sarkıttığı bacaklarını sallaya 
sallaya kendi kendine şarkılar 
söylediği, daha büyük çocukların 
neşeyle kadim sokak oyunları 
oynadığı, mahalle kültürümüzün 
son kalelerinden biridir burası. 
Bölge daha önce Rumların yoğun 
olarak yaşadıkları bir mahalledir. 
Gece Mahallesi denmesinin 
sebebi konusunda değişik 
yorumlar mevcuttur. Bunlardan 
bir tanesi, bir dönem sokağa 
fenersiz çıkmama kuralı konulan 
şehirde, azınlıkların bulunduğu 
bu mahallede iskânın azlığından 
ötürü mahallenin hep karanlık 
kalması diye ifade edilir.

Gülçiçek Hatun Türbesi

Yahşibey Caddesi’ni kesen 
17. Dere Sokak’ın Yahşibey 
Çıkmazı’nda bulunan türbe, 
I. Murad Hüdâvendigâr’ın eşi 
ve Yıldırım Bayezid’in annesi 
Gülçiçek Hatun’a aittir. Yapılış 
tarihi 1399 veya 1400’dür. 
Türbe içerisinde kime ait 
olduğu bilinmeyen 3 kabir daha 
bulunmaktadır. Bu türbenin 
hemen doğusunda, bir evin 
bahçesinde, toprak altına 
merdivenle inilerek ulaşılan 
türbe de Gülçiçek Hatun’un oğlu 
Yahşi Bey’e aittir. Gülçiçek Sultan 
Türbesi’nin hemen doğusunda 
bir bahçe içerisinde de Yahşi Bey 
türbesi (Harita: 4D-328) bulunur. 
Yahşi Bey Murad Hüdavendigâr ile 
Gülçiçek Hatun’un oğludur.

Altıparmak Camii

Yahşi Bey Caddesi’nin üzerindeki 
merdivenli sokaktan aşağı 
indiğinizde karşınıza çıkacak 
küçük bir kâgir yapıdır. 1471 
senesinde yapılmıştır. Bahçesinde 
mezar taşları mevcuttur. 

Bölgede görülebilecek diğer 
tarihî yerler: Bahri Baba 
Mescidi (16. yüzyıl) ve Azeb Bey 
Camii ve Türbesi (1456) 
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Bursa Rehberi

Bursa Kalesi ve Çevresi

Tarihi milâttan önceye dayanan 
Bursa Kalesi’nin bulunduğu 
bölge, halk arasında “Hisar” 
olarak anılır. Bölgeyi özel kılan 
yalnızca şehrin ilk yerleşim yeri 
olması değildir. Bitinya, Roma ve 
Bizans dönemini yansıtan kale 
duvarlarının ve kapılarının yanı 
sıra, Bursa evlerinden örnekleri; 
taş kaldırımları; Osmanlı 
camilerini, türbelerini, çeşmelerini, 
mezarlıklarını ve mezar taşlarını; 
tarihî çınar, kavak ve manolya 
ağaçlarını burada görmeniz 
mümkündür.  

Sokaklarda yürüdükçe, bir evin 
mutfağından yayılan eski tarifli 
bir yemeğin; bir başka evin 
bahçesinden havaya karışan 
rengârenk, çeşit çeşit mevsim 
çiçeklerinin ve bir küçük mahalle 
fırınından iştahınızı kabartan taze 
hamur işlerinin mis kokuları 
birbirine karışır. Şehrin görsel 
güzelliklerinin yanı sıra pek 
çok soyut mirası da bu bölgede 
yaşamaktadır. Kaybola kaybola 
yürüdüğünüz sokaklar boyunca 
göreceğiniz  ya da kimisi evlerin 
bahçelerinde kaldığından 
göremeyeceğiniz sayısız mezar 
ve türbelerle ilgili, pek çok hikâye 
anlatılır nesillerdir. Bu söylencelere 
yıllar geçtikçe yenileri eklenir, 
dilden dile dolaşır. Geçtiğiniz dar 
sokaklarında kendinizi bir oyunun 
içerisinde hissettiğiniz olur; her 
bir sokağın sonunda karşınıza 
nasıl bir sürpriz çıkacağı ya da 
hangi güzellikle karşılaşacağınız 
belirsizdir. Kendilerine özgü 
naralarıyla seyyar simitçiler, 
sütçüler, dondurmacılar, 
eskiciler; yüz yıllardır süregelen 
sokak oyunlarını ninelerinden, 
annelerinden, dedelerinden, 
babalarından öğrenerek oynayan, 
terledikçe sokak çeşmesine ağzını 
dayayıp dağdan gelen mis gibi 
sudan kana kana içen çocuklar; 
kapı önü muhabbetlerinde 
kadınlar; pazar filesiyle evlerine 

dönen babalar… Mahalle 
fırınları, bakkallar, manavlar, çay 
bahçeleri… Bir anlamda Hisar, 
şehrimizin geleneklerini sürdüren 
sürpriz sokaklar bölgesidir. 

Hisar’ın sırtlarında, Uludağ’ın 
yamaçlarında da durum bundan 
çok farklı değildir. Burada evlerin 
bittiği yerde kestane ağaçları 
başlar. Bu mahallelerde gezerken 
dağ havasını daha çok hissedebilir, 
daracık sokaklarda tavuk ve horoz 
sesleri duyabilirsiniz. 

Bölgeden bir söylence: Geyikli 

Baba’nın Çınarı (Kavaklı Çınarı)

Geyikli Baba, Hoy şehrinde doğmuş 
tasavvuf ehli bir kişidir. Manevi 
işaretler üzerine Anadolu’ya gelir ki 
o yıllarda yöre halkı tekfurların elinde 
kıvranmaktadır. Bursa kuşatmasına 
devasa bir geyik üzerinde, altmış 
okkalık kılıçla katılır, ordugâhta hoş 
sohbetler yapar. Bursa’nın fethinden 
sonra Keşiş Dağı (Uludağ) eteklerinde 
dergâh kurar ve ilim sevdasıyla 
yananlara hadis, kelâm, tefsir eğitimi 
verir. Orhangazi’nin ısrarlı davetlerine 
pek itibar etmez. Uzun bir süre sonra 
bir ağaç fidanı ile gelip sarayın bahçe 
kapısının önüne bu ağacı diker. Bu 
vesile ile Orhan Gazi ile görüşür. Büyük 
veli, Orhan Gazi’ye; “bu hatıramız 
burada kaldığı müddetçe, dervişlerin 
duası senin ve neslinin üzerinde 
olsun. Devletin bu ağaç gibi kök salsın, 
dalları çok uzaklara ulaşsın, evlatların 
din-i İslâm’a hizmette bulunsunlar” 
der ve dua eder. Orhangazi’nin mal, 
mülk ve İnegöl’ün kendisine verilme 
teklifini kabul etmez, ancak ısrarlı 
arzular karşısında, eli ile gösterdiği 
dağ eteğindeki bir bölgenin dervişlerin 
bahçesi olmasını ister. Büyük veli 
geldiği gibi sessizce münzevi hayatına 
geri döner. Diktiği ağaç ulu bir çınar 
olur. O ağacın bugün Kavaklı Camii’nin 
bahçesindeki “Kavaklı Çınarı” olduğu 
söylenir. Geyikli Baba’nın dergâh, cami 
ve türbeden oluşan küçük külliyesi ise 
Kestel’e bağlı Babasultan köyündedir.

Kavaklı Cam
ii



Nasıl gezelim

Bu bölümde anlattığımız bölgenin 
güneyine, şehrin dört bir yanından 
kalkan otobüslerle ve dolmuşlarla 
ulaşabileceğiniz Tahtakale 
- Temiz Caddesi’nde durağı 
bulunan dolmuşlarla mümkün. 
Dolmuşların son durağı, Aydede 
Camii ve Mezarı’nın hemen 
yanındadır. 

Caminin önünden aşağı inen 
merdivenlerden sağdakinden 
inip Üç Kuzular Sokak’ı takip 
ederseniz, yolun sonunda Üç 
Kozlar Dergâhı ve Üç Kuzular 
Mezarı’na ulaşabilirsiniz. 

Üç Kozlar Dergâhı’nın 
bahçesinden batıya doğru 
baktığınızda, Üftade Tekkesi 
Kültür Merkezi’ni görmeniz 
mümkün. Dergâhtan buraya 
yürümek sadece birkaç dakikanızı 
alacaktır. 

Üftade Tekkesi Kültür 
Merkezi’nden geri dönerek 
Üç Kozlar Dergâhı’nın hemen 
yanındaki sokaktan aşağı inip 13. 
Karanfil Sokak’a dönüp Durum 
Sokak’tan sola ve sonra hemen 
sağa döndüğünüzde, yolun 
bitiminde Molla Fenâri Camii’ni 
karşınızda göreceksiniz. 

Buradan Somuncu Baba Evi 
ve Fırınları’na ulaşabilmek için 

Molla Fenâri Camii’nden geri, Üç 
Kuzular’a doğru yönelip Durum 
Sokak’tan sağa devam ettiğinizde, 
karşınıza çıkacak merdivenlerden 
inmeyip yine yolun sağından 
devam edip, yolun bitiminde de 
sağa dönmeniz gerekiyor. 
Somuncu Baba Evi’nin önündeki 
yokuştan aşağı inip ana caddeden 
sola döndükten sonra İvaz Paşa 
Caddesi’nin üzerinde, Hacı İvaz 
Paşa ve Ahi Çelebi Türbesi’ni 
görebilirsiniz. 

Geldiğiniz yoldan geri dönüp 
Ivaz Paşa Caddesi’nden düz 
aşağı indikten sonra büyük 
çınarlı meydandan sola dönüp 
düz devam ederseniz, Bursa 
Mevlevihanesi ve Buhara 
Kalenderhanesi sağınızda 
kalır. Çınarlı meydandan sola 
döner dönmez sağdaki sokağa 
dönerseniz de tam karşınızda 
Yerkapı’yı, sağınızdaki sokağın 
devamında da Tahtakale Kapısı’nı 
görebilirsiniz. Yerkapı’da köylü 
pazarının kurulduğu güne denk 
geldiyseniz, muhakkak pazarı 
gezmenizi öneririz.

Yerkapı’dan geçer geçmez 
sağınızda göreceğiniz yapı 
Darülkurra Muallimhanesi, 
soldaki sokağa döndüğünüzde 
karşınızda göreceğiniz cami de 
Yerkapı Camii’dir. Darülkurra’nın 
hemen yanındaki sokaktan 
girerseniz bu yol sizi Üftade Camii 
ve Türbesi’ne götürür. 
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Bursa Rehberi

Üftade Camii’nden geri, Kavaklı 
Sokak’a dönüp sağa doğru 
ilerlerseniz sessiz ve sakin 
bahçesiyle Haraççıoğlu Medresesi 
Kültür Merkezi’ni görmeniz 
mümkün. Tam karşısındaki 
sokaktan ilerlerseniz, Çırağ Bey 
Mescidi karşınıza çıkacaktır. 
Buradan Veled-i Yaniç Camii’ne 
ulaşmak için mescidi solunuza 
alıp düz devam etmeniz, dört 
yol ağzından Hisar Kapı Sokak’a 
dönmeniz ve 2. Yaniç Sokak’a 
doğru ilerlemeniz gerekir. 

Veled-i Yaniç Camii’nden geri 
dönüp yol bitiminde 1. Yaniç 
Sokak’tan sağa devam ettiğinizde, 
soldaki daracık bir sokaktan 
Kavaklı Caddesi’ne çıkarak 
Kavaklı Camii’ni göreceksiniz. 
Caddenin batısına doğru devam 
ederseniz, kime ait olduğu 
bilinmeyen, halk arasında Köpüklü 
Dede olarak anılan mezarı 
görebilirsiniz. Bu yolun sonunda, 
solunuzda Lala Şahin Paşa Çocuk 
Kütüphanesi, sağınızda Saltanat 
Kapı, sağ çaprazınızda da Nilüfer 
Hatun Mescidi belirecektir. 

Saltanat Kapısı’ndan çıkıp karşıya 
geçerseniz Okçu Baba Türbesi’ni 
görmeniz mümkün. Orhan Bey 
Külliyesi & Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölesi bölümünde anlattığımız 
Balibey Han, türbenin az 
aşağısında bulunur ve Osmangazi 
Caddesi tarafındaki girişi sizi 
hanın 3. katına buyur eder. 

Saltanat Kapısı’ndan çıkıp sola, 
batıya doğru devam ederseniz 
de Tophane Parkı’nın içinde 
bulunan Osman Gazi Türbesi, 
Orhan Gazi Türbesi ve Saat 
Kulesi’ne ulaşabilirsiniz. Leziz 
Osmanlı yemekleri tadabileceğiniz 
Sümbüllü Bahçe Konağı, parkın 
hemen doğu tarafındaki Orhangazi 
çıkmazındadır. 

Tophane Parkı’nı sağınıza alıp 
Yiğitler Caddesi üzerinden 
batıya doğru yürümeye devam 

ederseniz, Bu yolda ilerlerken 
Şehadet Camii’ni yolun karşısında 
görebilirsiniz. Caminin hemen 
yanından doğusuna doğru 
uzanan sokak, tarihî evleriyle 
özgünlüğünü günümüze kadar 
korumuş olan Kale Sokak’tır. 
Buradan aşağı doğru yürürken 
Uludağ’ın arka fon olduğu minare, 
Ulu Cami’nin minaresidir.

Kale Sokak’tan Osmanlı 
Sokak’a, oradan da Ortapazar 
Caddesi’ne ulaşabilirsiniz. Oruç 
Bey Hamamı, bu caddeyi kesen 
Oruç Bey Sokak üzerindedir. 
Hamamın az ilerisinde, solda Satı 
Fakih Mescidi, caddenin daha 
ilerisinde de Oruç bey Türbesi’ni 
görmek mümkündür. Geri 
dönüp Satı Fakih Mescidi’nden 
sola devam ederseniz, Nakkaş 
Ali Mescidi ve Lamii Çelebi 
Kabri’ne ulaşabilirsiniz. Satı 
Caddesi’nden devam ederseniz 
de karşınıza Şeyh Paşa Camii 
çıkacaktır. Buradan Tahtalı 
Mescit’e ulaşmak için kendinizi 
labirentte gibi hissedeceğiniz şu 
güzergâhı kullanabilirsiniz: Şeyh 
Paşa Camii’nin önünden düz 
devam edip yol bitiminde soldan 
ilerleyin. Tahtalı Sokak’tan dönüp 
yol ayrımında sağdan devam edin: 
Artık mescidi görebilirsiniz. 

Sur boyunda yürüyerek Fetih 
Kapısı’na ulaşmak isterseniz, 
Tahtalı Mescit’i geçer geçmez 
sağa dönüp, yol bitiminde sola 
doğru I. Zindan Kapı Sokak’ı takip 
edin. Ulu Çınar’dan hemen sola, 
Kalebahçe Sokak’a dönerseniz, 
kimisinin kapısı evlerin avlularına 
açılan surlar size Fetih Kapısı’na 
kadar eşlik edecektir. Pınarbaşı 
Bayram Yeri ve Antik Su Hattı da 
buradadır. 

Güranlı Mescidi Fetih Kapısı’nın 
az ilerisinde, solda, Güranlı Sokak 
üzerindedir. Pınarbaşı İzzettin 
Camii, Pınarbaşı Bayram Yeri’nin 
güneyinde, su kaynağının hemen 
yanındadır. Alacahırka Mescidi’ne 



ulaşmak için caminin önünden 
Alacahırka Caddesi’ni aşağı doğru 
takip edip köprüyü geçtikten 
sonra Orhaneli Caddesi ve I. Köşk 
Caddesi’ni yürümek gerekir. 

Alacahırka Mescidi’ne kadar 
yürüdüğünüz yolu geri dönüp I. 
Zindan Kapı Sokak’tan devam 
ederseniz, Zindan Kapı’yı 
görebilirsiniz. Bu yolda ilerleyip 
Değre Sokak’tan dönerseniz de 
yolun bitiminde sağda Alâeddin 
Bey Camii’ne ulaşabilirsiniz. 

Buradan İsa Bey Fenâri Camii’ne 
ulaşmak da yine labirent hissi 
verebilir: Alâeddin Bey Camii’nin 
yanındaki Su Sokak’tan devam 
edin, I. Kuyucu Sokak’tan sola, 
yolun bitiminde yeniden sola; 
1. Yazıcı Sokak’a ilerleyin, o yol 
da bitince sağa, 1. Zindan Kapı 
Sokak’tan sola dönün, Şimşirli 
Sokak’tan devam edip Ortapazar 
Caddesi’ne çıkın ve bu caddenin 
de soluna ilerleyin. Yolun 
devamında İsa Bey Fenâri Camii’ni 
görebilirsiniz. 

Buradan Kaplıca Kapısı’na 
ve İmaret-i İsa Bey Camii’ne 
ulaşmak için geri dönüp 
Tangör Sokak’tan aşağı doğru 
ilerlemelisiniz. Hastayurdu 
Caddesi’ne ulaştığınızda sol 
tarafta Kaplıca Kapısı’nın 
kalıntılarını görebilirsiniz. Bu 
yol Muradiye Külliyesi’ne gider. 
Bitinya Sarayı’nın kalıntıları ise 
bu caddenin doğusunda Devlet 
Hastanesi’nin karşısındadır. 
Yolun ortasında kalan cami, 
İmaret-i İsa Bey Camii’dir. 
İbrahim Paşa Hamamı yolun 
devamında, Tophane Endüstri 
Meslek Lisesi’nin bahçesinde 
bulunur. Bey Sarayı kalıntıları 
Askerî Garnizon’un sınırları 
içerisindedir. Bitinya Sarayı ve Bey 
Sarayı kalıntıları ziyarete kapalıdır. 
Buradan Tophane Parkı’na 
ilerleyip merdivenlerden aşağı 
inerek Altıparmak Caddesi’nin 
paralelindeki Geruş Sinagogu, 

Mayor Sinagogu ve Seyyid Usul 
Dergâhı’nı görebilirsiniz. 

Bursa’nın manevi değerlerinin 
arasında Tezveren Sultan 
isminde bir kişinin de adı geçer. 
Fakat İvazpaşa Mahallesi’ndeki 
ziyaretgâhı, 20. yüzyılda açılmıştır 
ve aslında bu mezarda kimin 
yattığı, bir kerametinin olup 
olmadığı bilinmemektedir. 

Ne yiyelim, ne içelim,       
ne alalım:

Bölgenin ara sokaklarında 
gezerken yorulduğunuzda, 
Fetih Kapı’nın hemen 
yanındaki, bir zamanların 
“Bayram Yeri” Pınarbaşı 
Parkı’nda ya da 
Kavaklı Caddesi’ndeki 
Haraççıoğlu Medresesi’nde 
soluklanabilirsiniz. Yemeğinizi 
geçiştirmek isterseniz, 
sokak aralarındaki mahalle 
fırınlarının leziz hamur işlerini 
deneyebilirsiniz. Eğer iştahla 
yemek yemek isterseniz, 
Tophane Parkı çevresinde 
yerel kebapçı ve lokantalar 
mevcuttur. Orhan Gazi 
Türbesi’nin hemen doğusunda 
kalan sokağa doğru 
yürüdüğünüzde karşınıza 
çıkacak olan Sümbüllü 
Bahçe Konağı’nda, Osmanlı 
mutfağının leziz yemeklerini 
Bursa manzarasına karşı 
tatmak da seçeneklerinizden 
bir diğeri. Osmanlı’nın ilk 
üç katlı hanı olan Balibey’in 
de kafeterya ve restoranı 
mevcuttur. Günümüzde sanat 
atölyelerinin bulunduğu 
bu handa Bursa’nın yerel 
sanatçılarıyla tanışabilir, 
çalışmalarını izleyebilir, el 
sanatlarını satın alabilirsiniz. 
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Bursa Rehberi

Bursa Kalesi

Bursa Kalesi ve surları, bugün 
Tophane ve Hisar bölgesinin 
bulunduğu doğal kayalıkların 
üzerine, şehrin ilk kurucusu 
Bitinyalılar tarafından, MÖ 
2. yüzyılda inşa edilmiştir. 
Antik kaynaklar Bursa’nın ilk 
kurucusunun I. Prusias (MÖ. 232-
192), ilk mimarının da Kartaca 
Kralı Hannibal olduğunu işaret 
etmektedir: Hannibal, Roma 
İmparatorluğu ile yaptığı savaşı 
kaybedince birlikleriyle beraber 
I. Prusias’a sığınır. Burada, 
zafer kazanan bir komutan gibi 
karşılanıp, saygı görür. Buna 
karşılık olarak da Hannibal, 
emrindeki askerlerle bu kaleyi 
inşa eder. 

Yapılar ile kale birçok kez onarım 
görmüş, civardaki Roma ve 
Bizans dönemine ait sütunlar, 
lahit parçaları, adak ve mezar 
stelleri, kitabeler ve heykel 
kaideleri bu inşaat faaliyetleri 
sırasında kullanılmıştır. Ünlü 
Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi, 
17. yüzyılda kaleme aldığı 
Seyahatname’sinde surlardan 
bahsederken çevresinin 10 bin 
adım olduğunu, 67 kulesinin, 5 
kapısının bulunduğunu yazar. 
Toplam uzunluğu 3,38 km’yi 
bulan kalenin surları günümüzde, 
Saltanat Kapısı, Yer Kapı (Bâb-ı 
Zemin), Tahtakale Kapısı, Fetih 

Kapısı (Su Kapısı), Zindan Kapısı 
(Bâb-ı Sicn) ve Kaplıca Kapısı 
olmak üzere 6 ana kapı ile 14 
burca sahiptir. 

Kale Kapıları:

Saltanat Kapısı

Tophane yokuşunda, Orta Pazar 
Caddesi girişindedir. Bursa 
Kalesi’nin ve dolayısıyla Prussa 
Kale Kenti’nin ana kapısıdır. Bey 
Sarayı’na çıkan yolun başında 
bulunduğu için “Saltanat Kapısı” 
denilmiştir. 1900’lü yıllara kadar 
üzerindeki kemeri sağlam olarak 
görünen kapı, yol genişletilmesi 
çalışmalarında trafik düzenini 
bozduğu gerekçe gösterilerek 
dönemin valisi tarafından 1904 
yılında yıktırılmıştır. Çelebi 
Mehmed dönemine ait tamir 
kitabesi de yıkım sonrası 
müzeye teslim edilmiştir. 2005 
yılında yapılan restorasyon-
rekonstrüksiyon çalışmaları ile 
kapı yeniden ayağa kaldırılmış, 

Bursa Kalesi’nin konumu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Saltanat Kapısı. Ft. Hakan Aydın



kitabesi de müzeden alınarak 
yerine takılmıştır.

Yer Kapı (Bab-ı Zemin)
Kavaklı Caddesi’nin sonunda, 
Darülkurra Haziresi’nin hemen 
yanındadır. 1900’lü yıllara 

kadar ayakta olan kapının, 
yol açmak amacıyla dönemin 
valisi tarafından yıkıldığı 
bilinmektedir. Rekonstrüksiyonu 
ile sur duvarlarının restorasyonu 
2005-2009 yılları arasında 
yapılmıştır. “Ne yiyelim, ne içelim” 
bölümünde bahsettiğimiz köylü 
pazarı burada kurulmaktadır.

Tahtakale Kapısı
Yer Kapı’nın hemen yakınındadır. 
Dış surun Tahtakale bölgesine 

açıldığı kapıdır. Dış Yer Kapı 
olarak da anılır. 19. yüzyıl 
sonlarına kadar ayakta olduğu 
bilinen kapıya ait fotoğraf 
bulunmamaktadır. Ancak tarihî 
haritalardan yeri saptanmış, bir 
gravürden kapının yeri ve şekliyle 
ilgili bilgiler edinilmiş ve 2012 
senesinde aslına uygun olarak 
yeniden inşa edilmiştir. 

Fetih Kapısı
Tarihî kayıtlarda Orhan Bey 
ile askerlerinin 6 Nisan 1326  
tarihinde Bursa’yı fethettiği 
kapı olarak söz edildiğinden bu 
kapıya Fetih Kapısı denilmiştir. 
Uludağ’dan akıp gelen su 
kaynaklarının toplanıp şehre 
dağıldığı bu yer, Su Kapısı olarak 
da anılmıştır. Bu alan, bayram 
kutlamalarının ve eğlencelerinin 
yapılmasından dolayı eski 
Bursalılarca “Bayram Yeri” olarak 
adlandırılır. Kapı, 2005-2009 
yılları arasında Pınarbaşı Parkı 
ile birlikte tören alanı olarak 
düzenlenmiştir ve her yıl Fetih 
Şenlikleri burada düzenlenir.

Zindan Kapısı (Bab-ı Sicn)
Bölgenin güneybatı ucundadır. 
Kapı civarında Osmanlılar 
döneminde zindan bulunduğu 
için bu isim verilmiştir. Zindan 
odalarının bir kısmı halen 
ayaktadır. Eskiden burada ağır 
ceza mahkûmlarının konulduğu 
bir kuyu olduğu da söylenir. 
Kapının doğusunda yer alan dört 
burç, Bursa surlarının en sağlam 
parçalarıdır. 

Kaplıca Kapısı
Surların Muradiye tarafına açılan 
beşinci kapısı olan Kaplıca Kapısı, 
Hisar’ın batısında, bugünkü Devlet 
Hastanesi’nden Muradiye’ye 
giden cadde üzerinde, Yıldız 
Kahve’nin önündeydi. Hisar’dan 
Çekirge bölgesindeki kaplıcalara 
gidecekler bu kapıyı kullandıkları 
için Kaplıca Kapısı denilmiştir. 
Günümüzde kapı mevcut olmasa 
da çevresindeki surlar sağlamdır.
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Bursa Rehberi

Ay Dede Camii ve Mezarı 

Uludağ eteklerinde, Kestanelik 
Caddesi üzerindedir. Hemen 
yanında yakın zamanda inşa 
edilen cami bulunur. Doyumsuz 
manzarası ile bütün Bursa’ya 
hâkim bir konumdadır. Kabirde, 
Fatih’in ünlü komutanlarından 
Zağnos Paşanın oğlu, Fatih’in 
emirlerinden 1480 yılında vefat 
eden Hamza Bey yatmaktadır. 

Üç Kozlar Dergâhı ve Üç 
Kuzular Mezarı 

Uludağ’ın eteklerinde, Molla 
Fenâri Mahallesi Karanfil 
Sokak’tadır. Koz eski dilde 
ceviz anlamına gelmektedir ve 
burada üç tane büyük ceviz ağacı 
bulunmasından ötürü üç kozlar 
denildiği ifade edilir. Üç Kozlar, 
daha sonra halk diline Üç Kuzular 

olarak yerleşmiştir. Sade bir 
mimariyle tekkeden daha sonra 
inşa ettirilen caminin avlusunda, 
halk arasında “Üç Kuzular”a ait 
olduğu söylenen ancak gerçekte 
kim oldukları bilinmeyen kişilerin 
mezarları vardır. Türbede 
cami ve tekkeyi yaptıran ve yüz 
otuz yaşında vefat eden Şeyh 
Muhyiddin Efendi ile birlikte 
oğulları ve kızının mezarları 
bulunmaktadır. Türbenin önünde 

bulunan hazire alanında ise 
tekkede görev yapmış on şeyh 
ile aile bireylerine ait mezarlar 
bulunur. 

Üftade Tekkesi Müzesi 

Uludağ eteklerinde, Molla 
Fenâri Mahallesi’nin Derman 
Caddesi’nde yer alan yapı, 16. 
yüzyılda Mehmed Muhyiddin 
Efendi (Üftade) tarafından 

yaptırılmıştır. İç tavan süslemeleri 
dikkat çekicidir. Üftade 
Külliyesi’nde; mescit, semahane, 
harem, çilehane ve çeşme 
vardır. Mescit ile aynı çatı altında 
bulunan semahane, son cemaat 
yeri olarak kullanılmaktadır. İki 
katlı basit bir yapı olan çilehanede 
Üftade’nin çok sayıda özel eşyası 
ile sema için kullanılan defler 
bulunur. Mescit pencereleri 
eski yapısından kalan en orijinal 
kısımdır. Avluda halk tarafından 
suyunun şifalı olduğuna 
inanılan “Hû Çeşmesi” bulunur. 
Günümüzde cami, tekke yapısı 
ve çilehane bölümü, çevresiyle 
birlikte restore edilerek Üftade 
Hazretleri’ne ait özel eşyaların 
ve tekke eşyalarının sergilendiği 
müze ve kültür merkezine 
dönüştürülmüştür. 

Üç Kozlar Dergâhı ve Üç Kuzular Mezarı. 
Ft. Aykut Güngör

Üftade Tekkesi Müzesi. Ft. Aysun Dönmez



Molla Fenâri Camii ve 
Türbesi 

Molla Fenâri Mahallesi’nde yer 
alan cami, Murad Hüdavendigâr 
zamanında kadılık yapmış, 
Yıldırım Bayezid zamanında 

ise Osmanlı Devleti’nin ilk 
şeyhülislamı olmuş, sufi ve bilgin 
Molla Fenâri tarafından, 15. 
yüzyıl başlarında yaptırılmıştır. 
1855 depreminde hasar gören 
caminin özgün yapısından 
günümüze yalnızca minaresinin 
ve güney duvarının bir bölümü 
kalmıştır. Molla Fenâri’nin mezarı 
caminin bahçesindedir. Hazire 
alanında tanınmış ilim adamı ve 
âlimlerin kabirleri de yer alır. 
Molla Fenâri 100’ü aşkın eser 
vücuda getirmiştir. Kudüs’teki 
cami ve medresesinin yanı sıra 
Anadolu’nun birçok yerinde köprü 
ve çeşmeler yaptırmıştır.

Somuncu Baba Evi ve 
Fırınları

Molla Fenâri Mahallesi’nde yer 
alan ev ve fırınlar, tarihimizin 
en bilinen sufilerinden olan 
Somuncu Baba sanıyla tanınmış 
Şeyh Hamid-i Veli’ye aittir. Yapının 
üst katı ev, alt katı da çilehane 
ve ona bitişik iki fırından oluşur. 

Evin günümüze gelen en eski 
Bursa evlerinden birisi olduğu 
yönünde araştırma sonuçları 
vardır. Özellikle inanç turizmi 
kapsamında en çok ziyaret alan 
mekânlardan biridir. 

Somuncu Baba

1331 tarihinde Kayseri’nin 
Akçakaya köyünde doğmuştur. 
Hazreti Muhammed’in 24. 
kuşaktan torunudur. Çeşitli 
hocalardan ders aldıktan sonra 
irşat vazifesi için Bursa’ya gelip 
yerleşir ve geçimini de her 
gün çarşıya gelip, “somun var 
müminler, somun var!” diye 
diye ekmek satarak sağlar. 
Kerametlerinden habersiz olan 
halkın arasında, “Somuncu 
Baba” diye anılır. Günlerden bir 
gün, Yıldırım Bayezid’in damadı 
Emir Sultan, elindeki çömlekle 
birlikte Somuncu Baba’nın 
fırınına çıkagelir. Ekmeklerle 
birlikte çömlekteki yemeğin de 
pişirilmesini ister. Somuncu Baba, 
küreğin üzerine koyduğu çömleği 
fırına sürmeye çalışır ama nafile! 
O küçük çömlek fırına bir türlü 
girmez! Somuncu Baba, geride 
durup seyreden Emir Sultan’ın 
yüzüne bakar ve yüzünde beliren 
tatlı bir tebessümle konuşur: 
“Anladım, bu işi ancak sen 
başarabilirsin!” Emir Sultan 
küreği alır ve kolayca içeri 
sürmeyi başarır ama fırının içinde 
ateş yoktur ve soğuktur. Soran 
gözlerle, tebessümle Somuncu 
Baba’ya bakar. Somuncu Baba 
yine aynı eda ile konuşur: “Bekle. 
Az sonra pişer!” Karşılıklı 
gösterilen kerametlerden sonra 
iki ulu kişi birbirlerini tanır, dost 
olurlar. 

Niğbolu zaferinin anısına Bursa 
Ulu Cami’yi yaptıran Yıldırım 
Bayezid, açılışı damadının  
yapmasının uygun olacağını 
düşünür. Cuma günü, kalabalık 
cemaatin önünde seslenir: 
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Bursa Rehberi

- Ya Emir! Kapıları sen aç ve 
cemaate vaaz edip namaz kıldır. 
Şehirdeki en veli kişi olduğun 
için bu şeref sana aittir! 
- Hayır Sultanım! Bu şerefi Şeyh 
Ebu Hamideddin-i Aksarayi 
hazretlerine vermelisiniz! O 
benden daha üstündür.
- Bu zat kim ola ki? 
- Belki duymuşsunuzdur 
sultanım. Somuncu Baba 
derler bir ekmekçi koca vardır. 
Ulu Cami işçilerine de ekmek 
satmıştır. İşte bu zat odur!” 

İçeri girmek için arkada 
bekleyen halkın arasında 
bulunan Somuncu Baba, bütün 
alçak gönüllülüğüyle cemaat 
arasından geçer, kürsüye çıkıp 
vaaz ve nasihatlerde bulunur. 
Fatiha Sûresi’ni de yedi farklı 
şekilde yorumlar. Herkes 
Somuncu Baba’ya hayran olur 
ve elini öpmek için kapıların 
önünde bekleşen halk adeta 
bir yarışa girer. Rivayete göre 
Somuncu Baba Ulu Cami’nin 
her üç kapısından da aynı anda 
çıkar ve bir keramet sonucu 
herkesin dileğinin yerine 
gelmesine vesile olur. Bu 
olaydan sonra sırrının ortaya 
çıkmasından fazlasıyla rahatsız 
olan Somuncu Baba, şöhretten 
ve fazla dilde dolaşmaktan 
kurtulmak için buradan 
ayrılmaya karar verir. Yıldırım 
Bayezid’in çeşitli makam, mevki 
ve arazi tekliflerini geri çevirerek 
ertesi sabah erkenden yanına 
talebelerini alarak Aksaray’a 
taşınır. Somuncu Baba’nın 
ekmeklerini sattığı yerin 
Sahaflar Çarşısı girişi olduğu 
ve yakın zamana kadar esnafın 
işe başlamadan önce burada 
dua ettiği söylenir. Somuncu 
Baba’nın evi ve fırınları halen 
Hisar bölgesinin güneyinde, 
Molla Fenâri Mahallesi’ndedir  
ve ziyarete açıktır.

Hacı İvaz Paşa ve Ahi 
Çelebi Türbesi 

İvaz Paşa Mahallesi’nde, İvaz 
Paşa Caddesi’nin üzerinde 
bulunur. Hacı İvaz Paşa ile 
birlikte oğlu Ahi Çelebi’nin de 
mezarı bulunmaktadır. Hacı 
İvaz Paşa’nın mimarlığı, devlet 
adamlığı ve asker kimliğinden 
daha çok ön plana çıkar. Başta 
Yeşil Cami ve Muradiye Camii 
olmak üzere birçok önemli 
mimari eser onun imzasını taşır. 
Veba salgını sonucu 20 Eylül 1428 
günü vefat etmiştir. Vefatı sonrası 
bugün türbesinin bulunduğu aile 
kabristanına defnedilmiştir. 

Bursa Mevlevihanesi 

Pınarbaşı Kabristanı’nın 
karşısında, günümüzde BUSKİ 
su deposunun bulunduğu 
alandaydı. 1970’li yıllara kadar 
sağlam olarak ayakta duran 
yapı yıkılarak yerine su deposu 
yapılmıştır. Kurucusu Ahmed 
Cununi Dede, 1620 yılında 
vefat etmiş ve mevlevihanenin 
bahçesine defnedilmiştir. Diğer 
dervişlerin kabirleri de bu yapının 
içerisindedir. 

Buhara Kalenderhanesi 
(Gar-ı Aşikan Dergâhı)

Pınarbaşı Mezarlığı’nın 
karşısında, Osmangazi İlköğretim 
Okulu’nun bahçesinde yer alır. 
Genellikle Buhara’dan gelen 
ziyaretçilerin konuk edildiği 
bu mekânda Emir Sultan’ın 
da Bursa’ya geldiğinde bir 
müddet kaldığı ifade edilir. Yapı 
günümüzde okul kütüphanesi 
olarak kullanılmaktadır.



Darülkurra Muallimhânesi

Kavaklı Caddesi ile Üftade 
Sokağı’nın birleştiği yerdedir. 
Avlu kapısı üzerindeki iki 
satırlık kitabeye göre 1492-1493 
senesinde yaptırılmıştır. Binanın 
batı yönündeki sivri kemerli 
kapısından avluya girilir ve avlunun 
kuzey ile kuzeydoğu yönünde, iki 
oda bulunur. Kuzey yönündeki 
odanın kuzey duvarında yapıldığı 
dönemin en güzel tuğla taş işçiliğini 
sergileyen bacasıyla dikdörtgen 
bir ocak yer alır. Bahçesinde 
çoğunluğu Cizyedarzade ailesine ait 
mezarlar bulunur. 

Yerkapı Camii

14. yüzyılda Osman Gazi ve 
Orhan Gazi dönemlerinin ünlü 
emirlerinden Kara Timurtaş 
Paşa’nın babası Kara Ali Bey 

tarafından yaptırıldığı sanılan 
cami, Bursa Kalesi’nin dışa açılan 
kapılarından birisi olan Yer Kapı 
yakınında inşa edildiği için Yerkapı 
Camii olarak anılmıştır. 

Üftade Camii ve Türbesi

Kavaklı Caddesi üzerindeki 
Yer Kapı yakınlarında, Üftade 
Sokak’ta yer alır. Cami, Türk ve 
İslam tasavvuf hayatında önemli 
bir konuma sahip sufilerden 
olan Mehmed Muhyiddin 
Efendi (Üftade) tarafından 1572 
yılında yaptırılmıştır. Üftade, 
dağ eteğinde kurduğu tekkede 
de sayısız talebe yetiştirir ve 
vefat edene kadar Emir Sultan 
Camii’nde imam hatiplik görevini 
de aksatmadan sürdürür. 26 

Temmuz 1580 yılında, 91 yaşında 
vefat eder ve bugünkü türbesine 
defnedilir. Türbede Üftade’nin 
yanı sıra çocukları, müritleri ve 
tekke şeyhlerine ait toplam 19 
adet sanduka bulunmaktadır. 
Abdülmecit 1845’te Bursa’yı 
ziyaret ettiğinde, türbeye bir   
Kâbe örtüsü hediye etmiştir.  

Bursa Sağlık Tarihi Müzesi

Avlusu dağa bakan, Bursa 
surlarına yaslanmış, iki katlı 
eski ve güzel bir Bursa evinde 
kurulmuş olan müze, Bursa’nın 
tıp, veterinerlik, diş hekimliği ve 
eczacılık tarihini anlatır. Yerkapı 
Camii’nin yakınındadır.
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Bursa Rehberi

Haraççıoğlu 
(Cizyedarzâde) Medresesi 
Kültür Merkezi

Kavaklı Caddesi’ndedir. Bursa’da 
zengin ve hayırsever bir ailenin 
üyesi olan Cizyedarzâde Hacı 
Hüseyin Ağa (öl. 1783) tarafından 
inşa ettirilmiştir. İlk yapılışında 
Nakşibendi Tekkesi olarak 
faaliyet gösterdiği bilinen yapı, 
1852 senesinde 

medreseye dönüştürülmüş 
ve kütüphanesine, bazıları el 
yazması olan değerli kitaplar 
eklenerek geliştirilmiştir. 
Haraççıoğlu Kütüphanesi’nde 
cumhuriyetin ilk yıllarında 1566 
kitap olduğu tespit edilmiş ve 
Bursa’da, Orhan’dan sonra en 
zengin kütüphanenin burası 
olduğu ifade edilmiştir. Söz 
konusu kitapların önemli 
bir kısmı günümüzde 
İnebey Eski Yazma Eserler 
Kütüphanesi’ndedir. 
Medrese, inşa edildiği tarih, 
mimarî ve malzeme bakımından 
birbirinden farklı iki yapıdan 
oluşur. 2006 yılında restore 
edilerek sosyal ve kültürel bir 
mekân haline getirilen medrese, 
bölgede nitelikli ve özgün 
ortamıyla farklı bir dinlenme ve 
buluşma noktasıdır.

Çırağ Bey Mescidi

Kavaklı Caddesi üzerindeki 
Haraççıoğlu Medresesi’nin 
tam karşısındaki sokakta 
ilerlediğinizde karşınıza 
çıkacaktır. II. Murad devrinde, 
Hacı İvaz Paşa’nın kardeşi 
Şerafettin El-Hac Şeyh Çırağ 
Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Çırağ Bey, 1429 yılında vefat 
edince, cami avlusunda bulunan 
şu anki kabrine defnedilmiştir. 
Vakıflarına Mehmed Çelebi’nin 
kızı Sitti Hatun mütevellilik 
yapmıştır.

Veled-i Yaniç Camii

Satı Caddesi Yaniç Sokak’ta 
yer alan Veled-i Yaniç Camii, 
1440 yılının temmuz ayında 
yaptırılmıştır. Hacı Mahmud 
Çelebi’nin (Veled-i Yaniç) 
kabri de, vakfettiği bu caminin 
avlusundadır. Caminin en önemli 
özelliği, son cemaat yerinden 
3,45 m genişliğinde açık bir 
kemerle asıl ibadet mekânına 
geçilmesidir. Yapıda farklılık arz 
eden diğer bir ayrıntı ise caminin 
minaresidir; kuleyi andıran 
minaresine 5-6 basamaklı 
merdiven ile çıkılır.

Kavaklı Camii 

Sultan I. Murad Hüdavendigâr 
döneminde (1360-1389), Bursa 
kadısı tarafından yaptırılmıştır. 
Ana beden duvarları çeşitli 
zamanlarda gördüğü onarımlar 
sebebiyle özgünlüğünü yitirmiştir. 
Kuzeybatı köşesinde bulunan 

Haraççıoğlu Medresesi Kültür Merkezi. 

Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Çırağ Bey Mescidi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



minaresi başlangıçta ahşapken, 
1890 yılında tuğla gövdeli ve 
mukarnas şerefeli olarak 
yenilenmiştir. Bu bölümün 
başındaki “Bölgeden bir 
söylence” başlığının altında 
da anlattığımız gibi, caminin 
önündeki Kavaklı Çınarı’nı, 
Bursa’nın fethine geyik sırtında 
katılan Geyikli Baba’nın Orhan 
Gazi’nin ısrarlı daveti üzerine 
Bursa’ya geldiğinde diktiği 
söylenir. Bu çınar fidanının 
Osmanlı’nın büyüyüp gelişmesini 
ve kökleşmesini temsil ettiği 
nesillerdir anlatılır.

Lala Şahin Paşa 
Medresesi (Çocuk 
Kütüphanesi)

Saltanat Kapısı’ndan girer 
girmez sol köşede göreceğiniz 
binadır. Orhan Bey ve I. Murad 
Hüdavendigâr’ın kumandanı, 
Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin 
Paşa (öl. 1380) tarafından 1339 
yılında yaptırılmıştır. Söylenceye 
göre Orhan Gazi, Lala Şahin 
Paşa’ya İznik’te başarı sağlaması 
durumunda bütün ganimetleri 
kendisine vereceğini söylemiş, 
Lala Şahin Paşa da aldıklarının 
karşılığında bu medreseyi inşa 

ettirmiştir. Sekiz adet odası 
olan yapı, tarz olarak manastıra 
benzer. Devşirme malzemeler 
kullanılmıştır. Orijinal yer 
döşemeleri dikkat çekicidir. 
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar 
hizmet veren medrese, 1969 
senesinde ciddi bir onarımdan 
geçirilerek çocuk kütüphanesi 
olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
2009 yılında yapılan restorasyon 
ve 2011 yılında yapılan 
düzenleme çalışmaları sonrası 
bina yeniden çocuk kütüphanesi 
olarak işlevlendirilmiştir. 

Okçu Baba Türbesi 

Tophane yokuşunda, Saltanat 
Kapısı’nın karşısında yer alan 
türbe, Bursa’nın fethine katılmış 
Nasreddin Bey’e (Nusret Paşa) 
aittir. Kot farkından ötürü türbeye 
merdiven ile inilmektedir.

Balibey Han

Bkz. Sayfa 81 Orhan Gazi 
Külliyesi, Tarihî Çarşı & Hanlar 
Bölgesi ve Çevresi

Nilüfer Hatun Mescidi 
(Darphane)

Saltanat Kapı’nın hemen 
yakınında bulunan mescidin, 
Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer 
Hatun tarafından yaptırıldığı 
sanılmaktadır. Osmanlı 
darphanesinin burada olduğu 
ifade edilir. 14. yüzyıla ait olduğu 
düşünülen bu yapı zaman 
içinde orijinalliğini büyük ölçüde 
yitirmiştir.  
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Okçu Baba Türbesi. Ft. Hakan Aydın

Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi. 
Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

Orhan Gazi Türbesi

Bursa fatihi Orhan Gazi’nin 
türbesi, Tophane Parkı’na 
girişte, sağda, Osmanlı 
Devleti’nin kurucusu olan babası 
Osman Gazi’nin türbesinin 
tam karşısındadır. Bursa’da 
defnedilmiş diğer sultanların 
aksine türbesi külliyesinin 
bünyesinde değildir. Türbede, 
Saint Elia Manastırı’nın bir 
bölümünü türbe haline getiren 
Orhan Gazi’nin sandukasının 
yanı sıra eşi Nilüfer Hatun, 
oğlu Kasım, kızı Fatma, Cem 
Sultan’ın oğlu Abdullah, II. 
Bayezid’in oğlu Korkut, Yıldırım 
Bayezid’in oğlu Musa Çelebi 
ve isimleri bilinmeyenler dâhil 
toplam 21 sanduka bulunur. 
1801 yılında çıkan yangın ve 1855 
yılında meydana gelen Bursa 
depreminden büyük oranda hasar 
gören yapı, 1868 yılında Sultan 
Abdülaziz tarafından neredeyse 
yeni baştan inşa ettirilmiştir 
fakat manastır yapısından 
kalma orijinal yer mozaikleri 
halen mevcuttur. Seyyah Evliya 
Çelebi Bursa’ya geldiğinde türbe 
kemerinde asılı duran kırmızı 
kılıflı bir davuldan söz etmiştir. 
“Orhan Davulu” adı verilen bu 
davuldan 1834 yılında Bursa’ya 
gelen Fransız araştırmacı Texier 
de söz etmektedir. Ancak bu 
davulun 1855 yılındaki depremde 
yok olduğu düşünülmektedir. 

Orhan Gazi
Bkz. Sayfa 78 Orhan Gazi 
Külliyesi, Tarihî Çarşı & Hanlar 
Bölgesi

Osman Gazi Türbesi

Altı yüzyıl boyunca dünyanın 
hâkim güçlerinden biri olan 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kurucusu Osman Gazi’nin türbesi, 
Tophane Parkı’nda, Bursa fatihi 
oğlu Orhan Gazi’nin türbesinin 
tam karşısındadır. Bursa’nın 
fethinden sonra Saint Elia 
Manastırı’nın (Gümüşlü Kümbet) 
bir bölümü Orhan Gazi tarafından 
türbeye dönüştürülmüş ve Osman 
Gazi vasiyet ettiği üzere bu yapının 
içerisine defnedilmiştir. Daha 
önce Orhan Gazi Türbesi ile aynı 
yapıda (Saint Elia Manastırı) yer 
alan türbe, 1801’de meydana 
gelen yangın ve 1855 yılında 
yaşanan deprem sonucu hasar 
görünce, 1868 yılında Sultan 
Abdülaziz tarafından bugünkü 
görünümünde, iki ayrı bina 

Orhan Gazi Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Osman Gazi Türbesi Ft. B.B.B. Kent Arşivi



olarak inşa ettirilmiştir. Türbenin 
ortasındaki Osman Gazi’ye ait 
ahşap sandukanın etrafı sedef 
kakmalı pirinç parmaklıklarla 
çevrilmiş, üzeri sırma işlemeli 
kadife kumaş ile örtülmüştür. 
Türbenin içinde Osman 
Gazi’nin sandukasının yanı sıra 
oğlu Alâeddin Paşa, Sultan 
Hüdavendigâr’ın oğlu Savcı Bey, 
Orhan Gazi ile Asporça Hatun’un 
oğlu İbrahim Bey ve isimleri 
bilinmeyen 12 adet sanduka 
bulunmaktadır. 

Osman Gazi
1258 senesinde dünyaya gelen 
Osman Gazi, Ertuğrul Bey’in üç 
oğlundan birisidir. Babasının 

vefatının ardından 23 yaşında 
beyliğin başına getirilen Osman 
Gazi, 1280’de Domaniç ve Bilecik’i 
fethetmiş, bu gelişmelerin 
üzerine Selçuklu Sultanı 
tarafından kendisine uç beyliği 
verilmiştir. Ardından 1298 yılında 
Yarhisar’ı, 1299 yılında İnegöl’ü 
fethetmiş, Selçuklu Devleti’nin 
yıkılmasıyla 1299 yılında Osmanlı 
Beyliği’nin bağımsızlığını ilan 
etmiştir. Karaca Hisar’da adına 
hutbe okutup, halkın işlerinin 
görülmesi için kadı tayin etmiş 
ve Yenişehir’i beyliğin merkezi 
yapmıştır. Kendisine tabi olanlara 
“Osmanlı” denilmiştir. Adaletin 
doğru sağlanması amacıyla 
kadılık sistemini kuran Osman 
Gazi, aşiret sisteminden çıkıp 
belli kanunlarla yönetilen bir 

devlet oluşturmuştur. Bir rivayete 
göre Osman Gazi 11 yıl boyunca 
süren Bursa kuşatmasında, 
fethe yakın bir zamanda Söğüt’te 
vefat etmiştir. Diğer bir rivayete 
göre ise fethin gerçekleştiğini 
duyduktan sonra, 1326 yılında 
vefat etmiştir. Vefat ettiğinde 
geriye bıraktığı miras; zırh, bir 
çift çizme, birkaç tane sancak, 
bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, 
birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve 
kaşıklıktan ibarettir.

Tophane Saat Kulesi 

Tophane Parkı’nda, Osman 
Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin 
bulunduğu alanda yer alır. Daha 
önce aynı yerde yangın gözleme 
amacıyla Sultan Abdülaziz 
döneminde bir kule yaptırılmış, 
zaman içinde yıkılan kulenin 
yerine 6,5m x 4,65m taban 
ölçülerinde, çatı dâhil 7 katlı, 
89 basamaklı ahşap merdiven 
ile çıkılan, kale planlı olarak 
kesme taştan bir başka kule inşa 
edilmiştir. Anadolu başta olmak 
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Bursa Rehberi

üzere Osmanlı coğrafyasındaki 
emsalleri gibi Sultan II. 
Abdülhamid tarafından yaptırılan 
kulenin inşası 1 Eylül 1905’te 
tamamlanarak açılışı yapılmıştır. 
Yangın kulesi olarak da kullanılan 
saat kulesi, Bursa’nın pek çok 
yönünden rahatça görünebilen 
bir konumdadır. Kulenin önünde 
bayramlarda ve Ramazan 
aylarında iftar saati patlatılan 
tarihî toplar bulunur. Şehrin 
ilk yerleşim yerinin nasıl bir 
alana kurulduğunu bu parktaki 
panoramik manzaradan 
anlayabilirsiniz: Doğuda Ankara 
yolunu, kuzeyde İstanbul yolunu 
ve batıda da İzmir ile Mudanya 
yolunu Tophane Parkı’ndan 
görebilirsiniz. 

Sümbüllü Bahçe Konağı

Orhan Gazi Türbesi’nin 
doğusunda yer alan tarihî konak, 
Bursa ve çarşı manzarasına 
hâkim bir konumdadır. Daha önce 
aynı yerde var olan bir yapının 
üzerine, 19. yüzyıl başlarında 
Bulgaristan’dan göç eden bir 
tüccar tarafından yaptırılmıştır. 
Uzun yıllar kullanılmayıp harap 
vaziyette kalan konak, 2007-2011 
yılları arasında restore edilmiştir. 
Günümüzde Osmanlı mutfağından 
yemeklerin sunulduğu, aynı 
zamanda çay ve kahvelerinizi 
keyifle yudumlayabileceğiniz 
bir restoran-kafe olarak hizmet 
vermektedir.  

Şehadet (Kale)              
(Saray) Camii

Sultan Murad Hüdavendigâr 
tarafından, 1365 yılında Bey 
Sarayı’nın karşısına inşa 
ettirilmiştir. Çok direkli ve çok 
kubbeli camilerin Bursa’daki 
ilk örneği olarak kabul edilir. 
1855 depreminde büyük zarar 
görmüş, harap vaziyetteki 
yapının dokuz kubbesinden 
yalnızca ikisi sağlam kalmıştır. 
Bu iki kubbenin tamiriyle cami 
küçültülmüş ve neo-gotik tarzda 
yeniden inşa edilmiştir. Kilise 
yapısına benzetilse de, önceleri 
burada bulunan kilisenin sadece 
payandaları bu caminin yapımında 
kullanılmıştır. Caminin inşasına 
ait rivayetlere göre, I. Murad, 
Bursa kadısına bir mesele 
için şahitlik etmek ister ama 
kadı, “sen cemaatle namaz 
kılmıyorsun” diye şehadetini kabul 
etmez, bunun üzerine padişah bu 
camiyi yaptırır. Diğer bir rivayete 
göre de sultan, caminin inşası 
bittikten sonra Kosova Savaşı’nda 
şehit olduğundan, son eseri olan 
camiye bu isim verilmiştir.

Kale Sokak

Sümbüllü Bahçe Konağı. Ft. Hakan Aydın

Şehadet Camii. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Kale Sokak. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Saltanat Kapısı’nın sağından 
Şehadet Camii’ne kadar uzanan 
ve özgünlüğünü büyük çapta 
koruyan kaldırım taşlı sokakta, 
tarihî Bursa evlerinin güzel 
örneklerini görmek mümkündür. 
Şehadet Camii’ni arkanıza alıp 
Uludağ’a doğru baktığınızda 
göreceğiniz minare, Ulu Cami’nin 
minaresidir. 

Orhan Bey Hamamı 

Oruç Bey Caddesi üzerinde yer 
alan ve bugün aktif şekilde faaliyet 
gösteren yapının Orhan Gazi 
tarafından yaptırılan ilk hamam 
olduğu söylenir. Daha sonradan 
Oruç Bey ismi verilmiştir.  

Satı Fakih Mescidi

Oruç Bey Caddesi üzerinde yer 
alan mescit, Fatih devrinde 
yaptırılmıştır. Bahçesinde mescidi 
yaptıran Sâdi Fakîh ve ailesinin 
kabirleri vardır. Harita: 4D-256

Oruç Bey Türbesi

Hisar Semti’nde Oruç Bey 
Caddesi üzerindedir. 1424 
senesinde Bursa’da vefat eden 
Oruç Bey’e ait olan anıt mezar, 
yakın döneme kadar bir evin 
bahçesindeydi. 2005 yılında 
yapılan çalışmalarla bu günkü 
halini almıştır. Yıldırım Bayezid 
döneminde (1389-1402) ordu 
komutanlığı yapan Oruç Bey, 
Çelebi Mehmed’in döneminde 
beylerbeyi ve ardından II. Murad 
döneminde (1421-1451) vezirlik 
görevine getirilmiştir. Osmanlı 
devletinin Fetret Devri’nden 
(1402-1406) çıkarak, yükseliş 
dönemine geçmesinde etkin bir 
rol üstlenmiştir. 

Nakkaş Ali Mescidi ve 
Lâmii Çelebi Kabri

Ortapazar Caddesi’nin güneyinde, 
Satı Caddesi üzerinde yer 
alır. Mescit, Yıldırım Bayezid 
döneminin ünlü nakkaşlarından, 
Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’nin 
göz alıcı iç nakışlarını da yapan 
sanatçı Nakkaş Ali tarafından 
yaptırılmıştır. Zaman içerisinde 

tamamen yıkılan, orijinal 
yapısından geriye bir tek Lâmii 
Çelebi’nin de kabrinin bulunduğu 
haziresi kalan mescit, 2010 yılında 
yeniden ayağa kaldırılmıştır. 
Fatih, II. Bayezid, Yavuz Selim 
ve Kanuni dönemlerini yaşayan 
Lâmii Çelebi, Nakkaş Ali’nin 
torunudur ve tarihimizin en 
önemli şiir, tefekkür ve ilim 
adamları arasında yer alır.
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Şeyh Paşa (Dibekli) Cami

Satı Caddesi, Şahin Sokak’ta 
yer alan cami, 1439 yılında 
yaptırılmıştır. Eskiden kubbe ile 
örtülü olan caminin üzeri şu anda 
ahşap kırma çatı ile örtülüdür. 
Duvarları kesme taş ve tuğla ile 
örülmüştür. Yapılan onarımlar 
sonucu özgün yapısını yitirmiştir. 
Kapısında tarihî bir çeşme 
bulunur. 

Tahtalı Mescit

Tahtalı Sokak üzerinde yer alır. 
16. veya 17. yüzyılda yapıldığı 
sanılmaktadır. Üzeri ahşap çatı ile 
örtülmüş, duvarları moloz taş ile 
örülmüştür. 

Güranlı (Yeşil) Mescidi

Fetih Kapı’nın karşısında yer alan 
mescit, Erzincan’dan Bursa’ya 
gelerek yerleşen Hüseyin 
Efendi tarafından 1590’lı yıllarda 
yaptırılmıştır. Ufak bir mescit 
görünümünde olan yapının üzeri 
kiremit ile örtülmüştür. Minaresi 
yoktur. Mescidin köşesinde kapalı 
bir kümbetsi yapı içerisinde 
Hüseyin Bey ve birkaç şahsa ait 
yazısız mezar taşı bulunur.

Pınarbaşı Bayram Yeri 

Halk tarafından “Bayram Yeri” 
olarak anılan ve Nilüfer Hatun 
tarafından vakfedilen alandır. Bu 

alanda daha önceleri bayramlar 
kutlanır, panayırlar kurulurdu. 
Hatta bir dönem Pier Lotti’nin 
burada kaldığı ifade edilir. Kalenin 
Fetih Kapısı’nın restorasyonu 
sırasında park da çevresiyle 
birlikte düzenlenerek hem 
dinlenme mekânı oluşturulmuş, 
hem de fetih şenlikleri gibi 
etkinliklerin yapıldığı alan 
meydana getirilmiştir.

Çarşaf Suyu ve Antik Su 
Hattı

Pınarbaşı Bayram Yeri’ndeki 
su hattı, başta saray (Bitinya 
ve Bey Sarayı) olmak üzere 
Hisar Bölgesi’nin su ihtiyacını 
karşılamaktaydı. Asıl kaynağı 
Gökdere’de, Soğucak Pınar 
mevkiindedir. Buradan kaynayan 
su yeraltından geçerek 
Pınarbaşı’na ulaşmaktadır. Su 
kaynağı 1885’de parmaklıkla 
çevrilmiş, Cumhuriyet devrinde 
camekân ile kaplanmıştır. 
Bursa’nın en eski su hattıdır.

Pınarbaşı (İzzeddin) Camii 

Sultan Hüdavendigâr’ın kızı 
Nilüfer Hatun’un vakfiyesi olan 
arsa üzerine yaptırılmıştır. 
Cami duvarları moloz taştan 
örülmüştür. Üzeri ahşap çatılı ve 
kiremitlidir. Ahşap olan minaresi 
1960 yılında yıkıldığı için yerine 
yenisi yapılmıştır.  

Alacahırka Mescidi

Alacahırka Mahallesi’nde, 
Köşk Caddesi üzerinde yer alan 
mescit, Semerkant’tan gelen 

Güranlı Mescidi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Pınarbaşı Bayram Yeri. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



ve mezarının yeri bilinmeyen 
mutasavvıf Alaca Hırka adına 
yaptırılmıştır. Köşk Caddesi 
üzerindeki yapı, ilk Osmanlı devri 
eserlerindendir. Caminin tavanı 
ahşaptır. Doğusunda bulunan 
minare orijinalliğini korumaktadır. 
Bitişiğinde Yakup Efendi adına bir 
kabir bulunmaktadır. 

Alâeddin Bey Camii

Alâeddin Bey Mahallesi’nde, 
Alâeddin Caddesi’nin sonunda yer 
alan cami, 1326 yılında Osman 
Gazi’nin büyük oğlu, Orhan 
Gazi’nin ağabeyi Alâeddin Bey 
tarafından yaptırılmıştır. Bursa’da 
ilk Osmanlı camisi olma özelliğini 
taşır. Osmanlı Devleti’nin ilk devir 
yapılarında, ters T planlı camilerin 
gelişmesinde öncülük etmiştir. 

İsa Bey Fenâri Camii

Ortapazar Caddesi’nin sonunda 
yer alan cami, Molla Fenâri’nin 
torunu İsa Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Minaresi ana 
gövdeden ayrıdır. Cami önünde 
kemerli, özgün bir çeşme 
bulunur.

Bitinya Sarayı 

Bitinya Sarayı’na ait bazı kalıntılar 
bugünkü Devlet (Memleket) 
Hastanesi’nin karşısındaki alanda 
yapılan kazı çalışmaları sayesinde 
gün ışığına çıkarılmıştır. 
Prussia ad Olympum (Uludağ 
eteklerindeki Bursa) kentinde 
MS 193 yılında bastırılan Didius 
Julianus sikkesinin arka yüzünde 
üçgen alınlıklı ve sütunlu bir 
cephe tasviri bulunmaktadır. Bu 
sikke, Tophane’de bulunan antik 
kentte, sarayın yanı sıra görkemli 
tapınakların da bulunduğuna 
işaret eder.

Söz konusu bölgede 1994 yılında 
yapılan araştırma kazıları 
neticesinde yapı kalıntıları, 
koridorlar ve odacıklara 
rastlanılmıştır. Bölgenin 
arkeopark olarak turizme 
kazandırılmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülmektedir.
 

İmaret-i İsa Bey Cami

Devlet Hastanesi’nin 
karşısındadır. II. Murad 
döneminde Çelebi Mehmed’in 
sadrazamı, Bayezid Paşa’nın oğlu 
İsa Bey tarafından yaptırılmıştır. 
Bursa’nın küçük mescitleri 

arasındadır. Son cemaat yeri yol 
yapımı sırasında yıkılmış, yalnızca 
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Bursa Rehberi

minare tarafındaki yan duvarı 
kalmıştır.

İbrahim Paşa Hamamı

Hasta Yurdu Caddesi üzerindeki 
Tophane Endüstri Meslek 
Lisesi’nin bahçesinde bulunan 
hamam, Çandarlı Halil Paşa’nın 
oğlu Sadrazam İbrahim Paşa 
tarafından, eşi Hatice Sultan’a 
gelir kaynağı olması için 
15. yüzyılın ikinci yarısında 
yaptırılmıştır. Restorasyon 
geçiren yapı, sanayi mektebi 
müzesi olarak hizmet 
vermektedir.  

Bey Sarayı

Günümüzde Orduevi’nin 
bulunduğu, İç Kale olarak anılan 
bölgede, Bizans döneminde 
bir tekfur sarayı bulunuyordu. 
Saray, fetih sonrası Sultan 
Orhan tarafından bazı eklemeler 
yaptırılarak daha görkemli hale 
getirilmiş, I. Murad ve Yıldırım 
Bayezid dönemlerinde eklenen 
köşk tipi yapılar ile daha da 
zenginleştirilmiştir. Yıldırım 
Bayezid’in düğünü burada 
düzenlenmiştir. Birçok tarihî 
kararın burada alındığı ve sarayın 
pek çok önemli toplantıya ev 
sahipliği yaptığı, belgelerle de 
kanıtlanmıştır. 

Geruş Sinagogu 

Yahudilik (Arap Şükrü) 
Sokağı’ndadır. İbranicede Geruş 
sözcüğü “kovulmuş, sürgün 
edilmiş“ anlamına gelir. 15. 

yüzyılın sonlarında İspanya’yı terk 
etmeye mecbur kalan ve Sultan 
II. Bayezid tarafından Osmanlı 
İmparatorluğu’na kabul edilen 
Sefarad Yahudilerinin ilk kafileleri 
Bursa’ya yerleştirilmiştir. 16. 
yüzyıl başlarında, II. Selim 
döneminde inşa edilen bu 
sinagogun zemini mermer 
kaplı olup ahşap oturma yerleri, 
çepeçevre duvar diplerinde ve 
ortada daire şeklinde dizilmiştir. 
Ehal (sinagogun en kutsal 
bölümünü teşkil eden dolap) 
sadedir. Diğer örnekleri ancak 
Hindistan’da Kochin, Fransa’da 
Carpentras ve Cavillon’da 
görülen balkon şeklinde üst 
tevaya (dua kürsüsü), giriş 
kapısının iki yanında duvar 
içine konumlandırılmış iki adet 
merdivenle ulaşılır. Ana mekânın 
tam ortasında sabit bulunan 
ikinci teva ise 1950’li yıllarda 
Bursa Etz Ahayim Sinagogu’ndan 
getirtilmiştir. 60-70 kişilik azara 
(kadınlar bölümü) yukarıda 
sağda olup, girişi dış avludandır. 
Bağdadî bir kubbesi bulunan 150 
kişilik Geruş Sinagogu’nun yapısı 
son derece sağlam ve bakımlıdır. 

Mayor Sinagogu 

Bursa Arap Şükrü Sokağı’nda 
bulunan bu sinagogu, İspanya’nın 
Mayorka Adası’ndan 15. yüzyılda 

İbrahim Paşa Hamamı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Geruş Sinagogu. Ft. Aykut Güngör



gelen ve Bursa’nın Tophane 
ve Muradiye semtlerine 
yerleştirilen Yahudiler yapmıştır. 
Terk ettikleri adanın anısına 
sinagoga Mayor ismi verilmiştir. 
Sinagog dikdörtgen planlıdır 
ve içerisi renkli kalem işleri ile 
bezelidir. Günümüzde sadece 
cenaze yıkama hizmeti için 
kullanılmaktadır.  

Seyyid Usul Dergâhı 
Kültür Merkezi 

Kuruçeşme Mahallesi’nde, eski 
adıyla Yahudilik denilen bölgede, 
Gelin Sokak’ta bulunur. Kurucusu 
Seyyid Usul adındaki sufidir. 1489 
tarihinde vefat ettiğinde dergâhın 
haziresine defnedilmiştir. Doğal 
afetlerde hasar gören 

yapının sadece hazire alanı ve 
harem odaları orijinal halleriyle 
günümüze kadar gelmiştir. Yapı 
ve çevresi 2007 yılında restore 
edilerek çevre düzenlemesi 
yapılmıştır. Hazire alanı özgün 
bir şekilde düzenlenmiştir. 
Günümüzde kültür merkezi 
olarak ziyaretçilere hizmet 
vermektedir.
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Orhan Gazi Külliyesi, 
Tarihî Çarşı & Hanlar 
Bölgesi ve Çevresi

Sultan Orhan Gazi, “kale 
kent” niteliğinde olan Bursa’yı 
genişletmek amacıyla fetih 
sonrası cami, medrese, imaret, 
han ve hamamdan oluşan 
külliyesini kale sınırlarının 
dışına yaptırmıştı. Medrese ve 
imaret günümüze ulaşmasa 
da, halen ayakta duran Emir 
Han, Osmanlı’nın ilk şehir 
hanıdır. Bölgeye zaman 
içerisinde Sultan Hüdavendigâr 
tarafından hamam; Yıldırım 
Bayezid tarafından Ulu Cami 
ve Bedesten; Çelebi Mehmed 
tarafından İpek Han; Fatih 
döneminde Fidan Han; II. Bayezid 
döneminde Koza Han ve Pirinç 
Han yaptırılmıştır ve böylelikle 
Bursa Çarşısı, Uzakdoğu’nun 
farklı bölgelerinden gelen ipek ve 
baharatı Avrupa’ya ulaştıran İpek 
Yolu üzerinde, dünya ticaretinin 
en önemli merkezlerinden birisi 
haline gelmiştir. 

Kuruluşundan bugüne 
depremlere ve yangınlara maruz 
kalan çarşı, her yıkımdan sonra 
yeniden doğmuş ve işlevini 
sürdürmüştür. Günümüzde 
de ülkemizin en önemli tarihî 
alışveriş merkezlerindendir. 
Hanlarının, camilerinin, 
mescitlerinin taş-tuğla 
dokusuyla, süregelen esnaf 
ve alış-veriş gelenekleriyle, 
gizemli atmosferinde geçmişe 
yolculuk yapmanıza izin verir 
çarşı. Burada bir insanın, bir evin 
ihtiyacını karşılayacak her şey 
bulunur. Günden güne büyüyen, 
genişleyen şehrin dört bir yanında 
açılan pek çok modern alış-veriş 
merkezine rağmen; nişan, düğün, 
sünnet cemiyetleri ve bayram 
alışverişleri için bu tarihî çarşıyı 
tercih eden insanlar görürsünüz. 
Hasadı yapan köylü de soluğu 
çarşıda alır; eşe, çocuğa, geline, 

nineye, dedeye velhasıl tüm aile 
bireylerine giysiden, ayakkabıya, 
her türlü ihtiyaç burada düzülür. 
Haftalık gıda alışverişi de pek çok 
Bursalı tarafından halen buradaki 
köylü pazarlarından yapılır. Şehrin 
büyüleyici Tarihî Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, her gelişinizde beş 
duyunuza birden hitap eder.

Bölge, Unesco’nun Dünya Kültür 
Mirası listesine girmiştir.

Bölgeden bir söylence:                

Karagöz ve Hacivat

Rivayet odur ki, Karagöz ve Hacivat, 
Sultan Orhan Gazi’nin yaptırdığı, 
Orhan Camii’nde çalışan iki işçiymiş. 
Karagöz tez canlılığı ve hazırcevaplığı 
yüzünden sürekli başını belaya 
sokan, bu belâlardan kıvrak zekâsının 
marifetiyle kurtulan cahil biriymiş. 
Hacivat ise medresede eğitim 
görmüş, her konuda bilgisi olan, 
görgülü ve bilgili birisiymiş. Bu iki 
işçinin cami inşaatında çalışmaları 
sırasında aralarında öylesine komik 
konuşmalar geçermiş ki, diğer işçiler 
çalışmalarını bırakıp onları dinler, 
güler, eğlenirmiş. Sultan Orhan 
bir gün caminin inşaatının neden 
hâlâ bitmediğini sormuş. Karagöz 
ve Hacivat’ın yaptığı komiklikler 
yüzünden işçilerin çalışamaz hâle 
geldiği söylenmiş sultana. Bunun 
üzerine sultan her ikisini de idam 
ettirmiş. Ettirmiş ama sonra da 
çok pişman olmuş. Padişahın bu 
duruma çok üzüldüğünü gören 
Şeyh Küşteri, bir perde kurmuş 
ve bu iki kahramanı, o nükteli 
diyaloglarıyla gölge oyunu perdesinde 
canlandırmış. Böylelikle bu iki 
kahraman bu toprakların en bilinen 
gölge oyunu kahramanları olarak 
yüz yıllardır gölge oyunu perdemizde 
yaşatılagelmiş. 



Nasıl gezelim

Şehrin kalbi olarak 
nitelendirdiğimiz bölgeye 
ulaşım; Bursaray, tramvay, halk 
otobüsleri ve dolmuş ile kolaylıkla 
sağlanabilir. Bursaray’ı tercih 
edecek olanlar için güzergâhta 
bölgeye en yakın durak 
Şehreküstü ve Demirtaşpaşa 
duraklarıdır. Şehreküstü 
durağından çıktığınızda sizi Bosna 
Sebili ve Şehreküstü (Pars Bey) 
Camii karşılar. Demirtaşpaşa 
durağından çıktığınızda ise bir 
tarafta Abdal Mehmed Camii ve 
Türbesi, diğer tarafta Osmanlı 
çayı ile dillere destan olan Ördekli 
Hamamı Kültür Merkezi karşınıza 
çıkar. 

Otobüs, dolmuş ya da tramvay 
ile gelecekseniz, ‘Heykel’ 
hattına binip ‘Heykel’ durağında 
indiğiniz andan itibaren tarihin 
içindesiniz. Bursa’nın ilk Osmanlı 
yapılarından oluşan Orhan Gazi 
Külliyesi, gezi için iyi bir başlangıç 
noktası olabilir. Çok geniş bir 
alan olduğu için bu noktadan 
sonra elinizdeki kitapçık ya da 
ekindeki haritadan ilgi alanınıza 
göre mekânları seçerek ve 
zamanı iyi kullanarak gezmeniz 
gerekiyor. Zamanı iyi kullanarak 
diyoruz; çünkü çarşıdaki 
renklerin, dokuların, seslerin, 
kokuların, tatların büyüsüne 
kapılıp zamanın nasıl geçtiğinin 
farkına varamayabilirsiniz, bizden 
söylemesi!

Çarşıyı gezerken haritaya rağmen 
kaybolma ihtimaliniz yüksek. 
Fakat Uludağ Bursa’nın, Ulu 
Cami de çarşı bölgesinin pusulası 
gibidir. Cami, bölgenin hemen 
her bir tarafından görülebilen 
yüksek minareleri ile yönünüzü 
bulmanıza yardımcı olur. Velev ki 
bir yer, bir mekân soracaksınız; 
çarşımızın güler yüzlü esnafı da 
size seve seve yardımcı olacaktır.
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Orhan Gazi Külliyesi:

Sultan Orhan Gazi
Babası: Osman Gazi
Annesi: Mâl Hatun
Doğumu: 1281
Vefatı: 1360
Saltanatı: 1326-1360

Osmanlı Devleti’nin kurucusu 
Osman Gazi’nin oğlu olan Orhan 
Gazi, 1281 yılında doğmuştur. 
45 yaşında devletin başına 
geçen Orhan Gazi, 33 yıl süren 
hükümranlığı süresince birçok 
savaşa katılmış; hayatının büyük 
bir kısmını akınlarda ve cenklerde 
geçirmiştir. Babasından 6.000 
km² olarak teslim aldığı beylik 
topraklarını on altı misline 
çıkararak 95.000 km² yapmış, 
devlet merkezini Bursa’ya 
taşımıştır. Şehri kale dışına 
taşıyan ve bu kapsamda Orhan 
Cami, Emir Han, Şengül Hamamı 
ve imaretten oluşan bir külliye 
yaptıran Orhan Gazi, böylelikle 
imparatorluğun en önemli ticarî 
merkezlerinden birisinin de 
kurucusu olmuştur. Osmanlı’nın 
kurumsallaşıp, topraklarının 
genişlemesinde önemli bir 
görev üstlenen Orhan Gazi, 1360 
senesinde, 79 yaşında vefat 
etmiştir.

Orhan Camii
Ulu Cami ile Tarihî Belediye 
Binası’nın arasındadır. 
Orhan Bey tarafından 1339 
yılında yaptırılmıştır. Ters T 
plânlı (misafirhaneli, tekkeli) 

Ne yiyelim, ne içelim,   
ne alalım: 

Bursa’nın meşhur döner 
kebapçıları, şehirde en az döner 
kebap kadar meşhur olan ama 
Bursa dışında pek de bilinmeyen 
pideli köftecileri ve ev yapımı 
lezzetinde yerel yemekler sunan 
esnaf lokantaları arasında seçim 
yapmakta zorlanabilirsiniz. Çarşıda 
bulabileceğiniz yerel lezzetlerden 
biri olan “cantık” da lahmacundan 
daha kalın, kıymalı, yuvarlak Bursa 
pidesidir. Yemeğe ayıracak çok 
vaktiniz yoksa, tarihî fırınlardan 
birinden (Abdal Fırını, Reyhan Fırını 
gibi) ya da bir seyyar satıcıdan 
“tahanlı” pide ve bol susamlı 
çıtır simit alıp her tarihî handa 
bulabileceğiniz çay ocağından 
alacağınız sıcak bir içecekle, yine 
hemen her büyük hanın avlusunda 
bulunan kocaman bir çınar 
ağacının gölgesinde, öğününüzü 
keyifle geçiştirebilirsiniz.

Çarşıda ayrıca kestane şekeri, 
karyoka, pamuk helva, rengârenk 
akide şekerleri ve anjelik 
reçelinden tadabilir, sevdiklerinize 
götürebilirsiniz. Sevdiklerinize 
ya da kendinize Bursa hatırası 
almayı düşünürseniz çarşıda pek 
çok alternatif sunulur. Irgandı 
Sanat Köprüsü ve Bali Bey Han 
Geleneksel Sanatlar Çarşısı, 
el işçiliği ürünlerle karşınıza 
çıkar. Burada sanatçıların nasıl 
çalıştıklarını gözlemleyebilir, atölye-
dükkânlarını sergi gibi gezebilir, 
eserlerini satın alabilirsiniz. 

Aynalı Çarşı’da antikalar ve 
geleneksel motifler taşıyan 
hediyelikler göze çarpar. 
Havlucular Çarşısı’nda da 
Bursa’nın meşhur hamam 
malzemelerini bulabilirsiniz. Koza 
Han’da ise şalların envai çeşit renk, 
desen ve dokularının arasında 
“hangisini alsam? Hangisini 
kendime tutsam? Hangisini hediye 
versem?” düşünceleri arasında bir 
süre kaybolur insan. 



camilerdendir. Toplama moloz 
taşı ve aralarında yatay ve dik 
örülen tuğlalarla inşa edilen 
cami, erken dönem Osmanlı 
mimarisinin özelliklerini 
gösterir. Cami, taş-tuğla 
sıralarıyla yapılmış kemerler ve 
tuğladan kurslarla süslenmiştir. 
Bahçesindeki çınar, yaklaşık 
425 yaşındadır. 22 m yükseklik 
ve 2,70 m çevre çapına sahiptir. 
Ağaç, bir zamanlar camide 
müezzinlik yapan bir kişinin aynı 
zamanda çınarın kovuğunda 
eskicilik yapması sebebiyle 
Eskici Baba Çınarı olarak 
anılagelmiştir. “Bölgeden 
bir söylence” başlığı altında 
anlattığımız gibi, hayâl perdesi 
kahramanlarımız Karagöz ve 
Hacivat’ın, bu caminin inşaatında 
çalıştığı rivayet edilir. 

Orhan Hamamı (Aynalı Çarşı)

Emir Han ile Koza Han’ın 
arasındadır. Osmanlı-Türk 
hamam mimarisinin ilk 
örneklerindendir. Çifte hamam 
sınıfından olan yapının duvarları 
kesme taş, kubbe kasnakları üç 

sıra tuğla, bir sıra kesme taş ile 
örülmüştür. Günümüzde Aynalı 
Çarşı olarak anılan hamamda 
geleneksel giysi ve el sanatları 
dükkânları ile antikacılar yer alır.

Emir Han (Bey Hanı)

Ulu Cami’nin hemen kuzeyinde 
yer alır. Hem Ulucami 
tarafından, hem de Kapalı Çarşı 
içinden girişi vardır. Orhan Bey 
tarafından 14. yüzyılın ikinci 
yarısında yaptırılmıştır. Osmanlı 
şehir hanları mimarisinin 
ilk örneğidir ve Bursa’nın ilk 
bedestenidir. Revaklı, kare 
bir avlu etrafında, alt katta 36 
mahzen ve küçük bir ahır, üst 
katta da 38 odası olan hanın, 
revak ayakları kesme taşla ve 
beden duvarları iki sıra tuğla 
ve bir sıra moloz taşla inşa 
edilmiştir. Birçok depreme ve 
felakete uğramıştır. Şehirde, 
yiyecek dâhil, alınıp satılan 
her şey bu handa tartılırdı ve 
alınan kantariye, hanın gelirini 
oluştururdu. Günümüzde 
handaki dükkânlarda tekstil, 
kuyum ürünleri, dini malzemeler 
ve kitap satılmaktadır.
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Hanlar, Çarşılar, Pazarlar:

Apolyont Han

Pirinç Han’ın kuzeyindedir. 
Osmanlı mimarisinin günümüzde 
ayakta kalan az sayıdaki ahşap 
hanlarındandır. 18. yüzyıl yapısı 
olan Apolyont Han, restore 
edilerek 2008 yılının Haziran 
ayında tekrar hizmete girmiştir. 
Yıllarca Apolyont Gölü’ne ulaşım 
bu handan kalkan arabalarla 
sağlanmıştır. 52 odası bulunan 
han, günümüzde restoran 
ve kafeterya olarak hizmet 
vermektedir. 

Aynalı Çarşı (Orhan Hamamı): 
Bkz. Sayfa 79 Orhan Gazi Külliyesi

Bakırcılar Çarşısı 
Ulu Cami’nin kuzey batısında, 
Kapalı Çarşı’nın batısında yer alır. 
Bursa’nın eski çarşılarındandır. 
Çeşitli dönemlerde (1760, 1958 
yıllarında) yaşanan yangınlardan 
sonra özgün yapısını yitiren 
çarşının, aslı göz önüne alınarak 

Tâmiye Töreni:

Eskiden hiçbir çırak kendi kendine 
kalfalık peştamalı kuşanamaz 
ve hiçbir kalfa kendini usta sanıp 
da dükkân, tezgâh kuramazdı. 
Bursa’da kuvvetli bir esnaf teşkilâtı 
vardı. Tek bilek, tek yürek halinde 
yaşayan esnaf cemiyetlerinde 
geleneğe göre her şeyin bir 
yolu, yordamı olurdu. Yetişen 
çocuklara kalfalık, kalfalara da 
ustalık peştamalı kuşatmak 
için “Tâmiyeler” yapılırdı. Bahar 
ve yaz aylarında yapılan bu 
törenler o esnaf cemiyeti için 
kır bayramı da sayılırdı. Zamanı 
geldiğinde tellallar çağırılır, 
her yere haber salınırdı. Abdal 
Murad’da yapılan törenler için 
ustalar, kalfalar ve buyur edilen 
diğer kişiler akşamdan gider, 
burada sabahlara kadar sohbet 
eder, hikâyeler anlatır, sazlı-
sözlü eğlenirdi. Her sabah kuşlar 
insanları uyandırırken, bu sabah 
insanlar kuşları uyandırırdı. Gün 
ağarırken tâmiye töreni seyretmek 
isteyenler bölgeye gelirdi ve çayır 
çimende eğlenceler devam ederdi. 
Öğle yemeğinden sonra namaz 
kılınır, mevlit okutulur ve tâmiye 
töreni âhi babanın huzuru ile 
başlardı. Geniş bir halka kurulup 
oturulur, bu halkada esnaflar 
şeyhinin bir yanında kâhyalarla 
ustalar; bir yanında da o gün 
kalfa ve usta çıkaran ustalar 
yer alır; seyirciler bu halkanın 
dışında halka halka toplanırdı. 
Ağzı dualı bir kişi peştamal 
kuşanacak olanları ardına alır 
ve ağır adımlarla şeyhe doğru 
ilerlerlerdi. Usta çıkacaklar sağa, 
kalfa çıkacaklar sola sıralanır, 
ustaları için getirdikleri hediyeleri 
yere bırakır, konuşmaları 
dinlerlerdi. Konuşmaların 
sonunda karşılıklı helâlleşilir, 
ustalar kalfalarının peştamallarını 
şeyhe verir, şeyh de peştemalları 
kalfaların sağına doğru üç defa 
her seferinde tekbir getirerek 
dolar, üç düğüm atardı. Böylece 
bu kalfa, usta olurdu. Çıraklar da 
bu şekilde kalfa olduktan sonra 
şeyhin ve ustalarının ellerini öper, 
hediyelerini verirlerdi. 
Nakleden: Eflatun Cem Güney

Apolyont Han. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



yapılmaya gayret edilmiştir. 
Günümüzde daha çok havlucular 
ve hazır giyim dükkânları 
bulunmaktadır. Harita: 5D-35

Bali Bey Han Geleneksel 
Sanatlar Çarşısı

Cemal Nadir Caddesi üzerinde, 
Saltanat Kapı’ya çıkan 
merdivenlerin yanındadır. Hamza 
Bey’in torunu Bali Bey tarafından 
(öl.1493) Yenişehir’deki külliyesine 
gelir getirmesi için yaptırılmıştır. 
Osmanlı’nın ilk üç katlı hanıdır 
ve farklı bir mimariye sahiptir. 
Altmış dört odası olduğu tarihî 
kayıtlarda belirtilmektedir. 18. 
yüzyıl başlarında harap olmaya 
başlamıştır. Sekiz odası 18. yüzyıl 
sonlarında Rum Hastanesi olarak 
hizmet vermiştir. 1984’ten sonraki 
Hisar düzenlemesi kapsamında 
kazı yapılarak kemerleri ortaya 
çıkarılmıştır. Bali Bey’e ait 
türbenin bu civarda olabileceği 
yönünde görüşler bulunur. 
Değerli taş işlemeciliği, hat, 
tezhip, marküteri, minyatür, cam, 
el dokuma, tespih, bıçak, seramik, 
Karagöz yapımı gibi geleneksel 

sanatları icra eden sanatçıların 
atölye-dükkânlarından ibaret 
olan hanın giriş ve en üst katında 
kafeterya mevcuttur. Handa 
sanatçıların çalışmalarını canlı 
bir müze gibi izleyebilir, eserlerini 
satın alabilirsiniz. 

Bat Pazarı 
Kayhan Çarşısı içerisinde yer alan 
çarşının esas adı Bayat Pazarı’dır. 
Günümüzde kullanılmış ev 
eşyalarının satıldığı eskiciler 
çarşısıdır. 

Bedesten Çarşısı
Ulu Cami’nin kuzeyindedir. 
Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırılmıştır ve Osmanlıların 
ilk bedesteni olarak kayıtlara 
geçmiştir. Güneyinde Kavaflar, 
kuzeyinde Sipahi, Gelincik ve İvaz 
Paşa çarşıları, diğer taraflarda 
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Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Bedesten. Ft. Aykut Güngör

Balibey Han. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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ise Yorgancılar Çarşısı tarafından 
kuşatılmıştır. Dış ölçüleriyle 
35,5m x 71,70m’dir. Duvarları 
taş ve tuğla ile örülmüştür. 1958 
yangınında büyük hasar gören 
çarşı, 1960 yılında restore edilerek 
yeniden hizmete sunulmuştur. 
Dört kapılı, 6 taş ayak üzerinde 14 
kubbelidir. İçinde 32, dışında 68 
dükkân vardır. Bugün iç kısımları 
kuyumcular çarşısı olarak 
kullanılan çarşının ortasında 
güzel bir şadırvan bulunmaktadır. 

Demirciler Çarşısı

Kayhan Çarşısı yakınındadır. 
İnönü Caddesi açılmadan 
önce Okçular Çarşısı’nın bir 
devamı niteliğindeydi. İsmini ilk 
kurulduğundan bu yana burada 
konuşlanan demirci ustalarından 
almıştır. Bir dönem Osmanlı 
ordusuna kesici silahlar üreten 
çarşı, halen her türlü şartlara 
direnen demirci esnafının 
fedakârlığıyla yaşamaya devam 
etmektedir. 

Emir Han: 
Bkz. Sayfa 79 Orhan Gazi Külliyesi

Eski İpek Han
(Arabacılar Hanı)
Ulu Cami’nin kuzey batısında 
yer alır. Çelebi Sultan Mehmed 
tarafından Yeşil Külliye’ye gelir 
temin etmek amacıyla Mimar 
Hacı İvaz Paşa’ya yaptırılmıştır. 
Alt katında 39, üst katında 42 
odası bulunan han, Bursa’nın 

en büyük hanlarındandır. Oda 
önlerinde yer alan revakların üstü 
29 adet kubbe ile, oda üzerleri 
ise yuvarlak tonozlarla örtülüdür. 
Bina taş ve tuğla ile yapılmıştır. 
Handa önceleri ipekçiler, daha 
sonra paytoncular, bir ara 
da araba tamircileri faaliyet 
göstermişlerdir. Yapı günümüzde 
gelinlik diken terzi atölyeleri 
ve kumaşçılar tarafından 
kullanılmaktadır. 

Eskişehir Hanı 
Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 
hanın ilk yapısı günümüzdeki 
mevcut hanın alanı ile birlikte, 
Bat Pazarı ve Demirciler 
Çarşısı’na dayanmaktaydı. 1517 
yılında Davut Paşa tarafından 
yaptırılmıştır ve orijinal hana ait 
bugün sadece birkaç kemer ve 
hücresi kalmıştır. Hanın ortasında 
bir mescidin olduğu belirtilir. 
Eskişehir istikametinden gelen 
ipek yolu ticaret kervanlarının 
yolunun üzerinde olmasından 
dolayı Eskişehir Hanı olarak 
adlandırılmıştır. Günümüzdeki 
hali yaklaşık 150 yıllık bir 
geçmişe sahiptir ve arabacı 
hanı olarak anılan ahşap 
hanlara örnektir. 2010 yılında 
başlatılan restorasyon çalışması 
tamamlanarak butik olarak 
işlevlendirilmiştir. 

Fidan Han
Uzun Çarşı üzerinde, Koza 
Han’ın kuzeyindedir. 15. yüzyılda 
Fatih Sultan Mehmed’in 
sadrazamı Mahmut Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Han, 
46m x 42m boyutlarında kareye 
yakın dikdörtgen planlı bir 

Demirciler Çarşısı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Eski İpek Han. Ft. Hakan Aydın



avlu etrafında iki katlı revak 
ile odalardan oluşur. Alt kat 
revakları tonozlu, üst kattakiler 
ise kubbelidir. Alt katta 48, üst 
katta 50 oda vardır. Avlusunun 
ortasında bir şadırvan ve bunun 
üstünde bir mescit bulunur. 
Günümüzde tekstil dükkânları 
ve bürolar bulunur. Ağaçlarla 
dolu sakin ve huzurlu avlusunda 
lokanta ve çay ocağı mevcuttur. 

Gelincik (Hallaçlar) Çarşısı
Cumhuriyet Caddesi’nin 
güneyinde yer alan çarşı, 15. 
yüzyılda, Sipahi Çarşısı’na paralel 
ve 40 odalı olarak yaptırılmış, 
fakat sadece 4 kubbe ve tonozlar 
ile örtülü 21 adet dükkân 
günümüze gelebilmiştir. Evliya 
Çelebi, Seyahatname’sinde 
koku maddelerinin bu çarşıda 
satıldığını belirtmiştir. 
Günümüzde çarşıda yorgan 
ve mobilya mağazaları 
bulunmaktadır. 

Geyve Han

Kapalı Çarşı’nın kuzeyinde yer 
alan han, 15. yüzyılda Hacı İvaz 
Paşa tarafından yaptırılarak 
Çelebi Sultan Mehmed’e hediye 
edilmiştir. Kare planlı, revaklı ve 
avluludur. Altta ve üstte toplam 
56 odası vardır. Duvarları moloz 
taş ve tuğla ile örülmüştür. 
Revak ayakları tuğladandır. 
Han, 2006-2007 yılında yapılan 
restorasyon sonucu özgün 
kimliğine kavuşturulmuştur ve 
günümüzde tekstil, çeyiz ve havlu 
ürünleri satan esnaf tarafından 
kullanılmaktadır.  

Galle Han (Tahıl Hanı)
Cumhuriyet Caddesi ile İnönü 
Caddesi’nin kesişim noktasında, 
dört yol ağzında yer alan 
han, 16. yüzyılda Kanuni’nin 
sadrazamlarından Semiz Ali 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
İki katlı olarak inşa edilmiş olup 
duvarları kesme taş ve tuğla ile 
örülmüştür. 1855 depreminde 
büyük ölçüde zarar görmüş ve 
1906’da Cumhuriyet Caddesi’nin 
açılması sırasında da Bursa’nın 
en büyük hanlarından olan yapı, 
büyük ölçüde yok olmuştur. Bir 
zamanlar avlusunda mevcut olan 
tarihî çınarlar ile çini çeşme, 
bugün maalesef yoktur. Mimar 
Sinan’ın Bursa’daki tek eseri 
olduğu yönündeki tezi doğrulayan 
araştırmalar yapılmıştır. 
Cumhuriyet Caddesi tarafındaki 
dükkânlar, farklı dallarda ticaret 
yapan esnaflar tarafından 
kullanılmaktadır. 

Havlucular Çarşısı 
Kapan Han ile Bakırcılar 
Çarşısı arasındaki bölgeye halk 
arasında Havlucular Çarşısı 
denir. Bu çarşıda, geleneksel 
Türk hamamlarında kullanılan 
her türlü hamam malzemelerini 
bulabilirsiniz. 
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Fidan Han. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Geyve Han. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Irgandı Çarşılı Köprüsü
Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini 
birbirinden ayıran Gökdere 
üzerindedir. 1442 yılında 
yapılmıştır. Dünyanın ilk çarşılı 
köprüsüdür ve günümüzde 
dünyada sadece dört örneği 
bulunur. İlk yapısı tamamen 
kâgir olan köprünün üzerindeki 
dükkânlar, depremlerden sonra 
ahşap olarak yeniden yapılmıştır. 
İşgal sonrası Yunanlılar 
şehri terk ederken köprüyü 
bombalamışlardır. Ardından 
onarılan köprü, dükkânsız olarak 
2000’li yıllara kadar gelmiştir. 
2003 yılında restore edilen 
köprünün dükkânları, günümüzde 
kent tarihi araştırmacılarının yanı 
sıra, çini sanatçısı, dokumacı, 
takı ve tespih tasarımcısı ve Ney 
imalatçısı gibi yerel sanatçıların 
atölyeleri yer almaktadır. Balibey 
Han’da olduğu gibi burada da 
hem sanatçıların çalışmalarını 
izleyebilir, hem de alışveriş 
yapabilirsiniz. 

İvaz Paşa Çarşısı
Bedesten’in kuzeyindedir. İvaz 
Paşa tarafından vakıflarına gelir 
getirmesi için yaptırılmıştır. 
1958 yılında yaşanan çarşı 
yangınında önemli oranda yok 
olan çarşının ancak küçük bir 
bölümü günümüze gelebilmiştir. 
Günümüzde daha çok hazır 
giyim ve mobilya dükkânları 
bulunmaktadır. 

Kapalı Çarşı 

Orhan Gazi döneminde Emir 
Han, Murad Hüdavendigâr 
döneminde Kapan Han, Yıldırım 
Bayezid döneminde Bedesten, 
Çelebi Mehmed döneminde 
Arabacılar, Geyve ve Yeni İpek 
hanları ile 15. yüzyılda Koza Han 
ve Fidan Han yapıldıktan sonra, 
kuzey ve güneyden Uzun Çarşı 
şekillendirilmiştir. Zamanla 
hanlara bitişik küçük işyerleri 
kurulmuş, sonrasında üstü 
kapatılarak, sahaflar ve aktarlar 
bölümlerinden oluşan ilk kapalı 
çarşı ortaya çıkmıştır. Daha 
sonraları Sahaflar, Aktarlar, 
Yorgancılar, Sandıkçılar, 
Kuyumcular, Kavukçular, 
İplikçiler, Sipahiler ve Bakırcılar 
çarşılarının ilave edilmesiyle 
Kapalı Çarşı genişletilmiştir. 1958 
yılında tamamen yanan Kapalı 
Çarşı, ilk halinde olduğu gibi tek 
katlı olarak değil, karşılıklı 2 katlı 
dükkânlar ve bir de bodrum kattan 
oluşacak şekilde inşa edilmiştir. 
130 dükkânın bulunduğu Kapalı 
Çarşı’da günümüzde hazır giyim, 
ayakkabı ve kuyumcu dükkânları 
bulunmaktadır. 

Havlucular Çarşısı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Irgandı Köprüsü. Ft. Abdullah Eker

Kapalı Çarşı. Ft. Nilay İlçebay



Kapan Han 
Ulu Cami’nin batısında, Atatürk 
Caddesi üzerinde yer alan han, 
Murad Hüdavendigâr’ın 14. 
yüzyılın ikinci yarısında inşa 
ettirdiği vakıf yapılarındandır. 
İlk yapılışında iki katlı revaklı 
odaları ve geniş avlusu ile büyük 
bir han olduğu kaynaklarca 
belirtilmektedir. Zaman içerisinde 
değişik şekillerde onarımlar 
geçiren hanın, Atatürk Caddesi’nin 
açılması sırasında güney tarafı 
yıkılmış, iki tarafında tonoz 
kubbeli birkaç odası kalmış, 
yanlarına daha sonra ahşap odalar 
eklenmiştir. Günümüzde yapılan 
eklemeler ve yanlış uygulamalar 
sonucu önemli bir kısmı kimliğini 
yitirmiş durumdadır. Handa tekstil 
ve havlu ürünleri satılmaktadır. 

Kayhan (Kayan/Kayıhan) Çarşısı 
Çarşı Bölgesi’nin ve İnönü 
Caddesi’nin doğusunda yer alır. 
İnönü Caddesi’nin açılmasından 
sonra çarşı bütünlüğünden kopsa 
da Bursa mutfağı adına önemli 
bir yeri olan bu çarşı değerini 
korumuştur. Şehir dışında pek 
bilinmese de Bursalılar için 
döner kebap kadar meşhur olan 
pideli köfte esnafı ağırlıklı olarak 
bu çarşıdadır. Burada karşınıza 
çıkacak lokantalarda da leziz yerel 
ev yemekler bulabilirsiniz.

Koza Han
Ulu Cami ile Orhan Camii’nin 
arasında yer alan han, Sultan II. 
Bayezid tarafından İstanbul’daki 
camisine gelir sağlamak amacıyla 

1490 yılında yaptırılmıştır. İki 
katlı, 95 odalı hanın kareye yakın 
dikdörtgen bir avlusu vardır ve 
avlusunun ortasında da şadırvanlı 
bir mescit bulunur. Kuzeyindeki 
ana kapı niteliğindeki taç kapısı, 
saç örgü motifiyle oldukça 
dikkat çekicidir. Bunun dışında 
üst katta Orhan Camii tarafına 
ve doğuda İç Koza Han’a açılan 
kapıları mevcuttur. İç Koza Han 
ahır ve depo olarak yapılmıştır 
ve günümüzde burada kafeterya 
ve lokantalar bulunur. Buradan 
da Orhan Camii tarafına çıkış 
mümkündür. Bir dönem Bursa’da 
ipek kozacılığının kalbinin attığı 
yer olarak bilinen Koza Han’da 
ağırlıklı olarak tekstil ticareti 
yapılmaktadır. Burada başta 
ipekliler olmak üzere her tür 
kumaştan, rengârenk, desen 
desen şallar, fularlar, örtüler, 
kravatlar; kısacası pek çok tekstil 
ürünü ile gümüşçüler ve hediyelik 
eşya dükkânları bulabilirsiniz. 

Avlusundaki çay ocaklarından 
birinde geniş ağızlı kulpsuz 
fincanda Türk Kahvesi içmeden 
handan ayrılmamanızı öneririz. 

Kubbeli Han  (Peynirciler Hanı) 
Tarihî Belediye Binası’nın 
kuzeyinde, Tuz Pazarı Çarşısı 
içerisinde yer alan kâgir han eski 
hâl binasıdır ve günümüzde süt 
ürünlerinin yanı sıra ev yapımı 
reçel, tahin, pekmez, zeytin ve 
zeytinyağı, çeşit çeşit turşuların 
satıldığı şarküteriler ve kuru 
bakliyat dükkânları ile doludur. 
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Kayhan Çarşısı. Ft. Hakan Aydın

Koza Han. Ft. Hakan Aydın
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Kütahya Hanı (Çukur Han)
Tarihî Okçular Çarşısı içerinde yer 
alan han, II. Murad döneminde 
Emir Sultan Vakfı’na gelir elde 
etmek için yaptırılmıştır. Duvarları 
kesme taş ve tuğladan inşa 
edilmiştir. Zaman içerisinde 
çevresine inşa edilen gelişigüzel 
yapılar ile özgün yapısını 
kaybetmiştir. 2010 yılında restore 
edilen handa günümüzde gıda 
ticareti yapan esnaflar bulunur. 

Nilüfer Köylü Pazarı 
Uzun Çarşı ile Tuz Pazarı Çarşısı’nı 
kesen yol üzerindedir. Bursa’nın 
eski pazar yerlerinden birisidir. 
Baharat, süt ürünleri, meyve 
ve sebze gibi gıda ürünlerinin 
yanı sıra, el emeği çeyiz eşyaları 
da bulabileceğiniz bir pazardır. 
Pazarın şadırvanlı çay ocağı, 
dinlenmek için sakin ve güzel bir 
ortamdır. 

Okçular Çarşısı 
Tuz Pazarı’ndan başlayarak 
doğu yönüne, İnönü Caddesi’ne 
doğru uzanan çarşı, Bursa’nın 

en eski çarşılarından birisidir. İlk 
dönemlerde burada ok ve diğer 
savaş araç-gereçleri üretildiğinden 
bahsedilir ve ismini buradan 
almıştır. Daha sonraki yıllarda 
çarşıda bıçakçılar, yemeniciler, 
dikiciler, kunduracılar, testereciler, 
çıkrıkçılar mevcuttu. Günümüzde 
hazır giyim ve ayakkabı satan 
esnaf çoğunluktadır ve az da olsa 
eski meslek gruplarına rastlamak 
mümkündür. Bursa’nın en 
hareketli çarşılarından birisidir.

Pirinç Han
Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 
İpek Han’ın kuzeyinde yer alan 
han, vakfiyesine göre, II. Bayezid 
tarafından İstanbul’daki cami ve 
imaretine gelir sağlamak amacıyla 
1507-1508 yılında yaptırılmıştır. 
Han, zaman içinde önemli ölçüde 
harap olmuştur. Büyük bir avlu 
çevresinde iki katlı revaklar ve 
alt katta 38, üst katta 40 oda ile 
ana yapının doğusunda, giriş 
yolunun iki yanında uzanan sıra 
dükkânlardan oluşmaktadır. 
Cumhuriyet Caddesi’nin açılması 
sırasında bir köşesi yıkılmıştır. 
Günümüzde hanın odaları ofis ve 
kafeterya olarak kullanılmaktadır.

86-87

Okçular Çarşısı. Ft. Hakan Aydın

Okçular Çarşısı. Ft. Hakan Aydın
Nilüfer Köylü Pazarı. Ft. Aysun Dönmez
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Bursa Rehberi

Reyhan Pazarı 
Cumhuriyet Caddesi’ni kesen 
Reyhan Caddesi üzerindedir. 
Sebze ve meyve pazarıdır. Sokak 
boyu çeşitli esnaf dükkânları da 
bulunur ve en çok yüncülerle 
baharatçılara rastlarsınız.

Sipahi Çarşısı 
Cumhuriyet Caddesi ile Kapalı 
Çarşı arasında yer alır. Karaca 
Bey tarafından 87 gözlü olarak 
yaptırılmıştır ancak geçirdiği 
doğal afetler ve yangınlardan 
ötürü bugün 24 gözü ile hizmet 
vermektedir. Değişik esnaf 
kesimine hizmet veren çarşı, 5 
kubbe ile örtülmüştür. Farklı 
tarihlerde onarımlar görmüştür. 
1958 yılında yaşanılan çarşı 
yangınında yanmayan tek yer 
olduğu ifade edilir. Günümüzde 
mobilya çarşısı olarak 
kullanılmaktadır. 

Şengül Hamamı 
(Gümüşçüler Çarşısı)
Ulu Cami’nin kuzeyinde yer alan 
hamamın yapılış tarihi kesin 
olarak bilinmese de, Yıldırım 
Bayezid döneminde (1389-1402), 
Ulu Cami’ye gelir getirmesi 
amacıyla yaptırıldığı kabul 
edilir. Beden duvarları moloz 
taşıyla örülmüştür. Yanlarda 
iki eyvan vardır. Geçirdiği 
yangın ve depremler dolayısıyla 
onarımlar görmüştür. Tespih ve 
gümüş takı üreten, satan veya 
tamir eden esnaflar tarafından 
kullanılmaktadır.  

Tahtakale Hanı
Tahtakale Semti’nde, Bayezid 
Paşa tarafından, Yeşil Semti’nde 
bulunan cami ve medresesine gelir 
sağlamak amacıyla, 15. yüzyılın 
ilk çeyreğinde yaptırılmıştır. Alt 
katında 21, üst katında da 25 
odasının bulunduğu kayıtlarda 
yer almaktadır. Günümüzde 
orijinal yapısına dair sadece kapı 
ve pencereleri görülebilen handa 
açılan Anadolu Kültür Merkezi, 
Bursa İl Dernekleri Federasyonu 

Pirinç Han. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Reyhan Pazarı. Ft. Aykut Güngör

Tahtakale Hanı. Ft. Aykut Güngör

Gümüşçüler Çarşısı (Şengül Hamamı). Ft. Aykut Güngör



bünyesindeki 25 şehir derneğini 
aynı çatı altında bir araya getirdi. 
Hanın etrafında manavlar, kasaplar 
ve kuruyemişçiler bulunur. 

Tuz Hanı
Tuz Pazarı-Okçular Çarşısı 
üzerinde yer alan han, 1454 
yılında Umur Bey tarafından, 
kendi adıyla anılan camisine gelir 
getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen avlu etrafında iki katlı 
olarak sıralanmış odalardan 
oluşur. Odaların önünde yine 
tonozlarla örtülü revaklı kısım 
bulunur. Yapının duvarları kesme 
taş ve tuğla ile örülmüştür. Üst 
katta 25, alt katta da 20 adet odası 
mevcuttur. Bursa’nın en küçük 
hanlarından biridir. Oldukça harap 
ve kimliğini kaybetmek üzereyken 
restore edilmiştir. Handa tekstil, 
kolonya ve pideli köfte esnafları ile 
hattat bulunur.  

Tuz Pazarı 

Tarihî Belediye Binası’nın 
kuzeyinde, Tuz Pazarı Camii 
çevresinde yer alan Pazar, 
Bursa’nın en eski pazarlarından 
birisidir. Dericilerin ihtiyacı olan 
tuzların burada satılmasından 
ötürü bu isim ile anılmıştır. Yakın 
köylerden çiftçiler ürünlerini 
burada satmaya getirirlerdi. 
Günümüzde de haftanın altı günü 
burada pazar kurulur.

Tuz Pazarı Çarşısı
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Tuz Pazarı. Ft. Aykut Güngör

Tuz Hanı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Tahtakale’nin girişindeki mozaik çalışması. Ft. Aysun Dönmez

Tuz Pazarı Çarşısı. Ft. Aykut Güngör
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Bursa Rehberi

Tarihî Belediye Binası’nın 
kuzeyindedir. Uzun Çarşı’nın 
bitiminden başlayarak Okçular 
Çarşısı’na kadar devam eder. 
Daha evvel ağırlıklı olarak kumaş, 
kundura ve tuhafiyeci esnafının 
yoğun olarak yer aldığı bir çarşı 
iken, günümüzde hazır giyim 
esnafı daha ağırlıktadır.

Uzun Çarşı 
Çarşı bölgesinin en eski 
alanı burasıdır. Koza Han’ın 
kuzey kapısından, doğuda Tuz 
Pazarı’na doğru uzanan bu çarşı, 
Bursa’nın en hareketli alışveriş 
bölgelerindendir. 15. yüzyılın 
ilk yarısında Uzun Çarşı olarak 
adlandırıldığı bilinmektedir. 
Evliya Çelebi, Seyahatname’de 
Uzun Çarşı’da 9.000 dükkânın 
bulunduğunu belirtir. 1855 tarihli 
Suphi Bey haritasında çarşının 
üzeri açıktır fakat 1895 yılına 
ait bir fotoğrafta üzerinin kapalı 
olduğu görülür. 1927 senesinde, 
il genel meclisinde Uzun 
Çarşı’nın üzerinin açılmasına 
karar verilmiştir. 2008 yılında 
dükkân cepheleri düzenlenmiş, 
çarşının üstü halkın her türlü 
hava koşulunda rahat alış-veriş 
yapması için yeniden örtülmüştür. 
Geçmişte daha ziyade tuhafiye 
ve kumaşçıların bulunduğu 
çarşıda, günümüzde ağırlıklı 
olarak hazır giyim esnafı faaliyet 
göstermektedir. 

Yorgancılar Çarşısı 

Bedesten’in doğusunda, 
Kapalı Çarşı’dan kuzeye doğru 
uzanan çarşı, 86 dükkânlı 
olarak yaptırılmıştır. Çarşı 
yangınından en az zararla 
kurtulan alandır. Güzel kalem 
işlerinin halen mevcut olduğu 
çarşıda, ağırlıklı olarak ev tekstil 
ürünleri ve çeyiz ürünlerini satan 
dükkânlar geleneksel ticareti 
sürdürmektedir.

Kültür Merkezleri

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu
Ulusal tiyatronun gelişimine 
katkı sağlayan Ahmet Vefik Paşa 
(1823-1891), İstanbul dışındaki ilk 
çağdaş tiyatroyu, valiliği döneminde 
Bursa’da kurmuştur. İlk oyun 
1879 yılında Ahmet Vefik Paşa’nın 
Molier’den dilimize uyarladığı 
‘Meraki’ oyunudur. İlk tiyatro 
binası (Temaşahane-i Osmani) 
Hisar’da, Hamidiye Sanayi Mektebi 
yanında ahşap bir yapıda açılmıştır. 
Günümüzde kullanılan tiyatro binası 
ise 1935 yılında dönemin valisi 
tarafından halkevi olarak yaptırılmış, 
1950-1951’de genişletilerek sinema 
olarak kullanılmış, 1957 yılında 
tiyatro haline getirilmiştir.

Yorgancılar Çarşısı. Ft.  B.B.B. Kent Arşivi

Çancılar. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Uzun Çarşı. Ft. Hakan Aydın



Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi
Alipaşa Mahallesi’nde, Yüceyer 
sokak üzerinde bulunan bina, 17. 
yüzyılda Hamam Tekke olarak inşa 
edilmiştir. 1849’da yenilenmiş, 1855 
depreminde hasar görmüştür. 
Tekke 1924’te kapatılmıştır ve bina 
2015 yılında oyuncak kütüphanesi 
olarak kullanıma açılmıştır. 
Çocukların oyuncaklarla kütüphane 
bünyesinde oynayabilmelerinin 
yanı sıra oyuncakları eve 
götürmek üzere ödünç almaları da 
mümkündür. 

Bursa Bıçak Müzesi
Atatürk heykelinin arkasındadır. 
Sivil mimarlık örneği vakıf eseri 
iki bina restore edilerek Bıçak 
Müzesi’ne dönüştürülmüştür. 
Orta Asya Türk demir ustalığının 
ve göçmen kültürünün 
buluşmasıyla kendi üslubunu 
edinen Bursa bıçağının hikâyesi 
tüm yönleriyle canlandırmalı 
olarak anlatılmaktadır. Müzede 
ayrıca farklı yöre örneklerinin 
bulunduğu kılıç, yatağan, bıçak 
gibi kesici ve delici 250 nitelikli 
eserin yanı sıra günümüz 
bıçak sanatından yaklaşık 1000 
civarında örnek görülebilir.

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi
Alipaşa Mahallesi’ndedir. 18.yy 
Bursa konağı olan 3 katlı yapıda 
çeyiz geleneği, sünnet adetleri, 
misafir ağırlama, hacı tehniyeleri 
gibi Bursa’da geleneksel yaşama 
dair önemli detaylar sunulmakta 
ve değerli koleksiyonlar 
sergilenmektedir. 

Dağ-Der (Dağ Yöresi)
Kültür Merkezi Konağı
Tahtakale’de 150 yıllık sivil mimari 
örneği 4 katlı tarihî konak, Yörük 
ve Türkmen kültürünün tanıtılması 
amacıyla Dağ-Der (Dağ Köyleri 
Yardımlaşma ve Kültür Derneği) 
Merkezi olarak işlevlendirilmiştir. 
Konakta yöre kültürünün tanıtılması 
amacıyla muhtelif zamanlarda 
programlar yapılmaktadır.

Gökdere Medresesi Kültür 
Merkezi

Kayhan Çarşısı üzerinde yer alan 
medrese, II. Bayezid döneminde 
yaptırılmıştır. 1906’dan sonra bir 
süre kadınlar hapishanesi olarak 
kullanılmıştır. Zamanla özel 
mülkiyete geçen medrese, uzun 
süre mobilya imalathanesi olarak 
kullanılmış, mülk sahiplerinin 
duyarlılığı sayesinde özgün 
yapısını koruyarak günümüze 
kadar gelebilmiştir. 2005 yılında 
kamulaştırılarak Türk müziği 
çalışmalarının yapıldığı, halka 
açık bir kültür merkezi haline 
getirilmiştir. Çarşı gezisinde mola 
verilebilecek bir duraktır. Şerbetleri 
nefistir. 

İnebey Medresesi: Yazma ve 
Eski Basma Eserler Kütüphanesi
Tahtakale Mahallesi’nde, kendi adını 
taşıyan İnebey Sokak üzerindedir. 
14. yüzyılın özgün bir taş yapısı 
olan tarihî İnebey Medresesi, 
uzun yıllar hizmet verdikten 
sonra özel mülkiyete geçmiştir. 
1961 senesinde, bir kısmı Bursa 
halkından toplanan bağışlar ile 
Bursa Eski Eserleri Sevenler 
Kurumu tarafından satın alınmış 
ve restore edilmiştir. 1969 yılında 
Orhan Camii’nde bulunan el yazması 
ve Arap Harfli Basma Kitapların 
taşınmasından sonra “Bursa Yazma 
ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi” 
olarak hizmet vermeye başlamıştır. 
Kütüphanede kayıtlı bulunan tüm el 
yazmaları dijital ortama aktarılmıştır. 
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Gökdere Medresesi Kültür Merkezi.  
Ft. Murat Aydınlılar
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Bursa Rehberi

Karabaş-i Veli Kültür Merkezi 
İbrahim Paşa Mahallesi’nde, 
Mahkeme Hamamı’nın güney 
batısında kalan Çardak 
Sokak’tadır. 16. yüzyılda tekke 
olarak yapılan binanın sekiz 
ahşap direk üzerine oturan 
ahşap kubbesi ve çevresindeki 
ahşap işçilik dönemin en güzel 
örneklerindendir. Özgün yapısı 
ve örnek mimarisi ile Bursa’nın 
sahip olduğu en değerli yapılardan 
biri olan Karabaş-i Veli Kültür 
Merkezi’nde yerli ve yabancı 
ziyaretçilere otantik bir ortamda 
Mevlevi kültürü tanıtılmakta 
ve her akşam sema töreni 
düzenlenmektedir. 

Kent Müzesi
Atatürk Caddesi üzerinde, 
Atatürk heykelinin hemen 
arkasındadır. Bursa Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 2004 yılında 
açılan müze, kentin eski adliye 
binasında hizmet vermektedir. 

Müzede, kalıcı sergilerin yanı sıra 
değişik dönemlerde Bursa’yla 
ilgili farklı konulu sergiler de 
düzenlenmektedir. Bursa’nın 
8.500 yıllık zaman diliminde 
geçirdiği değişim ve dönüşümlerin 
sergilendiği üç katlı müze, 
2006 senesinde Avrupa Müze 
Forumu’nda ödül kazanmıştır. 

Mahkeme Hamamı Kültür 
Merkezi (İbrahim Paşa Hamamı)
Bkz. Sayfa 152 Kaplıcalar ve 
Hamamlar

Ördekli Hamamı Kültür Merkezi
Haşim İşcan Caddesi üzerinde, 
Demirtaşpaşa Mahallesi’nde yer 
alan hamamın yapımına Yıldırım 
Bayezid döneminde başlanmış, 
Ankara Savaşı sonrası Bursa’nın 
Timur ordusu tarafından işgal 
edilmesi üzerine yarım kalmıştır. 
Fetret devrinden sonra Sultan 
Çelebi Mehmed tarafından 
tamamlattırılmıştır. Çifte hamam 
sınıfında olan hamam, zengin 
işçiliği ile mimarlık ve sanat tarihi 
açısından oldukça dikkat çekicidir. 
Bursa’da inşa edilen ilk büyük 
hamamdır. 1855 depreminden 
sonra uzun yıllar harabe olarak 
kalmış, zaman içerisinde atölye 
ve depo olarak kullanılmış, 
2004-2008 yılları arasında 
yapılan restorasyon çalışmaları 
sonrası Bursa’nın en nadide 
kültür merkezleri arasında yerini 
almıştır. Bünyesinde iki toplantı 
salonu, kahve salonu, sergi 
salonları, geleneksel sanatlar 
kurs ve uygulama salonları yer 
almaktadır.

Kent Müzesi. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Mahkeme Hamamı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Karabaş-i Veli Kültür Merkezi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Setbaşı Şehir Kütüphanesi
Gökdere üzerindeki Setbaşı 
Köprüsü’nün doğu tarafındadır. 
İlk olarak belediye pasajı ve 
nikâh salonu olarak 1954-1960  
yılları arasında yapılmıştır. 
1996 senesine kadar bu şekilde 
kullanıldıktan sonra Bursa’nın 
Yunan işgalinden kurtuluşunun 
76. yıldönümünde, 11 Eylül 
1998’de kütüphane binası olarak 
hizmete girmiştir. 5 katlı ve 
toplam 1.976 m2 kullanım alanına 
sahiptir. 

Şehbenderler Konağı 
Kütüphanesi
İbrahimpaşa Mahallesi’nde, Kız 
Lisesi ile Erkek Lisesi arasındadır. 
Geleneksel Türk evi tarzı 
mimarinin nadir örneklerinden 
biridir. 30.000 kitabıyla kütüphane 
olarak hizmet vermektedir. 
Koleksiyon; araştırma kitapları, 
tarih, sanat, din, edebiyat gibi 
konulardan oluşmaktadır. 
Günlük gazeteler ve aylık, haftalık 
dergilerin yanı sıra internet 
hizmeti de verilmektedir. Giriş 
katı ve bahçesinde kafeterya 
mevcuttur. 

Tayyare Kültür Merkezi
Atatürk Caddesi üzerinde, Tarihî 
Belediye Binası’nın karşısında 
yer alan ve cumhuriyetin ilk 
dönem yapılarına örnek teşkil 
eden bina, 1924 yılında kurulan 
Tayyare Cemiyeti tarafından 
yaptırılmıştır. Mimarı Arif Hikmet 
Koyunoğlu’dur ve Anadolu’daki 
ilk modern tiyatro binasıdır. 

Bina uzun süre cemiyet merkezi 
olarak kullanılmış, ardından 
sinema olarak işlev görmüştür. 
Günümüzde kültür merkezi 
kimliğiyle birçok etkinliğe ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Diğer Anıtsal Yapılar:

Abdal Mehmed Camii ve Türbesi
Cumhuriyet Caddesi ile Haşim 
İşcan Caddesi arasında yer 
alan cami, II. Murad devrinde 
yaptırılmıştır. Daha önce var olan 
çeşme yeniden yapılarak orijinal 
kitabesi yerine konulmuştur. İlmi 
ve bilgisiyle çevresini aydınlatan 
Abdal Mehmed, dönemin sufileri 
Emir Sultan ve Molla Fenâri 
ile de sıkı ilişkiler kurmuştur. 
Hüdavendigâr döneminde vefat 
etmiştir ve türbesinin bulunduğu 
yere defnedilmiştir. Türbesi de 
camisi gibi II. Murad devrinde 
inşa edilmiştir. Türbe yanında 
bugün mevcut olmayan tekke 
bulunmaktaydı.  

 Başçı İbrahim Camii ve Mezarı

Maksem Semti’nde, aynı adla 
anılan sokakta yer alan cami, 
Fatih döneminde Başçı Tacüddin 
İbrahim Efendi tarafından 
yaptırılmıştır ve vakfiyesi Topkapı 
Sarayı Müzesi arşivindedir. İç 
avlusu revaklarla çevrilidir. Ahşap 

92-93

Ördekli Hamamı Kültür Merkezi. Ft. Hakan Aydın

Tayyare Kültür Merkezi. Ft. Hakan Aydın

Abdal Mehmet Camii ve Türbesi. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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Bursa Rehberi

minberi dikkat çekicidir. Caminin 
yanındaki zaviyenin yalnızca 
hazire alanı kalmıştır. Hemen 
yanında aynı şahsın yaptırdığı 
hamam, sanat merkezi olarak 
faaliyet göstermektedir. 

Ertuğrul Camii ve Türbesi
Cumhuriyet Caddesi üzerinde 
yer alan cami, Yıldırım Bayezid’in 
Çorum’da yaptığı savaşta şehit 
olan oğlu Ertuğrul Çelebi adına 
yaptırılmıştır. Kare planlıdır. 
Yapının duvarları mükemmel bir 
moloz taşı işçiliği ile örülmüştür. 
Ertuğrul Çelebi’nin 1392-1393 
yılında getirilen naaşı, caminin 
yanına defnedilmiştir. 

Fransız Kilisesi
Hocaalizade Mahallesi’ndeki 
kilise, 19. yüzyılda Fransızlar 
tarafından bazilika plan tipinde, 
barok üslûbuyla yapılmıştır. 
Üstü ahşap çatılı ve kiremit 
örtülüdür. Kesme taş ve 
tuğladan yapılmış olan kilisenin 
önündeki apsis çıkıntısı üzerinde 
küçük bir çan kulesi bulunur. 
Dikdörtgen planlı kilisenin iki yan 

duvarlarında yuvarlak kemerli 
barok üçer pencere bulunur. 
Ayrıca duvarların bitiminde de 
küçük kule şeklinde eklemeler 
vardır. Günümüze iyi bir durumda 
gelebilmiştir. Orijinal adı Santa 
Maria Kilisesi’dir. 

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi
Atatürk Caddesi üzerinde, 
Çakır Hamam’ın kuzeyindedir. 
Gazi Tümurtaş Paşa 14 yıllık 
siyasi döneminde önemli 
devlet adamlarından biriydi. 
Ankara Savaşı’nda Timur’a 
karşı savaşmıştır. Fetret 
devrinde, Uluabat dolaylarında 
Çelebi Mehmed ve İsa Çelebi 
arasındaki savaşta İsa Çelebi’nin 
veziri olarak görev yapmış, İsa 
Çelebi’nin yenilmesiyle Yalova’ya 
doğru atı ile kaçarken yanına 
aldığı hizmetkârı tarafından 
hançerlenmiştir. Sultan Çelebi 
Mehmed’in emriyle tedavi 

Başçı İbrahim Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Ertuğrul Camii ve Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Fransız Kilisesi. Ft. Aykut Güngör



edilmesi amacı ile götürülürken 
yolda vefat etmiştir. 

Hatice İsfendiyar Camii
Gökdere Caddesi’nin batısında, 
Kamberler Parkı içerisindedir. 
Fatih devrinde Sultan Çelebi 
Mehmed’in kızı Selçuk Hatun ile 
İsfendiyaroğlu İbrahim Bey’in 
kızı Hatice Sultan tarafından 
yaptırılmıştır. Caminin avlusunun 
dışında, doğruluk payı çok düşük 
olmakla birlikte Türkçe kitabeli, 
Hatice İsfendiyar’a ait olduğu 
söylenen mezar bulunmaktadır. 

Hayreddin Paşa Camii 
Tuz Pazarı Semti’nde, Çancılar 
civarındaki camiyi, I. Murad 
devrinde vezir Çandarlı Kara 
Halil Hayreddin Paşa (öl. 1387) 
yaptırmıştır. Cami, 1950’li yıllarda 
yenilenmiş, sadece minaresi 
orijinal haliyle günümüze 
gelebilmiştir. 

Hocailyas İlkokulu 
Şehreküstü Mahallesi’nde tarihî 
Zafer Meydanı’nda yer alan okulun 
ilk yapısı 1460’da inşa edilmiştir. 
Şimdiki bina ise 19. yüzyılda 
yaptırılmıştır. Daha önce burada 
ahşap mimarisi olan Hoca İlyas 
Muallimhanesi bulunmaktaydı. 
Günümüzdeki bina kesme taş ve 
tuğladan yapılmıştır. 

Hünkâr Köşkü Müzesi 
Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki 
Temenyeri’nde, Sultan Abdülmecit 
Han’ın 1859’da Bursa’yı ziyaret 
edeceği haberi üzerine, yüzlerce 
usta getirtilerek 19 günde inşa 
edilmiş, iki katlı av köşküdür. 
Mimarisi Fransız ampir üslubunda 
yapılmış olan köşkün içindeki 
süslemeler 19. yüzyıl özelliklerini 

taşımaktadır. Tavanının kalem işi 
süslemeleri, Bursa manzarasına 
hâkim bahçesi, dönemi yansıtan 
orijinal eşyaları ve Atatürk odası 
ile ziyaretçilerin ilgisini çeker. 
Neredeyse 180 derece Bursa 
manzarasına hâkim bahçesinde 
restoran ve kafeterya mevcuttur. 
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Hatice İsfendiyar Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Hünkâr Köşkü Sosyal Tesisleri. Ft. 
B.B.B. Kent Arşivi

Hünkâr Köşkü Müzesi. Ft.  B.B.B. Kent Arşivi
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İsmail Hakkı Bursevi Camii ve 
Mezarı
Cumhuriyet Caddesi’nin 
kuzeyinde, Tekke Sokak’tadır. 
Burada tekke, mescit, semahane, 
çilehane, misafirhane ve kabirler 
yer alır. 1722 tarihli, üzerinde 
kendisine ait bir şiiri içeren 
kitabeden de anlaşılacağı 
üzere Türk ve İslam dünyasının 
saygın mutasavvıflarından olan 
İsmail Hakkı Bursevi tarafından 
yaptırılmıştır. Eskiden semahane 
olarak kullanılan mescit, ahşap 
tavanlıdır ve üzeri çatılı kiremit 
ile örtülmüştür. Minaresi 1964 
yılında yapılmıştır. Yer yer çiçek 
desenleriyle süslü yapı, estetik bir 
görünüme sahiptir. İsmail Hakkı 
Bursevi, vefatından üç yıl önce 
yazmış olduğu bir eserde kendi 
vefat tarihini şerh düşmüştür. Bu 
şiirinden bir alıntı kabrin demir 
parmaklıkları üzerinde mevcuttur.

İvaz Paşa (Kazzazhane - 
İmadiye) Camii
Kapalı Çarşı’nın kuzeyinde, İvaz 
Paşa Çarşısı’nın girişinde yer alan 
cami, II. Murad devrinde, Çelebi 
Mehmed ve II. Murad’a vezirlik 
yapan Hacı İvaz Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. 1958 yılında büyük 
bir kısmı yanmış, 1967’de bir 
hayırsever tarafından aslına 
uygun olarak tekrar yaptırılmıştır. 
Bugün yalnızca minare 
özgünlüğünü koruyabilmiştir. 

Kamberler Sittî Hatun Camii ve 
Sıbyan Mektebi 
Kamberler Parkı içerisinde yer 
alan cami, kitabesine göre 1459-
1460 yılında, Oruç Bey’in kızı Sitti 
Hatun tarafından yaptırılmıştır. 
Günümüzde cami ile aynı avluda 
yer alan Sıbyan Mektebi de Sittî 
Hatun tarafından yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen planlı, yan yana 
kubbeli iki bölüm halindedir. 

Kayhan Camii
Kayhan Çarşısı’nın güneyinde, 
Keresteciler Caddesi üzerinde 
yer alan cami, 1497 yılında 
yaptırılmıştır. Zaman içerisinde 
yapılan onarımlar sonucu ilk 
yapıldığı dönemdeki plân ve yapım 
özelliklerini taşımamaktadır. 
Günümüzde kare bir mekân 
üzerinde kubbe ile örtülüdür. 
Kubbeyi taşıyan sütunlar ahşaptır. 
Caminin güneyinde ve batısında 
mezarlar mevcuttur. 

Kayhan Hamamı Bursa Mutfağı
Kayhan Çarşısı’nın güneyinde, 
Keresteciler Caddesi üzerinde, 
aynı isim ile anılan caminin 
yanındadır. Çifte hamam 
niteliğinde inşa edilen yapı, 15. 
yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır. 
Depo olarak kullanılan hamam, 
2012 yılında restore edilerek döner 
kebap lokantası olarak hizmete 
açılmıştır. 

İvaz Paşa Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Kamberler Sitti Hatun Camii ve Sıbyan 
Mektebi. Ft. Aysun Dönmez



Kılıç Kalkan Evi
Setbaşı’nda, Şehir 
Kütüphanesi’nin hemen 
yanındadır. Dünyanın müziksiz 
oynanan nadir halk danslarından 
olan Bursa’nın geleneksel oyunu 
Kılıç Kalkan’ın kıyafetlerinin 
sergilendiği bina, aynı zamanda 
Kılıç Kalkan dansçılarının 
da buluşma noktasıdır. 2012 
senesinde açılmıştır ve ziyaret 
ücretsizdir. 

Nostaljik Tramvay
Çarşı bölgesindeki yoğun 
yaya trafiğinin rahatlatılması 
maksadıyla Cumhuriyet Caddesi 
araç trafiği kapatılmış, tramvay 
sistemi kurulmuştur. Zafer 
Meydanı’ndan Cumhuriyet 
ve İncirli caddelerini geçerek 

Davutkadı’ya ulaşır. 1905 
yılında sultan II. Abdülhamid 
tarafından Bursa için yaptırılan 
ancak bir türlü uygulanamayan 
elektrikli tramvay projeleri, 
böylelikle kısmen de olsa hayata 
geçirilmiştir. 

Numaniye Dergâhı 
Ahmet Paşa Mahallesi’nde Tekke 
Sokak’ta bulunan Numaniye 
Dergâhı, 1689-1758 yıllarında, iki 
katlı ve ahşap olarak yapılmıştır. 
Özgün yapısıyla günümüze ulaşan 
önemli bir örnektir. 

Okçular Şerefüddin Paşa Camii 
Okçular Çarşısı üzerinde yer 
alan cami, II. Murad devrinde 
komutan olan Şerefüddin Paşa 
tarafından yaptırılmıştır. Cami 
bahçesinde Şair Vadi’nin kabri, 
çarşı cephesinde de güzel bir 
çeşme bulunur. 

Orhan Camii: 
Bkz. Sayfa 78 Orhan Gazi Külliyesi

Timurtaş Paşa Külliyesi 
Demirtaş Paşa Semti’nde, İnönü 
Caddesi üzerinde, Gazcılar 
Caddesi girişinin karşısındadır. 
Daha önceki konumuyla 
İpek Yolu üzerinde, Deveciler 
Mezarlığı’nın bitişiğinde yer 
almaktaydı. Külliye, başta Yıldırım 
dönemi olmak üzere uzun süre 
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Kayhan Hamamı Bursa Mutfağı. Ft. Hakan Aydın

Tramvay Hattı. Ft. Hakan Aydın

Numaniye Dergâhı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Kılıç Kalkan Evi. Ft.  B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

komutanlık ve devlet adamlığı 
yapan Timurtaş Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Bünyesinde cami, 
hamam, medrese ve Timurtaş 
Paşa’nın mezarı yer almaktaydı 
fakat medrese günümüze 
gelememiştir. 

Timurtaş Paşa Camii 
Oldukça özgün minaresiyle 
tanınan bir yapıdır. 1390 tarihinde 
ters T planlı olarak yapılmıştır. 
Ana yapı kesme taş ve tuğla 
örülüdür. Caminin minaresi ana 
yapıdan ayrı olarak kuzeyde inşa 
edilmiştir. Kemerlerle birbirine 
bağlı altı adet tuğla ayak üzerinde 
yükselen minarenin kaidesini 
oluşturan ayakları altında 
şadırvan bulunmaktadır. 

Timurtaş Paşa Hamamı
Bkz. Sayfa 152 Kaplıcalar ve 
Hamamlar

Timurtaş Paşa Mezarı 

Demirtaş Paşa Camii’nin hemen 
yanındaki hazire alanındadır. 
Avluda kitabeli bir de çeşme 
mevcuttur. 

Timurtaş Paşa Külliyesi. Ft. Aysun Dönmez

Timurtaş Paşa Camii. Ft. Aysun Dönmez 

Timurtaş Paşa Mezarı. Ft. Aysun Dönmez



Ulu Cami

Atatürk Caddesi üzerindedir. 
Yıldırım Bayezid tarafından 
1396-1400 tarihinde inşa 
ettirilmiştir. Bir rivayete göre 
Yıldırım, çıkacağı seferde başarılı 
olursa şehre 20 cami yapmayı 
düşünür fakat seferden başarıyla 
döndükten sonra 20 ayrı cami 
yaptırmaktansa, 20 kubbeli bir 
cami yaptırmaya karar verir ve 
böylece Ulu Cami vücut bulur. 
Bursa’daki en büyük selatin 
camisidir ve ulu camilerin 
de en gelişmiş örneği olarak 
kabul edilir. Birbirine eşit dört 
ayakla dört bölüme ayrılmış 
ve her bölümde beş kubbeli 
mekân yapılarak toplamda yirmi 
kubbeye ulaşılmıştır. Kubbeler 
10,60m çapındadır ve birbirine 
her iki yönde sivri kemerlerle 
bağlanmıştır. Yalnız orta sahının 
cümle kapısından sonraki ikinci 
kubbesi açık bırakılarak (aydınlık 
feneri), sonradan bir camekân 
ile kapatılmıştır. Bu kapatılan 
kısmın altında on altı köşeli bir 
şadırvan yer alır. Kuzey, doğu ve 

batı cephelerinden camiye giriş 
mümkündür. Kuzey cephesinin 
köşelerinde iki minaresi bulunur. 

Mihrabın süslemesi, Sultan 
Abdülmecid zamanında Bursa’ya 
sürülen ressam Tevfik Paşa 
tarafından yapılmıştır. Mihrap 
sekiz sıra mukarnaslı, köşeleri 
kum saatlidir. Genel görünüm 
olarak 14. yüzyıl etkisi görülse 
de, yazıları, süslemeleri, boya ve 
yaldızlarıyla 20. yüzyıl örneğidir. 
Eşsiz güzellikteki minberi Güneş 
Sistemi’ni betimler. Cami, İslâm 
dininde en yüksek mertebeli 
ibadethanelerin beşincisi olarak 
kabul edilmesinin yanı sıra, 
içerisinde yer alan birbirinden 
değerli hat tablolarıyla âdeta bir 
hat müzesini andırır. Bursa’nın 
muhakkak görülmesi gereken 
simgelerinden biridir. 
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Ulu Cami. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Ulu Cami. Ft. Hakan Aydın

Ulu Cami. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Ulu Cami Minberi: Adeta, 
göğü indirip yere, giydirmişler 
minbere…
Ulu Cami’nin minberi, abanoz 
ağacından, kütük kündekâri 
işçiliği ile yapılmıştır. Hiç 
çivi kullanılmamıştır. Yapım 
tarihi 1399’dur. Minberin çıkış 
merdiveninin sağ tırabzanının 2. 
dikey kemeri üzerinde bu güzide 
eserin ustasının adı yazılıdır. 
Süsleme motiflerine uygun bir 
sülüsle yazılmış olan bu yazıda, 
ustanın “Devaklı Abdülaziz Oğlu 
Mehmed” olduğu kaydedilmiştir. 

Usta, minberin doğu cephesine 
ana tema olarak 9 gezegeni 
ile birlikte Güneş Sistemi’ni 
yerleştirmiştir. Her biri küresel 
motifler halinde, olabildiğince 
ölçülü ve mukayeseli olarak, 
durması gereken yerlere 
konuşlandırılmıştır. Üstelik, 

ilk 8 gezegen sağ taraftaki 
üçgen düzlemde, birlikte, 
1 gezegen ise, sol taraftaki 
dikdörtgen düzlemde, tek 
başınadır. O, Plüton’dur. 
Günümüz bilimsel verilerine 
göre de Güneş Sistemi’nde ilk 
sekiz gezegen bir düzlemde 
dolanır; Plüton ise, tek başına 
farklı açıyla, farklı bir düzlemde 
dolanmaktadır. Sanatçı, 
gök cisimlerini büyüklük ve 
Güneş’e uzaklıklarına göre 
yerleştirmiştir. Güneşi de, 
ortasına bir küre kondurulmuş 
9 damlacıklı bir döner kurs 
halinde motife edip olması 
gereken yere kondurmuştur. 
Güneş Sistemi’nin arka alanına 
yıldızları, ara detaylarına 
kuyruklu yıldızları serpiştirmiş, 
bu yıldızları da 4 renk sedef 
kakma ile detaylandırmıştır. 
Usta, kütük kündekârilerin 
yüzey birleşimlerini kalın kesme 
çıtalarla öylesine birleştirmiştir 
ki, bunlarla gezegenlerin 
yörüngelerini eskizlemiştir. 

Minberin batı cephesinde 
de, evrenin galaksi düzeni 
yerleştirilmiştir. Kuyruklu 
yıldız formatları, yalnızca 
Güneş Sistemi’nin bulunduğu 
doğu cephede yer almakta; 
batı cephesinde ise, hiç 
bulunmamaktadır. 

Ulu Cami. Ft. Hakan Aydın

Ulu Cami Minberi. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



102-103

Vaiziye (Mahkeme) 
Medresesi

Ulu Cami’nin batısında yer 
alan medrese, Yıldırım Bayezid 
döneminde (1389-1402) 
yaptırılmıştır. Revaklı bir avlu 
çevresinde 21 hücre, üzeri kubbeli 
bir dershane, doğusunda kubbeli 
birkaç oda ve ana yapıyı kuşatan 
37 dükkândan oluşmaktadır. 
Beden duvarları tuğla ve moloz 
taş örgülüdür. Günümüzde 
çeşitli esnaflar tarafından 
kullanılmaktadır. 

Yeraltı Mezarı (Helenistik) 

Geyve Han’ın kuzeyinde yer 
almaktadır. 1958 senesindeki 
çarşı yangından sonra Bursa’nın 
yeniden planlanması için 
danışmanlık yapan İtalyan 
mimar ve şehir plancısı Profesör 
Luigi Piccinato ve ekibi, yangın 
öncesindeki durumun tespiti için 
kazı çalışmaları da yapmıştır. 
Kazılarda yer yer 2,5 m derinliğe 
inilmiş ve bölgenin 3 kez yangın 
geçirdiği görülmüştür. Bu 
çalışmalar esnasında bir Bitinya 
mezarı bulunmuştur. Mezar, çarşı 
alanının tarihinin Osmanlı dönemi 
ile sınırlı olmadığını, Helenistik 
döneme kadar dayandığını 
göstermektedir. Buluntular Bursa 
Arkeoloji Müzesi’ndedir. 

Bölgede görülebilecek 
diğer yerler:

Acem Reis Camii (15. yüzyıl), 
Acemler (Reyhan) Mescidi 
(15. yüzyıl), Ahmet Dai Camii 
(1471), Ahmet Paşa Fenâri 
Camii (15. yüzyıl), Akbıyık 
(Şemseddün Ahmed) 
Türbesi (15. yüzyıl), Aynalı 
Hoca Tabib Camii (15. yüzyıl), 
Bedreddin (Hafsa Sultan) 
Camii (1443), Bekir Dede 
Türbesi ve Zagefranlık 
Mescidi, Boyacıkulluğu 
Köprüsü (15. yüzyıl), Davut 
Paşa Mescidi (16. yüzyıl), 
Daye Hatun (Taya Kadın) 
Camii (1426), Ebu İshak 
Camii (14. yüzyıl), Enbiya 
(Veled-i Enbiya) Mescidi 
(14. yüzyıl), Hüsamettin 
Bursevi Tekke Mescidi ve 
Türbesi (1614), Kadı Hamamı 
(Perşembe Hamamı - 
Hamam-ı Atik) (15. yüzyıl), 
Karakadi Camii (15. yüzyıl), 
Nalıncılar Hamamı (1389), 
Pars Bey (Şehreküstü) 
Camii ve Pars Bey Türbesi 
(15. yüzyıl), Reyhan Paşa 
Hamamı (15. yüzyıl), 
Selçuk Hatun Camii (1450), 
Setbaşı (Karaçelebizade) 
Camii (16. yüzyıl), Setbaşı 
Köprüsü, Simkeş Mescidi 
(15. yüzyıl sonları veya 16. 
yüzyıl başları), Tavuk Pazarı 
Hamamı (15. yüzyıl), Tuz 
Pazarı Cami (15. yüzyıl), 
Veled-i Saray Camii (15. 
yüzyıl), Yeni Bezzaz (Reyhan) 
Mescidi (15. yüzyıl), Yiğit 
Cedid Camii (15. yüzyıl), Yiğit 
Köhne Camii ve Mezarı (15. 
yüzyıl)

Yeraltı Mezarı. Ft. Aysun Dönmez
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Yeşil Külliye ve Çevresi

Çelebi Sultan Mehmed, 
külliyesini, Yıldırım Külliyesi ile 
şehir merkezi arasına, ovaya 
hâkim bir noktaya inşa ettirmiştir. 
Günümüzde bu bölge külliyenin 
adıyla “Yeşil” olarak anılır. 
Yıldırım Bayezid’in ölümünden 
sonra yaklaşık 11 yıl süren fetret 
devrinin sona ermesiyle, 1413 
yılında yapımına başlanan külliye, 
1419 yılında tamamlanmıştır. 
Tebrizli ustaların çini ve mermer 
işçiliği sırlarla gizlidir sanki 
ve Osmanlı’nın Fetret Devri 
sonrası şahlanışının nişanesidir 
Yeşil Külliye. Taşıdığı tarihî, 
mimarî ve sanatsal değerler 
açısından sadece Bursa’nın 
değil, Türkiye’nin sembollerinden 
biri olan Yeşil Türbe buradadır 
ve başlı başına bu yapı dahi bu 
bölgeye gelmeniz için güçlü 
bir sebeptir. Yeşil’de yürürken 
tarihî eserlerin yanı sıra sanat 
atölyeleri, hediyelik eşya 
dükkânları, eski Bursa evleri, 
tatlıcılar, şekerlemeciler ve 
antikacılar göreceksiniz. Külliye, 
Tarihi Çarşı & Hanlar Bölgesi’ne 
yürüyüş mesafesindedir. 

Bölgeden bir hikâye: Osman 
Hamdi Bey’in Kaplumbağa 
Terbiyecisi Tablosu

Osman Hamdi Bey arkeolog, 
müzeci ve ressamdır. İlk 
Türk arkeologu kabul edilir 
ve çağdaş Türk müzeciliğinin 
kurucusudur. Ünlü Türk sanatçı, 
Yeşil Cami’yi konu alan pek çok 
resim yapmıştır. “Kaplumbağa 
Terbiyecisi” adlı eserlerinin 
dekoru da Yeşil Cami’nin üst 
katındaki Hünkâr mahfilidir. 
Resimlerin 1906 ve 1907 
tarihlerinde yapılmış iki farklı 
versiyonu bulunur. Bu eserlerdeki 
derviş, sanatçının kendisidir. 
Osman Hamdi bazı kaynaklara 
göre bu eserlerde kendi iş 
yapma alışkanlığıyla, astlarının 
iş yapma tutumunu betimliyor; 
bazı kaynaklara göre ise birlikte 
çalıştığı insanların çalışma 
alışkanlıklarına gönderme yapıyor. 
Bunun yanı sıra tablo, geri kalmış 
bir toplumu çağdaşlaştırmaya 
çalışan bir aydının yorgun 
hâlini anlattığı şeklinde de 
yorumlanmıştır. Resimdeki 
kaplumbağaların, Lale Devri’ndeki 
Sadabad eğlenceleri sırasında, 
hava karardıktan sonra sırtlarına 
mum dikilerek serbest bırakılan 
kaplumbağalara gönderme 
olduğu öne sürülür.

Yeşil Cami’nin hünkâr mahfili. Ft. Hakan Aydın

Yeşil Cami’nin hünkâr mahfili. Ft. Hakan Aydın

İstanbul Pera Müzesi Koleksiyonu



Nasıl gezelim

Kent Müzesi’nin hemen yanından 
kalkan Teleferik dolmuşları sizi 
Eşrefler Caddesi’ne ulaştırır. 
Bu caddeyi kesen 8. Okul Sokak 
girişinde inip aşağı yürüdükten 
sonra, yol bitiminde sola dönerseniz 
Balabancık Kalesi’ni, sağa 
dönerseniz Molla Arap Camii ve 
Mezarı’nı görebilirsiniz. Çoban Bey 
Sokak’a girip yol bitiminde sola 
dönerseniz de, dingin bahçesiyle 
Çoban Bey Türbesi karşınıza 
çıkacaktır. Türbeden ileri doğru 
yürüyüp Park Sokak ve Fabrika 
Sokak’ı takip ederseniz, bu yol sizi 
Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi ve 
Umur Bey Hamamı’na götürecektir. 
Müzenin kafeteryası mola vermek 
için eşsiz bir mekândır. Umur Bey 
Camii ve Türbesi müzeye giden 
sokağın devamındadır. Caminin 
karşısındaki 5. Umurbey Sokak’a 
girip yol bitiminde aşağı doğru 
ilerlerseniz, Namazgâh Caddesi’ne 
ulaşacak ve Ermeni Kilisesi’ni 
fark edeceksiniz. Caddeden yukarı 
doğru ilerlediğinizde Şabaniye 
Tekkesi’ni görebilirsiniz. Caddeyi 
takip edip meydana vardığınızda 
tam karşınızda göreceğiniz minare, 
Namazgâh Sofu Mehmed Efendi 
Camii’dir ve açık namazgâh da 
hemen bu caminin yanındadır. 
Her ikisi de Namazgâh Parkı’nın 
sınırları içerisinde bulunur. 
Meydandan Çelebi Mehmed 
Caddesi’ni takip ederseniz bu yol 
sizi Yeşil Külliye’ye götürecektir. 
Ara sokaklardan gezerek ilerlemek 

isterseniz, Namazgâh Parkı’nın 
giriş kapısının tam karşısındaki 
sokaktan yol bitene kadar ilerleyin 
ve sonra sağa, 3. Yan Sokak’a 
dönün. Bahçesinde eski mezarların 
bulunduğu yapının önünden 
geçerek Şıble Camii’ne kadar 
yürüyebilirsiniz. Karşınıza çıkacak 
yol Emirsultan Caddesi’dir ve bir 
sonraki bölümde anlattığımız 
Emir Sultan Külliyesi sağınızda, 
Yeşil Külliye de solunuzda kalır. 
Hoca Taşkın Camii, Bayezid Paşa 
Camii, devlet Hatun Türbesi ve 
Meydancık Camii’ne de gitmek 
isterseniz, Şıble Camii’nin karşı 
çaprazındaki 2. Taşkın Sokak’ı 
takip edebilirsiniz. Son durak olan 
Meydancık Camii, Yıldırım Külliyesi 
ve Çevresi bölümünde anlattığımız 
Tatarlar Köprüsü’nün de bulunduğu 
meydandadır. 
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Yeşil Külliye

Çelebi Sultan Mehmed
Babası: Yıldırım Bayezid
Annesi: Devlet Hatun
Doğumu: 1379 
Ölümü: 26 Mayıs 1421
Saltanatı: 1413-1421

Bir anlamda Osmanlı’nın 
ikinci kurucusu olarak 
nitelendirebileceğimiz Çelebi 
Mehmed, eğitimini Bursa Bey 
Sarayı’nda tamamlamış, ardından 
babası Yıldırım Bayezid tarafından 
Amasya sancağına vali olarak 
tayin edilmiş, valiliği sırasında 
da devlet işlerini öğrenmiştir. 
Babası Yıldırım’ın Timur’a karşı 
kaybettiği savaştan ve ölümünden 
sonra devlet 11 yıllık fetret 
devrine girmiş, sonunda Çelebi 
Mehmed padişah olmuştur. 
Saltanatı boyunca 24 muharebeye 
katılmıştır. Anadolu’da birliğin 
kurulması için başta kardeşleri 
Süleyman Çelebi ve Musa Çelebi 
olmak üzere çevresindekiler 
ile önemli bir mücadele 
vererek birliği tam olarak 

Ne yiyelim, ne içelim,       
ne alalım: 

Bölge; kimi Bursa ovasına 
hâkim bir konumda olan, kimi 
sokak aralarında işletilen 
lokanta, kebapçı, fırın, pastane, 
büfe, çay ocağı ve kafeteryalarla 
doludur. Vaktiniz darsa, yerel 
pastane ürünlerinden alıp 
Yeşil Cami’nin avlusundaki 
ulu ağaçların gölgelendirdiği 
banklarda atıştırarak, bir yandan 
da yapının zarafetini, ihtişamını 
seyredebilirsiniz. Tofaş Anadolu 
Arabaları Müzesi’nin parkın 
içindeki kafeteryası da

yazın yemyeşil bahçesi, 
kışın da şömineli ortamıyla 
benzersiz bir mekândır. 
Yeşil Cami’nin çevresindeki 
asırlık çay bahçeleri ve tarihi 
dokusuyla bütünleşmiş 
yemek salonlarından da 
faydalanabilirsiniz. 

Yeşil Türbe çevresinde 
bulunan eski Bursa evlerindeki 
hediyelik eşya dükkânlarında, 
yerel hediyelik ya da hatıra 
eşyalar bulmak mümkün. 
Külliye civarındaki eskiciler ve 
antikacılarda da özgün eşyalar 
bulunur. 



sağlamıştır. 1414’de Karaman’a 
sefer düzenlemiş, ardından 
Candaroğulları Beyliği’ni Osmanlı 
topraklarına katmıştır. 1415’de 
Venediklilerle ilk deniz savaşı 
yapılmıştır. 1416 ve 1417 yıllarında 
Avrupa’ya akınlar düzenlenmiş, 
1419’da Tuna Nehri tekrar 
geçilmiş, 1420’de Eflak Voyvodası 
muharebede öldürülmüştür. 

Çelebi Sultan Mehmed 26 
Mayıs 1421 yılında 42 yaşında 
Edirne’de vefat etmiştir. Naaşı, 
Bursa’ya getirilerek Yeşil Türbe’ye 
defnedilmiştir. Tam teşekküllü 
bir yaşam alanı olarak planlanan 
külliyesinin bünyesinde cami, 
türbe, medrese, imaret, han, 
hamam ve çarşı yer almaktaydı. 
Han günümüze gelememiştir. 
Medrese ise Türk İslam 
Eserleri Müzesi olarak hizmet 
vermektedir.  Külliye, UNESCO 
Dünya Mirası listesindedir.

Yeşil Cami
1419-1420 tarihinde inşa 
ettirilmiştir. Mimarı, sarayda 
sanat örgütünün de başında 
olan Vezir Hacı İvaz Paşa’dır. 
Cami yapımında, aralarında 
Tebrizlilerin de bulunduğu beş 

sanatçı çalışmıştır ve beşinin de 
kitabesi bulunmaktadır. Nakışları, 
Lâmi Çelebi’nin dedesi Nakkaş 
Ali bin İlyas Ali tarafından 1424’de 
(hicri 827) tamamlanmıştır. 
Bezeme ve tezyinatları II. Murad 
döneminde tamamlanan camide 
taş, ahşap, alçı ve kalem işi ile her 
türlü süs kullanılmıştır. Camiye 
ayrı bir güzellik ve özellik katan 
çini işlemeleri Mecnun Mehmed 
adında bir sanatkâr tarafından 
yapılmıştır. 

Cami, Orhan ve Muradiye 
külliyelerinde örneği görülen 
taş-tuğlanın birlikte kullanıldığı 
Selçuklu mimari özelliğini 
yansıtmaz. Duvarları kesme taş 
ile örülerek dışı, dönemi itibariyle 
değer verilen pembe mermerlerin 
de yer aldığı mermer tabakalar 
ile kaplanmıştır. Ters T 
plânlı (misafirhaneli-zaviyeli) 
camilerdendir. İki katlıdır. Ardı 
sıra iki kubbeli mekân, yanlarında 
kubbeli birer oda ve köşelerde 
yer alan ve genel kullanım için 
yapılmış birer odadan meydana 
gelir. Odaların kıble duvarlarında 
alçı işçiliği ile yapılmış raflar ve 
ocak yer almaktadır. Asıl ibadet 
alanı iki kademelidir. 
Caminin yüksek mihrabı kayda 
değer nadide eserlerdendir. 
İslami ahlâk kurallarını 
içeren ayet ve hadislerle 
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Yeşil Cami ve Türbe’nin kubbeleri, arkada Katırlı Dağları. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Yeşil Cami. Ft. Hakan Aydın.
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zenginleştirilmiş Anadolu 
Selçuklu tarzı taç kapısı ve 
göz alıcı mermer işçiliği ile 
pencereleri, yapının diğer 
görülmeye değer bölümleridir. 
Pencere parmaklıklarından 
güneydeki iki tanesi bronz olup 
altın kaplamalıdır. Minareleri 
kapsamlı onarımlar geçirmiştir. 
Evliya Çelebi Seyahatname’sinde 
camiyi anlatırken minarelerinin 
çinilerle kaplı olduğundan 
bahseder. 

Hünkâr mahfili ikinci katın 
içe bakan orta kısmındadır. 
Çini ve altın süslemelidir. 
“Bölgeden bir hikâye” başlığı 
altında da bahsettiğimiz gibi 
ünlü Türk ressam Osman 
Hamdi, Kaplumbağa Terbiyecisi 
tablosunda bu mekânı 
resmetmiştir. 

Yeşil Türbe
1421 yılında, Yeşil Camii’nin 
güneyine, bizzat Çelebi Sultan 
Mehmed tarafından inşa 
ettirilmiş, sultanın ölümünden 40 

gün önce yapımı tamamlanmıştır. 
Külliyenin en tanınmış yapısıdır. 
Sadece Bursa’nın değil, ülkemizin 
sembollerindendir. Dışının 
tamamen çini kaplı olması 
açısından bir örneği daha yoktur. 
Mimarı camiyle aynıdır; Hacı İvaz 
Paşa’dır. 

Türbenin bodrumu da mevcuttur 
ve naaşlar, girişi doğu tarafında 
olan ve şu anda kapalı durumda 
bulunan bodrum kattadır. 
Türbede 9 mezar bulunur. 
Edirne’de vefat ettikten sonra 
Bursa’ya getirilerek türbesine 
defnedilen Çelebi Sultan 
Mehmed’e ait sandukanın yanı 
sıra oğulları Mustafa (öl.1423), 

Yeşil Cami. Ft. Hakan Aydın

Yeşil Cami. Ft. Aysun Dönmez

Yeşil Türbe. Ft. Aykut Güngör



Mahmud (öl.1428) ve Yusuf 
(öl.1428) ile kızları Selçuk Hatun 
(öl.1485), Hafsa Sultan, Ayşe 
Hatun ve Sitti Hatun ile sütannesi 
Daye Hatun’a ait çinili sandukalar 
yer almaktadır. 

İç duvarları eşsiz güzellikte 
turkuaz çiniler ile kaplanan 
türbenin ceviz ağacından oyma 
ahşap kapısı da gerçek bir 
sanat eseridir. Kapı yanları, 
kemeri ve söveleri mermerden 
yapılmıştır. 1855 yılında hasar 
gören giriş, daha sonra horasan 
ile sıvanarak tamir edilmiştir. 
Tacı tezhip süslemeli olan 
çinili mihrabı, kendisini bu 
güne kadar getirebilen sayılı 
şaheserlerdendir. Mihrabın 
içindeki mum süslemelerinin 
birinin altında Allah, diğerinin 
altında Muhammed yazılıdır. Dış 
yüzeyi kubbeye kadar yine turkuaz 
çiniler ile kaplı olan türbenin bir 
zamanlar kubbesinin de aynı 
şekilde kaplanmış olduğu çeşitli 
rivayetlerde ifade edilir. Hiç 
bozulmadan günümüze kadar 
gelen çinilerin bulunduğu özgün 
duvar, giriş kapısının solunda yer 
alır.

Türbe bünyesinde hafızlar, maaşlı 
dua okuyucular ve aralarına 
kadınların da olduğu, belli 
duaları okumakla görevli kişiler 
bulunmaktaydı. Bunların yanında 
türbeyi her daim bekleyen 

ve temizliğinden de sorumlu 
olan türbedar mutlak surette 
mevcuttu.

Türbenin bahçesinin doğusunda 
ve kuzeyinde Osmanlı Devleti’nde 
görev yapmış kâtip, vezir, vali 
ve mezar taşlarında adları 
tam olarak okunamayan bazı 
kişilerin defnedildiği 11 mezar 
bulunmaktadır. Birinin mezar taşı 
yoktur. 
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Yeşil Türbe. Ft. Hakan Aydın

Yeşil Türbe’de bir niş. Ft. Aykut Güngör
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Yeşil Türbe. Ft. Hakan Aydın.



Yeşil (Sultaniye) Medresesi - 
Türk İslam Eserleri Müzesi
Sultaniye Medresesi olarak 
adlandırılan yapı, külliye 
bütünü içerisinde Çelebi Sultan 
Mehmed tarafından 1419 
yılında yaptırılmıştır. Medrese, 
dikdörtgen bir orta avlu ile 
doğu, batı ve kuzeyinde revaklı 
mekânlardan oluşmaktadır. 
14 odalıdır. Yapı içerisinde 
birçok çini ve ahşap işçilik göze 
çarpmaktadır. Günümüzde 
medrese binası bünyesinde büyük 
bir dershane, biri müderris odası 
olmak üzere 13 adet oda ile bir 
adet tuvalet bulunmaktadır. 

Çeşitli yıllarda tamirat gören 
medrese, 1923 yılında müze 
olarak işlevlendirilmiştir. Bir 
dönem bu işlevine ara verilmesine 

karşın 1975 yılından beri tekrar 
Türk İslam Eserleri Müzesi 
olarak kullanılmaktadır. Müzede 
12. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar 
maden, keramik, ahşap işleme, 
silah, el yazması kitaplar, İslâmî 
sikke, kitabeler ve etnografik 
malzemeler teşhir edilmektedir. 
Bahçesinde farklı yerlerden sergi 
amaçlı olarak getirilen mezar 
taşları bulunmaktadır. 

Yeşil İmaret (Aşevi)

Çelebi Sultan Mehmed tarafından 
yaptırılmıştır. Ekmek dâhil olmak 
üzere her türlü ihtiyaca cevap 
verilmekteydi. Medrese talebeleri 
başta olmak üzere tüm ihtiyaç 
sahipleri sıcak yemekle karınlarını 
doyurmaktaydılar. Sultanın cuma 
günleri buraya geldiği ve bizzat 
yemek dağıttığı rivayet edilir. Yapı, 
20. yüzyıl başlarına kadar işlevini 
sürdürmüştür. 

2000-2002 yılları arasında 
restorasyon çalışmaları yapılmak 
suretiyle uzun yıllar kafeterya 
işlevi ile özel şahıslar tarafından 
işletilmiştir. Günümüzde Bursa 
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Türk İslâm Eserleri Müzesi’nin (Yeşil Medrese) avlusu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Yeşil İmaret. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Türk İslâm Eserleri Müzesi (Yeşil Medrese). 
Ft. Hakan Aydın.
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Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar 
Genel Müdürlüğü işbirliği ile 
aşevi olarak hizmete açılmıştır. 
Osmanlı Vakıf kültürünün önemli 
bir öğesi olan imaret yapısında 
ihtiyaç sahiplerine üç öğün 
ücretsiz yemek dağıtılmaktadır.

Yeşil Hamam
Vakfiyesinde olmamasına karşın 
külliyeyi tamamlayıcı yapılardan 
birsidir. Kesin olmamakla birlikte 
Fatih Sultan Mehmed devrinde, 
türbedar Köse Ali Paşa ya da 
Sofu Bedreddin tarafından, 1485 
yılında yaptırıldığı belirtilmektedir. 
Köse Hamamı olarak da 
adlandırılmıştır. Tek hamam 
sınıfından olan yapının soğukluk 
bölümünün üzeri bir büyük kubbe 
ile örtülmüş, ortasına sekizgen 
havuz yapılmıştır. Sıcaklık 
bölümünde sekiz adet kurna ve 
bunların aralarında halvet odaları 
mevcuttur. Hamam günümüzde 
özel mülkiyettedir. 

Balabancık Kalesi

Balabancık Caddesi üzerindedir. 
Osman Gazi, Bilecik, İnegöl, 
Sakarya ve Yenişehir’i aldıktan 
sonra Bursa’ya yönelmiştir. Sarp 
kayalıklarla çevrili Bursa Kalesi 
kolay alınamayacağı için, biri 
kentin doğusundaki tepede, diğeri 
de kentin batısındaki kaplıcaların 
yakınında olmak üzere, havale 
kulesi denilen iki gözetleme yeri 
yapmış ve giriş-çıkışları kontrol 
ederek kenti ablukaya almıştır. 
Kale komutanı olarak doğudakine 
Balaban Bey, batıdakine de 
Gazi Aktimur atandığı için, 
havale kuleleri onların adlarıyla 
bilinmektedir. Balabancık 
Hisarı günümüze ulaştığı 
kadarıyla onarılarak koruma 
altına alınmıştır. Bursa’nın fethi 
şenlikleri kapsamında bazı 
törenler Balabancık Hisarı’nda 
yapılmaktadır. 

Molla Arap Camii ve 
Mezarı 

Uludağ eteklerinde, Bursa’nın 
fethine katkı sağlayan iki uç 
kaleden biri olan Balabancık 
Kalesi’nin yer aldığı Balabancık 
Caddesi üzerindedir. Caminin 
beden duvarlarının inşasında üç 
sıra tuğla ve bir sıra moloz taş 
kullanılmıştır. Cami, Bursa’ya 
Halep’ten gelmesinden dolayı 
Molla Arap adı ile anılan kişi 
tarafından yaptırılmıştır. Bu 
kişi üç Osmanlı padişahının; 
II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim 
ve Kanuni Sultan Süleyman’ın 
yakınlarında olmuş, seferlerine 
katılmış, askerlere cihat yolunda 
vaazlar vermiş ve bu padişahların 
meclisinde sıkça bulunmuş 
değerli bir ilmi kişidir. 1526 
yılında Kanuni Sultan Süleyman 
ile birlikte Macaristan seferine 
katılmış ve sefer dönüşü Bursa’ya 
dönerek 18 Ağustos 1531’de vefat 
edene kadar Bursa’da yaşamıştır. 
Bursa’da yaptırmaya başladığı 
dokuz kubbeli camisinin inşaatını 
bitiremeden 70 yaşında vefat 
ettikten sonra, inşaatı sürmekte 
olan camisinin haziresine 
defnedilmiştir. 

Çoban Bey Türbesi

Umurbey Mahallesi’nde, Çoban 
Bey Sokak’tadır. Türbe 14. yüzyıl 
başlarında Orhan Bey’in oğlu 
Çoban Bey adına yaptırılmıştır ve 
yanında 4 adet daha mezar vardır. 
6.45m x 6.45m ebatlarında kare 
planlıdır. Üzeri kubbe ile örtülü 

Molla Arap Camii. Ft. Hakan Aydın



olan türbenin duvarları moloz taşı 
ve tuğla ile örülmüştür. Hemen 
yanında Çoban Bey Mescidi’ne ait 
kalıntılar bulunur. 

Tofaş Anadolu Arabaları 
Müzesi

Umurbey Mahallesi’nde atıl 
vaziyetteki eski ipek fabrikasının 
Tofaş’a tahsisi ile 17.000 m2lik 
alana kurulmuş olan müze, 28 
Haziran 2002 tarihinden beri 
ziyarete açıktır. Bursa’daki 
araba sanayinin 2600 yıl 
öncesine dayanan geçmişine 
ışık tutar. Müzede, tekerleğin 
icadıyla başlayan ve günümüz 
otomobillerinin üretimine kadar 
uzayan süreç kronolojik bir temayla 
aktarılmakta, Bursa’da otomotiv 
sanayinin gelişim temelleri gözler 
önüne serilmektedir. 

Müzenin adeta botanik parkı 
andıran bahçesinin içerisinde 
350 çeşit bitki yaşamını 
sürdürür. Birçoğu endemik bitki 
yelpazesinde yer alan bu çeşitlilik, 
şehir merkezinde harika bir 
atmosfer yaratmıştır. Müzenin 
binasından bağımsız olarak 
parkın içinde hizmet veren bahçeli 
ve şömineli kafeteryası öğle ve 
akşam yemekleri için ideal bir 
mekândır. Kafeterya da müze gibi 
pazartesi günleri kapalıdır.  

Umur Bey Hamamı

Müze kompleksi içinde yer alan 
diğer bir önemli yapı, 1430 tarihli 
Umurbey Hamamı’dır. 20. yüzyıl 
başlarına kadar hamam olarak 
kullanılmıştır. Tek hamam 
sınıfında yaptırılan yapının 
duvarları 2 sıra tuğla, 2 sıra 
kesme taş ile örülüdür. Soğukluk 
ve sıcaklık bölümlerinin üzeri 
kubbe ile örtülüdür ve sıcaklık 
bölümünün içerisinde iki eyvan 
ile dört halvet odası bulunur. 
Son zamanlarında harabeye 
dönen yapı, restore edilerek 
müzeye dâhil edilmiş ve Tofaş 
Sanat Galerisi olarak işlevli hâle 
getirilmiştir.

Umur (Omur) Bey Camii ve 
Türbesi

Tofaş Anadolu Arabaları 
Müzesi’nin hemen yanında 
yer alır. Cami, Çelebi Mehmed 
döneminde Anadolu beylerbeyi, 
II. Murad zamanında vezir 
olan Umur Bey tarafından, 
1455 yılından önce, zengin bir 
kütüphane ile birlikte 

114-115

Çoban Bey Türbesi. Ft. Hakan Aydın

Umur Bey Hamamı. Ft. Hakan Aydın

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’nin bahçesi.    
Ft. Hakan Aydın

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi. Ft. Aysun Dönmez
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Bursa Rehberi

yaptırılmıştır. Caminin haziresinde 
yer alan türbe 4,60m x 4,60m 
ebatlarında kare planlıdır ve 
duvarları tuğla ile örülmüştür. 
İçerisinde güzel taş işçiliği ile 
Umur Bey’in sandukası yer 
almaktadır. Türbenin üzeri kurşun 
kaplı kubbe ile örtülüdür. 

Umurbey İpek Üretim ve 
Tasarım Merkezi

Umurbey Mahallesi’nde, Tofaş 
Anadolu Arabaları Müzesi’nin 
arkasında, 6. Park Sokak’tadır. 
1940’lı yıllarda dokuma fabrikası 
olarak yapılmış, 2015 yılında 
tescilli binaları ve çınar ağaçları 
ile kültürel ve sosyal tesise 
dönüştürülmüştür. Merkezde 
dokuma tezgâhları, ipek müzesi 
sergisi ve bilgilendirme panoları 
görülebilir. 

Ermeni Kilisesi

Namazgâh Caddesi ile Akdemir 
Sokağı’nın kesiştiği köşededir. 
Cumhuriyet öncesinde Ermeni 
azınlığın yoğun yaşadığı Setbaşı 
Mahallesi’nin kilisesiydi. Kurtuluş 
Savaşı sonrası Ermenilerin ülkeyi 
terk etmesinin ardından özel 
mülk olup bir süre tütün deposu 
olarak kullanılmışsa da, daha 
sonra boşaltılmıştır. Doğu-batı 
doğrultusunda dikdörtgen bir 
alana oturmakta olan kilise, depo 
olarak kullanıldığı dönemde 
gerçekleştirilen değişikliklerle 
özgün özelliklerini yitirmiştir. 
Yapıldığı tarih ve yaptıranı 
bilinmemektedir. 

Şabaniye Tekkesi (Hacı 
Şevki Efendi) Geleneksel 
El Sanatları Merkezi

Namazgâh Caddesi üzerinde yer 
alan tekke, Kabakçı Müftüönü 
Camii’nin karşısındadır. Yeşil 
Cami’de imamlık yapmış Hacı 
Şevki Efendi, ikâmet ettiği eve 
yaptığı ilaveler ile 1852 yılında 
bu tekkeyi kurmuştur. Tekke, 
yakın zamanda restore edilmiş, 
geleneksel el sanatları merkezi 
olarak kullanılmaktadır.

Namazgâh ve Sofu 
Mehmed Efendi Camii

Namazgâh Caddesi’nden yukarı 
çıktığınızda karşınıza çıkacak 
olan aynı adlı parkın içindedir. II. 
Murad döneminde yaptırılmıştır. 
Türkiye’nin en güzel, en önemli 
açık namazgâhlarından biridir. 
Bayram, cuma günleri ve sefere 
çıkılırken namaz kılmak, dua 
etmek amacı ile yapılmıştır. Üstü 
açık, etrafı duvarla çevrilidir, kıble 
tarafında mermerden imal edilmiş 
mihrap ve minber bulunmaktadır. 
Hemen yanındaki Sofu Mehmed 
Efendi Camii 1375-1400 tarihleri 
arasında yaptırılmıştır. Ahşap 
tavanlı, çatılı ve kiremit örtülüdür. 
Duvarlar üç sıra tuğla, bir sıra 
moloz taş ile örülmüştür. Minaresi 
eski ve orijinaldir. Sofu Mehmed 
Efendi’nin türbesi, caminin 
bitişiğindedir. 

Bölgede görülebilecek diğer 
yerler: Bayezid Paşa Camii 
(15. yüzyıl), Devlet Hatun 
Türbesi (15. yüzyıl), Hoca 
Taşkın Camii (15. yüzyıl), 
Meydancık Camii (15. yüzyıl) 
ve Eskiciler Çarşısı

Umur Bey,  Camii ve Türbesi. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Şabaniye Tekkesi Geleneksel El Sanatları 
Merkezi. Ft. Hakan Aydın
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Bursa Rehberi

Emir Sultan Külliyesi ve 
Çevresi

Bursa’nın doğusunda, şehre 
hâkim bir tepededir. Yeşil, Yıldırım 
ve Muradiye külliyelerinde 
olduğu gibi bu bölge de Emir 
Sultan Külliyesi’nin adını taşır. 
Külliye; cami, derviş hücreleri, 
tekke ve müştemilâtı, imaret, 
türbe, Hundi Hatun’un yaptırdığı 
hamam, Çelebi Mehmed’in 
torunu Hatice Hatun’un yaptırdığı 
mektep ile Cezerî Kasım 
Paşa’nın yaptırdığı medrese 
binalarından oluşuyordu. 18. 
ve 19. yüzyıllarda bunlara, 
muvakkithane (İçinde namaz 
vakitlerini doğru bir şekilde 
belirlemekle görevli, şahıslar ve 
bunların kullandığı çeşitli araç 
ve saatlerin bulunduğu yer) ve 
kütüphane ile caminin güney 

ve batı yönlerindeki çeşmeler 
eklenmiştir. Orhan, Yeşil, Yıldırım 
külliyelerine ve Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi’ne yürüyüş 
mesafesindedir. 

Bölgeden bir söylence: 

Yıldırım Bayezid savaşa gider. 
Emir Sultan Yıldırım Bayezid’in 
damadı olduğu için Bursa’dan 
ayrılmaz. Bu duruma Yıldırım 
Bayezid’in karısı ve Emir 
Sultan’ın kızı çok içerlenir. Eşi, 
Emir Sultan’a “sana yakışıyor 
mu? Babam harp meydanında 
savaşıyor sen buradasın” diye 
serzenişte bulunur. Emir Buhari 
de “hanım, bizim harbe gidecek 
zamanımız henüz gelmedi. 
Allah kısmet eder, izin verirse o 
zaman da gelecek” der. Birkaç 
gün sonra çadırında otururken 
çadırın bir ucunu kaldıran Emir 
Sultan karısına savaş meydanını 
gösterir. Bakarlar ki Yıldırım 
Bayezid ayağından yaralanmış, 
ordusu da yenilmek üzere. 
Emir Sultan karısına “şimdi 
Allah’ın izniyle babana yardıma 
gidiyorum” diyerek hanımının 
başörtüsünü alır ve ortadan 
kaybolur. Bu sırada savaş 
meydanında beyaz bir atlı belirir. 
Beyaz atlı savaşçı Emir Sultan, 
önüne çıkan düşmanı perişan 
eder. Kaybedilmek üzere olan 

savaş zaferle sonuçlanır. Evden 
çıkarken karısının başından 
aldığı başörtüsünü de Yıldırım 
Bayezid’in ayağına sarar ve 
ortadan kaybolur. Zafer dönüşü 
Bursa’ya gelen Yıldırım Bayezid 
ilk iş olarak damadı Emir Sultan’ı 
huzuruna çağırır. Hiddetle “ben 
senin gibi karısının koynundan 
çıkmayan zavallı bir damat 
istemiyorum, benim damadım 
savaş meydanında düşmanı 
perişan eden beyaz atlı gibi bir 
yiğit olmalıydı.” Emir Sultan 
“af edersiniz sultanım” diyerek 
beyaz atlının kendisi olduğunu 
açıklamaz. Orada bulunan 
Hundi Hatun babasının bacağına 
sarılı olan örtüyü hemen tanır. 
“Hayır baba” der; “bacağınızdaki 
çevreye bir bakar mısınız, o 
benim çevrem!” der. Padişah 
bacağındaki çevrenin kızına ait 
olduğunu görünce kendisine 
yardım edenin Emir Sultan 
olduğunu anlar, hemen yerinden 
fırlayarak Emir Sultan’ın elini 
öpmeye çalışır Emir Sultan “siz 
benim büyüğümsünüz, ben sizin 
elinizi öpeyim” der ve zaferlerin 
daim olmasını diler.

Emir Sultan Camii Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Nasıl gezelim

Atatürk Heykeli’nin hemen 
arkasından kalkan Piremir 
dolmuşları, Işıklar Askeri 
Lisesi’nin önünden geçer. 
Dolmuştan burada inerek lisenin 
yemen yanındaki Okul Sokak’tan 
girerseniz, minaresi görülen 
cami, sokağın devamındaki Pir 
Emir Sultan Camii’dir. Caminin 
karşısındaki sokaktan aşağı 
doğru ilerlediğinizde, yolun 
sonunda, solunuzda Abdal Musa 
Camii, sağda, caddeyi kesen 
2. Ülker Sokak üzerinde ise 
Hançerli Sultan Camii bulunur. 
Abdal Musa Baba Camii’nden 
aşağı doğru devam edip, yol 
bitiminde sağa dönüp, beş yol 
ağzına geldiğinizde, merdivenli 
yaya yolundan aşağı inerseniz, 
solunuzda cami, türbe, tekke 
ve hamamdan ibaret olan Emir 
Sultan Külliyesi’ni göreceksiniz. 
Fazlullah Paşa Mescidi de 
buradadır. Zeyniler Camii ve 
Haziresi ile Molla Hüsrev, Molla 
Hayali ve Abdüllatif Kutsi türbeleri 
Zeyniler Caddesi’in sağında; 
Davutkadı Kültür Merkezi, Hacı 
Seyfettin Camii ve İncirli Hamamı 
ise bu caddenin paralelindeki 
İncirli Caddesi üzerindedir. 

Ne yiyelim, ne içelim: 

Bölgede esnaf lokantaları, 
pideciler, börekçiler, 
pastaneler ve külliye 
civarında da çay bahçeleri 
mevcuttur. Emir Buhari Kültür 
Merkezi’nde hafif yiyecekler 
servis edilmektedir. Burada 
Emir Sultan Camii’ne karşı 
oturup külliyenin kadim 
dostları olan kuşların avluda 
yemlenmelerini ve caminin 
duvarındaki yuvalarında 
bulunan yavrularına yem 
götürmelerini seyredebilirsiniz. 

Emir Sultan Külliyesi

Emir Sultan
1368 yılında Buhara’da 
doğmuştur. Genç yaşta annesini 
ve babasını kaybeder. Hac 
vazifesini yerine getirdikten 
sonra Medine’ye yerleşerek 
baba mesleği olan çömlekçiliği 
sürdürür. Bir gece rüyasında Hz. 
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Muhammed’i görür ve peygamber 
kendisine Anadolu’ya gitmesini 
işaret eder. Kendisiyle birlikte üç 
adet kandilin gideceğini söyler 
ve kandillerin söndüğü yere 
yerleşerek orada irşat görevini 
yerine getirmesini ister. Ertesi 
gün bir kafile ile birlikte erkenden 
yola çıkan Emir Buhari, geçtiği 
güzergâhta önemli zatları ziyaret 
ede ede Bursa’ya kadar gelir. 
Gökdere’ye yakın bir yerde; bazı 
kaynaklara göre bir mağarada 
konaklar. Beraberinde gelen üç 
adet kandil Bursa’ya gelişinin 
üçüncü gününde tamamen söner. 
Bunun üzerine Emir Sultan ve 
beraberindekiler buraya yerleşir. 
Emir Buhari yerli halkla kısa 
sürede sıcak muhabbet kurar 
ve 22 yaşında iken Emir Sultan 
olarak anılmaya başlanır. Sultan 
Yıldırım Bayezid’in damadıdır. 
Yıldırım’ın Timur’a yenilgisi 
ve ölümü ile başlayan Fetret 
Devri’nde Emir Sultan ve 
üzerlerinde büyük sorumluluk 
olduğunun farkında olan ulema, 
durup dinlenmeden çalışmış, 
halkı bilinçlendirmiş, bir çatı 
altında toplanıp hareket etmeleri 
için çaba sarf etmişlerdir. Onların 
engin gayretleri neticesinde 
Osmanlı yeniden canlanarak 
şahlanmıştır. Emir Sultan, 
ardında binlerce sevenini 
bırakarak 1429 yılında Bursa’da 
vefat etmiş, adına yaptırılan 
türbeye defnedilmiştir. Cenaze 
namazını hastalığı nedeniyle 

ziyaretine gelen Hacı Bayram-ı 
Veli kıldırmıştır. Emir Sultan 
Bursa’da yaşadığı sürede 
dervişleri, sufileri ve bilginleri 
şehre davet ederek adeta bir 
sosyal dayanışma ve buluşma 
gerçekleştirmiştir. Her yıl 
düzenlenerek bir gelenek haline 
getirilen etkinlikler, ölümünden 
sonrada devam ettirilmiştir.

Emir Sultan Camii

Yıldırım Bayezid’in kızı, Emir 
Sultan’ın eşi, Hundi Fatma Hatun 
tarafından Emir Sultan adına 15. 
yüzyılda yaptırılmıştır. Adeta bir 
zarafet anıtıdır. Cami, asıl ibadet 
alanı olarak 15,20m x 15,20m iç 
ölçülerine sahiptir. İlk yapıldığı 
şekliyle tek kubbeli iken, 1507 
yılında avlu ve üç kubbeli revak 
eklenmiştir. Cami arka arkaya 
birçok kez yangınlara uğrayarak 
harap olmuştur. 1795 yılında 
tamamıyla yıkılan yapı, 1804 
yılında III. Selim tarafından tekrar 
inşa ettirilerek günümüzdeki 

Emir Sultan Camii Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Emir Sultan Camii Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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şekline kavuşturulmuştur. 
Mimarisinde, Osmanlı 
geleneğinden farklı olarak rokoko 
ve ampir tarzı batı etkileşimleri 
göze çarpar.

Emir Sultan Türbesi

Camiyle aynı avluda yer alan 
türbede, Emir Sultan’a ait 
sandukanın yanında oğlu Emir Ali 
ve eşi Hundi Hatun’a ait kabirler 
de bulunur. Türbenin üzeri kubbe 
ile örtülmüştür. Çeşitli onarımlar 
sonucu özgün yapısını yitirmiştir.

Emir Buhari Kültür Merkezi
Emir Buhari Tekkesi: Emir 
Sultan’ın sağlığında yaptırılmıştır. 
1925’te tekkeler kapatılınca, 
bünyesindeki selâmlık binasının 
yerine Emir Buhari İlkokulu inşa 
edilmiştir. 1979’da harem kısmı da 
yıkılmıştır. Bina, 2011 yılında eldeki 
bilgi ve belgelere göre orijinal 
ölçülerinde yeniden inşa edilmiştir.

Emir Sultan Hamamı: Emir 
Sultan Camii’nin güneyindedir. 
Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun 
tarafından 1426’da yaptırılmıştır. 
Tek hamam sınıfından olup, taş 
ve tuğladan yapılmıştır. Hamamın 
soğukluk kısmı kubbeliyken 
yıkılmış, sonradan düz çatı ile 
örtülmüştür. 

Fazlullah Paşa Mescidi

Emir Sultan Aş Evi’nin yanındadır. 
II. Murad’ın vezirlerinden Fazlullah 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Fazlullah Paşa 1428 yılında vefat 
etmiştir. Tahtakale’de Yoğurt Hanı 
ve birkaç dükkân bu mescidin 
giderlerine vakfedilmiştir. 
7m x 7m iç ölçülerinde olup 
duvarları moloz taştandır. Tavanı 
ahşaptır ve üzeri çatı ile kaplıdır. 
Fazlullah Paşa’nın vefatından 
sonra mescidin avlusuna 
defnedildiği ifade edilir. Mescidin 
hemen karşısında aynı kişi 
tarafından yaptırıldığı belirtilen ve 
günümüzde ev olarak kullanılan 

Emir Sultan Camii ve güvercinleri. Ft. Işık Demir

Emir Sultan Türbesi Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Emir Sultan Türbesi Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Emir Sultan Hamamı. Ft. Hakan Aydın 

Emir Buhari Kültür Merkezi Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Fazlullah Paşa Mescidi Ft. B.B.B. Kent Arşivi



medreseye ait duvarlar halen 
durmaktadır. 

Işıklar Askeri Hava Lisesi

İlk kez, Abdülmecit devrinde 
askerî idadilerin açılmasına 
karar verilmesi üzerine, Bursa’da 
şimdiki hükümet binasının 
civarında, 15 Şubat 1845 tarihinde 
açılmıştır. Lisenin bugünkü 
binalarının yapımına 21 Mayıs 
1890 yılında, 14.000 m2lik bir alan 
üzerinde başlanmış ve 29 Mayıs 
1892 tarihinde büyük bir törenle 
hizmete açılarak eğitime burada 
devam edilmiştir. 1911’de hastane 
kısmı yapılmıştır. Şehrin işgali 
sırasında Yunanlılar tarafından 
hamam ve dershanenin bir 
kısmı ahır olarak kullanılmıştır. 
İşgal sonrası okul 11 Aralık 
1922’de Askeri İdadi adı ile tekrar 
açılmıştır. 

Pir Emir Sultan Mehmed 
Camii ve Türbesi 

Cami 1495 yılında yapılmıştır. 
Caminin karşı çaprazında bulunan 
türbede bir adet sanduka yer alır. 
Türbe yakınında ‘Asa Suyu’ olarak 
adı anılan ve bir keramet sonucu 
kaynamaya başladığı rivayet 
edilen bir su bulunur ve halk 
arasında bu suyun şifalı olduğu 
kanısı yaygındır. 

Abdal Musa (Musa Baba) 
Camii ve Kabri 

16. yüzyılda Abdal Musa adına 
yaptırılmıştır. Abdal Musa, 
Bursa’nın fethinden önce, o 
zamanlar bağlık ve bahçelik olan 
ve şu an kabrinin bulunduğu 
alanda post serip ilim ve irşat 
görevini yerine getirmiştir. Fetih 
sırasında Orhan Gazi’ye maddi ve 
manevi desteklerde bulunduğu 
ifade edilir. Mezarı caminin 
avlusundadır. Caminin minaresi 
oldukça özgün ve güzeldir. 

Zeyniler Camii ve Haziresi

Zeyniler Caddesi üzerindedir. 
II. Murad devrinde, 1449 yılında 
mescit olarak yaptırılmış, 1568 
yılında minber eklenerek camiye 
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Abdal Musa Camii. Ft. Hakan Aydın 

Zeyniler Camii. Ft. Hakan Aydın

Pir Emir Sultan Mehmed Camii ve Türbesi
Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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çevrilmiştir. Caminin önünde suyu 
Fatih Sultan Mehmed’in fermanı 
ile verilen tarihî bir çeşme 
bulunur. Zeyniyye Tarikatı’nın 
merkezi durumundaki caminin 
haziresinde başta Fatih Sultan 
Mehmed’e öğretmenlik yapmış 
olan, Ayasofya’nın da ilk hocası 
Molla Hüsrev olmak üzere birçok 
ilim adamı, devlet adamı, şair ve 
müellife ait dört yüze yakın önemli 
şahsiyetin mezarları olduğu 
ifade edilir. Caminin hemen 
arka köşesindeki mezar, İznikli 
ilim adamı Molla Hayali’ye aittir. 
Zeyniler Dergâhı’nın kurucusu 
Abdüllatif Kutsi Hazretleri’nin 
türbesi (15. yüzyıl. Harita: 7E-7) 
ise caminin kuzeybatısındadır. 

Muallimzade Hamamı 
Davutkadı Kültür Merkezi

İncirli caddesi üzerinde bulunan 
orta büyüklükteki çifte hamam, 
1572 tarihinde yaptırılmıştır. 
Zaman zaman kapsamlı 
onarımlar geçiren ve bir dönem 
dökümhane olarak kullanılarak 
bu adla da anılan hamam, 2010 
yılında kamulaştırılarak restore 
edilmiştir. Mekânda çok amaçlı 
salon, derslikler, çocuk gösteri 
salonu mevcuttur. Hamamın 
en önemli işlevi Bursa temalı 
hediyelik eşya üretim merkezi 
olmasıdır. Bu kapsamda 
bir yandan usta sanatkârlar 
tarafından üretim yapılırken 
diğer taraftan çevre halkına ebru, 
tezhip, sedef, filografi ve çini gibi 
kurslar verilmektedir. 

İncirli Hamamı Kültür 
Merkezi

Molla Fenâri’nin torunu Alaaddin 
Ali Bey tarafından yaptırılan 
520 yaşındaki eser, tek hamam 
sınıfındandır. Belli zamanlarda 
yangınlar geçirmiş, tekrar 
tekrar onarım görmüş, son 
olarak tütün deposu olarak 

kullanılmıştır. 1985 yılından 
sonra hiç kullanılmayan, 415 m2 
taban alanına sahip yapı 2010 
yılında kamulaştırılarak kültür 
merkezine dönüştürülmüştür. 

Âşık Yunus Kabri (Kara 
Abdürrezzak Zaviye 
haziresi) 

Anadolu’da birçok yerde 
makamı olan Yunus Emre’ye ait 
olduğu söylense de, yapılan son 
araştırmalarla aynı adla anılan 
başka bir şair ve edip bir kişiye ait 
olduğu anlaşılmıştır. Başka bir 
bilgiye göre Âşık Yunus adındaki 
bu kişinin bir divanı olduğu ve 
bugün Yunus Emre’ye ait olduğu 
bilinen ve ilâhi olarak okunan 
birçok şiirin bu kişiye ait olduğu 
yapılan son araştırmalarla 
kesinlik kazanmıştır. Söz konusu 
yerde daha önce 1490 yılında 
yaptırılan Kara Abdürrezzak 
zaviyesi bulunmaktaydı. 

Bölgede görülebilecek diğer 
yerler: Mücellidi Camii (15. 
yüzyıl), Davut Kadı Türbesi (16. 
yüzyıl), Hançerli Medresesi 
(16. yüzyıl) ve Hançerli Sultan 
(Hanzade) Hamamı (16. yüzyıl)

İncirli Hamamı. Ft. Hakan Aydın



Emir Sultan Türbesi Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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Bursa Rehberi

Yıldırım Külliyesi ve 
Çevresi

Bursa’nın doğu noktasında, 
doğudan gelen İpek Yolu’na 
hâkim bir tepe üzerine kurulan 
külliye, o dönem için şehrin en 
doğu sınırını da oluşturmuştur. O 
günün fizikî şartlarında şehirden 
kopuk, yalnızlığın da sembolüdür 
adeta; Osmanlı Devleti’ni zaferden 
zafere koşturan büyük sultanın 
Timur’a yenilgisinin verdiği bir 
matem vardır sanki. Fakat buna 
rağmen mayıs-haziran aylarında 
buraya yolunuz düşerse, serin 
esintiyle ıhlamur ağaçlarından 
etrafa yayılan o mis koku ve cami 
avlusunda top oynayan çocukların 
cıvıltısı insana neşe ve huzur verir. 

Bölgeden bir söylence:  Dua Çınarı

Somuncu Baba Ulu Cami’nin 
kürsüye çıkıp vaaz ve nasihatlerde 
bulunur, Fatiha Sûresi’ni yedi 
farklı şekilde yorumlar. Herkes 
Somuncu Baba’ya hayran olur 
ve elini öpmek için caminin 
kapılarında bekler. Rivayete göre 
Somuncu Baba Ulu Cami’nin 
her üç kapısından da aynı anda 
çıkar ve herkesin dileğinin yerine 
gelmesine vesile olur. Bu olaydan 
sonra sırrının ortaya çıkmasından 
rahatsız olan Somuncu Baba, 
Sultan Yıldırım Bayezid ve Molla 
Fenari kalması için kendisine 
ısrar etse de Bursa’dan ayrılır. 
Giderken, bugün Duaçınarı olarak 
anılan yere bir çınar ağacı eker 
ve “Bursa hep yeşil kalsın” diye 
dua eder. Hac yolculuklarının 
otobüsle yapıldığı yıllarda bütün 
kafileler şehirden ayrılmadan 
önce Dua Çınarı’nda dua 
ederlerdi. Yüzyıllar içinde düşen 
yıldırımlarla yok olmaya yüz tutan 
çınarın gövdesinin büyük kısmı 
günümüze Uludağ Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde muhafaza 
edilmektedir.

Yıldırım Külliyesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Yıldırım Camii. Ft. Hakan Aydın

Yıldırım Camii’nin avlusu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Molla Yegân Medresesi Kültür Merkezi. 
Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Nasıl gezelim

Bölgeye ulaşmak için Zafer 
Meydanı’ndan kalkan tramvaya 
binerek Tatarlar Köprüsü 
yakınında inebilirsiniz. Tatarlar 
Camii, aynı isimle anılan caddenin 
üzerindedir. Bu yolu devam 
ettiğinizde Selimzade Camii ve 
Türbesi ile karşılaşacaksınız. 
Caminin bulunduğu sokaktan 
ileri devam ederseniz Beyazıt 
Caddesi’ne ulaşabilirsiniz. 
Sağa dönüp ilerlerseniz, 
Çukur Mescit yolun solunda 
görünecektir. Bu caddede 
ilerleyip Karadavut Caddesi’ne 
döndüğünüzde, Yıldırım Camii’ni 
yolun sonunda görebilirsiniz. 
Ama ilk sokaktan sağa; Barutluk 
Caddesi’ne dönerseniz, bu yol sizi 
günümüzde Göz Vakfı Yıldırım 
Göz Merkezi olarak kullanılan 
Darüşşifa’ya götürecektir. 

Yıldırım Camii’nin avlusu, hele 
ziyaretiniz ilkbahara denk gelirse, 
nefes kesici koku yayan ıhlamur 
ağaçlarının gölgesinde şehrin 
manzarasına karşı dinlenmek 
için benzersiz bir yerdir. Caminin 
güney tarafından Uludağ’a çıkan 
teleferik hattı görünür. Yıldırım 
Türbesi ve Medresesi, caminin 
hemen kuzeyinde kalır. Hamamı 
ise batısında, 7. Hamam Sokak 
üzerindedir ve hizmete açıktır. 
Molla Yegân Medresesi Kültür 
Merkezi, cami ile hamamın 
arasındaki Yıldırım Caddesi 
üzerindedir. 

Ne yiyelim, ne içelim,        
ne alalım: 

Acıktığınızda, külliyenin 
yakınındaki Molla Yegân 
Medresesi’nin restoranı ve 
yürüdüğünüz caddeler boyunca 
göreceğiniz esnaf lokantaları, 
börekçiler, pastaneler size 
damak tadınıza uygun lezzetler 
sunacaktır. 

Yıldırım Külliyesi

Sultan Yıldırım Bayezid 
Babası: Murad Hüdavendigâr
Annesi: Gülçiçek Hatun 
Doğumu: 1354
Vefatı: 8 Mart 1403
Saltanatı: 1389-1403

Sultan I. Bayezid harp 
meydanlarında göstermiş 
olduğu kahramanlıklardan 
ötürü ‘Yıldırım’ lakabını almıştır. 
Çocukluğu Bursa sarayında 
geçen Yıldırım Bayezid, dönemin 
önemli ilim adamlarından aldığı 
derslerle her anlamda oldukça iyi 
yetişmiştir. Babası dillere destan 
bir düğün ile Germiyanoğlu’nun 
kızı ile evlendirmiştir. Kütahya’da 
valilik yapmış, Kosova’da 
şehit olan babası Murad 
Hüdavendigar’ın vasiyeti üzerine 
1389 yılında 29 yaşında iken 
tahta oturmuştur. İlk iş olarak 
Anadolu’daki ayaklanmaların 
tamamını bastırmıştır. 
Germiyanoğulları, Aydınoğulları, 
Menteşe ve Saruhan Beyliği 
Osmanlıya katılmıştır. Yine Hâmid 
Beyliği’ne bağlı Isparta, Burdur, 
göller bölgesi Osmanlıların 
olmuştur. 1391’de Bizanslılardan 
Şile alınmış, İstanbul 7 ay 
boyunca kuşatılmış, Tuna Nehri 
geçilerek Romanya Osmanlı 
sınırlarına dâhil edilmiştir. 
1392’de Silivri ve Selânik, 
1393’de Bulgaristan fethedilmiş, 
1394’de Kastamonu ve çevresi 
ile Arnavutluk ve çevresi Osmanlı 
topraklarına katılmıştır. 1396’da 
Haçlı ordusuna karşı Niğbolu’da 
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Bursa Rehberi

zafer kazanılmıştır. Bu zafer, 
Osmanlı Türk Devleti’nin, doğu 
İslâm âleminde de tanınmasına 
sebep olmuştur. 1397’de Salona 
Piskoposu, Yıldırım’ı bizzat 
davet ederek halkın zulümden 
kurtarılmasını talep etmiş, 
bunun üzerine Silivri, Mora ve 
Attika Bizanslılardan alınmıştır. 
Karaman Beyliği ve Dulkadir 
Beyliği Osmanlı topraklarına 
katılmıştır.

1402 yılında Timur İmparatorluğu 
ile giriştiği Ankara Savaşı’nı 
kaybettikten sonra 7 ay 12 gün 
esir olarak Timur’un yanında 
kalan bu büyük sultan, 8 
Mart 1403 yılında, 43 yaşında 
Akşehir’de vefat etmiştir. 
Cenazesi oğlu Musa Çelebi 
tarafından Bursa’ya getirilerek, 
külliyesine defnedilmiştir. Adına 
yaptırdığı külliye; cami, türbe, 
medrese, imaret, darüşşifa ve 
hamamdan ibarettir. İmaret 
günümüze gelememiştir. 
Külliye, UNESCO Dünya Mirası 
listesindedir.

Yıldırım Camii
Sultan Yıldırım Bayezid 
tarafından 1390-1395 tarihinde 
inşa ettirilmiştir. Ters T 
plânlı (misafirhaneli-zaviyeli) 
camilerdendir. Kuzey-güney 
doğrultusunda art arda iki 
büyük kubbe, doğu-batı yönünde 
küçük kubbeli yan eyvanlar 
ve bu eyvanların iki tarafında 
aynalı tonoz örtülü birer oda 

mevcuttur. Asıl ibadet alanının 
sağ ve sol kısımlarında odalar 
mevcuttur. Bu odalar devletin 
idari birimlerince kullanılırdı. 
Bazen de gelen misafirler burada 
ağırlanırdı. 
Cami içi süslemeleri olarak 
oldukça sadedir. Duvarlardaki 
hat eserleri ve kalem işleri bu 
sadeliğe ayrı bir güzellik katar. 
İç mekânın başta kubbe, mihrap 
ve pencere üstleri olmak üzere 
muhtelif yerlerine süslemeler 
yapılmış, kandil motifleriyle 
zenginleştirilmiştir. Koca Mustafa 
Paşa Zaviyesi şeyhi Hasan Efendi 
tarafından ilk mahya süslemesi 
kandiller yakılarak bu camide 
yapılmış, IV. Murad bu uygulamayı 
tüm Osmanlı topraklarına 
yaymıştır.

Bulunduğu konum itibariyle 
Bursa’nın meşhur lodosuna 
her zaman maruz kalan cami 
minareleri birçok kez farklı 
yerlerinden yıkılmış, her seferinde 
yeniden onarılmıştır. Ancak biri 
1855 depreminde, diğeri ise 
1949 yılında tamamen yıkılan iki 
minaresinin yerine 1950’li yıllarda 
camiden olarak ayrı tek minare 

Yıldırım Camii. Ft. Hakan Aydın

Yıldırım Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



yapılmıştır. Yıkılan minareler 
yakın zamanda aslına uygun 
olarak yapılmış ve böylelikle 
Yıldırım Camii, minareleri 
yıkıldıktan yaklaşık 160 yıl sonra, 
ilk kez kendi minarelerinde 
uygulanan mahya ışıklarına 
yeniden kavuşmuştur.

Yıldırım Bayezid Türbesi

Yıldırım Bayezid’in büyük oğlu 
Süleyman Çelebi tarafından 1406 
tarihinde yaptırılmıştır. Türbe 
dikdörtgen plan üzerine inşa 
edilmiştir. Ön giriş kısmı, üzeri 
üç kubbeyle örtülü revaktan 
oluşur. Türbede Yıldırım Bayezid 
(öl.1402), Musa Çelebi (öl.1413), 
İsa Çelebi (öl.1410) ve kim 
oldukları bilinmeyen 2 kadına 
ait olmak üzere toplam beş adet 
sanduka vardır. 

Darüşşifa
1390-1394 yıllarında Yıldırım 
Bayezid tarafından meyilli bir 
arazi üzerine, külliyenin biraz 
uzağına yaptırılan darüşşifa, 
ilk Osmanlı hastanesi ya da 

tıp fakültesi olarak bilinir. 
Günümüzde sağlık sektöründe 
hizmet veren yapıda, geçmişte 
de birçok önemli çalışmalar, 
ameliyatlar yapılmış, önemli 
hastalıklar tedavi edilmiştir. 
Yapının revaklı bir avlu etrafında 
21 odası, girişin sağ ve solunda 
iki mutfak, bir eczane, iki tabip 
odası ve ortada bir yemekhanesi 
vardır. Dikdörtgen planlı yapı; 
iki eyvanlı, revaklı avlusu ile 
etrafında sıralanmış odaları ile 
bir bütündür. Duvarları yuvarlak 
moloz taşı ve tuğla ile örülmüştür. 
Geniş salonun üzeri kubbeyle, 
diğer odaların üzeri ise tonoz ile 
örtülmüştür. Ön kısımda 4 oda 
vardır. Bunların kuzey batısında 
olan iki oda tabip ve eczacıya aitti. 
Kapının iki yanında bulunan derin 
hücreler hasta bekleme salonları, 
batıdaki birbirlerine geçmeli 
diğer odalar ise ilaç yapımı 
için kullanılan ocaklı odalardır. 
Bahçenin iki tarafında 10’ar oda 
bulunur. Yapının içerisini kaplayan 
çiniler 1911 yılına kadar varlığını 
korumuştur.

Hastanede başlangıçta 2 hekim, 
2 eczacı, 2 şerbetçi ve bir de aşçı 
hizmet vermekteydi. Daha sonra, 
1662 yılındaki bir tarihî kayda göre 
hastane 1 başhekim, 1 yardımcı 
hekim, iki kâtip, muhasebeci, 
kilerci, üç kayyum, iki aşçı, 
iki cerrah, bir göz doktoru, 
bir mühürdar, bir gasilhane 
görevlisi, bir kapıcı, bir çamaşırcı, 
bir satın alma memuru olmak 
üzere toplam 19 personelden 
oluşmaktaydı.  

Yıldırım Medresesi
1390 yılında yaptırılmıştır. 
Dikdörtgen plan formunda revaklı 
bir avlu etrafında dizilmiş yirmi 
oda ve eyvan şeklinde açık bir 
dershaneden oluşur. Avlunun 
ortasında bir havuzu bulunur. 
Ön cephe kesme taş, yanlar 
moloz taş ve tuğladandır. Yapı, 
günümüzde dispanser olarak 

132-133

Yıldırım Bayezid Türbesi. Ft. Hakan Aydın

Yıldırım Bayezid Türbesi. Ft. Hakan Aydın

Darüşşifa. Ft. Aysun Dönmez
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Bursa Rehberi

hizmet vermektedir. Külliyenin 
vakfiyesinde sözü edilen bir 
diğer medrese konusunda bilgi 
bulunmamakla birlikte, darüşşifa 
yakınlarında bir tıp medresesi 
olduğu yönünde görüşler vardır.

Yıldırım Hamamı 
Bkz. Sayfa 152 Kaplıcalar ve 
Hamamlar

Yıldırım Suyu
Akçağlayan Suyu olarak da 
adlandırılan su, Yıldırım Bayezid 
tarafından teraziler ve kemerler 
vasıtasıyla Uludağ’ın eteklerinden 
getirtilmiştir. Su, öncelikle 
külliyesindeki yapılara, ardından 
diğer külliye ve cami çeşmelerine 
akmaktaydı. Hacı Seyfeddin 
Mahallesi’nde Kızık Çeşmesi, 
Beyazıt Camii önündeki Ak Çeşme 
bunlar arasındadır. 

Tatarlar Köprüsü

Yıldırım bölgesini batıya 
bağlar. 1553 yılından bu yana 
mevcudiyetini muhafaza 
etmektedir. 1950 yılına kadar 
ahşap olan köprü daha sonra 
kâgir hale getirilmiştir. 

Selimzade Camii ve 
Türbesi

Selimzade Mahallesi’nde yer 
alan cami, 16. yüzyıl sonlarında 
yaptırılmıştır. 8,10m x 13,60m 
iç ölçülerinde olup üzeri ahşap 
malzeme ile örtülüdür. Duvarları 
moloz taşı ve tuğla ile örülmüştür. 
Hazirede altı adet mezar ve 
sadece başlıkları kalmış mezar 
taşları bulunmaktadır.

Çukur Mescit

Yaptıranı ve yapanı tam olarak 
bilinmemekle birlikte Yıldırım 
Külliyesi inşaatı sırasında, 
inşaatta çalışan işçilerin 
ibadetlerini yapabilmeleri 
maksadıyla yaptırıldığı rivayet 
edilir. Bir dönem özel mülkiyette 
dokuma fabrikası olarak 
kullanılmıştır. Günümüzde 
restore edilerek yeniden ibadete 
açılmıştır. 

Molla Yegân (Kara Eyne 
Bey) Medresesi Kültür 
Merkezi 

Yıldırım Külliyesi’nin batısında, 
külliyeye giden Cümle Kapı 
Caddesi üzerindedir. Fatih 
devrinin ünlü müderrisi 
Molla Yegân burada uzun 
yıllar dersler vermiştir. Vefatı 
sonrası medresenin bahçesine 
defnedildiği kaynaklarca ifade 
edilmektedir. Medrese 2008 
yılında restore edilerek sosyal 
tesis olarak kullanıma açılmıştır.

Yıldırım Medresesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Tatarlar Köprüsü. Ft. Hakan Aydın

Çukur Mescit. Ft. Aysun Dönmez



Bölgede görülebilecek diğer 
yerler: Hacı Seyfettin Camii 
(15. yüzyıl), Tatarlar Camii (1836)
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Bursa Rehberi

Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi ve 
Çevresi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşundan 15 yıl sonra, 
cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk tarafından 
1938 yılında açılan ve 262.000 m2 
arazi üzerine kurulan Merinos 
Fabrikası, kapandığı 2004 yılına 
kadar alanında ülkemizin en 
önemli işletmelerinden biri 
olmuştur. Kurulduğu tarihten 
itibaren Bursa’da yaşayan pek çok 
kişiye istihdam sağlamış ve pek 
çok ailenin hayatını etkilemiştir. 
Gelişen teknolojiye ayak 
uyduramayarak kapanan fabrika, 
Merinos Atatürk Kongre Kültür 
Merkezi’ne dönüştürülmüş, çeşitli 
ulusal ve uluslararası festivallerin 
düzenlendiği sahneler, 
kongrelerin düzenlendiği salonlar, 
müzeler, geleneksel el sanatları 
eğitim merkezi, konservatuar, 
geleneksel müzik araştırmaları 
merkezi, sergi galerileri, 
kafeteryalar, restoranlar ve park 
alanı ile bütün şehrin kültürel 
ve sosyal hayatını etkileyen bir 
kompleks halini almıştır. 

Bölgeden bir not: 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emriyle yapılan ve 
ölümünden yaklaşık 9 ay kadar 
önce kendisinin katılımıyla 
açılış töreni gerçekleştirilen bu 
fabrikada çalışmak, Bursalılar 
için onur duyulacak bir 
durumdu. Öyle ki; bugün Bursa 
mezarlıklarında, üzerinde 
“Merinos Fabrikası’ndan 
emekli” ibaresi göreceğiniz 
mezar taşları karşınıza çıkar 
ve bu ibare mezar taşının ilk 
satırında yazılıdır. 

Nasıl gezelim

Bölgeye Bursaray’la ya da 
Heykel’den kalkan Etibank 
dolmuşlarıyla ulaşmak mümkün. 
Etibank dolmuşlarının son 
durağı Merinos Parkı’nın 
kuzeyinde, Bursaray’ın 
Merinos durağının çıkışı ise 
güneybatısındandır. Parka 
adını veren sanayi mirasımız 
Merinos Fabrikası, Atatürk 
Kongre ve Kültür Merkezi’ne 
dönüştürülmüştür ve bu bölümde 
anlattığımız Tekstil Müzesi 
ile Göç Müzesi’ni bünyesinde 
barındırır. Parkın güney ya da batı 
kapısından girerek bu müzelere 
ulaşabilirsiniz. Enerji Müzesi 
Hayat Lokantası’nın yakınında, 
parkın kuzeybatı tarafında kalır 
ve kocaman bacalarıyla hemen 
dikkati çeker. Tarihî Merinos 
Tren istasyonu da parkın dışında, 
kuzeybatı tarafındadır. Bilim 
Teknoloji Merkezi ise Yeni Yalova 
Yolu üzerinde, Buttim fuar 
alanının yanındadır ve bölgeden 
geçen Terminal otobüsleriyle 
ulaşılabilir. 

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi.Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde Atatürk’ün 
odası. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi.Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Merinos Parkı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Bursa Rehberi

Bursa Göç Tarihi Müzesi Ft. İzzet Keribar



Ne yiyelim, ne içelim: 

Merinos Parkı ve civarında 
pek çok kafeterya ve lokanta 
mevcuttur. Park bünyesindeki 
Hayat Lokantası, hem 
Bursa’nın çok lezzetli ev 
yemeklerini sunması, hem 
de huzurlu atmosferiyle 
şehirdeki en iyi lokantalardan 
biridir. Burada özellikle süt 
helvası yemeden bölgeden 
ayrılmamanızı öneririz. 
Gölpark, Gönül Dostları 
Sofrası, Mantı Evi, Cafe Kule 
ve Merinos Kongre Kafe de 
park içindeki diğer tesislerdir. 
Parkın dışında, kuzey batısında 
kalan tarihî Merinos Tren 
İstasyonu’nda kafeterya ve 
restoran bulunur. Burada 
kafeteryaya dönüştürülmüş 
eski bir vagonun içinde de 
yiyecek ve içecek servisi yapılır.

Merinos Atatürk Kongre 
ve Kültür Merkezi

Merinos Fabrikası’nın binasıyla 
ve parkla bütünleşecek şekilde 
tasarlanan kültür merkezinin 
içinde farklı büyüklüklerde 
toplantı, ziyafet ve sergi salonları 
ile fuar alanları mevcuttur. Fuar 
alanı, Merinos Fabrikası’nın 
doğusundaki kapıdan yeni 
Atatürk Kongre Merkezi’nin batı 
kapısına kadar devam eden 7.600 
m²lik bölümdür. 2.000 m²lik 
sanat galerileri ve mağazalar 
ile çevrelenen bu mekân aynı 
zamanda iki yapının görsel ve 
işlevsel bütünlüğünü sağlar: Bu 
şekilde kültür merkezi ve kongre 
merkezi birbiri ile bağlantılı 
ama aynı zamanda özgür iki 
yapı olarak konumlanır. Kültür 
merkezinde bulunan sanat 
galerilerine, Bursa’da doğan 
sanatçılardan Zeki Müren, 
Müzeyyen Senar ve Yıldırım 
Gürses’in isimleri verilmiştir.

Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi

Türkiye’de tekstil sanayiinin 
hafızası konumundaki Merinos 
Fabrikası’nın müze ortamında 
yaşatılması konusunda 
alınan karar sonrası, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin önemli endüstri 
mirası olan Merinos Fabrikası’nın 
müze kimliği kazanması için 
titiz bir çalışma başlatılmış ve 
14 Ekim 2011 tarihinde açılan 
müzeyle bu konuda Türkiye’de 
bir ilk gerçekleştirilmiştir. Ham 
yün elyafın gelişinden, ipliğin 
oluşumu, iplikten dokumanın 
elde edilmesi, boya ve terbiye 
işlemlerinin yapılması ve 
konfeksiyon ürünlerinin elde 
edilmesine kadar olan üretim 
süreçte kullanılan makinalar 
ve malzeme örnekleri dört 
ayrı salonda sergilenmektedir. 
Müzenin ipek bölümü de Bursa’da 
ipekçiliğinin geçmişine ayna 
tutmaktadır. 

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Bereketli toprakları ve konumu 
sebebiyle kuruluşundan 
günümüze pek çok göç alan 
şehirde, çağlar boyu yaşanmış 
göçlerin tarihi, sebepleri ve 

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi İpek Bölümü
Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

Bursa Göç Tarihi Müzesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

sonuçları canlandırmalarla 
anlatılmaktadır. Merinos Tekstil 
Sanayi Müzesi’nin üst katındadır. 

Merinos Enerji Müzesi 

Merinos Fabrikası’nın açılışından 
beri var olan enerji santralinin 
özgün yapısı korunarak 7 Eylül 
2012 tarihinde açılmıştır. Santral, 
fabrikanın yanı sıra 1973 tarihine 
kadar Bursa’nın bir bölümünün 
de elektrik ihtiyacını karşılamıştır. 
Fabrikanın kuruluşunda 
getirtilen ve orijinalliği korunmuş 
makineleri ile Avrupa’nın da 
sanayi mirasını barındırmaktadır. 
Elektrik sisteminin hikâyesini 
bulabileceğiniz müze, aynı 
zamanda şehre elektriğin 
gelmesinden önceki ve sonraki 
tarihe ışık tutmaktadır. 

Merinos Tren İstasyonu

Bursa-Mudanya hattında 1892-
1951 yılları arasında aktif olarak 
kullanılan Merinos Tren İstasyonu 
restore edilmiştir ve mekânda 
Şimendifer Lokantası, Lokomotif 
Kır Düğün Alanı ve Cafe Vagon 
olmak üzere üç ayrı işletme 
hizmet vermektedir. 

Bilim Teknoloji Merkezi

Yalova Yolu üzerinde, Buttim 
fuar alanının yanındadır. 
Merkezde 14 farklı alanda 
yaklaşık 270 deney düzeneği ve 
özel tasarım galerileri bulunur. 
Ayrıca eğitim salonları, kimya 
ve fizik atölyelerinin yapıldığı 
laboratuvaralar, simülasyon 

cihazları, planetaryum, 3 boyutlu 
sinema salonları, Bilim Arası 
Kafe ve hediyelik eşya dükkanı yer 
alır. Merkezde bilimsel kamplar, 
gösteriler ve atölye çalışmaları 
düzenlenmektedir. 

Bursa Vakıf Kültürü 
Müzesi

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde, 2017 senesinde 
hizmete açıldı. 405 m²’lik alanda 
oluşturulan müzede, vakıfların 
ne amaçla kurulduğu, nasıl 
geliştiği ve kültürümüze katkıları 
anlatılmaktadır. Müzede vakıf 
öğelerinden oluşan en güzel 
Bursa örnekleri, aslından 
kopya edilmiş, minyatür şekilde 
sergilenmektedir. 

Merinos Enerji Müzesi Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi B.B.B. Kent Arşivi

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi B.B.B. Kent Arşivi



Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Ft. B.B.B.Kent Arşivi
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Bursa Rehberi

Kaplıcalar ve Hamamlar:

Bursa, şifalı su ve kaplıcalarının 
zenginliğiyle Roma döneminden 
itibaren ilgi çekmiştir. Şehirde, 
Roma imparatorları Traianus 
(98-117) ve Hadrianus (117-138) 
dönemlerinde çeşitli yapıların 
inşa edildiği ve Justinianus (527-
565) zamanında da Çekirge›de 
hamamlar yapıldığı bilinmektedir. 
Roma dönemi sonrası Bizans 
devrinde hamam ve şifa kaynağı 
ılıcaların yapımına devam edilmiş, 
Osmanlı da devraldığı bu kültürü 
özgünleştirilerek sürdürmüştür. 
Nitekim Osmanlı döneminde 
Bursa’da üç bin hamamın olduğu 
belirtilmektedir. Şifalı termal 
suları olanlar Çekirge ve Kükürtlü 
civarında toplanmıştır. Bursa 
kaplıcalarının suyu solunum 
yolları, safra yolları ve sinir 
hastalıkları, ağrı, spazm, felç, 
bevliye (üroloji) rahatsızlıkları, 
kadın hastalıkları, romatizma, 
şişmanlık, kansızlık ve kemik 
rahatsızlıklarına iyi gelir. Isı 
arttıkça suda kalış süresinin 
azaltılması gerekir. Suda kalış 
süresi asgari 15 dakika, azami bir 
buçuk saattir.

Çekirge’deki kaplıcaların yanı 
sıra Gemlik, İnegöl, Orhangazi ve 
Mustafakemalpaşa ilçelerindeki 
ılıca ve kaplıca kaynakları, iç 
turizmin hareketli bölgeleridir. 
İlçe kaplıcaları hakkında bilgiyi, 
“Bursa’nın Çevresi” başlığı 

altında, söz konusu ilçelerin 
bölümlerinde okuyabilirsiniz.
Hamamlar genelde haftanın 
belirli günleri kadınların, diğer 
günler erkeklerin kullanımına 
açıktır. Fakat çifte hamam 
olarak belirtilen hamamlar 
kadın ve erkekler için iki ayrı 
yapıdan oluşur. Doğal afetlerden 
dolayı büyük zarar gören tarihî 
hamamlarımızdan bazıları restore 
edilerek kültür merkezlerine 
dönüştürülmüştür. Bu bölümde 
adı geçen hamamlar, işlevini 
halen hamam olarak sürdüren 
yerlerdir. Ünlü şairimiz Nâzım 
Hikmet de şifa bulmak için 
Bursa’da Servinaz Kaplıca 
Hamamı ve Eski Kaplıca’yı 
kullanmıştır. 

Şifalı Su Söylencesi

Çok kudretli bir sultanın hasta, 
zavallı bir kızı varmış. Rivayete 
göre vücudu cüzamdan parça 
parçaymış. Hastalığı nedeniyle 
çok çirkin olduğu için talibi de 
çıkmamış. Bu nedenle babası 
ona dilenci kılığında dünyayı 
dolaşıp kendi talihini araması 
için fırsat tanımış. Bunun üzerine 
prenses tüm dünyayı dilene 
dilene dolaşmış, sonunda sıcak 
suların aktığı Bursa’ya gelmiş. Bu 
sularda bir süre yıkanınca, tüm 
hastalığı iyileşivermiş. Cüzamlı 
prenses, dünyalar güzeli olup 
çıkmış. O da, kendisine şifa veren 
bu ülkede oturmaya karar vermiş. 
Söylenceye göre Bursa kalesini de 
bu prenses yaptırmış. 

Yeni Kaplıca Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Kaplıcalar

Boyugüzel Kaplıca Hamamı
I. Murad Caddesi üzerindeki 
Marigold Otel’in hemen 
arka sokağında, Boyugüzel 
Oteli’nin bünyesindedir. 17. 
yüzyılda kurulmuştur. Çeşitli 
restorasyonlar görmüş olan 
hamamın içindeki kurna ve 
bazı yapı özellikleri kısmen 
orijinalliğini sürdürmektedir. 

Çekirge Kaplıca Hamamı
Askeri Hastane’nin batısında, 
I. Murad Caddesi’nde, yol 
seviyesinin altında yer alan 
hamam; 1365 yılında ücretsiz 
hizmet vermek maksadıyla 
yapılmıştır. Hamama adını 
veren Çekirge Sultan’ın mezarı, 
I. Murad’ın türbesinin hemen 
önündedir. Osmanlı gezgini 
Evliya Çelebi; büyük bir evliyanın 
namazgâhı olan hamam 
suyundan içen ve yıkanan 
kimselerin cüzzam ve uyuz 
hastalıklarından kurtulduklarını 

Seyahatname’sinde belirtmiştir. 
Günümüzde özellikle kadınlar 
tarafından, en çok da evlilik 
arifesindeki kızların hamam 
eğlencelerinde rağbet görür. 

Eski Kaplıca
Çekirge Meydanı’ndadır. 
Günümüzde Kervansaray Termal 
Otel tarafından işletilmektedir. 
Eski Kaplıca adıyla tanınan 
Armutlu Hamamı, Sultan I. 
Murat döneminde 1389 yılında 
yapılmıştır. Hamamın bulunduğu 
alanda daha önce Bizanslılara 
ait bir hamam kalıntısının 
bulunması sebebiyle eski kaplıca 
ismi verilmiştir. Armutlu adı, 
kaplıcanın kadınlar bölümündeki 
armut şeklindeki havuzundan 
gelir fakat son onarımda bu havuz 
dikdörtgen olarak yenilenmiştir. 
Erkekler bölümünde bulunan, 

etrafında 8 adet Bizans dönemi 
yapılarından alınmış sütun 
ve sütun başlıkları olan 7 m 
çapındaki havuza, aslanağzı 
başlıklardan sıcak su akmaktadır. 
Havuzun suyu 45 derecedir. 
Hamamın suyu üniversite ve 
çeşitli kurumlarca incelenmiş ve 
suyun, cilt hastalıkları, mafsal, 
karın ve göğüs boşluklarındaki 
organların hastalıkları, kadın 
hastalıkları, karaciğer ile dalak 
iltihapları gibi rahatsızlıkların 
tedavisinde kullanılabileceği, 
ayrıca safra kesesinin ve kan 
dolaşımının iyi çalışmasında etkili 
olduğu belirtilmiştir. Hamamın 
güney tarafında da Bursa’nın en 
eski çeşmelerinden olan Armutlu 
(Horhor) çeşmesi bulunmaktadır.

Boyugüzel Hamamı. Ft. Aysun Dönmez

Çekirge Kaplıca Hamamı. Ft. Aysun Dönmez

Eski Kaplıca’nın kubbeleri. Ft. Murat Aydınlılar
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Hüsnügüzel Kaplıca Hamamı

I. Murad Caddesi’nin devamındaki 
Kanal Caddesi üzerinde, 
Çekirge Kaplıca Hamamı’nın 
çaprazındadır. Kesin olmamakla 
birlikte 16. yüzyılda yapıldığı 
belirtilmektedir. 46 derece 
olan çelikli suyunun kaynağı 
Zeyninine’dir. Hamamın taşlı 
zemini, ahşap sandalyeleri, 
peştemaldan masa örtüleri, 
içinde balıkların ve ördeklerin 
yüzdüğü fıskiyeli minik havuzu, 
çınar, çam ve atkestanesi 
ağaçları ile Bursa manzarasına 
hâkim noktadaki çay bahçesi, 
Bursalıların belleğinde hâlâ pek 
çok hatırayı canlı tutar. Eğer 
bu bahçede keyif yapmak için 
vaktiniz olursa, eski Bursalıların 
her hamam sefasından sonra 
yaptığı gibi yerli bir marka olan 
Uludağ Gazozu ile serinlemenizi 
öneririz. Bahçenin özellikle dev 
gövdesine iliştirilmiş kocaman 
nazar boncuğu ile kem gözlerden 
uzak tutulmaya çalışan ulu çınarı, 
size gölge sağlayacaktır. 

Kara Mustafa Paşa 
Kükürtlü Caddesi’nin girişindeki 
Kemalpaşa Caddesi üzerinde, 
Yeni Kaplıca’nın hemen 
yanındadır. Fatih Sultan 
Mehmed’in komutanlarından 
Hamza Bey’in oğlu Kara Mustafa 
Paşa tarafından yaptırılmıştır. 
Bazı araştırmacılara göre Bizans 
döneminde inşa edilmiş bir 

termalin üzerine şimdiki yapı 
kurulmuştur. Suyu sodyum, 
potasyum, magnezyum, mangan, 
demir, kalsiyum, flüorür, klorür, 
bromür, iyodür, nitrat, sülfat, 
hidrojen fosfat, bikarbonat 
içermektedir ve radyoaktif 
özelliklidir. Sıcaklığı, kaynağından 
çıktığında 57,6 derecedir.

Keçeli Kaplıca Hamamı
I. Murad Caddesi üzerinde yer 
alan tarihî Keçeli Hamamı, 
Marigold Otel tarafından 
işletilmektedir. 15. yüzyılın 
başında inşa edilmiştir. Ilıklık 
ve sıcaklık bölümlerinin üstleri 
kubbe ile örtülü olup üç kurnaları 
vardır. 

Kükürtlü Kaplıcası
Çekirge Caddesi’nin kuzey 
paralelinde uzanan Kükürtlü 
Caddesi üzerindedir. Bu 
kaplıcanın suyunun Hıristiyanlar 
için kutsal olduğu söylenir. 
Tarihî kaplıcanın erkekler 
bölümü Sultan I. Murad, 
kadınlar bölümü ise Sultan I. 
Bayezid tarafından yaptırılmıştır. 
Kükürtlü ve radyoaktif 
olan suları periferik damar 
hastalıklarına ve kronik iltihaplı 
hastalıklara iyi gelmektedir. 
Günümüzde Uludağ Üniversitesi 
Rehabilitasyon Merkezi olarak 
hizmet vermektedir. Kaplıcanın, 
Çekirge Caddesi tarafından 

Hüsnügüzel Hamamı’nın bahçesinde kuruyan 
peştamallar. Ft. Aysun Dönmez

Keçeli Hamamı. Ft. Aysun Dönmez

Kükürtlü Kaplıcası. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



girişinde bulunan kafeteryanın 
bahçesi, yüksek ağaçları ve içinde 
rengârenk balıkların yüzdüğü 
fıskiyeli kocaman havuzu ile 
gezinizde eşsiz bir dinlenme yeri 
olabilir. 

Servinaz Kaplıca Hamamı
Uludağ Yolu Caddesi üzerindeki 
hamam, Fatih Sultan Mehmed 
döneminde yapılmıştır. 
Çeşitli onarım ve eklemelerle 
özgünlüğünü yitirmiştir. 7 m 
çapındaki havuzu ile bu mekânı 
örten kubbesi eski yapıdan kalan 
bölümlerdir. 

Yeni Kaplıca 

Kühsis edilmiştir. Bursa Kükürtlü 
Caddesi’nin girişindeki Kemalpaşa 
Caddesi üzerindedir. Bursa’nın 
en tanınmışlarından olan kaplıca, 
küçük bir hamam iken Kanuni 
Sultan Süleyman’ın nikris 
hastalığına iyi gelmesi üzerine 
damadı Rüstem Paşa tarafından 
1552 yılında yaptırılmıştır. 
Günümüzde de aslanağzından 
hala şifa akar. Hamamda özgün 
İznik çinilerinden örnekler 
görmek mümkündür. Kapının 
girişinde sağ taraftaki odanın 
suyu hiç karışmadan geldiği için 
çok sıcaktır ve halk arasında 
“eşek terleten” adıyla ifade edilir. 
Hamam çıkışında acılı ve acısız 
turşu suları sizi bekler. Hamamın 
kaynarca bölümü sadece 
kadınlara tahsis edilmiştir. Bursa 
kuşatmasında kullanılan havale 
kulelerinden olan Gazi Aktimur’un 
kalıntıları da bu bölgededir. 
 

Hamamlar

Çakırağa Hamamı
Cemal Nadir Caddesi’nden 
Tophane’ye çıkan yolun solunda, 
kalenin eteğinde bulunan Çakır 
Ağa Hamamı, Sultan II. Murat 
döneminde yaptırılmıştır. 15. yüzyılın 
ilk yarısına tarihlenen hamamın 
erkekler kısmı kadınlar kısmına 
göre çok daha geniştir. Kentin işlek 
hamamlarından biridir. 

Dayıoğlu Hamamı

Yeni Cumhuriyet Caddesi üzerinde, 
Kamberler Parkı’nın yanındadır. 
1604 tarihinde yaptırılmıştır. Çifte 
hamam sınıfındadır. 

Demirtaş Hamamı
Demirtaşpaşa Mahallesi’nde, 
Osmangazi Caddesi ile Gazcılar 
Caddesi’nin kesiştiği noktadadır. 
Demirtaş Camii’nin batısındadır. 
Kesin olmamakla birlikte Yıldırım 
Bayezid döneminde yaptırılmış 
olabileceği belirtilir. Erkekler 
hamamı olarak kullanılmaktadır. 

Haydarhane Hamamı
İvaz Paşa Mahallesi’nde, Konyalı 
Sokak’tadır. Bazı kaynaklarda 
15. yüzyıl sonunda yaptırıldığı 
belirtilmektedir. Harita: 5E-123

İnebey Hamamı
Tahtakale Çarşısı’nda, Yazma 
Eserer Kütüphanesi›nin 
bitişiğindedir. 15. yüzyılda 
yaptırılmıştır. Erkekler hamamı 
olarak kullanılmaktadır. 

Yeni Kaplıca. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Dayıoğlu Hamamı. Ft. Aysun Dönmez
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Bursa Rehberi

Mahkeme (İbrahim Paşa) 
Hamamı
Heykel’de; Kent Müzesi’nin güney 
batısında, İbrahimpaşa Caddesi 
üzerindedir. 1421 tarihinde, taş ve 

tuğladan yaptırılmıştır. Osmanlı 
mimarisindeki çifte hamam 
grubundandır fakat günümüzde 
yapıya iki farklı işlev verilmiştir: 
Bir bölümü orijinali gibi hamam 
olarak kullanılır. Bu bölüm 
yalnızca kadınların kullanımına 
açıktır ve gelin hamamı, kına gibi 
geleneksel organizasyonlar için 
de tahsis edilmektedir. Diğer 
bölüm ise sergi ve toplantıların 
düzenlendiği kültür merkezi 
haline getirilmiştir. 

Nasuh Paşa Hamamı
Sultan II. Beyazıt döneminde, 15. 
yüzyılın sonlarında yaptırılmıştır. 
Çifte hamam olarak yapılmış, 
daha sonra kadınlar kısmı 
yıkılmış, günümüze yalnızca 
erkekler kısmı gelmiştir. Kesme 

taş ve tuğladan yapılmış olan 
hamamın üzeri kiremit örtülü, 
kubbelidir. Bu bölüm soğukluk, 
ılıklık ve sıcaklık bölümlerinden 
meydana gelmiştir.

Timurtaş Paşa Hamamı
Kara Timurtaş Paşa’nın külliye 
yapılarından biridir. Oğlu 
Oruç Bey tarafından 14. yüzyıl 
sonlarında veya 15. yüzyılın ilk 
çeyreğinde yaptırılmıştır. Doğu-
batı doğrultusunda dikdörtgen 
biçimindedir. Uzun yıllar depo 
olarak kullanılan hamam, 1980 
sonrasında onarılarak hizmete 
açılmıştır. 

Yıldırım Hamamı
1390 yılında Sultan Yıldırım 
Bayezid tarafından yaptırılmıştır. 
Sultanın külliye yapılarından 
biridir. Ufak görünümlüdür. 
Bölümlerinin üzeri küçük 
kubbeler ile örtülüdür. Sıcaklık 
bölümünde bir eyvan ile iki adet 
halvet odası bulunmaktadır. 
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Bursa Rehberi

Doğal Alanlar ve Parklar:

Güneyinde Uludağ, kuzeyinde 
Marmara Denizi ve Samanlı 
Dağları, kuzey doğusunda Katırlı 
Dağları, batısında Mudanya 
Dağları ve Karadağ olan Bursa; 
nehirleri, şelâleleri, mağaraları, 
yaylaları, gölleri ve kanyonları ile 
eşsiz doğal güzelliklere sahiptir. 
İznik Gölü, Uluabat Gölü, Uludağ 
Göller Bölgesi, Aras Şelâlesi, 
Saitabat Şelâlesi, Softaboğan 
Şelâlesi, Alaçam Kanyonu ve 
Şelâlesi, Suuçtu Şelâlesi, Ayvaini 
Mağarası, Ayvaköy Mağarası, 
Oylat Mağarası ve Kaplıcası, 
Görecik Yaylası, Kocayayla, Sadağ 
Kanyonu, Sansarak kanyonu, 
Nilüfer Deresi ve Gökdere bu 
doğal güzelliklerden bazılarıdır.

“Yeşil Bursa” olarak ün 
yapmış olan şehir, bitki örtüsü 
açısından zengindir. Yaklaşık 
yüzde 40’ı ormanlarla kaplıdır. 
Alçak kesimlerde gürgen, 
ıhlamur, kestane, kızılağaç, 
daha yükseklerde kayın, meşe, 
köknar ve kara çam ormanları 
yer alır. Marmara kıyılarında ise 
zeytinlikler egemendir.

Bursa’nın doğası üzerine 
söylence

Bir akşamüstü Bergamalı 
bir çobanın sürüsünden bazı 
hayvanlar kralın bahçesine 
girince çoban bilinmeyen bir 
ülkeye sürgün edilmiş. Bu 
zavallı çoban ülkenin karanlık 
ormanlarına dalıp yaşamaya 
başladığında, bu bilinmeyen 
ülkenin ne kadar güzel olduğunu 
görüp bu cezaya sevinmiş. Her 
yer yemyeşil verimli ormanlar 
ve otlarla çevriliymiş. Çoban 
bu sürgün yerinde bolluk ve 
bereket içinde, çok daha rahat 
bir yaşam sürmeye başlamış. Bu 
çobanın kurduğu köy zamanla 
büyüyüp büyük bir kent olmuş. 
İşte, çobanın kurduğu bu kent, 
Bursa’nın hemen batısındaki 
Tahtalı köyündeymiş. Köyde halen 
kalelere ve eski yerleşimlere 
ait çok sayıda kalıntı mevcuttur. 
Kitabın Bursa’nın Kuruluş 
Efsanesi bölümünde anlattığımız 
efsane de Bursa’nın doğasını çok 
güzel anlatır. 

Uludağ. Ft. Hakan Aydın



Doğa

Uludağ
Uludağ, Bizans öncesinde 
Olympos olarak anılmıştır. Dağa 
dair anlatılan mitolojik öykülerden 
birine göre Zeus, Uludağ’ın 
zirvesinde oturur, halkını 
gözetirmiş. Yunan mitolojisinde 
Truva Savaşı’nı tanrıların bu 
dağdan izlediği söylenir. Bizans 
döneminde manastırlarla dolu 
olduğu için Keşiş Dağı olarak 
isimlendirilen ve 1925 yılında 
da bugünkü adını alan dağ, 
2543 m yüksekliği ile kuzey-batı 
Anadolu’nun en yüksek zirvesini 
oluşturur. Bu yönü ile amatör 
dağcıların ve doğa yürüyüşü 
yapanların uğrak yerlerindendir. 
Alanı 12.762 hektardır. Marmara 
Denizi’ne 50 km uzakta olan 
Uludağ, 1961 yılında milli park ilan 
edilmiş, 12 Mayıs 2006 tarihinde 
de I. Derece Doğal Sit Alanı olarak 
tescil edilmiştir. 

Ana bölümü günümüzden 
310 milyon önce oluşmuş 
ve Anadolu’daki en eski 
kütlelerden biri olan dağın 
yüksek kesimlerinde Türkiye’nin 
ilk buzul devri izlerine rastlanır. 
Uludağ zirvesinde bazıları yaz 
aylarında kuruyan 9 adet buzul 
gölü bulunmaktadır. Bunların en 
önemlileri Karagöl, Kilimligöl, 
Buzlugöl ve Aynalıgöl’dür. 
1.500-1.600 m yüksekliklerde 
Kirazlıyayla ve Sarıalan yaylaları 
bulunur. Zirve Tepe’nin kuzeyinde 
Kırkpınar Yaylası, Çalıyayla, 2.000 
m yükseklikte Kapıyayla, 2.500 m 
yükseklikte Karagöl Yaylası yer 
alır. Çobankaya’ya 2 km mesafede 
olan Bakacak mevkii Bursa’nın 
panoramik görüntüsünün en iyi 
seyredilebileceği yerdir. Uludağ’ın 

kuzeye bakan yamaçlarında 
buzullarca şekillendirilmiş 
Yılanlıkaya, Devetaşı, Cennetkaya, 
Çobankaya gibi oluşumlar ve ilginç 
görünümlü kaya kitleleri vardır.

Milli Park’ın %71’i orman, %28’i 
çayırlık ve kayalık alanlar, % 0,4’ü 
açık alan, % 0,1’i, su ile kaplı 
alan, % 0,8’i ise yerleşim alanıdır. 
Uludağ’ın zengin bitki örtüsü bir 
ölçüde Akdeniz ve Avrupa-Sibirya 
floristik bölgeleri arasındaki 
konumundan kaynaklanır. 
Florasında %63 oranında Avrupa-
Sibirya, %31 oranında Akdeniz, 
%6 oranında İran-Turan floristik 
elemanı yer alır. Bursa’dan zirveye 
doğru yapılacak 45 dakikalık 
bir araç yolculuğu süresince 
farklı orman alanlarını muhtelif 
yüksekliklerde; defne, kızılağaç, 
çınar, erguvan, kestane, ıhlamur, 
akçaağaç, karayemiş, fındık, 
meşe, kayın, titrek kavak, kızılcık, 
karaçam, üvez, köknar, ayıüzümü, 
bodur ardıç, değişik otlar ve 
likenler gibi 250 değişik gruptan 
700’ün üzerinde türde bitki 
görülebilir. Uludağ’da 104 endemik 
tür tespit edilmiştir ve bunun 
32 adedi Uludağ endemiğidir. 
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Uludağ’ın kuzeyden görünümü. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Kilimli Göl’de kamp. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Apollon kelebeği. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Bursa Rehberi

Ülkemizde yer alan 122 ‘Önemli 
Bitki Alanı’ndan biridir. Dünya 
ormancılık literatüründe bilimsel 
olarak özel bir öneme sahiptir ve 
botanikçilerin ilgi odağıdır.

Uludağ’da 46 tür kelebek 
yaşamaktadır ve Apollon 
kelebeğinin Uludağ’a özgü 
endemik türü bulunmaktadır. 
Dağda ayı, çakal, tilki, sincap, 
tavşan, gelincik, yaban 
domuzu, yılan kertenkele, 
dağkartalı, ağaçkakan, baykuş, 
kumru, dağbülbülü ve serçe 
gibi canlı türleri yaşamlarını 
sürdürmektedir. Sakallı akbaba 
Uludağ’da bulunan endemik 
türlerdendir. Ayrıca kırmızı 
orman karıncası da Uludağ 
ormanlarındaki zararlı böcekleri 
yiyerek milli parka büyük faydalar 
sağlamaktadır. Uludağ sakallı 
akbaba ve kaya kartalının üreme 
popülasyonlarını barındırması 
nedeniyle ‘Önemli Kuş Alanı’ 
olarak belirlenmiştir.

Uludağ Milli Parkı’nı yılda 
ortalama 600.000 kişi ziyaret 
eder. Ziyaretçi sayısı yazın 
temmuz-ağustos aylarında ve kış 
sezonunda ocak-şubat aylarında 
artış göstermektedir.

Uludağ’a ulaşım
Bursa’dan dağa ulaşım karayolu 
ve teleferikle mümkündür. 
Teferrüç Mahallesi’nden kalkan 
ve 80 km hızda rüzgâra dayanıklı 
yeni teleferik sistemi ile her 19 
saniyede bir, 8’er kişilik kabinlerle 
12 dakikada Uludağ’a ulaşılabilir. 
Toplam dört teleferik hattı 
bulunur. İki hat Bursa-Kadıyayla 
arasında (1235 m) diğer iki hat da 
Kadıyayla-Sarıalan arasındadır 
(1621 m). Teleferiklerde kayak 
takımı taşımak yasaktır. 
Teleferiğin son durağı olan 
Sarıalan’dan oteller bölgesine 
ulaşım minibüslerle sağlanır ve 
mesafe 7 km’dir.

Şehir içindeki taksi ve dolmuşlarla 
da Uludağ’a çıkabilirsiniz. En 
uygun güzergâh Çekirge’dendir. 
Uludağ Oteller Bölgesi’nin 
Bursa şehir merkezine 36 km 
olan karayolu mesafesi 35-40 
dakika kadar sürer. Özel aracınız 
ile gidiyorsanız kış aylarında 
aracınızda zincir, takoz ve çekme 
halatı bulundurmanız gerektiğini 
hatırlatalım. Yoksa, yol üzerinden 
satın alabilirsiniz.

Kent Ormanı
Odunluk Mahallesi’nin 
arkasındadır. 150 hektarlık alanıyla 
Bursa’nın en büyük kent parkıdır. 
Tam bir doğa cenneti olan yeşil 
alanda; 6,5 km yürüyüş yolu ve 
bisiklet yolu, 6 seyir terası, 7’si 
barbekülü olmak üzere 10 yağmur 
barınağı, 10 kameriye, 2 çocuk 
oyun alanı, tenis masaları ve 2 
voleybol oyun alanı bulunmaktadır. 
Su depoları, yangın ve içme suyu 
pompa üniteleri, kanalizasyon, 
tuvaletler, ziyaretçilerin basit 
yiyecek-içecek ihtiyaçlarını 
karşılayacak büfeler, et satış 
üniteleri, piknikçiler için 5 noktada 
bulaşık yıkama yerleri bulunur. 

İznik Gölü
Ülkemizin en güzel köşelerinden 
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biri olan İznik Gölü, Bursa’ya 70 
km uzaklıktadır ve 45 dakikada 
bu önemli turizm merkezine 
ulaşılabilir. Kent; Anadolu 
Selçuklu Devleti, (1075-1097) 
Bizans İmparatorluğu (1204-1261) 
ve Osmanlı Devleti (1331-1335) 
gibi cihan devletlerine başkentlik 
yapmıştır ve gizem doludur. Gölün 
batısında Orhangazi, doğusunda 
ise İznik ilçesi bulunur. Gölü 
çepeçevre kuşatan bir karayolu 
vardır ve zeytin ağaçlarıyla 
kuşatılmış yollarda bir köyden bir 
başka köye keyifle yol alınır. 

Uluabat Gölü

Bursa ile Karacabey arasında, 
Bursa-İzmir yolunun 5 km 
güneyinde, Bursa’ya 30 km 
uzaklıktadır. Uluabat Gölü’ndeki 
adalardan en büyüğü olan 
Nailbey Adası’nda bulunan 
manastır, Bursa ve çevresinde, 
günümüze kadar gelebilen en 
eski manastırlardan biridir. 825 
yılından önce yapıldığı tahmin 
edilen bu yapıda kaynaklara 
göre 7-8 keşiş yaşamıştır. Turna, 
kefal ve sazan gölden en çok 
çıkarılan balıklardır. Gölyazı ve 
Uluabat köylerinden hareket 
eden kayıklarla gölde gezi 
yapabilirsiniz.

Kocaçay Deltası
Güney Marmara akarsularının 
büyük bölümünün birleşmesiyle 
oluşan Susurluk Irmağı, 
Bursa’nın Karacabey ilçesine 
bağlı Yeniköy yakınlarında 
Marmara Denizi ile buluşur. 

Irmağın oluşturduğu Kocaçay 
Deltası; göl, bataklık, kumul ve 
longoz ormanından meydana 
gelir. Deltanın batı yarısında, 
toplam alanı 194 hektar olan 
ve Maliç Deresi tarafından 
beslenen Dalyan ve Poyraz 
gölleri, 600 hektar alan kaplayan 
sazlıklar, 730 hektarlık bir alana 
yayılmış dişbudak, kızılağaç ve 
söğütlerden oluşan subasar 
ormanlar ve çok çeşitli floraya 
sahip geniş bir kumul bandı 
bulunmaktadır.
 
Deltada üreyen türler arasında 
kara leylek, pasbaş patka, 
bataklıkkırlangıcı, akça cılıbıt, 
küçük balaban, gece balıkçılı, 
alaca balıkçıl, küçük ak balıkçıl, 
gri balıkçıl, kuğu, yeşilbaş, 
çıkrıkçın, macar ördeği, 
elmabaş patka, ak kuyruklu 
kartal, sakarmeke, poyrazkuşu, 
sumru, küçük sumru ve pek çok 
ağaçkakan türü sayılabilir. Ayrıca 
göç esnasında küçük karabatak, 
ak pelikan, kışın ise sakarmeke 
başta olmak üzere büyük sayıda 
sukuşu bulunur.
 
Kocaçay Deltası, bütün bu 
özellikleriyle doğaseverlere, hem 
kuş gözlemciliği yapma hem 
piknik yapma hem de arkalarına 
güzel bir doğa manzarasını 
alarak, denize girme olanaklarını 
sunar.

Yaban Hayatı
Bursa’da kurt, çakal, ayı, tilki, 
karaca, geyik, akbaba, kartal, 
çalıkuşu, saksağan, leş kargası, 
kestane kargası, yaban domuzu, 
tavşan, keklik, ada tavşanı, çil, 
bağırtlak, çulluk, yaban ördeği, 
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Bursa Rehberi

güvercin, tahtalı, sakarmeke, 
yaban kazı, bıldırcın ve üveyik gibi 
yaban hayvanları yaşamaktadır. 
İlde yaban hayatı koruma sahası 
olarak tescil edilen yerler: 

Gemlik - Haram Sülün Yetiştirme 
Sahası
İnegöl - Boğazova Yaban Hayatı 
Koruma Sahası
İnegöl - Dedebayırtepe Sülün 
Yetiştirme Sahası
Karacabey - Karadağ - Ovakorusu 
Yaban Hayatı Koruma Sahası
Mustafakemalpaşa - Paşalar 
- Sarnıç Yaban Hayatı Koruma 
Sahası
Mustafakemalpaşa - Söğütalan - 
Sülün Yetiştirme Sahası

Parklar

Botanik Park
Şehrin kuzeyinde, Avrupa 
Konseyi Bulvarı üzerindedir. 
Kente bol oksijen ve yeni 
dinlenme ve sağlıklı spor 
alanları kazandırmak amacıyla 
kurulmuştur. Bursa Hayvanat 
Bahçesi’nin bitişiğindedir. 1998 
yılında hizmete açılan park; 
400.000 m2 alanda 150 türden 
8000 ağaç, 76 türden 100.000 çalı, 

20 türden 50.000 yer örtücü ve 27 
türden 6000 gül ile Bursa Ovası’nı 
korumakla birlikte, bitkisel 
araştırma ve bilimsel çalışmalara 
da açıktır. Ziyaretçilerine sağlıklı 
yaşam için spor yapma imkânı 
da sunulan parkta, 12 km doğal 
yürüyüş ve koşu yolu (2,4 km 
koşu parkuru), 1,8 km soğuk 
asfalt kaplamalı bisiklet yolu ve 
göletler bulunur. Parkta bisiklet 
kiralamak mümkündür. Botanik 
Park’ta 17. 18. ve 19. yüzyıllara 
ait bazı eski Bursa evlerinin 
benzerleri inşa edilmiştir ve 
bu evler restoran, kafeterya, 
kebap salonu olarak hizmet 
vermektedir. 

Bursa Hayvanat Bahçesi
Botanik Park ile yan yanadır. 
Dünya standartlarında modern 
bir bahçe olarak projelendirilip, 
206.600 m²lik bir alana kurularak 
10 Kasım 1998 yılında ziyarete 
açılmıştır. Avrupa Hayvanat 
Bahçeleri ve Akvaryumlar 
Birliği’ne (EAZA) üyedir. 

Bünyesinde çoğunluğu ülkemize 
özgü olan 95 türden yaklaşık 700 
adet hayvan bulunur. Barınaklar, 
türler için doğal ortamlarını 
aratmayacak yaşamsal sığınaklar 
olarak tasarlanmıştır. Su kuşları 
kafesi, aslan barınağı ve Afrika 
savanası Avrupa’nın en iyi 
örnekleri arasında gösterilir. 

Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Botanik Park. Ft. Abdullah Eker

Bursa Botanik Park. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Hayvanat Bahçesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi



Bahçede, koruma programları 
çerçevesinde nesli tükenmekte 
olan hayvanların üretilmesine 
çalışılmakta, doğadan gelen yaralı 
hayvanlar tedavi edilerek doğaya 
geri bırakılmakta, hayvan ve doğa 
koruma programlarına destek 
verilmektedir. Bahçede bulunan 
ve soyu tükenmekte olan türler; 
küçük akbaba, pars leoparı, yaban 
eşeği, Pers ceylanı, kara akbaba 
ve baringo zürafasıdır.
Ziyaretçilerin dinlenmeleri ve 
yemek yemeleri için kafeteryalar 
ve Türk mimarisini yansıtan 
Cumalıkızık evleri ile çocuk oyun 
parkları mevcuttur. 

Havuzlu Park 
Çekirge›dedir. Havuz olimpiktir ve 
1999 yılından bu yana halk havuzu 
olarak kullanılır. Bünyesinde 
bir çocuk havuzu ve bir de 
atlama havuzu bulunur. Ayrıca 
yürüyüş, koşu alanları, sauna, çay 
bahçeleri, kondisyon merkezi, 
çocuk oyun alanları yer alır.

Hüdavendigâr Parkı
Çekirge’nin batısında, Nilüfer 
çayının iki yakasında oluşturulan 

yaklaşık 510 bin m2lik alanıyla, 
Bursa’nın en büyük parkları 
arasındadır. Bünyesinde aktivite 
ve spor alanları ile kafeteryalar 
bulunur. 

Kamberler Parkı 
Gökdere’dedir. Hatice İsfendiyar 
Camii, Sittî Hatun Camii ve Sıbyan 
Mektebi ile Bursa’nın sembol 
kişilerinden olan Deli Ayten’in 
heykeli bu parktadır. Bunların 
yanı sıra dinlenme ve çocuk oyun 
alanları mevcuttur.  

Kültür Park
Kent merkezinin oksijen deposu 
olarak bilinen Kültür Park, 
Çekirge Caddesi üzerinde geniş 
bir bölgeyi kapsar. 393.000 m2 
alana kurulu olan park, 1955 
yılında hizmete açılmıştır. 143.000 
m2 yeşil alana sahiptir ve 61 
türde yaklaşık 5000 adet ağacı 
barındırır. Sıla ağacı, gingko ağacı 
gibi endemik bitki türleri ile tarihî 
ve doğal anıt niteliğinde, tescilli 
ağaçları da bulunur.

Park içinde Arkeoloji Müzesi, 
açık hava tiyatrosu, gölet, çay 
bahçeleri, lokantalar, lunapark, 
kültür-fizik aletlerinin bulunduğu 
spor alanı, bisiklet kiralama 
noktaları, voleybol, futbol ve 
basketbolu sahaları bulunur.

Merinos Parkı
Atatürk Kongre Kültür Merkezi 
ve Merinos Parkı, Merinos 
Fabrikası’nın kentsel dönüşüm 
projesi kapsamında, Bursa Kenti 
için merkezde yer alan önemli bir 
rekreasyon alanı olarak yürüyüş 
yolları, çocuk oyun alanları 
bulunmaktadır. 
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düzenlenerek hizmete 
sunulmuştur. İçinde binlerce 
yeni ve eski ağaç, gölet, koşu 
yolları, bisiklet yolları, dinlenme 
mekânları, çocuk oyun alanları ve 
kafe, restoran, büfe gibi donatılar 
mevcuttur. 

Mihraplı Parkı
Nilüfer Deresi yanında 80 bin m2 
alana yayılan Mihraplı Parkı, 2004 
yılında hizmete açılmıştır. İçinde 
şehitler abidesi, forum alanı, 
Osmanlı bahçeleri, çocuk oyun 
alanları yer alır. 

Nilüfer Vadisi Parkı
Yakın Çevre Yolu üzerinde, Nilüfer 
Vadisi’ndedir. Bisiklet yolu, seyir 
platformu, ahşap köprüler, 
çocuk oyun alanları, dinlenme 
alanları, otopark ve yürüyüş 
yolları, kır kahveleri, basketbol ve 
voleybol sahaları ile kaykay pisti 
mevcuttur. 

Sahipsiz Hayvanlar Doğal 
Yaşam Merkezi
Hamitler Yenikent 
Mahallesi’ndedir. Sokak 
hayvanlarının korunmasının yanı 
sıra hayvan hakları konusunda 
halkı bilinçlendirmek ve 
barınaklardan sahiplenmeyi 
özendirmek amacıyla, 114 
dönümlük bir arazi üzerine 
kurulmuştur. Tesiste deneyimli 
bir at biniş hocası ve iki seyis 
eşliğinde özel eğitim almış 
atlarla çocukların ve yetişkinlerin 
güvenli bir şekilde ata binmeleri 

ve at biniş eğitimi almaları 
sağlanmaktadır. Zihinsel 
ve bedensel engellilere de 
profesyonel ekip eşliğinde binicilik 
yaptırılmaktadır. Türkiye’nin 
ilk evcil hayvan mezarlığı da bu 
tesistedir. 

Sukay Park

Türkiye’nin ilk kablolu su kayağı 
tesisidir. 100 dönüm arazi üzerine 
kurulu Sukay Park; ada, gölet, 
çocuk oyun parkı, yürüyüş ve koşu 
yolu, spor alanları, kafeterya, 
restoran, spor kıyafeti satış ve 
kiralama mağazası, su kayağı 
okulu ve yeni başlayanlar için 
eğitim alanı bölümlerinden 
oluşmaktadır.

Temenyeri Parkı
Ulu Cami’nin karşısındaki 
Maksem Caddesi’nin doğusunda, 
Gökdere’nin kıyısındadır. Park 
içinde yürüyüş yolları, piknik 
alanları, çocuklar için oyun 
sahaları, basketbol sahaları ve 
piknik alanları mevcuttur. 
 

Teoman Özalp Parkı
Hamitler’de bulunan park 
yolları, koşu yolları, bisiklet

Merinos Parkı. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Sukay Park. Ft. Nilay İlçebay



Tophane Parkı
Hisar bölgesinde, Osman Gazi 
ve Orhan Gazi türbelerinin 
bulunduğu alandır. Şehrin 
ilk yerleşim yerinin nasıl bir 
alana kurulduğunu bu parktaki 
panoramik manzaradan 
anlayabilirsiniz: Doğuda Ankara 
yolunu, kuzeyde İstanbul yolunu 
ve batıda da İzmir ile Mudanya 
yolunu Tophane Parkı’ndan 
görebilirsiniz. 

Yıldırım Cazibe Merkezi
Yıldırım’ın Kaplıkaya 
Mahallesi’ndedir. Türkiye’nin 
en büyük skate parkı buradadır. 
Farklı cinsten balıkların yer aldığı 
dev akvaryumu, çay bahçeleri, 
ücretsiz spor ve piknik alanlarına, 
seyir terası, amfi tiyatrosu, balık 
tutma göleti mevcuttur. 
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Ft. Murat Aydınlılar

Uludağ’ın kuzey yamacı. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini
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Bursa Rehberi

Doğa Aktiviteleri ve Spor:

Bursa, tesislerde yapılan çeşitli 
spor dallarına olanak sağlayan 
bir şehir olmasının yanı sıra, 
konumu ve iklimi sebebiyle pek çok 
doğa sporunun yapılması için de 
elverişli şartlara sahiptir. Şehirde 
kar kayağı, su kayağı, yüzme, 
buz pateni, mağaracılık, binicilik, 
dağcılık, kaya tırmanışı, yamaç 
paraşütü, doğa yürüyüşü, rafting, 
yelken, bisiklet ve sualtı sporlarının 
yanı sıra oryantiring, bitki inceleme, 
kuş gözlemciliği ve kampçılık 
aktiviteleri yapmak mümkün. 
Doğada etkinlikleri hakkında 
güncel ve muhakkak öğrenilmesi 
gereken uyarı ve bilgiler ile parkur 
detaylarına, şehrin ilgili sivil toplum 
kuruluşlarından ulaşılabilir. 

Evliya Çelebi Yolu

Ünlü Osmanlı seyyahının hacca 
giderken aldığı yolun bir kısmını 
izleyen “Evliya Çelebi Yolu”, Türkiye’nin 
ilk uzun mesafe atlı gezi ve yürüyüş 
yoludur. Yalova’dan başlayıp Bursa’nın 
doğusundan geçerek Kütahya’ya 
ulaşırken, Evliya Çelebi’nin dolambaçlı 
gezi yöntemini izler ve kasabalar 
arasındaki ender ziyaret edilen kırsal 
bölgelerden geçer. Yazar, fotoğrafçı 
ve kültür yolu kâşifi Kate Clow ile 
Osmanlı tarihçisi Caroline Finkel 
tarafından çizilen rota hakkında 
daha fazla bilgiye 
www.cultureroutesinturkey.com 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Kış Sporları 

Uludağ, ülkemizin önemli kış 
sporları merkezidir. 3000’in 
üzerinde yatak kapasitesine 
sahip olan dağda 23 özel turistik 
tesisin dışında kamuya ait 16 
dinlenme ve konaklama tesisi 
bulunmaktadır. Oteller bölgesinde 
11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski 
tesisi ile kayak, snowboard ve 
diğer kış sporları malzemelerini 
kiralayabileceğiniz ya da satın 
alabileceğiniz mağazalar, eğlence 
merkezleri ve kayak eğitim 
merkezleri bulunur. Buz patenini 
ise şehir merkezinde çeşitli 
alışveriş merkezlerinde bulunan 
buz pateni pistlerinde yapmak 
mümkündür. 

Kaya tırmanışlarının yapıldığı Narlıdere. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Uludağ. Ft. Hakan Aydın

Ovacık Köyü. Ft. Donna Landry
Uludağ Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Uludağ’da doğa yürüyüşü. Ft. Aykut Güngör



Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Doğa Yürüyüşü

Uludağ’da 6 parkur belirlenerek 
işaretlenmiştir. Uludağ kayak 
öğretmenleri rehberliğinde 
değişik zorluk derecelerinde olan 
parkurlarda, dağın farklı yüzlerini 
görebilirsiniz. Oteller bölgesinden 
başlayan bu parkurlar şöyledir:
 
Oteller Bölgesi - Cennetkaya: 
Başlangıç noktasında rakım 1.865 
m’dir. Yürüyüşe parkurun kuzey 
yamacında Gemlik Körfezi, güney 
yamacında da dağ köylerinin 
manzarası eşlik eder. Mesafesi 
2.000 m’dir.

Oteller Bölgesi - Sarıalan - 
Çobankaya: Başlangıç ve bitiş 
noktası, rakımları 1.850 m ve 
1.750 m olan bu parkurda, yol 
boyunca pırıl pırıl akan derelerle 
süslenmiş muhteşem bir orman 
bulunur. Parkur 5.200 m’dir.
 
Oteller Bölgesi - Softaboğan 
Şelâlesi: Başlangıç noktası rakımı 
1.800 m’dir. Dere kenarı boyunca 
ilerleyen bir parkurdur. Adını 
dere üzerinde oluşmuş küçük bir 
göletten alır. Yazın yüzülebilen bir 
noktadır. Mevki olarak Bakacak’a 
çok yakındır. Keyifli bir patika 
üzerinde seyreder. Parkur 6.000 
m’dir.
 
Oteller Bölgesi - Hanlar Bölgesi 
- Bağlı Köyü: 1.865 m yükseklikte 
başlayan iniş parkurudur. 
Zirveden dağ köylerine iner. 
Parkur 7.500 m’dir.

Oteller Bölgesi - Zirve Tepesi: 
2.487 m’lik zirveye tırmanırken 
dağın doğası ve bitki örtüsünün

 yanı sıra Marmara Denizi 
ve buzul göllerin olağanüstü 
panoraması seyredilebilir. Parkur 
7.615 m’dir.

Volfram - Madenler Bölgesi - 
Göller Yöresi: 2.300 m’lik rakımda 
Uludağ’a has kelebek cinslerini, 
dağ çiçeklerini gözlemlenebilir, 
buzul gölleri görülebilir. Parkur 
9.800 m’dir.
Bursa’nın sayısız doğa yürüyüşü 
parkurlarından diğer bazıları 
şunlardır: 
Cumalıkızık - Kanlı Gölet Şelâlesi 
Cumalıkızık - Kilise Dere Şelâlesi 

Aral Alabalık Tesisleri - Kürekli 
Dere Şelâlesi 
Soğukpınar Kap Ketenlik Yaylası - 
Aras Şelâlesi 
Bakacak Mevkii - Cumalıkızık 
Keles - Kocayayla - Kendir Yayla - 
Alacak Yayla 
Keles - Gölet - Kocayayla 
Sansarak Kanyonu - İznik
Sadağ Kanyonu - Orhaneli
Gürle köyü ve şelalesi - Orhangazi
Oylat Şelâlesi dere yürüyüşü - 
İnegöl
İznik Kırıntı köyü - Menekşe 
Yaylası
Mustafakemalpaşa’da ise 
Soldere, Çandere, Paşalar 
parkuru ile Doğanalan-Uluabat 
parkurları bulunur.
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Bitki İnceleme

Bursa’da özellikle Uludağ, 
bitkisel zenginlik bakımından 
ender yerlerden birisidir. Mart 
ayında alt kademelerde başlayan 
uyanma, yaz boyunca zirvede 
devam eder. Özellikle orman 
kuşağının üzerinde yer alan ve 
alpin kuşaklarda çok zengin olan 
bu bölgeye has nadir bitki türleri 
yayılış gösterir.

Batı yönünde Nilüfer Vadisi ve 
doğu yönünde Mezit Deresi 
arasındaki dağlık kitlenin 
kuzey yamaçları boyunca nemli 
ormanlar yer alır. Defne, zeytin, 
katran ardıcı, fındık, funda, 
kızılçamdan oluşan tipik Akdeniz 
vegatasyon tipi olan maki ve 
frigana çalılar yer alır. 350-700 
m arasındaki kuşakta erguvan, 
kocayemiş, dağ çileği, zeytin, 
katırtırnağı, mazı meşesi, alıç, 
defne, karaağaç, kayın, titrek, 
kavak ve karaçam türleri gözlenir. 
700-1.500 m arasında kestane 
ormanı, yerini kayın meşe 
türlerinin hâkim olduğu topluluğa 
bırakır.

Yükselti değiştikçe kişni, 
papatyagiller, kangal, gelin 
düğmesi, peygamber çiçeği, 
hindiba, güve otu, hasır çiçeği, 
geyik göbeği, kaygana otu, 
dağ minesi, kaz otu, iberya, 
karanfilgiller, damkoruğugiller, 
baklagiller, kantanagiller, 
süsengiller, zambakgiller, 
salepgiller, gelincikgiller, 
menekşegiller gibi pek çok türü 
görmek mümkündür.

Kampçılık ve Karavan

Uludağ Milli Parkı içinde bulunan 
Gölcük kamp alanı öğrenci ve izci 
gruplarının kamp etkinlikleri için 
kullanılmaktadır. İznik ve Uluabat 
Gölü kıyıları da kamp için oldukça 
uygundur. 

Mağaracılık

Bursa gelinde literatürde kayıtlı 
62 mağara yer alır. 2012’de 
kurulan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Mağara ve Uludağ 
Manastırları Araştırma 
Ekibi tarafından bugüne 
kadar Koca Mağara, Ayvaini 
Mağarası, Ayıini, Gavurini, 
Gozini, Avdancık, Bayındır, 
Karalar, Çadırlı, Kocaoğlak-1, 
Kocaoğlak-2, İnlitarla ve 
Elmaçayırı mağaralarının keşif, 
haritalama ve görüntüleme 
işlemleri tamamlandı. Öncelikli 
olarak uzunluk, erişilebilirlik 
ve turizm potansiyeli gibi 
ölçüler doğrultusunda seçilen 
bu mağaralarda, ikinci etap 
çalışmalarına geçilirken, turizme 
kazandırılabilmeleri yönündeki 
çalışmalar başlatıldı.

Su Sporları

Yüzme ve dalış: Marmara 
Denizi’nin güneyinde yaklaşık 135 

Uludağ’ın bitki örtüsünden bir örnek. Ft. B.B.B Kent Arşivi

Uludağ’da kamp. Ft. Fatih Özenbaş

Oylat Mağarası. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



km uzunluğunda kıyısı bulunan 
Bursa’da, Gemlik’in Büyükkumla, 
Küçükkumla, Karacaali, 
Narlı; Karacabey’in Yeniköy, 
Bayramdere ve Mudanya’nın 
Trilye köylerinde doğal plajlar 
bulunur. İznik ve Uluabat 
göllerinin kıyılarında da güzel 
plajlar mevcuttur. 

Su Kayağı: Bkz. Sayfa 162 Doğal 
Alanlar ve Parklar 

Rafting: DSİ Bölge 
Müdürlüğü’nün yaptığı denemeler 
sonucunda Kocasu üzerinde 
rafting geçişi yapılabileceği 
kanısına varılmış ve 2 parkur 
tespit edilmiştir. Zorluk derecesi 
3 olan her iki parkur da raftinge 
yeni başlayanlar için son derece 
uygundur.

Kocasu Çayı Parkurları:
Çayören-Denizler Beton Köprü 
(18 km)
Denizler Beton Köprü-Kemaliye 
Tahtaköprü (16 km)
Kemaliye Tahtaköprü-Orhaneli 
Kabaklaraltı Tahtaköprü (18 km)
Emet Çayı Parkurları:
Düğüncüler-Deveci Konağı (32 
km)
Deveci Konağı-Mustafakemalpaşa 
(24 km)

Yamaç Paraşütü

Şehirdeki çeşitli dernekler ve 
kulüpler tarafından yamaç 
paraşütü eğitimi verilmekte ve 
şenlikler düzenlenmektedir. 

Uçuş Bölgeleri:
Gürsu (kalkış irtifası 706 m, iniş 
irtifası 93 m)
Gürsu (kalkış irtifası 856 m, iniş 
irtifası 93 m)
Zeyniler (kalkış irtifası 845 m, iniş 
İrtifası 325 m)
Nilüfer Fadıllı (kalkış irtifası 265 
m, iniş irtifası 10 m)
İnegöl Cerrah (kalkış irtifası 663 
m, iniş irtifası 493 m)
Orhangazi Gürle (kalkış irtifası 
1104 m, iniş irtifası 87 m)
Kıran Yaylası (2300 m)
Uludağ Çatlakkaya

Spor Tesisleri

Şehirde bazıları sadece 
profesyonellere, bazıları da 
tüm halka açık olan; ücretli ya 
da ücretsiz pek çok spor tesisi 
bulunur. Atatürk Kapalı Yüzme 
Havuzu, Atatürk Spor Salonu, 
Atatürk Stadyumu, Atıcılar Spor 
Vadisi, Atlı Spor Kulübü, Çekirge 
Spor Salonu, Havuzlu Park, 
Nilüfer Spor Kompleksi ve Bursa 
Büyükşehir Belediyesi Stadyumu 
bunlardan bazılarıdır. 
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Bursa’nın Çevresi: İlçeler, 
Turistik Köyler, Doğal 
Alanlar ve Aktiviteler

Bursa’nın 17 ilçesi bulunur. 
Bunlar; Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer, Mustafakemalpaşa, 
Karacabey, Mudanya, Gemlik, 
Orhangazi, İznik, Gürsu, Kestel, 
Yenişehir, İnegöl, Keles, 
Harmancık, Büyükorhan ve 
Orhaneli’dir. Bursa şehrinin 
ilk yapılarını barındıran Bursa 
Kalesi Osmanlılar tarafından 
fethedildikten sonra, padişahlar, 
külliyelerini inşa ettirmek 
suretiyle şehri batıda Çekirge’den, 
doğuda da Yıldırım’a kadar 
genişletmiştir. Bu sebeple 
Osmangazi İlçesi için Bursa’nın 
en merkezî ilçesi demek yanlış 
olmaz. Her ne kadar artık tüm 
ilçeler büyükşehir belediyesine 
bağlanmış olsa da, konum 
itibariyle Yıldırım ve Nilüfer 
İlçeleri de merkez ilçeler olarak 
sayılır. 

İlçelere ulaşım

Kestel, Gürsu, Nilüfer, Yıldırım 
ve Osmangazi ilçeleri arasında 
Bursaray ile ulaşım sağlanabilir. 
İlçelere kalkan otobüslerin 
terminalleri:

Orhaneli, Keles, Harmancık, 
Büyüorhan: 
Eski Batı Garajı, Mihraplı Mevkii 
Hayran Cad. Nilüfer

Orhangazi, İznik:
Şehirler arası otobüs terminali, 

Yeni Yalova Yolu 8. Km, 
Osmangazi

İnegöl, Yenişehir:
Doğu garajı: Anadolu Mah. Sabah 
Sk. Yıldırım

Karacabey, Kemalpaşa:
Bursaray Üniversite İstasyonu, 
İzmir Yolu, Nilüfer 

Gemlik:
Bursaray Merinos İstasyonu, 
Çarşamba Pazar yeri önü, 
Osmangazi

Mudanya:
Bursaray Emek İstasyonu, Zekâi 
Gümüşdiş Mah. Sanayi Cad, 
Osmangazi

Molla Fenari sırtları. ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Gelemiç Köyü. Ft. B.B.B Kent Arşivi



OSMANGAZİ

Gökdere Vadisi ile Nilüfer Nehri 
arasında kalan merkez ilçedir. 
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 
biridir ve 56 ilden daha büyüktür. 
Kitabın ilgili bölümlerinde 
anlatılan Tarihî Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi, Orhan Gazi Külliyesi, 
I. Murad Külliyesi, Muradiye 
Külliyesi, Bursa Kalesi gibi pek 
çok tarihî eser ile Demirtaş ve 
Nilüfer Barajları bu ilçe sınırları 
içerisindedir. İlçe merkezinin 
biraz uzağında kalan diğer tarihî 
ve doğal alanları şöyledir:

Abdal Köprüsü

Acemler ile Hürriyet-İstiklâl 
mahalleleri arasındadır. Nilüfer 
çayı üzerine, eski Mudanya 
yolunun geçtiği güzergâha, bir 
tüccar tarafından, 1669 yılında, 
kesme taşlardan yaptırılmıştır. 
1978 yılında taşıt trafiğine 
kapanmıştır ve özgün yapısını 
oldukça korumuş olarak 
günümüze ulaşabilmiştir.

Kirazlıyayla

1.500-1.600 m yüksekliktedir. 
Şehir merkezinden 25 km 
uzaklıktaki Kirazlıyayla, Sarıalan 
ve oteller bölgesine ulaşımda 
geçiş noktasıdır. 2.000 kişiyi 
ağırlayabilecek kapasitede piknik 
alanında satış büfesi, çocuk oyun 

alanı, piknik masaları, tuvaletler 
ve çeşmeler bulunur. 

Kadıyayla

Hatları yenilenen ve modern 
hale getirilen teleferiğin ilk 
durağı, 1.200 m yükseklikteki 
Kadıyayla’dır. Daha çok doğa 
yürüyüşçüleri parkur olarak 
tercih ederler.

Sarıalan

Teleferiğin Kadıyayla’dan 
sonra ikinci durağı 1.600 m 
yüksekliğindeki Sarıalan’dır. 
“Kendi pişir, kendin ye” 
restoranlarıyla ünlüdür. Burada 
Orman Köşkleri, baraka, bungalov 
ve çadırda kamp yapma imkânı 
mümkündür. Hediyelik eşya 
dükkânları, çocuk oyun alanları ve 
cami mevcuttur. Oteller bölgesine 
gitmek isteyenler Sarıalan’dan 
teleferikle yola devam edebilir.

Çobankaya

Bakacak yolu üzerindeki 
Çobankaya’ya, oteller bölgesinden 
karayolu ile veya Sarıalan’dan 
orman içi patika üzerinden 
ulaşılır. 150 çadır ve 1.000 kişi 
kapasiteli orman içi kamp ve 
dinlenme alanında Kızılay aile 
kampı, kır gazinosu ve satış 
büfesi, Milli Park Müdürlüğü’ne 
ait işçi pansiyonu, sıhhi tesis 
kompleksi (banyo, tuvalet), cami 
gibi yapılar mevcuttur. Softaboğan 
Şelâlesi’ne uzanan yürüyüş 
parkuru bu mevkiden geçer.

Karabelen

Uludağ Milli Parkı’nın ana girişi 
olan Karabelen Yaylası Bursa’ya 
22 km uzaklıktadır. Günübirlik 
kullanıma uygun alt
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mevcut olduğu 1000 kişi kapasiteli 
Karabelen’de piknik masaları, 
çeşmeler, tuvalet ve Milli Park 
Müdürlüğü’nün iki hizmet evi 
bulunmaktadır. Karabelen, yaz 
aylarında hemşehri derneklerinin 
şenlikler yaptıkları bir bölgedir. 

Bakacak 

Açık havalarda Bursa ve Marmara 
Denizi’nin seyredilebildiği önemli 
bir manzara seyir noktasıdır. 
Oteller bölgesinden araçla 
ulaşılabilir. Osmanlı Devleti 
döneminde Ramazan ayının 
başlangıcı, ateş yakılıp top 
atılarak buradan duyurulurdu.

Soğukpınar, Ketenlik 
Yaylası ve Aras Şelâlesi

Bursa’dan Uludağ yolu 
kullanılarak Milli Park giriş 
noktasından sağa devam eden 
asfalt yol, 1.000 m yüksekliğindeki 
Soğukpınar köyüne gider. Bursa 
- Soğukpınar arası 30 km’dir. 
Köyden Ketenlik yaylalarına giden 
stabilize yol 5 km’dir. Burada 
kuzey yönünde işaretli yürüyüş 
yolu sizi Uludağ’ın kar sularını 
taşıyan ve 15 m yükseklikten, 
kayalıkların içinden düşen Aras 
Şelâlesi’ne ulaştırır. Bu yol 
yürüyerek yaklaşık 1,5 saat sürer. 
Aras Şelâlesi’nin bulunduğu 
nokta 1.700 m yüksekliktedir. 
Bu kaynak, Bursa’nın en önemli 
akarsuyu olan Nilüfer Çayı’nın 
kaynağıdır.

Yıldırım Bayezid; şehir merkezinin 
doğuya devamı için 1390’da 
Yıldırım Külliyesi’ni oluşturmaya 
başlamıştır. Osmanlı’nın büyüyen 
başkentinin bilim, kültür ve 
inanç merkezlerinden olan bu 
yapı topluluğunu, Gökdere’nin 
doğusunda inşa etmiştir. Oğlu 
Çelebi Mehmed’in de külliyesini 
bu bölgeye yaptırmasıyla 
Gökdere’nin doğusunda 
yerleşime başlanmıştır. Böylelikle 
günümüzün Yıldırım ilçesinin 
temelleri atılmıştır. İlçe, 1987 
senesinde Bursa merkezinde 
Osmangazi ve Nilüfer ilçeleri 
ile birlikte Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’ni oluşturmuştur. 
Adını 4. Osmanlı padişahı 
Yıldırım Bayezid’den alan ilçe, 
nüfusu itibariyle Türkiye’nin pek 
çok ilinden büyüktür. Osmanlı 
döneminin önemli eserlerinin yer 
almasının yanı sıra, Türkiye’nin 
en gözde kış sporları merkezi 
Uludağ ile teleferik bağlantısı da 
Yıldırım’dan yapılmaktadır. 

Yıldırım Külliyesi’ne yaklaşık 12 
km mesafedeki “Kızık Köyleri” 
olarak anılan Cumalıkızık, 
Değirmenlikızık, Hamamlıkızık 
ve Fidyekızık köyleri, ilçenin diğer 
ilgi çekici bölgeleridir. Derekızık 
köyü de Kızık köylerindendir 
fakat Kestel ilçesi sınırlarında 
kalır. Köylerin geçmişi Osmanlı 
kadar eskidir ve Oğuz boylarından 
Kızıklar’ın ilk yerleştiği yerlerdir. 
Cumalıkızık, diğer kızık köylerine 
oranla tarihî dokunun daha iyi 
korunmuş olması açısından ayrı 
bir öneme sahiptir. 

Cumalıkızık

700 yıllık tarihî Cumalıkızık 
köyü, Osmanlı dönemi kırsal 
mimarisinin önemli örneklerinden 
biridir ve halen geleneksel yaşam 
biçimini korur. Köyde sadece bir 
insanın ya da 
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bir at arabasının geçebileceği 
genişlikteki sokaklarda, birbiri 
ardına evler sıralanmıştır. Pazar 
günleri köy meydanında pazar 
kurulur. Burada köylülerin kendi 
ürettikleri erişte, tarhana ve kendi 
bahçelerinde yetişen meyvelerden 
yaptıkları çeşit çeşit reçeller ile el 
işleri satılır. Her birinin avlusunun 
ayrı güzellikte olduğu evlerden 
bazıları pansiyon, bazıları da yerel 
ürünlerin servis edildiği lokanta 
olarak hizmet verir. Köy halkının 
bağışları ile kurulan ve 18, 19 
ve 20. yüzyıllara ait eşyalardan 
oluşan etnografya müzesinin yanı 
sıra köyün camisi ve hamamı da 
görülecek diğer yerlerdir. 

Fidyekızık 

Fidyekızık Konağı, günümüzde 
Kızık Köyleri Kültür Evi 
olarak işlevlendirilmiştir 
ve Fidyekızık’taki Osmanlı 
döneminden kalan tek sivil 
mimarlık örneğidir. Bugün 
akar durumda olan Fidyekızık 
Çeşmesi’nin mevcut kitabesinde, 
Hicri 1252 (1836-1837) tarihinde 
yapıldığı belirtilmektedir.

Hamamlıkızık 

Köye adını verdiği söylenen 
hamamın oldukça eski olduğu 
tahmin edilmektedir. Zaman 
içerisinde yapılan onarımlar 
sonucu mimari yapısı büyük 
ölçüde değişmiştir. Köy 
meydanındaki cami önemli 
onarımlar geçirmiştir. 
Haziresinde yer alan bazı eski 
mezar taşlarının, caminin 
yapıldığı dönemden olabileceği 
düşünülür. 

Değirmenlikızık

Değirmenlikızık Camii, yapılan 
onarımlar ile her ne kadar 
orijinalliğini yitirmiş olsa 
da dört beden duvarı tarihe 
direnmektedir. Caminin önünde, 
Bizans lahdinden yapılmış bir de 
çeşmesi bulunmaktadır.

Derekızık

Bkz. Sayfa 212 Kestel İlçesi

Cumalıkızık. Ft. Murat Aydınlılar

Hamamlıkızık Hamamı. Ft. B.B.B Kent Arşivi

Cumalıkızık. Ft. Aysun Dönmez
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1990’lı yıllara gelinirken bir sanayi 
kenti olarak büyüyen Bursa, 
batıya doğru planlı olarak gelişti. 
Bugünkü Nilüfer, o yıllarda daha 
çok konut gereksinmesine yanıt 
veren bir bölgeydi. Henüz birkaç 
yıl öncesine kadar Bursa’nın 
uzak mahalleleri ya da yakın 
köyleri olarak anılan bölgeler, 
birer birer toplu konut alanına 
dönüştü ve Bursa giderek büyüdü. 
18 Haziran 1987’de kabul edilen 
‘Bursa İli Merkezinde Osmangazi, 
Yıldırım ve Nilüfer Adıyla Üç İlçe 
Kurulması Hakkında Kanun’ ile 
Bursa’da Büyükşehir Belediyesi 
kurulmuştur. Her ne kadar bütün 
ilçeler büyükşehir belediyesine 
bağlanmış olsa da, Bursalılar için 
Osmangazi ve Yıldırım ve Nilüfer 
halen merkez ilçelerdir. 
Nilüfer’in dört bir yanı tarihî 
izlerle doludur ve bu izleri taşıyan 
kültürel ve doğal varlıklar, yöre 

tarihini antik çağlara değin 
götürmektedir. İlçenin tarihsel 
zenginliği tescillenerek koruma 
altına alınmıştır. Bu kapsamda 
Akçalar Aktopraklık Höyüğü, 
Alaaddinbey Tepecik Höyüğü, 
Kite Kalesi’nin bulunduğu Ürünlü 
arkeolojik sit alanı, Gölyazı’nın 
tamamı ve Tahtalı köyü kentsel 
arkeolojik sit alanı, Misi 
(Gümüştepe) kentsel sit alanı ilan 
edilmiştir. Balat ormanları, Fadıllı 
köyü, Gölyazı Adalar bölgesi, 
Kayapa Göleti çevresi, Odunluk 
ve Ürünlü’nün bir bölümü de 
doğal sit bölgesi olarak koruma 
altındadır. 

Arkeopark 

Akçalar Aktopraklık mevkiindedir. 
Bursa’da ilk yerleşik yaşamın 
gerçekleştiği yer olan Aktopraklık 
Höyüğü’nün keşfi ile Bursa’nın 
tarihi 8500 yıl öncesine taşındı. 
Bursa’nın ilk çiftçileri kendilerine 
yaşam alanı olarak Uluabat 
Gölü’nün kıyısını seçmiş ve bin yıl 
boyunca kesintisiz olarak burada 
yaşamıştı. Arkeopark’ta arkeolojik 
kalıntıların yanı sıra tarih öncesi 
dönemin ve Bursa’nın geleneksel 
köy yaşantısının canlandırıldığı 
alan, sergi salonları ve eğitim 
atölyeleri mevcuttur. 

NİLÜFER

Uluabat Gölü. Ft. Murat Aydınlılar

Uluabat Gölü’nde göçmen kuşlar ve balıkçı. Ft. Murat Aydınlılar



Bursa Basın Tarihi Müzesi 

Ataevler Mahallesi’nde Bursa 
Gazeteciler Cemiyeti’nin yaptırdığı 
Basın Kültür Sarayı’ndadır. 
2007 yılının Mayıs ayında 
ziyarete açılmıştır. Bursa’nın 
ilk gazetesi Hüdavendigâr’ın 
basıldığı matbaadan günümüze 
kadar değişimin izlendiği 
müzede matbaa, gazete, 
radyo ve televizyon gibi medya 
organlarının kullandığı araçlar 
canlandırmalarla tanıtılmaktadır. 

Gölyazı Köyü

Bursa sınırları içinde, doğa ile 
tarihin bir arada bulunduğu 
eşsiz bir güzellik de Uluabat 
Gölü kıyısındaki Gölyazı köyüdür. 
Köyde yerleşim halen, yaklaşık 
800 m uzunluğundaki antik 
surların içindedir. Üzerinde 
geleneksel konut mimarisi 
örnekleri görülebilen surlarda, 
yer yer kapılar ve kuleler 
bulunur. Bazı bölümlerde Roma, 
Bizans ve Osmanlı tarzı iç içe 

geçmiştir. İlkbaharda yükselen 
sular nedeniyle su içinde kalan 
ağaçlar, bu sularda süzülen 
ördekler, pelikanlar, her bahar 
evlerin çatılarında yuva yapan 
leylekler, Arnavut kaldırımlı dar 
ve temiz sokaklar ve güler yüzlü 
misafirperver köylüler; antik 
çağda Apolyont olarak bilinen bu 
köyün güzelliklerinden yalnızca 
birkaçıdır. Tümüyle SİT alanı olan 
bölge, restore edilerek kültür 
merkezine dönüştürülen Aziz 
Panteleimon (bazı kaynaklara 
göre Hagias Georgias) Kilisesi ile 
de dikkati çeker. 
Sokaklarda kapı önlerinde 
toplanıp bir yandan sohbet 
ederken bir yandan da 
kerevit ağı dokuyan kadınlara 
rastlayabilirsiniz. Uluabat Gölü, 
Gölyazı köyünün tarlası gibidir: 
Kayıklarda eşleriyle birlikte balık 
avlayan kadınlar görebilirsiniz. 
Köy meydanında balık mezadı 
kurulur. Köyde kahvehaneler, fırın 
ve bakkal mevcuttur. 700 yaşını 
aşmış çınar ağacı da Gölyazı’nın 
en önemli anıtlarından biridir. 

Misi Köyü

Bursa’ya 6 km uzaklıkta eski 
bir Rum köyüdür. Osmanlı 
döneminde oba yaşantısından 
ev yaşamına geçen ilk köy 
olduğu bilinmektedir. Osmanlı 
mimarisini yansıtan Misi, 1989 
yılında kentsel sit alanı ilan 
edilmiştir. İpek böcekçiliği ve 
bağcılık uzun yıllar geçim kaynağı 
olmuş, evler, geniş sundurmaları 
ile ipekböcekçiliğine uygun inşa 
edilmiştir. Köyün asma yaprağı ve 
misket üzümü ünlüdür. 
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Uluabat Gölü ve Gölyazı köyü. Ft. Murat Aydınlılar

Gölyazı köyünde kerevit ağı dokuyan kadın.
Ft. B.B.B Kent Arşivi
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Dünya tarihinde batıdan doğuya 
göçen ilk kavim olarak bilinen 
Misyalılar, bu yerleşim yerini 
kurmuş ve Batı Roma’nın baskısı 
nedeniyle Trakya’dan kaçan 
keşişler gizlenmeye elverişli bir 
yer olması nedeni ile Misi köyünü 
misyonerlik örgütü merkezi haline 
getirmiştir. Misyonerlik okulları, 
kale ve manastır kalıntılarına 
bugün de rastlanmaktadır. 

Köyde pek çok kafeterya ve 
lokanta mevcuttur. Etnografya 
Evi’nde Balkanlar ve Anadolu’da 
giyilen kıyafetlerle mutfaklarda 
kullanılan aletleri görebilirsiniz. 
Misi Çocuk Kütüphanesi ise hem 
mimarisi, hem de işlevi açısından 
köyün en değerli mekânlarından 
biridir. Yetişkin dahi olsanız bir 
size hayli küçük gelebilecek bir 
masaya ilişip çocukluğunuzun 
en sevdiğiniz masalını bir 
de bu sevimli evde okumak 
isteyebilirsiniz.

Mihraplı Köprüsü

Nilüfer Çayı’nın kollarından biri 
üzerinde bulunan köprüyü Çelebi 
Sultan Mehmet’in kızı Selçuk 
Hatun, 1465-1466’da yaptırmıştır. 
Eski Bursa-Karacabey Yolu 
üzerinde yer alan köprü, Nilüfer 

Çayı’nın tanzim edilip akış yönünün 
değiştirilmesi ile önemini yitirmiş 
ve zamanla bir kısmı yıkılmıştır. 
Köprünün iki kitabesi bulunur. 
Bugün bu kitabeler Yeşil’deki Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi’ndedir.

Nilüfer Hatun Köprüsü

Bursa’nın varlığını koruyan en 
eski köprüsü, Geçit’in 1,5 km 
güneybatısındaki Nilüfer Hatun 
Köprüsü’dür. Orhan Gazi’nin 
eşi Nilüfer Hatun tarafından 14. 
yüzyılda yaptırıldığı kabul görür. 
Köprü, kesme kefeki taşı ve 
tuğla kullanılarak yapılmıştır. 
Biri büyük olmak üzere dört sivri 
kemerden ibaretti fakat sonraki 
yıllarda yatağın dolması üzerine 
tuğladan dört küçük kemer daha 
eklenmiştir.

Kite Kalesi

Ürünlü Mahallesi’nin 
güneydoğusundadır ve düz 
bir ovada kurulmuş olması 
nedeniyle ender rastlanan kale 
yapılarındandır. Kite Kalesi’nden 
günümüze ulaşan sur kalıntıları, 
kalenin görkemli bir yapı olduğunu 
gösterir. Kite Kalesi’nin bulunduğu 
bu alanda tarihi MÖ 3. yüzyıla 
kadar uzanan antik seramik 
parçalar da geçmişin belgeleri 
niteliğini taşır.

Osmanlılar, Bursa’dan önce 
1324 yılında Kite’yi fethettiğinde 
burası büyük bir tekfurluktur. 
Gemlik ve Mudanya arasında 
bulunan Kite, Osmanlı Devleti’nin 
kuruluş yıllarından başlayıp, 19. 
yüzyıla kadar bölgenin en büyük 
yerleşim alanlarından biri olma 
özelliğini korur. O tarihlerde Kite, 
ilçe merkezi konumundayken, 
Gemlik ve Mudanya ise Kite’ye 
bağlı birer köydür. Kite uygarlığının 
izlerini taşıyan Ürünlü, 2. derece 
arkeolojik SİT alanı olarak koruma 
altına alınmıştır. 

Misi Köyü. Ft. Nilay İlçebay

Misi köyü çocukları. Ft. Aysun Dönmez
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İznik, kendi adını verdiği gölün 
doğusundadır. Bursa’ya uzaklığı 
85 km’dir. Halkın temel geçim 
kaynağı tarımdır. Kendine özgü 
iklimiyle toprağı yaz-kış demeden 
bereket saçar, her türlü sebze 
ve meyve burada yetişir. Yeşil 
dokusu, zeytinlikleri, bağları 
ve bahçeleriyle adeta cenneti 
andıran doğasının yanı sıra 
günümüze gelebilen tarihî anıtsal 
eserleriyle, kültürel zenginliğiyle 
ve dünyaca meşhur çinileriyle 
önemli bir merkezdir. 

Tarih öncesi çağlardan 
itibaren İznik çevresinde 
yerleşim mevcuttu. Bu durum 
çevresindeki Prehistorik 
buluntulardan ve yörede bol 
miktarda bulunan höyüklerden 
anlaşılır. İznik kenti Makedonya 
Kralı Büyük İskender’in 
kumandanlarından Antigonius 
Monophthalmos tarafından 
MÖ 316’da kurulmuştur. İlçede 
Bitinya Krallığı’nın, Roma ve 
Bizans’ın, Selçukluların ve 
Osmanlı’nın izlerini de görmek 
mümkündür. 

İznik, Hristiyanlar için de ayrı bir 
öneme sahiptir: İlk ekümenik 
konsil, 325 senesinde 218 
piskoposun katılımıyla burada 
yapılmış ve Hıristiyanlık dinine 
hayat veren ve «İznik Yasaları» 
adıyla bilinen 20 maddelik karar 
Senatüs Sarayı’nda alınmıştır. 
İmparator I. Constantinus’un 
huzurunda yapılan I. Konsil 
şiddetli tartışmalara sahne 
olur. İskenderiyeli din adamı 
Arius’un «Hz. İsa’nın sadece 
bir insan olduğu ve tanrıdan 
dünyaya gelmediği» şeklindeki 
kısa sürede taraftar toplayan tezi, 
toplantıya katılan piskoposları 
çileden çıkarır. Sonuçta bugün 
de savunulan Hz. İsa’nın tanrının 
oğlu olduğuna dair sav kabul 
görür. Arius ve arkadaşları 

toplantıdan kovulur. VII. ve son 
Ekümenik Konsil 787 tarihinde 
İznik’teki Ayasofya Kilisesi’nde 
yapılır. Kısacası İznik Hristiyanlık 
açısından önemli bir merkezdir. 
Kent ayrıca Osmanlı’nın ilk 
medresesine ev sahipliği yapar. 
Pek çok önemli mimarî eserleri 
süsleyen, üretimi yüzyıllardır 
sürdürülen çinileri dünyaca 
ünlüdür. 

İznik Gölü 

İznik Gölü, Marmara Türkiye’nin 
beşinci, Marmara Bölgesi’nin 
en büyük gölüdür. Eski çağda 
Askania adıyla anılan göl, 
Orhangazi ilçesinin de göle kıyısı 
olsa da, bugünkü adını İznik 
ilçesinden alır. Yüzölçümü 298 
km2, denizden yüksekliği 85 
m’dir. Derinliği kuzeyden güneye 
doğru artan gölün en derin yeri 
65 m’dir. Gölün suyu tatlıdır.

Yeşil Cami

Yapımına 1378’de başlanmış, 
1391’de tamamlanmıştır. 
Erken Osmanlı döneminin 
tek kubbeli camileri arasında 
en görkemlilerindendir. Yeşil 
Cami’ye bu adın verilmesinin 
nedeni olan görülmeye değer 
bir güzellikteki minaresi, ana 
mekânın kuzeybatısında yer 

İZNİK

İznik Yeşil Cami. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

İznik Gölü. Ft. Cengiz Bütün
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alır. Gövdesi mavi ve yeşil renkli 
çinilerle zikzaklı mozaik tekniğiyle 
bezenmiştir. Mermerlerden 
yapılmış caminin mihrabında 
görülmeye değer ve zengin bir taş 
işçiliği vardır.

Ayasofya Camii

Ayasofya, 4. yüzyılda bazilika 
tipinde inşa edilmiş bir kilisedir. 
Yazılı belgelerde adı ilk kez 
11 Ekim 787 günü Patrik 
Trasios yönetiminde toplanan 
ve piskoposların yanı sıra çok 
sayıda keşişin katıldığı VII. Konsil 
dolayısıyla anılmaktadır. 
Dünya tarihi açısından önemli 
bir yapı olan Ayasofya; MS 7. 
yüzyılda Romalılar tarafından 
inşa edilen Gimnasium üzerine 
Bizans döneminde bazilika olarak 
inşa edilmiştir. 11. yüzyıldaki 
depremden sonra yenilenmiştir. 
Üç sahınlıdır. Orhan Gazi 
tarafından İznik’in fethiyle 1331 
yılında camiye dönüştürülen 
yapı, Kanuni Sultan Süleyman 
döneminde Mimar Sinan 
tarafından yenilenmiştir. 1935 ve 
1953 yıllarında yapılan onarımlar 
sırasında renkli taşlarla 
bezenmiş taban mozaikleri ve din 
görevlilerinin törenler esnasında 
topluca bulundukları, yarım 
yuvarlak oturma kademeleri 
ortaya çıkarılmıştır. Bir mezar 
odası duvarında Hz. İsa freski 
bulunmaktadır. Yapı, bir dönem 
anıt-müze olarak kullanılmış, 
2011 senesinde tekrar cami 
olarak ibadete açılmıştır.

Nilüfer Hatun İmareti ve 
Arkeoloji Müzesi

1388 yılında, Sultan I. Murad 
tarafından, annesi Nilüfer Hatun 
adına yaptırılmıştır. 14. yüzyıl 
Osmanlı mimarisi ve sanatının 
en güzel örneklerinden biri olan 
İmaret, 1960 yılından beri müze 
olarak hizmet vermektedir.
 
Müzede, İznik ve çevresinden 
getirilen arkeolojik buluntular ile 
Ilıpınar, Roma Tiyatrosu ve İznik 
çini fırınları kazısından çıkan 
eserler sergilenmektedir. Ayrıca 
müze bahçesinde, Yunan, Roma, 
Bizans ve Osmanlı dönemlerine 
ait eserler de sergilenmektedir.

Şeyh Kudbettin Camii ve 
Türbesi

Nilüfer Hatun İmaretinin (İznik 
Müzesi’nin) güneye bakan 
tarafının karşısındadır. Sultan II. 
Bayezid’in vezirlerinden Çandarlı 
İbrahim Paşa tarafından 15. 
yüzyılda yaptırılmıştır. Şeyh 
Kudbeddin Camii tamamen 
yıkılmış durumdadır. Caminin, 
türbeden daha sonra yapıldığı 
tahmin edilmektedir. Tek kubbeli 
ve kare planlı türbede İznik’in 
tanınmış müderrislerinden 
olan ve 1418’de vefat eden Şeyh 
Kudbeddin yatmaktadır.

Süleyman Paşa Medresesi 
Çiniciler Çarşısı

1332 yılında yaptırılan medrese, 
erken dönem Osmanlı 

Nilüfer Hatun İmareti. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Ayasofya. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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mimarisinin özgün karakterine 
uygun olarak, Selçuklu 
mimarisi etkisinde kalmadan, 
U şeklinde bir plan üzerine inşa 
edilmiştir. Medresede devşirme 
malzemelerin kullanılmış olduğu 
görülür. Yapı Osmanlı döneminin 
ilk medresesi olması sebebiyle 
diğer medrese yapıları arasında 
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. 
Günümüzde çini sanatının 
gelişmesine ev sahipliği yapan 
atölyelerin de bulunduğu bir çarşı 
olarak kullanılmaktadır.

İznik Surları ve Lefke Kapı, 
Yenişehir Kapı, İstanbul 
Kapı

Bitinya döneminde (MÖ 4. yüzyıl) 
inşa edilmeye başlanan surlar, 
Roma ve Bizans dönemlerindeki 
yeni eklentilerle günümüzdeki 
şeklini almıştır. Kentin çevresini 
beş kenarlı çokgen şeklinde 
kuşatan 4.970 m uzunluğundaki 
surların duvarları her medeniyetin 
taş ustalığını sergiler. Her 
medeniyet bir önceki medeniyetin 
taşlarından yararlandığından, 
surlar adeta iç içe geçmiş bir 
tarih örgüsüdür. Yüksekliği 10-13 
m arasında değişen surlarda, 
114 burç, 12 tali kapı ve 4 ana 

kapı vardır. Bu kapılar zafer takı 
gibi gösterişlidir ve üçü halen 
ayaktadır. Lefke Kapı’da mermer 
friz parçalarının kullanıldığı 
görülmektedir. İstanbul Kapı 
Konstantinapolis’e giden yola 
açıldığından en gösterişli kapıdır. 
Roma Tiyatrosu’ndan getirilen 
masklarla daha da gösterişli 
olması sağlanmıştır. Yenişehir 
Kapı kısmen ayaktadır. Göl Kapı 
ise tamamen yıkılmıştır. 

Mahmut Çelebi Camii

Ayasofya ile Yenişehir Kapısı 
arasındadır. Kuzey cephesindeki 
kapı kemerinin üzerindeki 
yazıtta, II. Murad döneminde, 
Mahmut Çelebi tarafından, 
1422-1423 tarihinde yaptırıldığı 
belirtilmektedir. Osmanlı 
döneminin bu kentte yaptırdığı 
son camidir. Kare planlı asıl 
ibadet mekânı ile bunun 
kuzeyindeki son cemaat yerinden 
oluşur. Beden duvarları bir kesme 
taş, üç sıra tuğla örgülüdür.

İsmail Bey Hamamı

İstanbul Kapısı yakınlarındadır. 
Çifte hamamdır ve yapılış 
tarihi ile yaptıranı kesin olarak 
bilinmemektedir. Selçuklu 
dönemi yapısı olduğunu 
savunanlar olsa da 14. yüzyılda 
yapılan bir Osmanlı yapısı olduğu 
daha çok kabul görmektedir. 
Mimari yapısı özellikleri ile Türk 
yapı sanatı tarihinde seçkin bir 
yeri vardır. Dış cepheleri sade ve 
bölüntüsüz olan hamam; moloz 
taş, tuğla ve harç malzeme ile 
inşa edilmiştir. 

Lefke Kapı. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

İstanbul Kapı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi

Süleyman Paşa Medresesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi
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Kırgızlar Türbesi

Yenişehir Kapı’nın dışında, 
surlardan 250 m ileride İznik-
Yenişehir asfaltının sağındadır. 
İznik’in Türkler tarafından fethi 
sırasında yararlılıklar gösteren 
Kırgız Türklerinin anısına, Orhan 
Gazi tarafından 1331 tarihinde 
inşa ettirilmiştir. İçinde yedi büyük 
ve bir çocuk lahdi bulunmaktadır. 
Türbe, mimarisi ile kalem işi 
süslemeleri bakımından büyük 
değer taşır.

Sarı Saltuk Türbesi

14. yüzyıl yapısı olan türbe, 
Lefke Kapı dışında Bizans devri 
su kemerlerinin güneyinde bir 
bağ içinde yapılmış bir makam 
türbesidir.

Roma Su Kemerleri

Doğu yönünden kente gelen 
ve Lefke Kapı’nın dışında biten 
su yolları, MS 6. yüzyılda (527-
565 yılları arasında) İmparator 
Jüstinien tarafından yaptırılmıştır. 
Su kemerleri antik dönemden 
yakın geçmişe kadar kentin su 
ihtiyacını karşılamaktaydı. Havuz 
Başı-Lefke Kapı arasındaki su 
yolu günümüzde de ayaktadır.

Roma Tiyatrosu

İznik Şehir merkezinin 
güneybatısındadır. Tiyatro, 
İmparator Trajanus döneminde 
inşa edilmiştir. Kentin kuzey 
surlarındaki bazı burçlar tiyatroya 
ait kesme taşlarla örülmüş, 
kentin savunması için tiyatro 
feda edilmiştir. Sahnesi, oturma 
basamakları, dış duvarları, kemer 
ve tonozları onarılmayacak 
derecede tahrip olmuştur. Metruk 
kalan tiyatro kalıntılarının üzerine 
çeşitli evrelerde toprak, moloz 
ve çöplerin atılması sonucu 

9,5 m kalınlığında bir tabaka 
oluşmuştur. Kazılar sonucunda 
45 m doğu-batı uzunluğundaki 
sahne açığa çıkarılmıştır. Kazı 
çalışmalarında çıkan eserler İznik 
Müzesi tarafından koruma altına 
alınmıştır.

II. Murad (Hacı Hamza) 
Hamamı

15. yüzyıl Osmanlı eseridir. Çifte 
hamam tipolojisine uygundur. 
Yakın bir tarihte restorasyon 
geçirmiş olan yapının bir 
bölümü yine hamam olarak 
işlevlendirilmiştir.

Çini Fırınları

II. Murad Hamamı’nın 
doğusundadır. İznik’te Osmanlı 
dönemi çini-keramik fırınlarını 
araştırmak üzere kazı ve 
sondajlara 1964 yılında başlanmış 
ve bu çalışmalar kesintisiz olarak 
1969 yılına kadar devam etmiştir. 
17. yüzyıla kadar Türk çini 
sanatının en güzel çini örneklerini 
yaratan fırınlardan birçoğu 
bu kazı çalışmalarında açığa 
çıkarılmıştır. Ünlü İznik Çinileri, 
15. ve 16. yüzyıllarda küçük 
kubbeli bir pişirme ocağından 
ibaret olan bu fırınlarda 
üretilmiştir. 1981 yılında II. dönem 
kazıları başlamış ve halen devam 
etmektedir.

I. Murad Hamamı

14. yüzyıl yapısı olan I. Murad 
Hamamı, çifte hamam tarzına 
uygun olarak inşa edilmiştir. 

I. Murad Hamamı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Bugün yapının bir bölümü turist 
danışma bürosu, diğer bölümü 
ise kafeterya olarak hizmet 
vermektedir.

Hacı Özbek Camii

Kılıç Arslan Caddesi üzerindedir. 
1333 yılında yapıldığı bilinen 
cami, İznik’te inşa edilen ilk 
Osmanlı camiidir. Ana bina doğu-
batı doğrultusunda dikdörtgen 
planlıdır. Kare planlı asıl ibadet 
yeri kubbe örtülüdür. İçten 
sıvalıdır. Beden duvarları üç sıra 
tuğla ve bir sıra kesme taş ile 
örülmüş, taşlar arasına dikine 
tuğlalar yerleştirilmiştir. Kubbesi 
kiremit örtülüdür.

Yakup Çelebi Camii ve 
Türbesi

14. yüzyıl sonları ile 15. yüzyıl 
başlarında, I. Murad’ın oğlu Yakup 
Çelebi tarafından yaptırılmıştır. 
Müştemilatı 500 m2 olup, iç alanı 
290 m2dir. Kare planlı, üçgen 
geçişli kubbelidir. Duvarları dış 
cephelerde almaşık teknikte 
bir sıra kesme taş, üç sıra 
tuğla ile örülmüştür. Cami 
çeşitli dönemlerde tadilattan 
geçirilmiştir. Bahçesindeki 
türbe Yakup Çelebi adına 
yaptırılmış makam türbesidir. 
Yakup Çelebi Bursa’da babası I. 
Murad Hüdavendigar’ın yanında 
gömülüdür. 

Eşrefi Rumî Camii ve 
Türbesi

Eşrefzade Mahallesi, Ali Çandar 
Sokak’ın hemen girişinde 
bulunan cami, II. Bayezid’in 
oğlu Şehinşah’ın eşi Mükrime 
Hatun tarafından 16. yüzyılda 
yaptırılmıştır. Caminin ve 
türbenin duvarları Sultan IV. 
Murat tarafından (1640-1643) 
çinilerle kaplatılmıştır. Kurtuluş 

Savaşı sırasında Yunanlılar 
tarafından tamamen yıkılan 
cami 1950 yılında aslına 
benzer boyutlarda yeniden inşa 
edilmiştir. Eski camiye ait sadece 
minare ayaktadır. Minarenin 
külah bölümü yıkılmıştır. Çini 
kuşakların yer aldığı gövdesi 
ise çemberler ile sarılarak 
sağlamlaştırılmıştır. 15. yüzyılın 
büyük mutasavvıfı ve şairlerinden 
olan Eşref-i Rumî, caminin 
hemen yanına defnedilmiştir.

Abdulvahap Sancaktari 
Türbesi

İznik Bizanslıların elinde iken 
şehri kuşatan İslâm ordusundan 
Abdülvahab adındaki bir kişiye ait 
olduğuna inanılan türbe, kentin 
doğusunda, şehre ve göle hâkim 
bir tepededir. Türbe kitabesizdir. 
Söz konusu şahsın 8. yüzyılda 
kuşatma esnasında İslam 
ordularına büyük yararlılıklar 
gösterdiği kabul edildiğinden, 
Türkler İznik’i aldıktan sonra 
anısına bir türbe yaptırmışlardır. 
Abdülvahab, efsaneye göre 8. 
yüzyılda yaşamış bir sancaktardır. 
İslam orduları İznik’i kuşatırken 
şehit düşmüştür. Türbeye 
bayraklar asılmakta, adaklar 
adanmaktadır. Bu nedenle türbe 
halk arasında «Bayraklı Dede» 
olarak da anılır.

Eşrefi Rumî Camii Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Elbeyli Yeraltı Mezarı

Elbeyli Kasabası’nın Hesbekli 
mevkiinin doğu kesimleri, Dört 
Tepeler mevkii ve Mezarlık 
Boğazı mevkileri genel itibari 
ile nekropol (tarihî mezarlık) 
alanlarıdır. Dolayısıyla çeşitli 
rastlantılar sonucu bölgede 
birçok antik mezar kalıntısı 
ve yer altı mezar odasına 
rastlanmaktadır. Bunlardan en 
alımlısı Hesbekli Hipojesi’dir. 
1967 yılında yapılan bir yol 
çalışması sırasında bulunmuş ve 
İznik Müzesi tarafından koruma 
altına alınmıştır. Tarihçilere 
göre 4. yüzyılın ortalarına 
aittir. Bu tarihlendirmede, 
mezar odası içinde elde edilen 
pişmiş toprak, kandil ve renkli 
fresklerdeki monogramlı haçın 
tipi etkili olmuştur. Güneyinde 
ve batısında iki mezar vardır. 
Yapının duvarları ve tonozu 
fresklerle bezelidir. Doğu duvarda 
kulplu bir vazodan su içen iki 
tavus kuşu betimlenmiştir. 
Zemin beyaz ve üzerinde değişik 
renkler kullanılarak çiçek 
ve ağaç motifleri yapılmıştır. 
Tonoz alınlığında, ortada haçlı 
monogram ve iki yanında birer 
keklik resmedilmiştir. Batı 
duvarındaki kapının iki yanında, 
başları kapıya dönük, kuyruklarını 
açmış iki tavus kuşu, üstteki 
alınlıkta da, tonoz alınlığında 
olduğu gibi ortada haçlı ve keklik 
betimlemeleri bulunmaktadır. 
Kuzey ve güney duvarları simetrik 
olarak beşer pano ile bezenmiştir. 
Panolarda elma veya armutlarla 
dolu bir kâse üzerinde, keklik ve 
sülün gibi av kuşu resimleri ve 
baklavalı motifleri ile kapının iki 
yanındaki panolarda bitki motifleri 

yer alır. Görmek isteyenlerin İznik 
Müzesi yetkilileri nezaretinde 
ziyaret edebildiği mezar odası 
önemli tarihî eserlerdendir. 

Elbeyli Dikili Taş

Elbeyli beldesi güneyinde, 
Fırınaltı mevkiinde bağlar 
arasında kalmış bir Roma 
dönemi anıtıdır. Asklepiodos’un 
oğlu L.Cassius Philiscus anısına 
2. yüzyılda dikilmiştir. Kare 
prizma bir kaide üzerinde, altta 
kalın ve üstte doğru düzenli bir 
biçimde incelerek yükselen, 
bu görünümüyle bir kama veya 
meç izlenimi uyandıran anıtın, 
başlangıçta 6 parça ve 15,5 m 
yüksekliğinde olduğu ve ucunda 
bir kuş heykelciğinin bulunduğu 
öne sürülmektedir. Zamanla en 
üsteki kuş heykelciği bir nedenle 
yok olmuştur. Kaidede üçgen 
prizmatik dikili taşın iki yanında, 
görülen ayak izleri ve bağlantı 
yuvaları, bu kısımda bronz 
heykellerin bulunduğunu işaret 
etmektedir. Anıtın alt kısmında 
toprağa gömülü olan bölümde 
mezarın yer aldığı, zaman zaman 
yapılan kaçak kazılar tarafından 
da görülen çukurlarda iri 
moloz taşlar ve duvar izlerinin 
bulunması, buranın bir tümülüs 
mezar odası sitilinde yapılmış 
olduğunu belgelemektedir. 
Günümüzde kaidesi üzerinde beş 

Elbeyli Yeraltı Mezarı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Elbeyli Dikili Taş. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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parça halinde 12 m’lik bölümü 
durmaktadır.

Sansarak Köyü ve 
Kanyonu 

İlçe merkezinden Bilecik-
Osmaneli yolunu takip ederek 
kanyona ulaşılabilir. Sansarak 
köyü ilçe merkezine 17 km 
mesafededir. Özgünlüğünü 
korumuş köylerden biridir. 
Sansarak Kanyonu toplam 7 
km’dir. Yürüyüş parkuru zordur 
ve 6-7 saat sürer. Bu parkurda 
genellikle kanyonun yarı yolundan 
köye dönülür ve bu da yaklaşık 4 
saat sürer. 

İnikli Evleri

İnikli evlerinde taş, kerpiç ve 
ahşap en çok tercih edilen yapı 
malzemeleri arasındadır. Kapı, 
pencere ve doğrama döşemeleri 
ahşaptır. Çatılar, iklime uygun 
şekilde kırma çatıdır. 

Bursa’ya 32 km uzaklıkta olan 
Mudanya; MÖ 7. yüzyılda bir İyon 
Kolonisi olarak kurulmuştur. 
Mudanya adı Montania’nın 
değişmesinden gelmiştir. 
Asırlardır önemli bir liman 
kenti olan ilçe, günümüzde de 
“Bursa’nın limanı” görevini 
sürdürmektedir. Bursa’nın 
İstanbul’a deniz yolu ile 
bağlantısı Mudanya ve Güzelyalı 
sahillerinden gerçekleştirilir. 
Zeytincilik ve balıkçılık ilçe 
halkının birinci derecede gelir 
kaynağıdır. Bağcılık, sebze ve 
meyvecilik, ayçiçeği, soğan 
ve tahıl gibi diğer tarımsal 
faaliyetler, az miktarda da olsa 
yapılmaktadır.

Sahili, sokakları, tarihî evleri, 
balık lokantaları, çay bahçeleri, 
Siği, Kumyaka ve Trilye gibi 
yerleşim bölgeleriyle görülmeye 
değer bir sahil kentidir. 
 

Mütareke Müzesi

19. yüzyıl sonlarında inşa edilmiş 
kâgir bir binadır. 11 Ekim 
1922’de TBMM Hükümeti ile itilaf 
devletleri arasında Türk-Yunan 
savaşına son veren ateşkes 
anlaşması burada imzalanmıştır. 
1937 yılından beri müze olarak 

MUDANYA

Mudanya yalıları. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Mütareke Müzesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Müşküle köyünden İznik Gölü’nün görünümü
Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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kullanılmaktadır. Müzenin 1. 
katında Türk ve itilaf devletlerinin 
çalışma odaları ve mütarekenin 
imzalandığı salon bulunur. 
İkinci katta ise İsmet İnönü 
ile Asım Gündüz paşaların ve 
yaverlerinin yatak odaları yer alır. 
Müzede ayrıca Kurtuluş Savaşı 
ve mütarekeye ait çeşitli belge 
ve malzemeler ile döneme ait 
eşyalar sergilenmektedir.

Eski Cami 

1594 Yılında yapılmıştır. Mustafa 
Kemal Paşa Caddesi’ndedir.

Hasan Bey Camii

Hasanbey Mahallesi’ndedir. 
1652 yılında yapılmıştır. Tavanı, 
minberi, pencere kenarları 
ve son cemaat yerindeki ağaç 
oymaları ile süslemeler, Osmanlı 
devri süslemeleri hakkında bilgi 
vermektedir. Yanında, camiyi 
yaptıranların türbesi bulunur.

Mudanya Evleri

Eski ahşap evlerin bulunduğu 
Halitpaşa Mahallesi (Eski Rum 
Mahallesi) bir İtalyan mühendis 
tarafından planlanmıştır. 
Eski Cami’nin kuzeyinde 
gayrimüslimler, güneyinde 
Müslümanlar otururdu. 
Mübadeleden sonra Rumlar 
Yunanistan’a gidince, Girit’ten 
gelen Türkler de buraya 
yerleşmiştir. 

Tahir Paşa Konağı

Mudanya’da Osmanlı döneminden 
kalan pek çok cami ve sivil 
mimarlık örneği bulunur. Tahir 
Paşa Konağı, ilçede bulunan 
196 tarihî yapıdan biridir. 18. 
yüzyıl Lale Devri mimarisinin 
en güzel örneklerinden olan 
konak, 18 odalı ve iki katlıdır. 5 
Temmuz 2013 günü Mudanya 
Kent Müzesi olarak açılmıştır. 

İç duvar ve tavanlarındaki çiçek 
kabartmalı gravürleri günümüze 
kadar gelmeyi başarmıştır. 
Müzede konağın orijinal eşyaları 
sergilenmektedir. Alt katta 
ayrıca kardeş şehirler bankosu, 
Girit odaları, Mudanya Bandosu 
köşesi gibi bölümler yer alır. 
Vitrayları, bitki ve geometrik tavan 
süslemeleri, kalem işleri ender 
örnekler arasındadır.

Hasan Paşa Hamamı 
Kültür Merkezi

Hamam, Mısır Mirlivası 
(Tuğgeneral) Hasan Paşa 
tarafından 1653 tarihinde, 
hemen yakınında yer alan ve aynı 
tarihlerde yaptırmış olduğu cami 
ve diğer vakıflara gelir getirmesi 
için yaptırılmıştır. Hasan Paşa’nın 
mezarı cami avlusundadır. 
Zaman içerisinde yaşanan 

Mudanya evleri. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Tahir Paşa Konağı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Mudanya’nın Eski Tren İstasyonu (Montania Otel).  
Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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deprem ve benzeri afetlerden 
ötürü kullanılamaz hale gelen 
hamam, depo ve marangozhane 
olarak kullanılmış, uzun süre 
sahipsiz bir şekilde kendi haline 
bırakılmıştır. Özel mülkiyette yer 
alan hamam çevresinde yer alan 
yapılarla birlikte kamulaştırılmış, 
kültür merkezi olarak hizmete 
açılmıştır.

Tahir Ağa Hamamı

1870 yılında Bursa eşrafından 
Tahir Ağa tarafından yaptırılmıştır. 
Çifte hamamdır. Özgün 
kimliğinden uzaklaşmadan, aslına 
sadık kalınarak restore edilmiştir.

Tren İstasyonu

Sahil şeridinde, uzunca bir bina 
olan Mudanya Garı, 1849 yılında 
Fransızlar tarafından gümrük 
binası olarak inşa edilmiştir. 
İskeledeki bu ihtişamlı bina, 
dönemin en şaşaalı, en göz alıcı 
mekânıydı. Bursa’dan Fransa’nın 
Lyon kentine ham ipek ipliği 
ihracatını kolaylaştırmak amacıyla, 
1874 yılında Mudanya ile Bursa 
arasında 42 km uzunluğunda 
bir demiryolu hattı inşa edildi. 
Bursa’ya ulaşabilmek için 185.000 
Osmanlı Lirası masraf yapılmış 
ancak demiryolunun işletmeye 
açılması mümkün olamamıştı. 17 
yıl sonra, Bursa’daki fabrikalarda 
üretilen ipekler, demiryolu ile 
Mudanya’ya taşınıp oradan da 
denizyolu ile Marsilya’ya tarifeli 
seferlerle gönderilir hale geldi. 
Böylece önceleri gümrük ambarı 

olarak hizmet veren bina, 
Mudanya Tren İstasyonu oldu. 
Bursa-Mudanya arasında uzun 
yıllar boyunca ulaşımı sağlayan, 
Bursa’da üretilen malların 
Avrupa’ya ve dünyanın çeşitli 
yerlerine taşınmasında önemli 
rol oynayan bu demiryolu hattı, 
zarar ettiği gerekçesiyle, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’nce çıkarılan 
bir yasayla kapatıldı. (1940) Bina, 
günümüzde otel olarak hizmet 
vermektedir.

Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi

Eski bir Rum kilisesinin restore 
edilmesiyle kazanılan mekân, 
kültür merkezi olarak hizmet 
vermektedir. 

Trilye

Mudanya sahilinin korunmuş 
köşelerinden biri olan Trilye, 
balığı ve zeytini ile tanınan bir 
kasabadır. Bir zamanlar bölgenin 
en kalabalık yerleşim yeriydi ve yüz 
yıl önce buradan Avrupa’ya şarap 
ve zeytinyağı ihraç edilirdi. Oldukça 
bol balık çıkartılan kasabada 
sahildeki balık lokantalarında 
yemek yemenizi ve ev yapımı 
zeytinyağı almadan kasabadan 
ayrılmamanızı öneririz.

Trilye’de Roma döneminden 
kalan Kapanca bölgesindeki antik 
liman her tarih döneminde en 
önemli kıyı ulaşımının stratejik 
odak noktası olmuştur. Zeytinbağı 
(Trilye), olasılıkla Mudanya’nın 
fethi ve Mirzaoba, Kaymakoba 
gibi Türkmen köylerinin kuruluşu 
evresinde (1321-1330 arasında) 
Osmanlılar tarafından ele 
geçirilmiştir. Fethinden sonrada 
Rumların çoğunluk olarak 
yaşadıkları zengin bir yerleşim 
olma özelliğini korumuştur. 

Trilye. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Trilye’de Rumlardan kalma 7 
kilise, 3 manastır ve 3 de ayazma 
vardı fakat bugün bu kiliselerden 
sadece 3 tanesi ayaktadır. 
Kiliselerden biri restore edilerek 
bugün Zeytinbağı Belediye Binası 
olarak kullanılmaktadır. Üç 
manastırdan da Aya Yani Manastırı 
kısmen günümüze gelmiştir. 
Sözü edilen ve geçmişi Bizans’a 
uzandığı bilinen 3 manastırın 
kalıntısı Trilye’nin dışında 
bulunmaktadır. 

Hagios Sergios Manastırı
Kasabanın çıkışında, Eşkel köyü 
yolu üzerindedir. İlk olarak 8. 
yüzyılda kurulduğu bilinen ve 
çiftlik olarak kullanılan manastırın 
yalnızca duvarlarıyla, her birinin 
ağırlığı 200 kilo gelen görkemli 
giriş kapıları günümüze ulaşmış 
durumdadır. 

Aya Yani Manastırı
Trilye’ye 5 km uzaktadır. 
3 km’lik toprak bir yoldan, 
zeytinliklerden ve günebakan 
tarlalarından geçerek ulaşılır. 
709 yılında kurulduğu ve 1922 
yılına kadar faaliyet gösterdiği 
bilinen manastırın günümüze 
yıkılmış kilisesi ve duvar kalıntıları 
ulaşmıştır. Denizden daha 
heybetli görülen ve özel bir 
arsada bulunan manastır, bugün 
harap durumdadır. Kilise ismini, 
Trilye’nin adı üzerine türetilen 
rivayetlerden birine konu olan 
papaz Aya Yani’den almıştır. 

Batheos Rhyakos Soteros 
Manastırı
Halk arasında Aya Sotiri olarak 
adlandırılan mevkidedir. Büyük 
ölçüde yıkılmış durumda olan 
manastırın bazı binaları barınak 
olarak kullanılmaktadır.

Hagios Ioannes Rum Kilisesi 
(Yuannes Kilisesi)
Dündar Evi olarak bilinir. Rumların 
bölgeyi terk etmesinin ardından 

özel mülkiyete geçmiştir. 19. 
yüzyıl yapısı olan kilisenin üç katlı 
batı cephesi günümüzde konut 
olarak kullanılmaktadır. Ana 
giriş, kemerli taş bir kapıdandır. 
Duvarlarında taştan oyma 
işlemelerle Bizans mimarisine 
özgü motiflere rastlamak 
mümkündür. 

Panagia Pontobasilissa Kilisesi
Beldede Kemerli Kilise adıyla 
tanınır. Bazı el yazması 
eserlerde kilisenin Panagia 
Pantobasillissa’ya (Hz. Meryem) 
adandığı belirtilir. Doğu-batı 
doğrultusunda uzanan Yunan 
haçı şemasına sahiptir. Yapı 
kullanılmasa da halen ayaktadır. 
İlk yapının duvar tekniği göz 
önünde bulundurularak, 13’ncü 
yüzyıl sonlarında yapıldığı kabul 
edilmektedir. Hıristiyan âlemi için 
büyük önem taşıyan bu kilisenin 
duvarlarında kat kat resimler 
bulunmaktadır. İlk tabaka freskleri 
14. yüzyıl başlarına, ikinci tabaka 
freskleri ise, 18. yüzyıla (1723) 
tarihlenmektedir. Sütunlarının 
İskenderiye’den getirildiği rivayet 
edilir. Dış cephesindeki destek 
payandaları nedeniyle halk 
arasında Kemerli Kilise olarak 
adlandırılmaktadır. 
St. Stephanos Kilisesi (Fatih 
Camii)

14. yüzyılda camiye (Fatih Camii) 
dönüştürülmüştür. Fatih Camii 
ile aynı yapı adasında ve caminin 
güney cephesinde yer alan Trilye 
Hamamı’nın kesin adı ve yapım 
tarihi bilinmemekle birlikte, 16. 
yüzyılın ilk yarısında, Yavuz Sultan 
Selim zamanında, Kastamonu ve 
Üsküdar’dan getirilen Türklerin 
yaptırdığı yolunda bilgi mevcuttur.

Fatih Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Taş Mektep
1839 yılında Sultan Abdülmecit 
döneminde yürürlüğe giren 
Tazminat Fermanı’yla başlayan 
Osmanlı Devleti’nin siyasal, 
toplumsal ve ekonomik yapısını 
batılı anlamda düzenlemeyi 
hedefleyen reformlar sürecinde 
görülen modernleşme 
hareketlerinin simgesi olarak, 
imparatorluk topraklarında 
inşa edilen pek çok okul 
binasından biridir. Trilye’de 
doğan ve Yunanistan’da eğitim 
gördükten sonra metropolit 
olarak Türkiye’ye dönen 
Chirisostomos tarafından 1904-
1909 yılları arasında yaptırılan 
Taş Mektep Trilye’nin en görkemli 
yapılarındandır.

Kumyaka (Siği)

Mudanya ile Trilye’nin arasında, 
Roma-Bizans döneminden 
kalma eski bir köydür. Bizans 
dönemindeki adı, Siguino’dur. 
Köyün, Hagios Taxiarchoi/
Archaneloi adında bir kilisesi 
vardır. Kilisenin 19. yüzyılın 

sonlarında yapıldığı söylenir 
ancak yapımının 780 yıllarına 

kadar indiğine ilişkin bilgiler de 
bulunur. Kare planlı ana kilisenin 
üzeri kubbe ile örtülü olup 
yanlarda beşik tonozlu dört haç 
kolundan oluşur. Duvarları tuğla 
ve taş ile örülü bulunan yapının 
çatısı da tuğla ile örülmüştür.

Kumyaka Kilisesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Kumyaka. Ft. Nilay İlçebay

Eğerce sahili. Ft. Murat Aydinlilar

Mudanya’nın Eğerce sahili. Ft. Murat Aydınlılar
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Bursa’ya yaklaşık 30 km 
mesafede, Gemlik körfezi 
kıyısındadır. Bursa civarında 
kurulmuş olan en eski kenttir. 
Tarihi MÖ 12. yüzyıla kadar 
uzanır. Bulunduğu coğrafî konum 
itibariyle tarih boyunca zengin bir 
liman ve ticaret kenti olmuştur. 
Sürekli istilalara maruz kalan 
kent, birçok medeniyete ev 
sahipliği yapmıştır. Roma, Bizans, 
Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyeti 
altına girdiği dönemlerde de 
kentte sürdürülen ticaret hiçbir 
aksaklığa uğramaksızın devam 
etmiştir. Gemlik, tarihte olduğu 
gibi günümüzde de lezzetli 
zeytinlerin yetiştirildiği ve 
ticaretinin yapıldığı önemli bir 
liman kentidir. Gemlik’te tarım 
oldukça gelişmiştir ve halkın 
bir kısmının geçim kaynağıdır. 
İlçenin denize kıyısı olmasından 
dolayı balıkçılık da önemli bir 
gelir kaynağı oluşturur. Gemlik’te 
sahil şeridinde sanayi de hızla 
gelişmektedir. Civarda çıkarılan 
damarlı mermer ve alçı taşı 

ihracatı Gemlik ekonomisinde 
önemli bir yer tutar. Gemlik 
Körfezi kıyısındaki Kurşunlu, 
Küçük Kumla, Büyük Kumla, 
Karacaali köyleri özellikle yaz 
aylarında Gemlik’i ziyarete 
gelenlerin tercih ettiği yerler 
arasındadır. Ayrıca Umurbey 
kasabasında Umurbey Camii ve 
hamamının yanı sıra Celal Bayar 
Vakfı’na ait kütüphane ve müze ile 
Celal Bayar’ın anıtmezarı da ilgi 
çeker. Gemlik’te bulunan diğer 
tarihî yapılardan birkaçı, kiliseden 
camiye çevrilmiş Balık Pazarı 
Camii, Çarşı Ali Paşa Camii ve 
Balık Pazarı Hamamı’dır.

Paşa Konağı

Halitpaşa Mahallesi’ndeki 
konak, yaklaşık 200 yıllık tarihi 
ile önemli bir sivil mimarlık 
örneğidir. Papazhane olarak 
yapılan konak günümüze kadar 
ağırlıklı olarak eğitim kurumu 
olarak kullanılmıştır. Tarihî 
yapı, restorasyon çalışmalarının 

GEMLİK

Gemlik. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Balık Pazarı Hamamı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Paşa Konağı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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ardından Paşa Konağı Kültür 
Merkezi olarak açılmış, sosyal ve 
sanatsal etkinliklerin yapılacağı 
bir mekân haline getirilmiştir. 
Konakta meslekî eğitim kursları 
da verilmektedir.

Celâl Bayar Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. 
Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın 
doğum yeri olan Umurbey 
köyündedir. Üç katlı, ahşap Türk 
evinin en güzel örneklerinden 
biri olan bu ev, orijinal ev 
eşyaları ve aynı dönemden 
kalma çeşitli tarihî eşyalarla 
yeniden düzenlenmiştir. Müzede 
Celâl Bayar’a ait eşyalar da 
sergilenmektedir. 26 Ağustos 
1970 yılında hizmete açılmıştır. 
Müzenin 20.000’in üzerinde kitap, 
yazma, gazete, süreli yayınlar 
ve fotoğraf koleksiyonlarından 
oluşan bir de kütüphanesi 
bulunur. Bu kütüphane 20. yüzyıl 
Türkiye’sinin siyasi tarihine ışık 
tutacak niteliktedir. Celâl Bayar 
Müzesi’nin yanında Türkiye 
Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından
yaptırılan bir de anıt mezarı 
bulunmaktadır.

Gemlik (Terme) 
Kaplıcaları

Gemlik ilçe merkezinin 
güneyinde, Umurbey köyü yolu 
üzerindedir. Otel, lokanta ve 
havuzu bulunur. Kaynağın suyu 
romatizma, nevralji, zihinsel 
yorgunluklar, nevrasteni ve kalp 
hastalıklarına iyi gelmektedir.

Kurşunlu Hagios Aberkios 
Manastırı

Kurşunlu köyündeki manastırın 
adı, Bizans kaynaklarında 9. ve 
10. yüzyıllarda geçmektedir. 1162 
tarihli bir vakfiyeden, kilisenin 
Manuel I Komnenos döneminde 
yenilendiği ve Güneşin Altarı 
adıyla Theotokos’a ithaf edildiği 
anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda 
Hagios Aberkios adıyla anılmıştır. 
Haziran 1995’te kilise öreninin 
bulunduğu yerde temizlik ve 
kazı çalışmaları yapılmış, 1196 
tarihli bir mezar yazıtı ile bir 
mezarın içinde başı olmayan 
bir iskelet ve çeşitli buluntular 
gün yüzüne çıkarılmıştır. Ayrıca 
deniz kıyısında bir kayıkhane ile 
gemilere su verilen bir sarnıcın 
izlerine rastlanmıştır. Elde edilen 
buluntular Bursa Arkeoloji 
Müzesi’nde korunma altına 
alınmıştır.

 

Kurşunlu Hagios Aberkios Manastırı. Ft. Aysun Dönmez

Umurbey Celâl Bayar Anıt Mezarı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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200 binden fazla insanın yaşadığı 
İnegöl, bir il kadar gelişmiş, 
büyük bir ilçedir. Bursa’ya 45 km 
mesafededir. İnegöl’de sırasıyla 
Hititler, Bitinyalılar, Lidyalılar, 
Persler, Makedonyalılar hüküm 
sürmüştür. MÖ 2. yüzyılın 
sonlarında Roma İmparatorluğu 
hâkimiyeti altına giren 
İnegöl, MS 395 yılında Roma 
İmparatorluğu’nun bölünmesiyle, 
önce Doğu Roma İmparatorluğu, 
daha sonra da Bizans 
İmparatorluğu egemenliğine 
geçer. 1078’de Selçuklular, 
1097’de Haçlı Savaşları sonunda 
tekrar Bizanslılar bölgeye 
hâkim olur. Osmanlı Beyliği’nin 
kuruluşuna kadar birkaç kez 
Bizans ve Türkler arasında 
el değiştiren ilçe, Osmanlı 
Beyliği’nin kuruluşu sırasında 
(1299-1300) Turgut Alp tarafından 
fethedilmiştir. Mondros 
Mütarekesi’nden sonra Yunan 
işgaline uğrayan İnegöl, 6 Eylül 
1922’de işgalden kurtulmuştur. 

Mobilya üretimi ile ünlü olan 
ilçe, cumhuriyet döneminde 
büyük bir gelişme göstermiştir. 
1980’lere kadar orman ürünleri 
alanında imalat sanayii; 1980 
sonrasında ise Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kurulması ile birlikte 
orman ürünlerinin yanında tekstil, 
otomotiv yan sanayii ve diğer 
sanayi kolları gelişmiştir. 1976 
yılında kurulan İnegöl Organize 

Sanayi Bölgesi, Türkiye’nin 
ilk organize sanayi bölgeleri 
arasında yer alır. Türkiye 

ihracatının binde yedisini İnegöl 
firmaları gerçekleştirir. 

İnegöl’de ekonomik hayatın 
temel unsurlarından biri tarımdır. 
İlçede tarla ürünleri, sebze, 
meyve yetiştirilir ve yurtdışına da 
pazarlanır. Sebzecilik alanında 
domates önemli yere sahiptir. 
Boğazova Yaylası, Arabaoturağı 
Yaylası, Alaçam Yaylası, Oylat 
Mağarası, tarihî çınarlar, 
kaplıcalar, dağlarındaki avcılık 
potansiyeli, zengin tarihî eserler, 
19. yüzyıla ait tarihî evler ve İnegöl 
Köftesi ilçeyi turizm açısından 
cazip kılar. 

İshak Paşa Külliyesi

İnegöl Çarşısı içerisindedir. 
Sultan II. Murad ve Fatih Sultan 
Mehmet döneminde yaşamış 
önemli bir devlet olan İshak Paşa 
tarafından yaptırılan külliye; cami, 
medrese ve türbeden oluşur. 
15. yüzyıl Osmanlı mimarisinin 
önemli örneklerindendir. Türbede 
İshak Paşa ile eşi Tâcünnisa 
Sultan ve kızının mezarları 
bulunur. Külliyenin imaret, 
zaviye, han ve ahırları günümüze 
gelememiştir. 

İNEGÖL

İshak Paşa Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

İshak Paşa Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

İshak Paşa Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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İnegöl Kent Müzesi

Türkiye’nin ilk ilçe “Kent Müzesi” 
olma özelliğini taşır. 10 Ocak 
2009 yılında hizmete giren 
müze, 19. yüzyıldan kalma bir 
yapı olan üç katlı eski belediye 
binasında hizmet vermektedir. 
Müzede İnegöl’ün tarihi, sosyal 
hayatı ve kültürü 25 ayrı odada 
anlatılmıştır. Sergilenen eserler, 
yaşam eşyaları, İnegöl’ün 91 köyü, 
5 beldesi, şehir merkezi ve diğer 
şehirlerde yaşayan İnegöllülerin 
bağışları ile toplanmıştır. 
Müzenin birinci ve ikinci katında 
prehistorik devirlerden günümüze 
kadar İnegöl tarihi anlatılıyor. 
Üçüncü katında ise sağlık, turizm, 
spor, ipek böcekçiliği, tütüncülük, 
mutfak kültürü, köy odası, çeyiz 
odası ve berber bölümleri gibi 
sosyal yaşam tarihi bulunuyor. 
Müzenin en çekici yanı İnegöl’ün 
yaşam kültürünü yansıtan 
bölümleridir. Ayrıca müzede 
kişisel sergiler için sergi salonu 
ve 100 kişi kapasiteli çok amaçlı 
bir salon bulunur. Pazartesi hariç 
her gün açıktır. 

Hamza Bey Camii 

Güney ve doğu cephesindeki 
duvar örgüsünde kullanılan 
malzemeler dikkate alındığında 
caminin 16. yüzyılın ilk yarısında 
yapıldığı görüşüne varılmıştır. 

Yıldırım Cami (Cuma 
Camii) 

İnegöl merkezindeki en eski 
camidir. Vakıf kayıtlarına göre 
Sultan Yıldırım Bayezid tarafından 
yaptırılmıştır. Ancak zaman 
içerisinde harap hale gelen 
cami, II. Abdülhamid döneminde 
yıkılarak bugünkü haliyle yeniden 
inşa ettirilmiş, 1895 yılında 
ibadete açılmıştır. 

Ortaköy Kervansarayı - 
Kurşunlu Han

II. Murad ve Fatih döneminin 
seçkin devlet adamlarından 
Karacabey tarafından 15. yüzyılın 
ortalarında yaptırılmıştır. 

Kurşunlu Yıldırım Cami

İnegöl’ün Kurşunlu beldesindedir. 
Kitabesi bulunmadığından, 
yaptıranı bilinmez fakat Sultan 
Yıldırım Bayezid’in kızı adına 
yaptırdığı rivayet edilir. Erken 
Osmanlı mimarisinde görülen 
ters T planlı camiler sınıfında 
olması, 14. yüzyılın sonu ile 15. 
yüzyıl ortası arasında bir tarihte 
inşa edildiğini gösterir. 

Oylat Kaplıcaları 

İnegöl’ün 27 km güneyinde, 
Uludağ eteklerinde, 840 m 
yüksekliktedir. Çam ve kayın 
ağaçları arasında şifa kaynağı 
bir kaplıca ve mesire yeri olan 
Oylat Kaplıcaları, suyunun 
özellikleri bakımından dünyada 
önemli bir yerdedir. Oylat 
suyunun en büyük özelliklerinden 

biri, içilebilmesidir. Suyunun 
40 derece sıcaklıkta olması 
nedeniyle, soğutulmadan banyo 
yapma imkânı vardır. Su verimi 
dakikada 3000 litre olduğundan, 

Oylat Kaplıcaları. Ft. Nilay İlçebay
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radon gazının fazlalığı bir 
avantajdır ve bu gazlar etrafa 
yayılarak, solunum yolu ile 
vücuda geçer. Oylat bol sulu bir 
kaplıcadır. Üç aslanağzından 
havuza dökülür. Kurnalarında 
musluk yoktur, devamlı akar. 
Arsenikli, sülfatlı, karbonatlı 
bir sudur. Modern havuzları 
vardır. Romatizma, nevralji, 
kadın hastalıkları ve idrar yolları 
rahatsızlıklarında büyük yarar 
sağlar. Özellikle ağrılı sinir 
hastalıkları için bir şifa kaynağıdır.

Oylat Mağarası

Mağara Bursa-Ankara kara 
yolundan Oylat Kaplıcasına 
ayrılan yoldan yaklaşık 17 
km içeride, Hilmiye köyünün 
1 km güneyindedir. Toplam 
uzunluğu 665 m olan mağara 
iki ana bölümden oluşur. Dar 
galerilerden oluşan birinci 
bölüm girişten çöküntü sonuna 
kadar olan kısımdır. İçeride dev 
kazanları ve damlataş havuzları 
bulunur. İkinci bölüm büyük bir 
çöküntü salonudur. İri blok ve dev 
damlataş şekillerinden (sarkıt, 
dikit ve sütun) oluşur. 

İnegöl civarında diğer 
görülebilecek yerler Oylat 
Şelâlesi, Boğazova Yaylası, 
Arabaoturağı Yaylası, Babasultan 
Barajı, Eymir Göleti, Halhalca 
Göleti, Kurşunlu Göleti ve 
Halhalca Şehitliği’dir. 

Bursa’nın 40-45 km doğusunda 
yer alan Yenişehir, antik çağda 
Neopolis olarak tanınıyordu. 
Osman Gazi döneminde Osmanlı 
topraklarına katılan ilçe, sultan 
tarafından gazilere kılıç hakkı 
adıyla yurtluk olarak verilmiştir. 
1302’de Osmanlı Beyliği’ne 
başkentlik yapmıştır. İlçenin en 
önemli gelir kaynağı tarımdır. 
Son yıllarda ilçe merkezinde 
birçok önemli sanayi tesisi 
kurulmuştur. Bursa’nın havaalanı 
bu ilçe sınırları içindedir. 
Bursa-Yenişehir karayoluyla, 
Yenişehir-Bursa-Orhangazi yol 
ayrımının 400 m kadar batısında 
yer alan Menteşe Höyüğü’nün 
basık ve yayvan olan yüzeyinde 
son Neolitik çağa tarihlenen 
seramikler görülür. İlçenin 
kaymağı, çekirdeği ve helvası 
meşhurdur. 

Şemaki Evi Müzesi

İran’ın Şemaki Kasabası’ndan 
Anadolu’ya gelerek Yenişehir’e 
yerleşen Şemaki Ailesi tarafından 
18. yüzyılda yaptırılan konak, 
içindeki orijinal eşyalarıyla birlikte 
müzeye dönüştürülmüştür. 
İki katlıdır. Zemin katta taşlık, 
mutfak, kiler, iki oda yer alır. 
Mutfak duvarına bitişik ahşap 
merdivenle üst kata çıkılır. 
Burada eyvanlı bir sofa, sofaya 
açılan bir başoda ile biri küçük 

YENİŞEHİR

Oylat Mağarası. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini.

Şemaki Evi Müzesi. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini.
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diğeri büyük iki oda daha yer alır. 
Kalem işi süslemeleri dikkat 
çekicidir.

Koca Sinan Paşa Külliyesi 

1573-1582 arasında Yemen 
fatihi Sinan Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Külliyenin inşasına 
1572-1573 yıllarında başlanıp, 
1582’den önce bitirilmiştir. Bugün 
yalnız cami, medrese birimleri, 
imaret, doğuda imarete bitişik 
arasta, kuzeydoğuda külliyenin 
ana girişi ve batıda camiye geçiş 
sağlayan bir kapı ayaktadır. 
Caminin güneybatısındaki yapı 
kalıntılarının medrese olduğu 
düşünülmektedir.

Süleyman Paşa (Kumluk) 
Külliyesi 

Cami ve medrese, Osman Gazi 
tarafından yaptırılmıştır. Cami 
ve türbe dışında diğer yapılar 
günümüze ulaşmamıştır. Cami 
girişinde ilk hutbenin Hicri 697 
yılında Osman Gazi tarafından 
bu camide okutulduğu yazılıdır. 
Osman Gazi’nin torunu olan 
Süleyman Paşa İzmit sancak beyi 
iken, 1337-1338 yılları arasında 
türbeyi kendisi için yaptırmıştır. 
Fakat çocukluğundan itibaren 
ava meraklı olan Süleyman 
Paşa, bir av gezisi sırasında 
atından düşerek ölünce 
Bolayır’daki türbesine gömülmüş, 
Yenişehir’deki bu türbesine 
defnedilememiştir.
 

Voyvoda (Çınarlı) Camii

İlçenin en eski camilerinden 
biri olarak bilinir. Bali Bey 
Külliyesi’nin kuzeyinde yer alır. 
Kesin olarak bilinememekle 
birlikte 15. veya 17. yüzyılda 
yapılmış olabileceği ileri 
sürülmektedir. Fener kubbeli 
camiler türündendir. Halk dilinde 
Çınarlı Cami olarak anılır. Bu 
ismi bahçesinde bulunan asırlık 
çınardan alır. 

 

Balı Bey Camii

Fatih devri eserleri arasında 
değerlendirilen Balı Bey Camii, 
İzmir fatihi baş vezir Bayezid 
Paşa’nın torunu Balı Bey 
tarafından yaptırılmıştır. Caminin 
inşaat kitabesi bulunmadığından 
inşaat tarihi bilinmez. Caminin 
güneyindeki hazirede iki mezar 
taşı bulunur. Bunlardan birisinin 
Balı Bey’e ait olduğu ifade edilir.

Pustinpuş Baba Zaviyesi

Sultan I. Murad tarafından 
1362-1389 yıllarında yaptırıldığı 
belirtilse de 16. yüzyıla ait tahrir 
defterindeki kayıtlar Orhan Gazi 
tarafından yaptırıldığını kanıtlar. 
Restorasyonu 2005 yılında 
tamamlanan yapı, cami olarak 
ibadete açılmış, park ve mesire 
yeri olarak kullanılan çevresini 
kapsayan alana da düzenleme 
yapılmıştır.

Süleyman Paşa Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Voyvoda Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Çifte Hamam

Kitabesi bulunmayan ve vakıf 
kaydı tespit edilemeyen çifte 
hamam, ilgili yayınlarda da 
tarihlendirilmemiştir. Ancak 1645 
yılında Yenişehirli Deli Hüseyin 
Paşa tarafından yaptırıldığı 
tahmin edilmektedir. Faal olarak 
kullanılmaktadır.

Saat Kulesi 

Cumhuriyet Alanı üzerinde 
yükselen sekizgen planlı saat 
kulesi, dikdörtgen kesme taştan 
yapılmıştır. Yenişehir’in Yunan 
işgalinden kurtuluşundan 
sonra elde edilen silahların 
demir aksamının eritilmesiyle 
tamiratının yapıldığı söylenen 
kule, bir tür zafer kulesi olarak 
da anılır. Sultan II. Abdülhamit’in 
tahta çıkışının 30. yılında (1906) 
yaptırıldığı belirtilen kulenin 6. 
katında dört bir tarafa bakan saat 
kadranları yer alır. Ağırlık sistemi 
ile çalışan saat makinesi Bursalı 
bir saatçinin imzasını taşır. 

Ulu Cami

14. yüzyılda Orhan Bey tarafından 
yaptırılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda 
yıkılan cami restore edilmiştir. 

Yarhisar

Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer 
Hatun’un vatanı olan Yarhisar 
köyünde Orhan Gazi tarafından 
1324-1362 yılları arasında 
yaptırılan cami ve hamam, 
Osmanlı’nın ilk eserlerindendir. 
Hamam, camiinin vakfıdır. Köyde 
yanında yakın geçmişe kadar 
faaliyetini sürdüren değirmeniyle 
birlikte güzel bir şelâle vardır.

Ulu Cami. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Yarhisar Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Saat Kulesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Uluabat Gölü kıyısında bulunan 
Mustafakemalpaşa’nın Bursa 
il merkezine uzaklığı 84 km’dir. 
İlçenin ekonomisi tarım ve 
hayvancılığa dayalıdır. Buğday, 
patates, mısır, şekerpancarı, 
arpa, üzüm, fasulye yetiştirilir. 
Merinos koyunu ve sığır 
yetiştiriciliği yapılır. Uluabat 
Gölü’nde tatlısu balıkçılığı 
da yapılmaktadır. Karacalar 
için koruma ve üretme alanı 
kurulmuştur. İlçede bor 
mineralleri, linyit yatakları, 
madensuyu kaynakları bulunur. 
Mustafakemalpaşa’da 1 organize 
sanayi bölgesi, 4 gıda sanayi 
kuruluşu, 7 un fabrikası, 2 
yem fabrikası, 27 süt ve süt 
mamulleri işletmesi vardır. 
İlçenin Kemalpaşa tatlısı olarak 
bilinen peynir tatlısı, Bursa’nın 
yerel lezzetleri arasında yer alır. 
Türkiye’nin pek çok market ve 
pazarlarında pişmiş veya pişmeye 
hazır vaziyette paketlenmiş olarak 
satılır.

Eski adı Kirmasti olan ilçede 
Hitit Uygarlığı, Bitinya Krallığı 
hüküm sürmüş; Miletopolis 
adında bir yerleşim kurulmuştur. 
MS 300’de psikoposluk merkezi 
olan kent, Romalılardan sonra 
sırayla Bizans, Selçuklu ve 
Karesioğulları yönetimine 
geçmiştir. Kirmasti adını Bizans 
döneminde kasabanın kadın 
yöneticisi olan Kirmastorya’dan 
aldığı sanılmaktadır. 1336’da 
Osmanlı topraklarına katılmıştır. 
2 Temmuz 1920’de Yunan 
işgaline uğramış, 14 Eylül 1922 
tarihinde işgalden kurtarılmıştır. 
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 
kasaba meclisinin aldığı bir 
kararla Atatürk’e atıfta bulunarak 
Mustafakemalpaşa olarak 
isimlendirilmiştir.
 

Uluabat Gölü

Bkz.Sayfa 159 Doğal Alanlar ve Parklar
 

Kent Evi Müzesi

Hamzabey Mahallesi’ndedir. 
2004 yılında açılmıştır. Ahşap, iki 
katlı, 3 odalı, her katı 135 m2den 
3 odalı bir binadır. İlçenin yakın 
tarihine ışık tutacak ev ve mutfak 
gereçleri ile kişisel eşyalar 
sergilenmektedir. Sunum, eski 
fotoğraflarla zenginleştirilmiştir. 

Lala Şahin Paşa Külliyesi

Kirmastı Çayı kıyısındaki türbe, 
Orhan Bey’in küçük oğlu I. 
Murad’ın lalası Lala Şahin 
Paşa’ya aittir. Osmanlı’nın 
ilk külliyelerindendir. Kendi 
adına 1378’de yaptırdığı; cami, 
medrese, hamam, türbe ve 
köprüden oluşan külliyesinden 
günümüze sadece türbe ve 
camiye ait minare ulaşabilmiştir. 
Orhan Bey’in verdiği söz üzerine 
Lala Şahin Paşa’ya hediye edilen 
ilçeye ailesini yerleştirmiş, 
kendisi de hayatının sonuna kadar 
savaşlarda yer almıştır. Tarihte 
konu ile ilgi pek bilgi bulunmasa 
da ölümünden sonra ailesinin 
bulunduğu yere defnedilmeyi 
vasiyet etmiş olması kuvvetli 
bir ihtimaldir. Türbe, Selçuklu 
tarzında bir temel üzerine taş 
ve tuğladan yapılmış, içi yabancı 
motiflerle süslenmiştir. 

MUSTAFAKEMALPAŞA

Lala Şahin Paşa Külliyesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Hamzabey Camii ve 
Türbesi

1950 yılında tamamen yenilenmiş 
olan caminin tarihini aydınlatacak 
bir kitabe yoktur. Sadece caminin 
güneyinde yer alan türbenin 
kuzey cephesinde, giriş kapısının 
yanlarında iki kitabe yer alır. 
Metin açısından bütünlük taşıyan 
kitabelerde Murat Bey’in oğlu 
Hamza Bey’in 1462-1463 yılında 
Bolu’dakileri tekkesine vakfettiği 
yerleri yazmaktadır. Kare planlı 
türbe pandantifli bir kubbe ile 
örtülüdür. Beden duvarları dışta 
alt kısmı kesme taş, üstte tuğla 
ve harç karışımıyla örülmüştür. 
Doğu cephesinde antik bir 
mezar taşı devşirme olarak 
kullanılmıştır.

Şeyh Müftü Cami ve 
Türbesi 

Caminin kuzeyindeki giriş kapısı 
üzerinde yer alan mermer 
kitabede 1894-1895 yılında Naib 
Şefik Bey’in yardımıyla yapıldığı 
yazılıdır. Minare kübik kaideli, 
silindirik gövdeli ve tek şerefeli, 
kesme taştan yapılmadır. Camide 
sütunlar, kemerler, örtü sistemi, 
mahfil, minber ve vaiz kürsüsü 
ahşap, mihrap da mermerdir. 
Caminin kuzeybatısında yer alan 

türbenin giriş kapısında Türkçe 
olarak yazılı levhada türbede 
yatan kişinin Şeyh Müftü olduğu 
belirtilir ve yaşamı hakkında bilgi 
verilir. 

Tümbüldek Kaplıcaları

Kadınlar ve erkekler kısmı 
bulunan Tümbüldek Kaplıcaları, 
Türk yapısı iki kubbeli hamamı 
ve çevresindeki konaklama 
evleri ile hizmet vermektedir. 
Mustafakemalpaşa’ya 19 km 
uzaklıktaki Akarca köyündedir. 
Sabah 08.00 akşam 23.00 saatleri 
arasında haftanın 7 günü hizmet 
vermektedir. Banyo olarak 
ağrılı sendromlar, periferik 
sirkülasyon düzenleyici, içindeki 
demir nedeniyle cilt üzerinde 
astrojen olarak ve deri üzerindeki 
kırışıklıkları giderici; içme olarak 
da karaciğer, mide, bağırsak, 
pankreas ve safra kesesi 
rahatsızlıklarını giderici özellikleri 
bulunmaktadır. 

Suuçtu Şelâlesi ve 
Mesiresi

İlçe merkezine 20 km 
uzaklıktadır. Bir fay hattının 
çökmesi ile oluşmuştur. 38 
m’den dökülen su, yazın suyunun 
azalmasına rağmen kış aylarında 
doldurduğu göleti ile güzel bir 
manzara sergiler. Gezi alanı ve 
piknik yeri olarak tercih edilen 
Suuçtu, etrafını saran kayın 
ağaçları arasında, serin havası ile 
tam bir temiz hava deposudur. 

Hamza Bey Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Şeyh Müftü Camii ve Türbesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Suuçtu Şelalesi. Ft. Murat Aydınlılar
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Ayvaini Mağarası

İlçenin yaklaşık 30 km 
kuzeybatısında Doğanalan köyü 
yakınlarında başlayan mağara, 5,5 
km sonra Nilüfer Ayvaköy civarında 
sonlanır. Her iki yönden girişi 
bulunan mağara, girişlerinin sarp 
olması nedeniyle turizme kapalı 
olmakla beraber profesyonel dağcı 
ve mağaracılar tarafından tercih 
edilebilir. İçinden geçen Karadonlu 
Deresi mağara boyunca 60’dan 
fazla irili ufaklı gölet oluşturmuştur. 
Her adımda mağarayı süsleyen 
sarkıtlar, dikitler ve travertenler 
birer doğa harikasıdır.

Melde Bayırı Kazısı

İlçenin 4 km kuzeybatısında, 
Üçkurnalı veya Melde bayırı 
olarak anılan bölgededir. 
MÖ 4. yüzyıldan itibaren bazı 
sikkelerde adı Milatopolten olarak 
da geçmektedir. Miletopolis 
yerleşmesinde Yunan, Roma ve 
Bizans dönemlerine ait seramik 
ve sikkelere rastlanmaktadır. 
1974 yılında Bursa-İzmir Karayolu 
yapımı sırasında Miletopolis’in 
tahrip edildiği saptanarak yol 
yapımı durdurulmuş, 1975’te 
yeniden başlayan çalışmalar 
sonucu Miletopolis Höyüğü’nün 
130m × 70m’lik kısmı kaldırılmıştır. 
Çalışmalar sırasında Roma 
İmparatoru Hadrianus dönemine 
(MS 117-138) ait bir tapınağın 
kalıntıları bulunmuştur. Parçalar 
arasında arşitravlar, alınlıklar, yivli 
sütunlar, sütun başlıkları, mask 
kabartmaları, yumurta boncuk ve 
kenger yaprak bezemeli parçalar 
ilgi çekmektedir. Aynı yerde 1,13 
m boyunda bronzdan yapılmış bir 
Apollon heykeli de bulunmuştur.

Paşalar Kazısı

Kültür Bakanlığı ve Ankara 
Üniversitesi tarafından başlatılan 
kazı çalışmaları 1983 yılından 

beri sitemli olarak sürmektedir. 
Bu kazılar şehrin doğa tarihini 
aydınlatmaktadır. 15 milyon 
yıllık fosillerin bulunduğu yatak, 
Paşalar köyünün 1 km kadar 
güneyindedir. 1965 yılında orman 
yolu açılırken farkına varılmıştır. 
Fosillerin arasında atlar, zürafalar, 
gergedanlar ve daha birçok etçil 
ve otçul hayvanlar, özellikle de 
filler büyük önem taşır. Literatüre 
Gamphotherium Paşalarensis 
olarak geçen fil, sadece bu 
yörede bulunmuştur. Kazı alanına 
giderseniz, Paşalar köyünün süt 
ürünlerinden almanızı tavsiye 
ederiz.
 

Kösehoroz Şelâlesi

İlçe merkezine 20 km uzaklıkta, 
Kösehoroz köyü yakınlarındaki 
Değirmendere üzerindedir. 
Yüksekliği yaklaşık 18 m’dir 
ve suyun düştüğü yerde 
doğa harikası bir kaya gölet 
oluşturmuştur. Şelâleye 
toplu taşım aracı ile ulaşım 
yoktur. Ancak köyden şelâleye 
ulaşmak için orman içi veya 
köyün doğusunda yer alan dere 
yatağından yaklaşık bir saat 
yürünerek ulaşmak mümkündür. 
Böyle bir yürüyüş için rehber 
alınması önerilir.

Şapçı Şelâlesi

İlçeye 16 km uzaklıktaki Şapçı 
köyü yakınlarındaki Şapçı 
Çayı üzerindedir. Yüksekliği 
yaklaşık 15 m’yi bulan birkaç 
kırık şeklindedir. Şapçı Çayı 
devamında Sarpdere ile birleşir 

Kösehoroz Şelâlesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

I
L
Ç
E
L
E
R



Bursa Rehberi

ve Hamidiye köyü yakınlarında 
Mustafakemalpaşa Çayı’na ulaşır. 
Şelâle yoğun bir meşe, karaağaç, 
ıhlamur ve kayın ormanı içindedir. 
Şelâleye toplu taşıma aracı ile 
ulaşım yoktur. Şapçı köyünden 
yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşle 
ulaşılır. Yaz mevsiminde orman 
yolundan araçla da gidilebilir.

Mustafakemalpaşa 
İçmeleri

Yörede iki maden suyu kaynağı 
vardır. Mineviz Maden Suyu ilçe 
merkezine 2 km uzaklıkta Mineviz 
köyündedir. Suyun sıcaklığı 19 
derecedir. Akarca Maden Suyu ise 
ilçe merkezine 19 km uzaklıktaki 
Akarca köyündedir. Sıcaklığı 17 
derecedir. Her iki maden suyu 
da içme olarak mide, bağırsak, 
karaciğer, safra kesesi ve 
pankreas hastalıklarına etkilidir.
Taş Mektep, Runguç Paşa Camii, 
Ayaz Camii ve Türbesi, Suçıktı 
Şelâlesi; su değirmenleri, tatlı 
su balıkları ve şelâleleriyle 
Soldere; Bozağaç; kütük evleriyle 
Eskikızılelma köyü; Akçapınar 
Köyü Hagios Pareskeva Kilisesi, 
Kestelek Kalesi; Karaoğlanlar 
köyünün manda sütü ve ürünleri; 
ilçenin diğer değerlerinden 
bazılarıdır.

Bursa’nın 60-65 km batısındadır. 
Karacabey, Türkiye coğrafyasında 
sulak alanları, ırmakları 

ve verimli topraklarıyla ön 
plandadır. Ovasında en çok 
buğday, arpa, mısır, fasulye, 
bezelye, şekerpancarı, pamuk, 
ayçiçeği ve tütün yetiştirilir. İlçede 
ayrıca patates, soğan, çeşitli 
sebze ve meyve yetiştiriciliği de 
gelişmiştir. Hayvancılığın ileri 
düzeyde geliştiği Karacabey; 
salça ve un fabrikalarının yanı sıra 
dünyaca ünlü Sütaş markasını 
yaratmıştır. Mihaliç peyniri ile 
de ünlenen Karacabey’in at ve 
koyun yetiştiriciliği ile ünlü harası 
ilçenin önemli markalarından 
biri konumundadır. Türkiye’nin 
en iyi yarış atları bu harada 
yetiştirilir. Haranın geçmişi Orhan 
Gazi dönemine kadar uzanır. 
Günümüzde at yetiştiriciliğinin 
yanı sıra Türkiye’nin en köklü ve 
en büyük tarım işletmelerinden 
biridir. 
Yöredeki yerleşimin MÖ 12. 
yüzyılda bölgeye göç eden 
Misiler’e dayandığı ve o dönemde 
Karacabey sınırları içinde 
Miletepolis adında bir şehir 
olduğu bilinmektedir. Karacabey 
ve civarına ilk yerleşenler, 
günümüzden 4000 yıl kadar önce 
Orta Asya’dan geldikleri öne 
sürülen Hititler’dir. Sonrasında 
Misyalılar, Frigyalılar, Lidyalılar, 

KARACABEY

Karaoğlanlar köyünde manda sürüsü. Ft. Hakan Aydın

Mustafakemalpaşa Tatlısı Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Karacabey Boğazı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Persler, Büyük İskender, 
Bergama Krallığı, Romalılar 
burada hüküm sürmüştür. 
Karacabey, antik dönemde 
Mihaliç adı ile bilinmekteydi. 1336 
yılında Osmanlıların Lipodyum 

(Uluabat) Kalesini aldığını gören 
Kirmastı (Mustafakemalpaşa) 
ve Mihaliç (Karacabey) tekfurları 
armağanlarla gelerek, Orhan 
Gazi’ye bağlılıklarını bildirirler 
ve böylece Karacabey Osmanlı 
Beyliği sınırlarına katılır. 6 asır 
kadar Osmanlı egemenliğinde 
sükûnet içerisinde yaşayan 
Karacabey, I. Dünya Savaşı’ndan 
sonra 6 Temmuz 1920’de 
Yunanlılar tarafından işgal 
edilmiş, 14 Eylül 1922’de işgalden 
kurtarılmıştır. 
 

Karacabey İmaret Camii

Babası II. Sultan Murat 
Han’dan sonra Fatih Sultan 
Mehmet’e de başarılı askeri 
hizmetler sunan ve İstanbul’un 
fethedilmesinde büyük katkısı 
bulunan Rumeli Beylerbeyi Dayı 
Karaca Bey tarafından 1457 
yılında yaptırılmıştır. Osmanlı 

döneminde, içerisinde yoksullar 
için hizmet veren imaret 
bölümünün bulunması nedeniyle 
ilçe halkı arasında “İmaret Camii” 
adıyla da bilinir. Cami avlusunda 
Dayı Karaca Bey’in, eşi Bülbül 
Hatun’un ve kayınbiraderi Ahmet 
Bey’in mezarları bulunur.
 

Ulu Cami (Murad 
Hüdavendigâr)

Osmanlı Sultanı I. Murat 
Hüdavendigâr zamanında inşa 
edilmiştir ve “Eski Karacabey” 
olarak adlandırılan bölgededir. 
Depremlerden ve Kurtuluş Savaşı 
yıllarındaki yangından büyük 
hasar gören eser, her onarımdan 
sonra mimarî özelliğinden 
bazılarını kaybetmiştir. 

Kümbetli Cami

Yaklaşık 2200 yıllık tarihî eser 
günümüzde ilçenin Hamidiye 
Mahallesi’ndedir. Karacabey’in en 
eski tarihî eseridir. Adını yapının 
üzerindeki yarımküre biçimli tepe 
kısmından aldığı söylenir. MÖ 
200 yıllarında önce Yahudilere 
havra olarak ibadete açılan bina, 
sonrasında Hıristiyanlarca kilise 
olarak kullanılmış, günümüzde 
ise cami olarak hizmet 
vermektedir. Sekiz kollu şamdan 
ve Hz. Davut yıldızının izlerini 
taşıyan yapı, dikdörtgen plana 
sahiptir.

Atatürk Kültür Parkı

İlçede 180 bin m2yi kapsayan 
görkemli bir yeşil alandır. Parkta 
35 bin m2lik bir göletin yanı sıra 

Karacabey İmaret Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Karacabey Ulu Cami. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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çay bahçesi, kafeterya, restoran, 
düğün salonu, olimpik yüzme 
havuzu, halı saha ve çocuk oyun 
alanları mevcuttur.
 

Uluabat Kalesi

Karacabey konumu itibariyle antik 
çağlardan beri her zaman ticaret 
yollarının kesişme noktasında 
olmuştur. Nehir yoluyla 
deniz ulaşımı çok kolaylıkla 
yapılmaktadır. Bu su yolu Bizans 
imparatorluğu devrinde Türkler 
tarafından da kullanıldığı için, 
Lopadion (Uluabat) Kalesi, Bizans 
imparatoru Aleksios Komnenos 
tarafından, 11. yüzyıl başlarında, 
gölün giriş çıkışını kontrol altına 
alabilmek amacıyla yaptırılmıştır.

Issız Han

Bursa-İzmir yolu üzerinde 
Karacabey’in Gölkıyı ve Uluabat 
köyleri arasında, Uluabat Gölü 
kıyısındadır. Osmanlı Sultanı 
Yıldırım Bayezid döneminden 
kalmadır. Kapı üstündeki 
kitabesinde 1396 yılında inşa 
edildiği belirtilir. İstanbul-
Susurluk Irmağı-Uluabat Gölü 
güzergâhında tarihte nehir 
taşımacılığının dinlenme ve 
konaklama üslerinden biri olarak 
ücretsiz hizmet veren Issız Han, 
Osmanlı döneminin güzel bir 
kervansaray örneğidir.

Karacabey Harası

Bursa-İzmir karayolunun 70. 
km’sinden itibaren, sekiz yüzyıl 

öncesinde Türk topraklarına 
katılan Karacabey Harası’nın 
verimli, bakımlı ve tesislerle dolu 
arazisini görebilirsiniz. Bu arazi, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluş döneminde Sultan 
Orhan Gazi’ye kayınpederi Köse 
Mihal (Harmankaya Tekfuru) 
tarafından kızı Nilüfer Hatun 
ile evlenmesinden dolayı çeyiz 
armağanı olarak verilmiştir. 
98.730 hektarlık bir alanı kaplar. 
Hara, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tarım reformu girişimleri 
sırasında Türk çiftçisinin ihtiyacı 
olan, Karacabey Esmeri diye 
bilinen damızlık sığır, safkan 
Arap atı, Merinos cinsi koyun 
ve bitki tohum ıslahı üretimiyle 
ülkede çok önemli görevleri 
yerine getirmiştir. Günümüzde 
safkan Arap atı yarış tayları ile 
adından söz ettiren kurumda, 
yine iddialı biçimde damızlık 
sığır, koyunculuk, tohum ıslahı, 
tavukçuluk faaliyetlerinin 
yanında safkan Sivas Kangal ve 
Akbaş cinsi köpek üretimleri 
sürdürülmektedir. Kurumun 
arazilerinden bir bölümü de özel 
pansiyon harası niteliğindeki ve 
safkan İngiliz tayları yetiştiren 
Türkiye Jokey Kulübü’ne tahsis 
edilmiştir.
 
Günümüzde hipodromlarda çok 
sayıda şampiyonluklar elde eden 
bazı yarış taylarının babaları 
bilinen ve Karacabey Harası’nda 
1921-1950 yılları arasında 
yüzlerce tay veren Baba Kuruş 
ve Baba Sa’d isimli aygırlar için 
düzenlenen “At Anıt Mezarı” 
kuruma gelen ziyaretçilerin 
ilgisini çeker.
 

Eskikaraağaç Köyü

Bursa Valiliği’nin başlattığı proje 
ile Uluabat Gölü çevresindeki 
köylerde ekolojik sistemi koruyan 
uygulamalar gerçekleşmiştir. 
Eskikaraağaç köyü, hızlı ve etkili 
adımlarla adını yurt dışında da 

Karacabey Harası. Ft. Murat Aydınlılar
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duyurmuş ve Avrupa Leylek 
Köyleri Ağı’na girmiştir. Köy 
halkı başarılı projeye gönüllü 
olarak büyük destek vermiş, 
her yaştaki insanıyla üzerine 
düşenin fazlasını yapmaya 
günümüzde devam etmektedir. 
Mart sonundan itibaren köye 
göç etmeye başlayan leylekler 
için her yıl haziran ayında 
“Eskikaraağaç Leylek Şenliği” 
düzenlenmektedir. 
 

Longoz Ormanları

Susurluk Irmağı’nın Marmara 
Denizi’ne döküldüğü delta bölgesi 
Karacabeyliler tarafından “Boğaz” 
olarak anılır. Burada göçmen 
kuşların Güney Marmara’daki 
konaklama merkezlerinden 
olan Longoz (Subasar-Bataklık) 
Ormanları ve Poyraz, Dalyan 
ve Arapçiftliği isimli üç adet 
lagün bulunur. Orman, Boğaz 
köyü ile Bayramdere (Yeniköy) 
arasındadır. Tatlı su ve deniz 
balıklarının yaşayabildiği lagünler 
yaklaşık 20 yıl öncesine kadar 
Meksika’dan Türkiye’ye göç eden 
yılan balıklarının üreme merkezi 
durumundaydı. Nilüfer Çayı ve 
Susurluk Irmağı’ndaki kirlilik 

ve kimyasal atıklar nedeniyle 
lagünler ve Kocaçay Deltası’nda 
ekolojik sistem tahribata 
uğramıştır fakat delta “Korunacak 
Sulak Alan” statüsüne alınmıştır. 

Ovakorusu Ayı Barınağı

Merkezi İngiltere’de bulunan 
Dünya Hayvanları Koruma 
Derneği’nin (SPA) maddi 
desteği ve Çevre ve Orman 
Bakanlığı ile Uludağ Üniversitesi 
Veterinerlik Fakültesi’nin 
iş birliği ile “dansçı ayıları” 
korumak amacıyla Karacabey’in 
Ovakorusu Mevkii’nde, doğal 
barınak statüsünde kurulmuştur. 
1993 yılından günümüze kadar 
sürdürülen rehabilitasyon projesi 
çerçevesinde ilk anda 16 ayının 
yer aldığı barınakta halen 66 ayı 
Ovakorusu’nda doğal yaşamını 
sürdürmektedir.
 

Celal Acar Yaban 
Hayvanları Kurtarma ve 
Rehabilitasyon Merkezi 

2010 yılında açılan merkez, 
“Nesli Tehlike Altında Olan 
Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin 
Uluslararası Ticaretine İlişkin 
Sözleşme (CİTES)” ve 4915 sayılı 
Kara Avcılığı Kanunu’na göre 
ticareti yasak olan hayvanların 
geçici süre ile tedavi ve 
rehabilitasyonu için yapılmıştır. 
Toplam alanı 28.611 hektardır. 
Yasadışı yollarla ülkemize 

Eskikaraağaç Köyü. Ft. Nilay İlçebay

Karacabey Longozu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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sokulan ya da ülkemizde 
doğada güç durumda bulunan 
yaban hayvanlarının tedavi ve 
rehabilitasyonu bu tesiste yapılır, 
CİTES sözleşmesi kapsamında 
bulunanlar getirildikleri ülkelere 
gönderilir, diğerleri ise doğal 
ortamlarına bırakılır. Tesis 
bünyesinde aslan, kaplan, su 
kuşları, kurt, tilki, yırtıcı kuşlar, 
sürüngenler, geyik, karaca 
ve maymunlar için tedavi ve 
rehabilitasyon bölümleri bulunur. 

Kangal Çiftliği

İşletmede Türk Çoban köpekleri 
olan Kangal (Karabaş) ve 
Akbaş (Karbeyaz) ırkı çoban 
köpeklerinin yetiştiriciliğine 1992 
yılında başlanmıştır. İşletmede 
köpekçilik ünitesinde değişik döl 
kademelerinde Akbaş ve Kangal 
ırklarında yaklaşık 250 baş köpek 
mevcuttur, yılda yaklaşık 200-250 
damızlık yavru dağıtılır.

Yeniköy Tatil Beldesi

Marmara Denizi’nin güneyinde 
Susurluk Irmağı’nın denize 
döküldüğü Kocaçay Deltası 
yakınında ve Bayramdere 
köyü sınırları içerisindedir. 
Karacabey’in 30 km kuzeyinde, 
ıhlamur ormanları ve deniz 
kokusunun birbirine karıştığı bir 
doğa harikasıdır. 

Özel Kuş Cenneti

Uluabat köyü ile Gölkıyı köyü 
arasında, Seyran köyü sınırları 
içerisindedir. Özel gayretlerle 
oluşturulan doğa harikasında 
beyaz ve renkli tavus kuşları 
bulunur. Çok sayıda kuş ve 
kümes hayvanlarının üremesinin 
sağlandığı tesiste kafeterya da 
mevcuttur. Kuş Cenneti, Bursa-
İzmir karayolu üzerinde mola 
verilecek güzel bir doğal değerdir.

Bursa’ya 12 km uzaklıktadır. Tarihî 
çınar ağaçları, Osmanlı evleri, 
hamam ve camileriyle dikkat 
çeker. Gürsu’nun arazisinin sulak 
olması ilçede tarıma elverişli bir 
ortam oluşturmaktadır. İlçedeki 
sanayi kuruluşları, çevrede 
yaşayan halk için önemli bir gelir 
kaynağıdır. Doğa sporları alanında 
günden güne gelişme gösteren 
Gürsu’da, Dışkaya Mevkii’nde 
paraşüt alanı oluşturulmuştur. Bu 
spor dalıyla ilçe Fethiye Ölüdeniz’e 
alternatif olmayı amaçlamaktadır.
Gürsu’nun tarihine ilişkin kesin 
yazılı bilgiler bulunmamasına 
rağmen geçmişi antik döneme 
kadar uzanan, Roma ve Bizans 
hâkimiyetinde kalmış eski 
bir yerleşim yeridir. Osmanlı 
döneminde Gürsu’nun adı, Kebir 
Susığırlık’tır. Arazisinin sulak 
olması nedeniyle sığır yetiştirmeye 
çok elverişli bir yer olduğundan 
bu adı almıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde, halk 
saray için sığır yetiştirmekteydi. 
Bunun yanında sulak araziye ve 
verimli topraklara sahip olması 
nedeniyle tarım da bölge halkı için 
önemli bir geçim kaynağıydı. 1931 
yılında Gürsu adını almıştır. 

1923 yılında yapılan mübadeleden 
önce Rum ve Osmanlı halklarının 
birlikte yaşadığı, mübadeleden 
sonra Selanik ve civarından, 
Bulgaristan ve eski Yugoslavya’dan 
gelen muhacirlerin ikamet ettiği 
Gürsu’da, ilçenin tarihî dokusunu 
yansıtan, Anıtlar Kurulu’nca tescilli 
56 adet sivil mimari yapı örneği 
bulunmaktadır. 

GÜRSU

Gürsu merkezi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Yamaç Paraşütü

Gürsu’nun sahip olduğu doğal 
potansiyeli ortaya çıkararak, 
ilçenin turizm vizyonu 
kazanmasını sağlamaya 
yönelik olarak Gürsu Belediyesi 
tarafından geleneksel hale 
getirilen Yamaç Paraşütü 
Şenlikleri’ne yurdun dört bir 
yanından yüzlerce yamaç 
paraşütü tutkunu katılmaktadır. 
İlçede GÜRHAVK tarafından 
yamaç paraşütü eğitimleri de 
verilmektedir. 

Su Değirmeni

İlçenin girişindedir. Rum evi ve 
değirmeni olarak yapılmıştır. İl 
sınırlarında ender bulunan türde 
tescilli yapılardan biridir. Restore 
edilerek Bursa mutfağından 
örneklerin sunulduğu sosyal tesis 
olarak hizmete sunulmuştur. Yapı 
içerisindeki değirmene dair özgün 
aparatları varlığını korumaktadır. 

Tarihî Hamam

Rumlardan kalma tarihi 
hamam günümüzde de işlevini 

sürdürmektedir. Fenerli kubbeye 
sahiptir. 

Taşköprü Sokağı 

Gürsu’nun tescilli sivil mimari 
yapıları, iki veya üç katlı, ahşap ve 
kerpiç malzemeden inşa edilmiştir. 
Evlerin avlu kapıları iki kanatlı, 
yöreye has ağaçlardan yapılmıştır. 
Tokmaklı ahşap kapıdan avluya 
açılan geniş bir hol ve holün üst 
katında evin asli bölümleri bulunur. 
Çatı katları normalden yüksektir 
ve aydınlatma pencereleri vardır. 
“Böceklik” diye adlandırılan bu çatı 
katlarında, ipek böceği yetiştiriciliği 
yapılmıştır. 

Çınarlı Yol

İlçe girişinden merkezine giden yol, 
düzenli aralıklarla ve yola paralel 
olarak sıralanmış tarihî çınarlarla 
çevrilidir. Gürsu’da, 138’i ilçe 
merkezinde, 8’i köylerde olmak 
üzere toplam 146 tescilli tarihî 
çınar ağacı bulunur. 

Gürsu Su Değirmeni. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Tarihî çınar. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Ft. Aykut Güngör
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Bursa’ya 45 km uzaklıktadır. 
MÖ 4. yüzyılda Basilinopolis 
adıyla kurulan ilçe, tarihte 
Bitinya, Roma, Bizans, 
Selçuklu egemenliğine girmiş, 
1332’de Orhan Gazi tarafından 
fethedilerek Osmanlı topraklarına 
katılmıştır. Pazarköy olarak 
anılan ilçe, 1913 yılında 
Orhangazi adını almıştır. 20 Eylül 
1919’da Yunan işgaline uğrayan 
Orhangazi, 10 Eylül 1922’de 
işgalden kurtulmuştur ancak 
kasaba yandığı için ilçe merkezi 
iki yıl süreyle Gürle’ye taşınmıştır. 

Samanlı Dağları ve Katırlı Dağları 
ile çevrilidir ve çok verimli bir ova 
üzerinde kuruludur. Ekonomisi 
tarım ve sanayiye dayanır. Tekstil 
ve metal sanayi kuruluşları 
etkindir. İlçe nüfusunun %39’u 
sanayide çalışır. Mozaik, ilçenin 
bir diğer önemli geçim kaynağıdır. 

Narenciye dışında her türlü meyve 
ve sebze yetişir. Orhangazi’ye 
bağlı 25 köyün büyük çoğunluğu 
zeytincilikle uğraşmaktadır. 
Her yıl geleneksel olarak zeytin 
festivali yapılır. Gedelek turşusu, 
ormancılık, hayvancılık diğer gelir 
kaynaklarındandır. İznik Gölü’nün 
%51’ine sahip olan ilçede su 
sporları, Katırlı ve Samanlı 
Dağları’nda doğa yürüyüşü ve dağ 
sporları gelecek vaat etmektedir. 
Ayrıca son günlerde keşfedilen 
Gürle Dağı, yamaç paraşütü için 
çok elverişli olması hasebiyle 
önem arz eder. Keramet köyünde 
bulunan doğal ılıca Orhangazi 
turizmine alt yapı oluşturur. Gürle 
köyü, Sölöz köyü, Gedelek köyü 
ve köyün ulu çınarı da görülmeye 
değerdir. 

İznik Gölü 

Gölün kuzeyinde Samanlı Dağları, 
güneyinde ise Gemiç ve Avdan 
Dağları sıralanmıştır. Batısı 
Orhangazi İlçesi ve doğusu ise 
İznik ilçesi ile çevrilidir. Doğu-
batı yönünde 32 km’dir. 20 km 
kadar da genişliği vardır. Gölün 
en derin yeri 65 m’dir. Suyu 
tatlıdır. Yüzölçümü, 303 km²dir. 
Denizden 85 m yükseklikte 
bulunan gölün batısından bir 
kanal ile Gemlik Körfezi’ne 
akan bir dere vardır. Kerevit, 
sazan, yayın avlanılan gölün suyu 
ile İznik ve Orhangazi Ovaları 
sulanmaktadır. Göl çevresi, doğal 
güzellikleri ve çam ağaçlarıyla 
kaplı çok hoş bir alandır. Yoğun 
yapılaşma olmaması nedeniyle 
doğal çamların altında veya göl 
kenarında piknik yapmaya çok 
uygundur.

Tarihî Hamam

Devrin padişahı Orhan Gazi’nin 
yaptırdığı külliyeden geriye 
kalan bir yapıdır. Üç kurnalı olan 
bu hamamın tamamen erken 
Osmanlı mimarisi tarzında inşa 

ORHANGAZİ

Sölöz köyü. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Gedelek’te yaşlı bir zeytin ağacı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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edildiği uzmanlar tarafından tescil 
edilmiştir. Günümüzde tarihî anıt 
olarak koruma altına alınmıştır. 

Keramet Ilıcası

Orhangazi’ye 18 km uzaklıktaki 
Keramet köyünün İznik 
Karayolu’na çok yakın bir 
bölümünde yer alan ılıca, doğal 
bir SİT alanıdır. Ilıcanın sodalı 
olarak bilinen suyunun, içerdiği 
diğer mineraller açısından cilt 
ve deri hastalıklarına da iyi 
geldiği belirtilir. Doğal bir havuz 
görünümündeki ılıcanın kayaların 
arasından devamlı kaynayan suyu, 
özellikle yakın il ve ilçelerden 
her mevsim gelen turistlerin ilgi 
odağıdır. Göl ile ılıca arasında 
sadece 200 m kadar uzaklık vardır 
ve göle bu kadar yakın bir başka 
ılıca yoktur. Sakin ve huzurlu 
çevresi, doğal güzellikleri ve 
seyrine doyum olmayan güneşin 
batışı ile İznik Gölü manzarası 
görülmeye değerdir.

Ilıpınar Kazı Alanı

1987 yılında Ilıpınar Höyüğü’nde 
başlatılan kazılarda bu yerleşimin 
MÖ. 5.700’lere ait olduğu ve 
burada yaşayan insanların 
su kaynaklarının yakınında, 
çamurla sıvanmış ya da dal örgü 
duvarlarla inşa edilmiş evlerde 
oturdukları tespit edilmiştir. 
İçlerinde kiler ile ocak bulunan 
bu iki katlı evler birbirine bitişik 
şekilde sıralıdır. MÖ. 6.500’lere 
tarihlenen Barçın ve Aktopraklık 
höyükleri de benzer yerleşim 
planlarına sahiptir.

Bizans döneminde tekfurluk 
merkezi olan ilçe, Bursa’nın 
12 km doğusundadır. Bizans 
İmparatorluğu’nun Ön Asya’dan 
gelecek olan akınları durdurmak 
için bir kale olarak kullandığı 
Kestel, Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey zamanında 
yapılan Dimboz Muharebesi 
sonunda, 1306 yılında Türk 
egemenliğine girmiştir. İlçede 
Derekızık köyünün sınırları 
içinde yer alan Saitabat Şelâlesi 
ve Bizanslılar’dan bugüne 
kadar gelen Kestel Kalesi ilgi 
gören mekânlardandır. İlçenin 
gelişmesinde büyük katkıları olan 
din âlimi Vani Mehmed Efendi’nin 
yaptırdığı cami, hamam gibi 
eserler günümüze ulaşan önemli 
tarihî yapılardandır.
 
İlçenin geçim kaynağı tarım 
ve meyveciliğe dayanır. 1980 
yılından itibaren gelişen sanayi 
tesisleri ilçenin ekonomisini 
güçlendirmektedir.

Kestel Kalesi

İlçede bulunan kale, Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun sınır kalesi 
olması sebebiyle Latin dilinde 
Kalecik anlamına gelen Kastel 
(castel) ismini almış ve 1306 
yılında Dimboz Muharebesi’nin 
ardından Osmanlılar’ın eline 
geçmesi ile ismi Kestel olmuştur.

Vani Mehmed Efendi Camii 
ve Mezarı

KESTEL

Keramet Köyü Ilıcası. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Vani Mehmed Efendi Camii. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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İstanbul’da hünkâr şeyhi, 
sultan imamı ve şehzade hocası 
görevlerinde bulunan, IV. 
Mehmed ile birlikte Peç seferine 
katılmış ve Medine kadılığı da 
yapmış olan Mehmed Efendi, 
Kestel’e yerleştikten sonra 
burada cami, zaviye ve hamam 
yaptırmıştır. Ordu şeyhi olarak 
katıldığı Viyana seferinde ordu 
Haçlılara yenilince, Bursa’ya 
dönmüştür. 10 Ekim 1685 yılında 
vefat edince bugün kabrinin 
bulunduğu yere defnedilmiştir. 

Derekızık

Yıldırım İlçesi bölümünde 
bahsetmiş olduğumuz gibi, Kızık 
köylerinin dördü Yıldırım İlçesi 
sınırları içerisinde, Derekızık 
ise Kestel sınırlarındadır. 
Kızık köyleri gezisi yapmayı 
düşünürseniz, Derekızık’ta, 
Saitabat Şelâlesi’nde verilecek 
bir mola ile bu gezi son bulabilir. 
Şelâle ve çevresinde piknik 
alanları, birçok restoran ve 
dinlenme alanları mevcuttur. 
Şelâlenin aktığı kanyon, doğa 
sporları ile uğraşanların buluşma 
noktasıdır.

Saitabat Şelâlesi

Yemyeşil çınar ağaçlarıyla çevrili 
bir alandır. Köy kahvaltısı ve odun 
ateşinde, kiremitte tereyağı ile 
pişirilen alabalıklarıyla meşhur 
tesisleri mevcuttur. Uludağ 
eteklerindeki bu şelâlenin 
aktığı kanyon, doğa sporları ile 
uğraşanların buluşma noktasıdır.
 

Geyikli Baba Camii, 
Türbesi ve Çınarı

Babasultan köyündedir. Osmanlı 
mimarisinin ilk türbelerindendir. 
Orhan Gazi türbeyi Germiyanoğlu 
Geyik Baba ve Balım Sultan 
için yaptırmıştır. Menkıbelerde 
Geyikli Baba’nın Bursa’nın 
fethine geyik sırtında katıldığı 
anlatılır. Türbenin yanında cami 
ve hamamın yanı sıra mermer 
işleme sanatı ile vücuda getirilmiş 
kurnası olan, oldukça gür 
akan bir çeşme ve 700 yaşına 
yaklaşmış, görkemli bir çınar 
bulunur. Yılın belli günlerinde 
burada pilav günü adı altında 
yemek ve manevi ziyafetler 
verilmektedir.

Kestel Kalesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Saitabat Şelalesi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Babasultan Çınarı
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Barak Fakih Türbesi

İlçenin Barakfakih Mahallesi’nde 
yer alan mezar, Bursa’nın 
fethinden sonra buraya yerleşmiş, 
bir tekkede hizmet vermiş 
alperen gazilerden Barak Fakih’e 
aittir.

Alaçam Köyü

Patika yolları, yeşilliği, kanyonu 
ve şelâlesi ile doğaseverler 
ve dağ sporu ile ilgilenenler 
için muhteşem bir yer olan 
Alaçam köyü, Uludağ’ın 
güneydoğusundadır. Özellikle 
dağ yürüyüşü yapmak isteyenler 
için ideal bir yer olan köyün bitki 
örtüsü, Uludağ’ın 1.800 m’sine 
kadar uzanır. 

İlçede diğer görülebilecek 
yerler; Ketenli Yaylası; Narlıdere, 
Kürekli, Alaçam ve Tozuyan 
Şelâleleri; Gölbaşı Barajı; Gölcük, 
Kozluören, Uşakpınar, Çamlık, 
Şevketiye göletleri ve tarihî cami, 
hamam, çeşme ve çınar ağacıyla 
Aksu köyü ve Dudaklı köyünün 
1200 yaşındaki çınarı sayılabilir. 

Bursa’ya 85 km mesafededir. 
Bizans döneminde Atranos 
Tekfurluğu’nun toprakları içinde 
yer alan bir bölgeydi. 1321’de 
Orhan Gazi tarafından Osmanlı 
hâkimiyetine alındı. Orhan 
Bey’e atfen üç obadan oluşan 
yerleşime Orhan-ı Kebir adı 
verilmiş, Cumhuriyet döneminde 
Büyükorhan ismini almıştır. 

Yükseklik nedeniyle serin dağ 
iklimi görülür. Engebeli ve 
dağlık bir yapıya sahiptir. İlçenin 
yarısı ormanlık alandır. İlçenin 
ekonomik yaşamı tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. 
Tarıma elverişli arazinin su tutma 
kapasitesi az, yeraltı suyu kısıtlı 
olduğu için ilçede kuru tarım 
yapılır. En önemli ürün buğdaydır. 
Yüksek alanlarda arpa yetiştirilir. 
İlçede sulama yapılabilen 
yerlerde çilek yetiştiriciliği 
mevcuttur. Orman arazisinde 
tel direği, maden direği, sanayi 
odunu, yakacak odun, kâğıtlık 
odun gibi ürünler elde edilir. 

Tarihî Cuma Pazarı 

Yazıcıoğlu Beyi tarafından Osman 
Dede’nin hizmetleri karşılığı 
“dile benden ne dilersen” demesi 
üzerine Osman Dede’nin de “üç 
suyun birleştiği noktaya bir pazar 
yaptır” demesi ile 16. yüzyılda 
bugünkü yerinde yaptırılmıştır. 
Pazarda bulunan binaların inşaatı 
sırasında kullanılan malzemeler 
ne kadar az olsa da hiçbir zaman 
bitmemesi, halk arasında Osman 
Dede’nin kerameti olarak hâlâ 
anlatılır. Cuma Pazarı 1990’lı 
yıllara kadar bölgenin en önemli 
hayvancılık ve ticaret merkezi 
olmuştur. Pazarda bulunan 
ticaret merkezi Büyükorhan 
Belediyesi tarafından aslına 
uygun olarak restore edilmiştir 
ve günümüzde de esnaflar 
tarafından kullanılmaktadır.

BÜYÜKORHAN

Aksu Köyü. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Derecik Bazilikası

Büyükorhan’a bağlı Derecik 
köyünde, ilçeye 7 km uzaklıktadır. 
2000 yılında çiftçiler tarafından 
tesadüfen bulunmuştur. Yapılan 
araştırmalarla bazilikanın MS 
2. yüzyıldan kalma olduğu 
ve bölgenin en önemli dini 
merkezlerinden biri olduğu 
anlaşılmıştır. Bazilikadaki 
mozaikler İznik’te bulunan konsil 
toplantılarının yapıldığı kilise ile 
büyük benzerlikler gösterir ve 
bu sebeple aynı kişi tarafından 
yapıldığı düşünülür. 

Büyükorhan Baraj Gölü

Cuma Pazarı’na 200 m 
mesafededir. Eşsiz manzarası ve 
etrafının ağaçlık olması sebebiyle 
yaz aylarında yerli halkın uğrak 
yeridir. İlçe dışından balık tutmak 
amacıyla birçok amatör balıkçı 
hafta sonlarını Büyükorhan Baraj 
Gölü’nde geçirmektedir.

Görecik Yaylası

Büyükorhan’a 7 km uzaklıktadır. 
Büyükorhan Belediyesi tarafından 
her yıl haziran ayında düzenlenen 
Türkmen ve Yörük şenliğine ev 
sahipliği yapar. 

 Düğüncüler Hamamları
Büyükorhan’a 17 km uzaklıktaki 
Düğüncüler köyünde bulunan 
hamamlar Emet Çayı’nın hemen 
kenarındadır. Şifa arayan 
ve doğayla baş başa vakit 
geçirmek isteyen yerli ve yabancı 
ziyaretçileri ağırlamaktadır. 
Hamamlarda bulunan suların 
ve çamur banyosunun birçok 
hastalığa iyi geldiği bilinmektedir.
 

Burunca Kanyonu ve Kaya 
Deresi (Rafting Parkuru)

Kemalpaşa’ya doğru giden 
Emet Çayı’nın, Büyükorhan 
sınırlarındaki kısmının 30 km’lik 
bölümü rafting sporu için oldukça 
elverişli ve heyecan vericidir. Bu 
parkurun dışında ayrıca 4 km’lik 
kısa parkur da rafting için oldukça 
elverişlidir.
 

Bayındır Mağarası

Büyükorhan’a Bağlı Bayındır 
köyü yakınlarında bulunan 
Bayındır Mağarası yaklaşık 1 
km uzunluktadır. İçerisinde 
hava akımı iyi olduğundan hiçbir 
ekipman kullanmadan rahat 
bir gezi imkanı bulunmaktadır. 
Mağara içerisinde bulunan sarkıt 
ve dikitler eşsiz güzelliği ve 
cazibesiyle Damlataş Mağarası’nı 
akla getirmektedir.

Yenice ve Kınık göletleri ilçede 
görülebilecek diğer yerlerdir. 

Derecik Bazilikasi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Düğüncüler. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Bursa’ya yaklaşık 95 km 
mesafede, Uludağ’ın güneyinde, 
yüksek yaylalar arasında yer alır. 
Etrafı çam ormanları ile çevrilidir 
ve günümüze kadar gelebilmiş 
bazı kâgir evleri görülmeye 
değerdir. Halkın büyük çoğunluğu 
tarım ile uğraşır. İş imkânlarının 
kısıtlılığı nedeniyle sürekli dışarıya 
göç veren bir ilçedir. Ticaret 
hayatı fazla gelişmiş değildir. İlçe 
merkezinde çarşamba günleri 
kurulan pazar yeri ve her yıl 
ağustosta düzenlenen 7 günlük 
panayır ilçe ekonomisine canlılık 
getirir. 1994’teki madencilik 
krizine kadar en önemli gelir 
kaynağı madencilik olmuştur. 
İlçe, geniş krom yataklarına 
sahiptir. İlçede tarım arazisinin 
yetersiz olması nedeniyle tarım ile 
geçim sağlayan aile sayısı azdır. 
Buğday, arpa, mısır, ayçiçeği ve 
baklagil tarımı yapılır. Genellikle 
aile ihtiyacını karşılamak üzere, 
ticari amaçla satışı yapılamayacak 
miktarlarda sebze ve meyve 
yetiştirilmektedir. 

İlçe, Misya ve Doğu Roma-Bizans 
İmparatorluğu’nun bir parçası 
olmuş, 1261’den sonra Bizans’a 
bağlı bir tekfurluk tarafından 
yönetilmiştir. Osmanlılar 
tarafından fethedildiği zaman 
Harmancık tekfuru olan Mikhail 
Köse’nin mezarının Harmancık-
Tavşanlı arasında veya ilçe 
merkezinde Dede mevkiinde 
olduğu söylenmektedir. 
Geçmişte nahiye merkezi olan 
Harmancık’ın adı Çardı idi ve 
nahiyenin tamamına Harmancık 
denilmekteydi. İlçe, Kurtuluş 
Savaşı’nda 6 Eylül 1922’de Yunan 
işgalinden kurtulmuştur. 1987’de 
çıkan bir kanunla ilçe olmuştur.

Ilıcaksu (Ilıca Kaplıcaları)

Harmancık merkezine 10 km 
uzaklıktadır. Romatizma, egzama, 
kireçlenme, yara ve çıban, kadın 
hastalıkları ve göz hastalıklarına 
iyi gelir.

HARMANCIK

Ilıcaksu. Ft. Hakan Aydın

Ilıcaksu. Ft. Hakan Aydın

Harmancık. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini.
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Uludağ’ın güneybatı yamaçlarında 
bulunan ilçe, Keles Deresi 
vadisinde kurulmuştur. Bursa 
merkezine uzaklığı yaklaşık 
45 km’dir. Yaygın bitki örtüsü 
karaçam ormanlarıdır. Uludağ’a 
yaklaştıkça köknar, yabani 
kavak, ardıç ve gürgen gibi ağaç 
türlerine rastlanır. İlçe halkının 
büyük bölümü geçimini tarım 
ve hayvancılıktan sağlar. Tarım 
ürünleri içerisinde en önemli 
gelir kaynağını çilek, kiraz, vişne, 
tütün, nohut, anason gibi ürünler 
oluşturur. Verimli tarım ancak 
Nilüfer Çayı vadisi ile Kocasu 
Irmağı vadisinde yapılır. İlçede 
sanayi kuruluşu yoktur. Keles 
Linyitleri Başmühendisliği’ne 
ait linyit kömürü ocağı 
bulunmaktadır. Son yıllarda 
süt işleme tesisleri merkez ve 
köylerde kurulmaya başlanmıştır. 

1953 yılına kadar Orhaneli’ye bağlı 
nahiye olan Keles bölgesinde 
Bitinya, Roma, Bizans kalıntıları 
bulunur. Roma döneminde önemli 
yerleşim birimlerinden biridir. 
MS 548’de bir veba salgınından 
sonra yöre önemini yitirmiş, terk 
edilmiş, ancak Uludağ’a keşişler 
tarafından önem verilmesi 
ile Keles’e yeniden canlılık 
gelmiştir. Moğol istilasından 
kaçarak Anadolu’ya göçen Türk 
boyları Selçuklu İmparatorluğu 
idaresinde uç beyliği olarak 
Karacadağ yöresine yerleşmişler, 
beylik genişleyince Keles ve 
civarındaki yaylaları yazlık 
olarak kullanmışlardır. Keles’e 
4 km mesafedeki Kocayayla’da 
sultanın otağ çadırı kurulduğu 
bilinmektedir. Kocayayla’da 
yapılan Sultan Camii’nin kalıntıları 
da mevcuttur. Ahmet Vefik 
Paşa’nın valiliği döneminde 
Yörük göçmenler Keles’e 
yerleştirilmiştir. Yunan işgali 
sırasında ve Kurtuluş Savaşı’nda 
milisler büyük yararlılık 
göstermiştir. Kocayayla’da her yıl 

haziran ayında geleneksel Yörük 
şenlikleri düzenlenir.

I. Murad Camii ve Hamamı

Osmanlı döneminde dağ 
yöresi ile en fazla ilgilenen 
padişah I. Murad olmuştur. 
Dağ yöresindeki birçok köy, 
Sultan Murad Hüdavendigar’ın 
vakıf köyüdür. Keles’te yeni 
caminin olduğu yerde eskiden 
Hüdavendigâr Camii ve Sıbyan 
Mektebi bulunmaktaydı. Bu 
camiye I. Murad Hüdavendigâr’ın 
oğlu Yakup Çelebi Mudanya’da 
zeytinlik vakfetmişti ve zeytinlikten 
elde edilen gelir camiye 
harcanmaktaydı. 1870’li yıllarda 
çıkan bir yangında Hüdavendigâr 
Camii de zarar görmüş, daha 
sonra tamir edilerek 1970 
yılına kadar kullanılmıştır. 1970 
yılında yıkılıp yerine yeni bir cami 
yapılmıştır. 

Yakup Bey Hamamı

Caminin vakfından olan hamam, 
camiin bir kaç yüz metre 
batısındadır. 6,20m x 6,20m iç 
ebadında kubbeli bir soğukluğu 
ve iki halveti vardır. Birkaç kez 
restore edilmiştir ve halen hizmet 
vermektedir.

Kocayayla

Keles’in 4 km güneydoğusunda 
bulunan Kocayayla, Bursa’nın 
en ünlü piknik ve mesire yerleri 
arasındadır. Etrafı karaçam 
ağaçlarıyla örtülüdür ve yayla 
içinde yer yer çam, meşe, gürgen, 
alıç, kavak ve erik ağaçları da 

KELES

Yakup Bey Hamamı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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vardır. Yaklaşık 400.000 m2lik 
açık çayır ve mera alanına sahip 
olan Kocayayla, Türkiye’nin de 
en büyük yaylalarından biridir. 
Deniz seviyesinden yüksekliği 
1.200 m olan yayla; bol oksijenli 
temiz havası ile kalp, verem, 
akciğer, astım, anemi ve benzeri 
hastalıklar için tavsiye edilen 
nitelikler taşımaktadır. Kampçılık 
ve doğa yürüyüşü gibi sporlar için 
de idealdir. 

Geleneksel Kocayayla Şöleni
Kocayayla, Osmanlıların kuruluş 
dönemlerinde civardaki yörük 
aşiretleri tarafından Domaniç 
yaylasıyla birlikte yaylak olarak 
kullanılmıştır. Saray atları için 
de nitelikli bir otlak vazifesi 
görmüştür. Bir rivayete göre 
Orhan Gazi ile Nilüfer Hatun’un 
düğünleri de bu yaylada 
yapılmıştır. Konar-göçer Yörük 
aşiretleri her yıl yaz başlangıcında 
hayvanlarını otlatmak üzere 
yaylalara çıkmadan önce yazı 
karşılamak ve yaz mevsiminin 
gelişini kutlamak amacıyla 
burada toplanır ve şenlikler 
düzenler, çevredeki dede 
yatırlarının başında “hayır” 
yaparlardı. Yazın gelişi Yörük 
için en önemli bayramdır. Bu 
nedenle Orta Asya’dan beri yazın 
müjdecisi olan hıdrellezde tüm 
Yörükler bir araya gelip kurbanlar 
keser, dualar eder, yemekler 
yer, oyunlar sergiler, at koşturur, 
cirit oynar, gençler güreş tutar, 
ozanlar atışır, topluca bayram 
yaparlardı. Aynı zamanda bilge ve 
ulu kişilerin mezarlarının ziyaret 
edildiği, “toy” adı da verilen bu 
şölenler Şamanist gelenekleri 
içeren umumi bir kurban ziyafeti 

şeklinde gerçekleşir, katılan 
tüm Türk boylarına kurbandan 
birer parça verilirdi. Bunu yanı 
sıra artık yaylalara çıkılacağı için 
insanlar 5-6 ay gibi uzun bir süre 
birbirini göremeyeceklerinden 
bu şölenler bir nevi “helâlleşme” 
işlevi de görürdü.
 
Osmanlının Söğüt ve Domaniç 
dolaylarını yeni yeni yurt tuttuğu 
sıralarda dönemin yaylağı ve gazi 
atlarının otlağı olan Kocayayla 
da bu şölenlerin yapıldığı önemli 
yerlerden ve geleneksel halk 
edebiyatının ilk merkezlerinden 
biri haline gelmiş, yüzyıllar 
boyunca ozan-baksı geleneğinin 
süregeldiği bir yer olmuştur. Eski 
Türk geleneklerini sürdüren, 
kopuz çalıp şiir söyleyen ozanlar, 
uzun yıllar Kocayayla şölenlerinde 
buluşarak atışmışlardır. Halen 
civarda yatırları bulunan ve 
kendilerine “dede” denilen 
kişilerin bu ozan/baksı 
geleneğinin kalıntıları olması 
muhtemeldir.

Bu şölenleri yaşatmak amacıyla; 
Kocayayla’da halen her yıl 
haziran ayında “Geleneksel 
Keles Kocayayla Şöleni” 
düzenlenmektedir. Oldukça 
eski bir geçmişi olan bu şölen 
Osmanlıların son dönemlerine 
kadar yaşatılmış, Kurtuluş Savaşı 
yıllarından itibaren 1966 yılına 
kadar ara verilmiş, sonra tekrar 
canlandırılmıştır. Bu şölende; 
yağlı güreş müsabakaları, kiraz 
ve çilek teşvik yarışmaları, 
halkoyunları gösterileri 
yapılmakta ve çeşitli sanatçılar 
konser vermektedir. İlçedeki 
muhtelif dernek ve kuruluşlar 
yararına tertip edilen Kocayayla 
Şöleni’nde Keles yöresinin 
temsili gelin alayı, merasime 
gelen misafirlerin oldukça ilgisini 
çekmektedir.
 
Akçapınar ile Belenören köyleri 
arasındaki Tazlak Tepesi’nde 

Kocayayla. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Roma döneminden kalma 
Zeus Kersullos Tapınağı ve 
yerleşim birimi; aynı köylerin 
yakınında Manastır tepesinde bir 
tapınak; Kemaliye köyü Camii 
ile Kızılkilise; Boğacık mevkii 
altında Kilisecik; Uzunöz, Alpagut 
ve Hereke (Çayören) köylerinde 
bulunan tarihî kalıntılar; 
Dağdibi Göleti; Kocakavacık ve 
Gelemiç köylerinin evleri ilçenin 
görülebilecek diğer yerleridir. 
Doğa Aktiviteleri ve Doğa Sporları 
bölümünde de belirttiğimiz gibi 
Kocasu’da Rafting yapma olanağı 
mevcuttur.

Bursa’ya karayolu ile yaklaşık 
45 km uzaklıkta yer alan 
Orhaneli’nin ekonomisi tarım 

ve hayvancılığa dayalıdır. İlçede 
çilek, vişne yetiştirilmekte 
ve ihraç edilmektedir. Koyun 
yetiştirilen ilçede hayvancılık 
büyük gelir sağlamaktadır. Krom, 
linyit, manyezit, asbest, dolomit, 
mermer, talk, kalsit, feldspat, 
siyanit, kireç taşı, demir içeren 
maden yatakları bulunmaktadır. 
İlçedeki organize sanayi 
bölgesinde daha çok un, yem ve 
süt ürünleri ile alakalı gıda sanayi 
kuruluşları yer alır. 

İlçenin eski adı olan Adranos, 
burasını avlak olarak kullanan 
Roma İmparatoru Hadrianus’un 
(117-138) adından gelir. Doğu 
Roma (Bizans) döneminde 
piskoposluk merkezi olan 
Orhaneli, 1325’te Orhan Bey’in 
emri ile Turgut Alp tarafından 
Osmanlı Beyliği’ne katılmıştır. İlçe 
merkezindeki Durdu (Turgud) Bey 
Camisi’nin adı buradan gelir. Yerli 
Rum ağzından bozularak Adranos 
ve Türkmen ağzı ile Adırnaz 
adlarıyla bilinen ilçenin merkezi 

Keles Bebeği

Yörük kültürünün ön plana çıktığı, 
Bursa’nın yöresel kıyafetinin 
giydirildiği Keles Bebeği, Keles 
kadınları tarafından yapılıyor. Bir 
bebeğin yapımı 3-4 gün sürüyor. 
Üzerindeki kıyafetin hepsi ayrı 
ayrı işleniyor. İnce işçiliği olan 
ve tığ ile yapılabilen bebeğin 
her noktasında ayrı bir göz 
nuru bulunuyor. Bebeğin arka 
bölümünde bulunan Kozalı kuşak 
denilen kısmı tezgâhta dokunuyor. 
Çarpara denilen kısmı da yine 
ayrı özel bir işçilik ister. Keles 
Bebeği’nin üzerinde 11 parça 
bulunuyor, hepsinde de ayrı ayrı el 
emeği var.
İlk bebeğin yapılış hikâyesi ise 
şöyle: Sorgun köyünde yaşayan 
bir kadın, oğlunun sünnet düğünü 
yatağını süslemek için bir bebeğe 
annesinin zamanında düğünlerde 
giyilen Yörük kıyafetlerinden diker, 
yatağın başucuna koyar. Bu hanım 
şimdi kurslarda Keles Bebeği 
yapım eğitimi vermektedir. 

ORHANELİ

Sorgun bebeği. Ft. Aysun Dönmez
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Beyce kasabasıdır. Eski Yunan’ın 
meşhur hatibi Aristides, buralıdır. 
1911’de Hüdavendigâr Eyalet 
Meclisi adını Orhan İli olarak 
değiştirinceye değin ilçenin adı 
Adranos-Atranos idi. 8 Temmuz 
1920’de Yunan işgaline uğramış 
ve 9 Eylül 1922’de işgalden 
kurtulmuştur. 1934 yılında TBMM 
kararı ile ilçenin adı Orhaneli 
olarak değiştirilmiştir.

Ağaçhisar Kaplıcaları

Orhaneli’ne bağlı Ağaçhisar 
köyündedir. Hafif kükürt 
kokulu olan kaynak suları 
ağrılı hastalıklara, çamur 
uygulamalarında da uyuz ve deri 
hastalıklarına iyi gelmektedir.

Sadağ Kanyonu

Orhaneli’nin 6 km batısındaki 
Sadağı köyünün yakınında 
kaya kaplıcaları ve kanyon yer 
alır. Vadi içerisinde, eğimli bir 
sahada, 4,5-5m x 10m ebadında 

taş duvar ortasına açılmış 
niş ile ön kısmında bir havuz 
bulunur. Çevresinden çıkan 
sıcak su kaynakları doğal ve 
suni kanallarla bu niş ve havuz 
içerisinde toplanarak romatizma 
hastalıklarına şifa kaynağı olur. 

İlçede görülebilecek diğer yerler; 
700 yıllık Osmanlı pazarı Beyce; 
Çınarcık, Akalan Karıncalı, 
Göynükbelen Göletleri, Belenoluk 
Camii, Ilıcaksu, Altıntaş Yaylası, 
Sırıl köyü ve camisidir.

Ağaçhisar köyü evleri. Ft Hakan Aydın

Sadağ Kanyonu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Orhaneli. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini.



Bursa Rehberi

Ft. Mehmet Yiğit
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Bursa Rehberi

Bursa’nın Sembolleri:

Bursa’nın, kitabımızda bahsetmiş 
olduğumuz Koza Han, Ulu Cami, 
Yeşil Türbe gibi tarihî yapıları 
ve Uludağ, İznik Gölü, Uluabat 
Gölü gibi doğal özelliklerinin yanı 
sıra kente mâl olmuş pek çok 
sembolü bulunmaktadır.

Ağaçlar

Osmanlı’yı kuran şehir Bursa’nın 
sokakları, tamamı tescillenerek 
koruma altına alınmış olan 
tarihî ağaçlarla doludur. Bu 
ağaçlardan bilinen en bilineni, 
Çekirge yolu üzerinden Uludağ’a 
çıkarken 3 km uzaklıktaki İnkaya 
köyünde bulunan 600 yıllık İnkaya 
Çınarı’dır. Çapı 3 m, çevresi 
9,2 m, yüksekliği ise 35 m’dir. 
Dallarının her biri ağaç gövdesi 
kalınlığındadır. 

Çınar Ağaçları

Çınar ağacının Türk toplumu ve 
Osmanlı Devleti için apayrı bir değeri 
vardır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 
sırasında Osman Gazi, Şeyh Edebali’nin 
evinde gördüğü rüyasında; Edebali’nin 
koynundan bir ay doğdu. Ay dolunay 
haline gelince inip kendi koynuna girdi. 
O anda kendi göbeği üzerinde bir çınar 
ağacı bitip büyümeye, yükselmeye 
başladı. Ağaç büyüdükçe yeşillendi, 
güzelleşti. Dallarının gölgesi bütün 
dünyayı kapladı. Sonra, ağacın yanında 
dört sıra dağlar gördü ki bunlar Kafkas, 
Atlas, Toros ve Balkanlar’dı. Ağacın 
köklerinden Dicle, Fırat, Nil ve Tuna 
nehirleri çıkıyordu. Bu nehirlerin 
üzerinde gemiler yüzüyordu. Tarlalar 
hep ekinlerle ve başka ürünlerle 
doluydu. Dağların tepeleri ormanlarla 
kaplıydı, vadilerde şehirler kurulmuştu. 
Şehirlerde camiler yapılmış, minareler 
arşa yükseliyordu. Camilerin altın 
kubbelerinde birer hilâl ışıldıyor, 
minarelerinde müezzinler ezan okuyor 
ve o ezanlar ağaç dallarındaki kuşların 
cıvıltılarıyla karışıyordu. Öyle bir an oldu 
ki, ağacın yaprakları kılıç gibi uzamaya 
başladı. Derken bir rüzgâr çıkıp bu 
yaprakları İstanbul’a doğru çevirdi. 
Şehir, iki denizin ve iki karanın birleştiği 
yere kurulmuş, bir elmas yüzüğün 
kıymetli taşı gibi orada duruyordu. 
Osman Bey bu yüzüğü alıp parmağına 
takıyordu ki, uyandı. Sabah olunca 
Osman Bey bu rüyayı Şeyh Edebali’ye 
anlattı. Şeyh rüyayı şöyle yorumladı: 
’’Osman bir devlet kuracak ve üç kıtaya 
hâkim olacaktır.’’ Sonra da, kızı Malhun 
Hatun’u Osman Bey’e eş olarak verdi.

Ft. Murat Aydınlılar

Dudaklı’da sonbahar. Ft. Ahmet Barış Işıtan



Bursa Bıçakları

Türkiye’nin bıçakçılık 
merkezlerinden olan Bursa’nın 
kendine özgü bıçağı meşhurdur. 
Bursa bıçakçılığının tarihî gelişimi, 
yaklaşık altı yüzyıl öncesine 
dayanmaktadır. Tarihî çarşı 
içerisinde Okçular ve Demirciler 
çarşılarından başlayıp gelişerek 
Osmanlı’nın en keskin kılıçları 
ve savaş aletleri burada üretilip 
tedarik edilmiştir. Kendine özgü 
yapım tekniğiyle dünyada marka 
olan Bursa bıçağı, hem hediyelik, 
hem de kullanım açısından tercih 
edilmiştir.

Havlu

Havlunun Anadolu’da doğup 
büyüdüğü yer, “hamamlar şehri” 
Bursa’dır. Bursa’da havlunun 
tarihi 300 yıl önceye dayanır. 
Kadife dokumacılığının bir yan 
ürünü olarak doğmuştur. 18 yüzyıl 
başlarında kurulan tezgâhlarda 
günde beş on havlu üretilerek 
başlanan bu girişim, 3 asırdır 
gelişerek devam etmektedir. 
Havluculuğun gelişmesinde 
Atatürk’ün de rolü büyüktür: 
Desinatör Hacı Hafız, Atatürk’ün 
portresini bir havlu üzerine 
işleyerek kendisine göndermiş, 
daha sonra Bursa’ya gelen 
Atatürk, özellikle havlu üretimi ve 
desinatörlüğün gelişmesi için yöre 
sanayicilerine yardımcı olmuştur. 
Sektör, modern tesislerin 
kurulmasıyla beraber gelişmiş 
ve güçlü bir sanayi tarafından 
yürütülen üretim dışa açılmıştır. 

İznik Çinisi

İlk Osmanlı dönemi İznik çinileri, 
Bursa Yeşil Cami, Yeşil Türbe 
ve Muradiye Camii ile Edirne 
Muradiye Camii ve Çinili Köşk’te 
görülebilmektedir. 16. yüzyılda 
İznik’te üretilen çinilerde 
gerek kalite ve gerekse desen 
üretiminde büyük gelişmeler 
olmuş ve Türk çini sanatı en 
parlak dönemini yaşamıştır. İznik 
çinilerinin ünü bugün, günümüz 
malzemeleri ve teknolojisi ile yerli 
sanatkârlarca sürdürülmektedir. 
Bu çiniler, İznik’te restore edilip 
hizmete açılan Süleyman Paşa 
Medresesi’nde, I. Murad Çiniciler 
Çarşısı’nda, Nilüfer Hatun 
Çiniciler Çarşısı’nda ve çeşitli 
atölyelerde satışa sunulmaktadır. 
Bursa’da İznik Çinisi örneklerinin 
görülebileceği yerler arasında 
Balibey Han El Sanatları Çarşısı, 
Irgandı Köprüsü ve Yeşil Çarşı 
sayılabilir.

Karagöz - Hacivat 

Türk gölge tiyatrosunun iki ana 
karakteri Hacivat ile Karagöz’dür 
ve bu geleneksel tiyatro, halk 
arasında ‘Karagöz Oyunu’ olarak 
bilinir. Türkiye’deki Karagöz
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Karagöz Anıtı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

İznik’te çini sanatçısı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 



Bursa Rehberi

oynatanların (hayalîlerin) 
rivayetine göre Türk gölge 
oyunu, 14. asırda İran’ın Küşter 
şehrinden Bursa’ya gelen Şeyh 
Muhammed Küşteri tarafından 
icat edilmiştir. Bursa Orhan 
Camii’nin inşasında çalışan iki 
işçi olan Hacivat ile Karagöz, 
nükteli sohbetleri ile diğer işçileri 
işten alıkoydukları için, Sultan 
Orhan’ın gazabına uğramış ve 
sultanın emriyle öldürülmüşlerdir. 
Şeyh Küşteri, sonradan yaptığına 
pişman olan sultanı, Karagöz ve 
Hacivat’ı tasvir halinde perdede 
diriltmek suretiyle teselli etmeye 
çalışmıştır. Gölge oyunu geleneği 
700 yıldır devam etmektedir ve 
oyunlar, Karagöz Müzesi’nde 
izlenebilir.

Kılıç Kalkan

Sadece erkeklerin oynadığı 
bu halk oyununun benzersiz 
tarafı müziksiz icra edilmesidir. 
Kılıç ve kalkanın çıkardığı ses, 
dansın müziğini yaratır. Birçok 
ülkede düzenlenen halk dansları 
müsabakalarında dünya birinciliği 
kazanmıştır. 

Koza - İpek 

Asya’yı Avrupa’ya bağlayan tarihî 
İpek Yolu üzerinde bulunan 
Bursa, ticaret merkezi olma 
özelliği gösterir. Tekstil Bursa 
için lokomotiftir. Kozalardan elde 
edilen ipek kumaşlar Bursa’nın 
tekstil merkezi olmasında ilk rolü 
oynamıştır. Yaklaşık 1000 yıldır bu 
topraklarda yaşayan ve kendilerini 
Manavlar olarak ifade eden 
Türkler İpek Böceği üreticiliğini 
yüzyıllardır yapıyor olsa da son 

yıllarda sentetik iplik ve kumaşlar 
yüzünden ipekböceği üreticiliği 
azalmıştır.

Mehter 

1326 senesinde Bursa’nın fethi 
ile kurulan Bursa Mehterhanesi, 
1826 yılında Yeniçeriliğin 
kaldırılışıyla beraber kapatılmıştır. 
Bursa Mehterhanesi 500 yıl şanla 
şerefle önemli görevler yapmıştır. 
Bilhassa İstanbul’un fethinde, 
devletin imparatorluğa geçişinde 
katkısı çok büyüktür. Bursa 
Mehter Takımı yaz ayları boyunca 
her hafta Cuma günleri Ulu Cami 
ile Orhan Camii’nin arasındaki 
Orhangazi Parkı’nda konserler 
vermektedir.

Teleferik

1958’de inşaatına başlanmış, 
1963 yılında hizmete açılmıştır. 
Türkiye’nin ilk teleferik hattıdır. 
50 yıl Bursa’ya hizmet veren eski 
teleferik hattı yenilenmiş ve 80 
km hızda rüzgâra dayanıklı yeni 
sistem, 2014 senesinde hizmete 
girmiştir. Her 19 saniyede bir, 
8’er kişilik kabinlerle 12 dakikada 
Uludağ’a ulaşılabilir. Teferrüç 
Mahallesi’nden kalkar. Vagonlarla 
önce 1.235 m yükseklikteki 
Kadıyayla mevkiine, buradan 
1.634 m yüksekliğindeki Sarıalan 
mevkiine ve buradan da 2. 
Oteller Bölgesine ulaşılabilir. 
Ayrıca Sarıalan’dan çift kişilik 
telesiyejler aracılığı ile de 3.200 
m yüksekliğindeki Çobankaya 
mevkiine gidilebilmektedir. 

Kılıç Kalkan ekibi. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

İpek Böceği Ft. Abdullah Eker



Koza - İpek  Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Bursa Rehberi

Yemek ve Eğlence Kültürü:

Bursa mutfağının çeşit zenginliği 
birçok etkene bağlıdır. Bursa, 
geniş ovaları, verimli toprakları, 
Uludağ’dan kaynaklanan bol su 
kaynakları, lezzetli tarım ürünleri, 
özel bitkilerini yiyerek yetişen 
hayvanların etlerinin lezzeti 
ile ayrıcalıklı bir yöredir. Aldığı 
göçlerle de et, sebze, hamur işi 
ve tatlılarının çeşitliliği bir hayli 
artmıştır. 

“Kendin Pişir, Kendin Ye”

Dağ yolu üzerindeki lokantalarda 
rastlayabileceğiniz, Bursa’ya 
özgü bir servis biçimidir. Adından 
da anlaşılacağı üzere, her bir 
masanın kendi mangalı olur ve 
misafirler, seçtikleri et ya da 
köfteleri bu mangalda kendileri 
pişirerek kendi kendilerine servis 
eder. 

Çay Bahçeleri

Şehrin pek çok yerinde; 
yoğunlukla Kültür Park’ta 
karşılaşabileceğiniz çay bahçeleri 
dört mevsim işlektir fakat 
Ramazan aylarında iftar ile 
sahur vakti arası içilen çayların, 
nargilelerin; oynanan oyunların ve 
koyu sohbetlerin tadına doyulmaz. 

Arap Şükrü Sokağı

Altıparmak Caddesi’ne paralel 
uzanan bu sokak boyunca içkili 
balık lokantaları bulunur. Seyyar 
müzisyenler masa masa gezerek 

Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 
Müziği icra eder. Sokağın rögar 
kapaklarında Neyzen Tevfik, 
Cemal Nadir, Yıldırım Gürses, 
Ömer Hayyam, Ahmet Hamdi 
Tanpınar, Orhan Veli, Zeki Müren, 
Avni Anıl gibi sanatçıların isimleri 
yazılıdır. 

Fatih Sultan Mehmet 
Bulvarı

Şehrin batısında bulunan ve 
2000’li yıllarda gelişmeye 
başlayan bulvarda, farklı 
anlayışlarla tasarlanarak hizmete 
açılmış, bazıları ulusal ya da 
uluslararası firmaların şubeleri 
olan restoran, bar ve kafeteryalar 
bulunur. 

Kayhan Çarşısı ve Pideli 
Köfte

Kare biçiminde dilimlenen ince 
pidelerin üzerine özel harçla 
hazırlanmış köfteler dizilir. 
Üzerine döner kebapta olduğu 
gibi kızgın tereyağı ve domates 
sosu dökülerek arzu edilirse 
yoğurt ve soğan ile servis yapılır. 
Şehir dışında pek bilinmese de 
Bursalılar bu lezzeti döner kebap 
kadar çok sever.

Gezek

Selçuklular dönemine uzanan 
sazlı-sözlü bir kültür ve sanat 
geleneğidir. Grup, geleneğe 
göre her biri ayrı meslek dalını 
temsil eden 41 seçilmiş erkekten 
oluşur. Temel amacı, zenginle 

Arap Şükrü Sokağı. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini

Kayhan Çarşısı. Ft. Sabit B
ucinca B

ölükem
ini



fakirin eşit tutulduğu, karşılıklı 
saygı ve sevginin egemen olduğu 
kardeşlik ortamında, dayanışmayı 
ve güncel konulardan yola çıkarak 
toplumsal gelişime duyarlı 
bir kültür ve sanat anlayışını 
geliştirmektir. 

Gezek kültüründe, Türk müziğini 
sevenler tarafından oluşturulan 
amatör müzik topluluğu, her hafta 
belirli bir akşam, gruptan farklı 
bir kişinin evinde toplanır. Sırası 
gelen üyenin evi gezek toplantısı 
için yeterli değilse, kaplıcada 
veya başka uygun bir yerde de 
toplanılır. Toplantıda, her üyenin 
eşit değer ve saygı gördüğü bir 
düzende oturulur. Gezekçiler 
tamamlanınca hal hatır sorulur, 
sohbet başlar, kahveler içilir, 
çerezler yenir. Bu arada, üyelerin 
yanlarında getirdiği konuklar 
arasında sözü sohbeti dinlenir, 
bilgisine güvenilir bir kişi varsa, 
ona söz verilir, bir söyleşi yapması 
istenir. Sohbetin sonunda üyeler 
içinde oluşan musiki topluluğu 
fasıl icra eder. Gezek; musiki, 
sohbet, armağan çekilişi, 
geleneksel oyunlar eğlenceler, 
yeni katılanlara yapılan şakalarla 
gelişir, hisse kapılacak kıssalar 
anlatılır. Üyelerden maddi zorluk 
içinde bulunanlara, kendilerini 
üzmeyecek biçimde piyango 
çekilişlerinden armağanlar 
çıkarılır. Dertleri olanların 
derdine çare aranır. Gecenin 
sonuna coşkulu eğlencelerle 
varılır. Börek, pasta, meyve yenir; 
çay, meyve suyu ve boza içilir. 
Geleneğe göre gezekte alkollü 
içki ve sigara içilmez. Üyeler, 
aralarında topladıkları paralarla 
gezek bütçesini oluştururlar. 
Grup, 41 hafta boyunca üyelerin 
evlerinde toplantılarını sürdürür. 
41. hafta sonunda, bir başka 
kente, bir hafta veya on gün 
sürecek bir gezi düzenlenir. 
Topluca yapılan bu gezide, kendi 
kentinin kültür ve geleneklerini 
tanıtır; gidilen yerin kültür ve 
gelenekleriyle tanışırlar.

Erfene 

Kıraathane kültürünün henüz 
başlamadığı dönemde köylerdeki 
gençlerin müsait bir ev ya da 
köy odasında düzenledikleri 
eğlencedir. Erfenede delikanlılar 
ne yiyeceklerine ortak karar 
verdikten sonra, herkes evinden 
o yiyeceği yapmak için gerekli 
malzemelerden getirir, birlikte 
yapar ve sofrada birlikte yerler. 
Erfene ortamlarında türküler 
okunur, oyunlar oynanır, bir 
çalgı aleti çalan varsa mutlaka 
çaldırılır, seyirlik oyunlar oynanır. 
Erfenede yalnız erkekler bulunur. 
Kimse kimseye baskıyla iş 
yaptırmaz. Herkes içinden geldiği 
gibi, yardımlaşma duygusunu 
tatmak için burada çalışır.

Danışık 

Köyde düğün organizasyonu 
yapılacağı zaman bütün köylünün 
katkılarıyla gerçekleşir. Üç 
gün süresince düğün sahibine 
yapılacak yardımların planlandığı, 
iş bölümlerinin ve fikir alış-
verişinin yapıldığı, sofracıların ve 
misafirlerin konaklama yerlerinin 
tespit edildiği, yardımlaşma 
ve dayanışmanın en güzel 
örneklerinin verildiği, yemekli 
ve eğlenceli etkinliktir. Adını 
danışmaktan alır.
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Hamur yoğuran kadınlar Ft. Aysun Dönmez 

Çeki köyünde yemeklerini sunan kadınlar. 
Ft. B.B.B. Kent Arşivi 
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Hamur açan kadınlar Ft. Aysun Dönmez 
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Köy Hayırları

Tarım toplumlarının geleneğidir. 
Dolu, don, sel ve yangın gibi 
doğal afetlere maruz kalmadan 
verimli bir ürün sezonu geçirmek 

veya elde edilen ürünü sağlık 
ve mutluluk içinde yiyebilmek 
için, sezon başlangıcı olan bahar 
ve yaz aylarında veya ürünlerin 
hasat edildiği sonbahar aylarında 
yapılır. Etkinliğe tüm köy halkı 
katılır ve komşu köylerin yanı sıra 
yöneticiler ve din adamları ile 
çevrenin tanınmış kişileri de davet 
edilir. Böylece köyün tanıtımı ve 
sorunlarının yetkililere iletilmesi 
de sağlanır. İkramlar için gereken 
malzemeler köy halkının gıda ya 
da hayvan bağışlarıyla sağlanır. 
Dar gelirliler dahi gönüllü 
olarak bağışta bulunur. Köyün 
yakınlarında ağaçlık-gölgelik 
geniş bir alan yoksa etkinlik köy 
camisinin avlusunda düzenlenir. 
Önce Kuran okunur. Gerekli 
görülürse yağmur duası da yapılır. 
Öğle namazından hemen sonra 
yemekler yenir ve sofra duası 
yapılır. İkindide köyün harman 
yerinde eğlenceler düzenlenir ve 
seyirlik oyunlar oynanır. Evlilik 
çağındaki gençler arkadaşlıklar 
kurar.

Köy Seyirlik Oyunları

Köy tiyatrosu, karagöz ve orta 
oyunundan daha eskiye dayanır. 
Sözlü geleneğe bağlıdır ve 
anonimdir. Köylülerin uzun 
kış aylarında düğünlerde, 
bayramlarda, eğlenmek ve vakit 
geçirmek için düzenledikleri basit, 
temsili oyunlardır. Ritüel kökenli 
oyunlarda şenlik, büyü, bolluk ve 
bereket motifleri iç içedir. Taklit, 
eylem ve toplu katılma, doğaya 
karşı korunmadır. Bu tür oyunlar 
eski-yeni, iyi-kötü, bolluk-kıtlık, 
yaz-kış, ak-kara, güçlü-zayıf 
gibi çatışmalar üzerine kurulur. 
Geleneksel Türk tiyatrosunun 
kaynakları içerisinde köy seyirlik 
oyunların özel bir önemi vardır. 
Halen pek çok köyde devam 
ettirilen köy seyirlik oyun 
geleneğinin tarihi binlerce yıl 
öncesine dayanmaktadır.

Cantık

Bursa’ya has, yuvarlak, 
lahmacundan daha kalın bir 
pide çeşididir. Kıymalı, kuşbaşılı 
ve kaşarlı yapılır. Doğu yöresi 
pidelerine göre daha az baharatlı 
ve hamuru biraz daha mayalıdır. 

Cevizli Lokum

Cevizli lokum, özellikle Bursa ve 
çevresinde kına, düğün ve benzeri 
törenlerde ikram edilir. Birçok 
pastane ve fırında da satılır. 
Mayalanmış ekmek hamurundan 

Turgutalp köyü. Ft. Aysun Dönmez

Fadıl köyü. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 



yapılır. Şeker, tuz, tahin, tarçın, 
susam, ceviz gibi malzemelerle 
zenginleştirilir. 

Döner Kebap

Bursa’dan tüm dünyaya yayılan 
bir marka olarak döner kebap, 
150 yıl önce keşfedilmiştir. 
Kebapçı İskender Bey (1848-
1934), 19. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar, yüzlerce yıldır ateşe 
paralel pişirilen kuzuyu, kemik 
ve sinirlerinden arındırarak dikey 
madeni çubuk üzerinde, kendi 
ekseni etrafında döndürerek 
bu kebabı icat etmiştir. Sosla 
ıslatılmış küçük parçalar halinde 
dilimlenen pidelerin üzerine etler 
yerleştirilir, üzerine tereyağı ve 
domates sosu dökülür. İsteğe 
göre yoğurt ve soğan ile servis 
yapılır.

İnegöl Köfte

İnegöl İlçesi’ne özgü bir yemektir. 
Dana eti, kuzu eti, tuz, sodyum-
bikarbonat ve soğan belirli 

oranlarda karıştırılıp yoğrulduktan 
sonra yuvarlak ve iri olarak 
şekillendirilen köfteler ızgarada 
pişirilmektedir. İnegöl köftesinin 
en önemli özelliği baharat 
kullanılmamasıdır.

Ev Yemekleri

Bursa mutfağı, Türk mutfağına 
armağan ettiği birçok yemek ve 
tatlıyla tanınır. Bursa mutfağında; 
çorbalar, et ve sebze yemekleri, 
tatlılar önemli bir yer tutar. 
Bursa’ya has saray yemeklerinin 
yanı sıra göçlerle büyüyüp 
zenginleşen lezzet kültürünün 
yansımaları da mutfağımızda yer 
etmiştir. Bursa’ya has ev yapımı 
yemeklere örnek olarak kuru 
köfte, armut kurabiyesi, cevizli 
lokum, sütkeriye, kestaneli lahana 
sarma, enginar dolması, kuru 
erikli yahni ve soğan kavurması 
sayılabilir. 

Kemalpaşa Tatlısı

Mustafakemalpaşa’da yapılan 
ve peynir tatlısı olarak da anılan, 
yöreye özgü bir tatlıdır. Köy 
peyniri, un, irmik ve yumurta 
yoğrularak 3-4 cm çapında küçük 
kurabiyeler yapılır ve büyük pişme 
tablalarında fırınlanır. Daha sonra 
torbalanır ve satışa sunulur. 
Kaynayan şekerli şerbetle, bazen 
şekerli süt ve su karışımıyla 
pişirilir. Şerbet ile pişirmeye 
hazır halde Türkiye’nin pek çok 
marketlerinde satılır. Bursa’da da 
pek çok lokantada servis edilir. 
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Bursa’nın meşhur cevizli lokumu. Ft. Hakan Aydın
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Ft. Aysun Dönmez 



Kestane Şekeri

Bursa’nın özgün ürünlerinden biri 
kestanedir. Uludağ eteklerinden 
toplanan kestaneler, şekerli 
şerbetle kaynatılarak kestane 
şekeri yapılır. Bursa’da asırlardır 
evlerde üretilen kestane şekeri 
1900’lü yılların başında satışa 
yönelik üretilmeye başlanmıştır.

Süt Helvası (Sütkeriye) 

Süt, un, şeker ve tereyağı ile 
yapılan ve piştikten sonra 
fırınlanan helva, cemiyetlerde en 
çok ikram edilen tatlıdır. Esnaf 
lokantalarında da servis edilir. 

Şıra

Mayalanmış taze üzüm suyudur. 
Bursa’daki kebap dükkânlarında 
etin yanında en çok tüketilen 
geleneksel içecektir.

Tahinli Pide 

Bursa ağzıyla “tahanlı pide” 
denilen bu leziz hamur işi, hemen 
her seyyar simitçinin arabasında 
bulunur. Pek çok şehirlerde tahin 
hamura karıştırılırken, Bursa’da 
pidenin üzerine bolca sürülür 
ve şekerli tahin tadı daha çok 
hissedilir. 

Yemeklerinin yanı sıra Bursa’da 
şeftali, ahududu, dağ çileği ve 
zeytin de lezzetle tüketilecek 
yiyecekler arasındadır. Bursa’nın 
kendine özgü simidi, diğer 
şehirlerden farklı olarak üzerine 
sulandırılmış pekmez sürülerek 
pişirilir. Pastane ürünleri nefistir.

Tarihî Mahkeme Fırını’nın üzümlü çöreği. Ft. Aysun Dönmez

Pazar yerinde kestane tezgâhı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Ft. Aysun Dönmez
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Kültür - Sanat ve 
Festivaller

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Festivalleri

Uluslararası Bursa 
Festivali

İlk kez 1962 yılında organize 
edilen festival, Bursa’nın ve 
Türkiye’nin en eski festivalidir. 
Her yıl 12 Haziran - 5 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenir. 
Klasik ve etnik müziğin yanı sıra 
caz, pop, rock ve Türk Müziği 
ile opera ve bale de festivalde 
yer alır. Festival, EFA (Avrupa 
Festivaller Birliği) üyesidir.

Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması

1986 senesinden beri 7-12 
Temmuz tarihleri arasında 
düzenlenir. Dünyanın en büyük 
halk dansları festivallerinden 
biridir. Organizasyon süresince 
en az 20 ülkeden yaklaşık 600 
sanatçı misafir edilir. Birinci olan 
gruba Altın Karagöz ve para ödülü 
verilir.

Uluslararası Çocuk 
ve Gençlik Tiyatroları 
Festivali

1996 yılından beri organize edilen 
festivalde her yıl uluslararası ve 
ulusal 10’un üzerine tiyatro grubu 
misafir edilir. ASSITEJ Türkiye’nin 
katkıları ile sonbahar aylarında 
organize edilen ve zaman 
içerisinde gelişen festival, 2008 
yılında “ASSITEJ Uluslararası 
Festivali” unvanını kazanmıştır. 

Uluslararası Kukla ve 
Gölge Oyunları Festivali

UNİMA Türkiye Milli Merkezi ile 
işbirliği ile 2 senede bir organize 
edilen festivalde yerli ve yabancı 
12 grup misafir edilmektedir. 
Sonbahar aylarında düzenlenir. 

Ulusalararası Bursa Festivali’nde Julio Iglesias.Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 
Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Festivali 
Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Ft. Aysun D
önm

ez 

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması 
grupları kortej öncesi barış güvercinleriyle. Ft. Aysun Dönmez



Erguvan Bayramı

Osmanlı döneminde 15. yüzyılda 
Emir Sultan hazretlerinin 
Bursa’da yaşayan velilerle ve 
sevenleriyle birlikte, baharın 
müjdeleyicisi olarak da bilinen 
erguvan ağacının etrafında 
sohbet yapması, halk tarafından 
manevi bayram olarak kabul 
edilmiştir. 19. yüzyıla kadar bir 
gelenek olarak sürdürülen, 
ancak 1855 yılında yaşanan 
Bursa depremi nedeniyle 
kesintiye uğrayan bayram yeniden 
canlandırılarak kültürel hayata 
kazandırılmıştır. Neredeyse 500 
yıldır devam ettirilen etkinlik 
kapsamında paneller ve sergiler 
düzenlenmekte, erguvan ağaçları 
dikilmektedir. 

Evliya Çelebi Erguvan Bayramı’nı 
şöyle anlatır: 
“Yılda bir kez Emirsultan’da, 
‘Erguvan töreni’ düzenlenir. Her 
taraftan deniz gibi insan toplanır 
ki, bu kalabalık töreni anlatmakta 
kalem yetersizdir. Böyle bir tören 
ancak Emir Sultan sevgisi ile 
olur. ” 

Şair Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
ifadesiyle de “bizim iklimde gülden 
sonra bayramı yapılacak bir çiçek 
varsa, o da erguvandır.”

Fotoğraf Günleri

Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği 
(BUFSAD) ile birlikte ulusal 
çapta düzenlenmektedir. Etkinlik 
süresince şehrin çeşitli sergi 
salonlarında ulusal ve yerli 
sanatçıların yeni projelerinden 
oluşan sergiler ve fotoğraf 

gösterimleri yapılır, söyleşiler 
düzenlenir.

Uluslararası Fotoğraf 
Festivali (FOTOFEST)

2011 yılından beri organize 
edilmektedir. Her yıl sonbahar 
aylarında düzenlenen etkinlik 
süresince; sergiler, fotoğraf 
gösterimleri ve söyleşiler ile 
fotoğraf yarışmalarına ilave 
olarak, atölye çalışmaları, kısa ve 
35 mm film gösterimleri, temel 
ve ileri düzeyde fotoğraf kursları 
organize edilmektedir.

Sokak Oyunları Şenliği 

Kentlerdeki oyun alanlarının 
daralması ve çocukların bilgisayar 
oyunlarına ilgi göstermesi 
sebebiyle, sokak oyunları 
mirasımızın yok olmaması 
amacıyla, Bursa Kent Müzesi 
tarafından 2007 senesinden 
beri düzenlenmektedir. Müze 
tarafından yürütülen sözlü tarih 
çalışmaları ile çocukları bir 
yandan eğlendirirken, bir yandan 
da hayata hazırlayan sokak 
oyunları, kitap olarak da kent 
belleğine kazandırılmıştır.
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Fotoğraf Günleri. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Fotofest’in açılışı. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Sokak Oyunları Şenliği. Ft. Aysun Dönmez
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Temaşa-i Ramazan

Orta oyunu, Türk sanat ve 
halk müziği ile tasavvuf 
musikisi dinletileri, hokkabaz, 
ateşbaz, canbaz, palyaço ve 
jonglör gösterileri, ebru ve 
hat gibi geleneksel sanat 
sergileri, tasavvuf söyleşileri, 
“Karagöz” gösterileri, Ramazan 
etkinliklerinden bazılarıdır.

Bursa’nın Fethi Şenliği, Nilüfer 
Tiyatro Festivali, Nilüfer İşçi 
Filmleri Festivali, Edebiyat Günleri, 
Yazlık Sinema Kumpanyası, 
Uludağ Üniversitesi Bahar Şenliği, 
Uludağ Kış Festivali, Tarihî 
Çalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, 
Rahvan Atları yarışı, Misi Yerel 
Lezzetler Şenliği, Cumalıkızık 
Ahududu Şenliği, Keles Kocayayla 
Şenliği, İnegöl Uçurtma Şenliği, 
Eskikaraağaç Köyü Leylek Şenliği, 
Türkmen ve Yörük Festivali, Gürsu 
Havacılık ve Yamaç Paraşütü 
Şenliği ve pek çok köyde organize 
edilen Dede Hayırları şehrin diğer 
sayısız etkinliklerinden bazılarıdır. 

Kültür - Sanat Kurumları 

Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu ve Bursa Devlet 
Tiyatrosu yıl boyu düzenli olarak 
oyunlar sahneler. Şehir Tiyatrosu, 
yaz boyu oyunlarını seyretmeye 
gelemeyen köylülerin ayağına 
gider. Bursa Bölge Devlet Senfoni 
Orkestrası her hafta düzenli 
olarak konser verir ve dünya 
çapında ün yapmış solistlerle 
Bursalıları buluşturur. Bursa 
Devlet Türk Sanat Müziği Korosu, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlüğü Türk 
Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği 
Bölümleri, Belediye Bandosu ve 
Çalgıcı Mektebi ulusal sanatçıları 
da davet ederek yıl boyu konserler 
verir. 

Temaşa-i Ramazan 2014. Ft. B.B.B. Kent Arşivi Temaşa-i Ramazan Orta Oyunu Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Şehir Tiyatrosu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 

Şehir Tiyatrosu. Ft. B.B.B. Kent Arşivi 



Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması.
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Önerilen Tur Güzergâhları

Bursa, her ziyaretçinin ilgi alanına 
göre çok çeşitli doğal, tarihî, 
ruhaniyetli ve turistik mekânları 
barındırır. Şehrin kültürünü ve 
tarihini tanımak için karma tur 
programları yapılabileceği gibi, 
ilgi alanına göre tematik turlar 
planlanabilir. Her bölgesinde 
ilgi çekici mekânlar barındırdığı 
için kitabımızın kurgusunda 
olduğu gibi şehir merkezi 
bölge bölge gezilebilir. “Cennet 
Bursa”da, Doğa Aktiviteleri ve 
Spor başlığı altında belirttiğimiz 
aktiviteler, ilgili sivil toplum 
kuruluşları ile temasa geçilerek 
gerçekleştirilebilir.

Bursa Kültürü: Yeşil Külliye, 
Türk İslam Eserleri Müzesi, 
Bursa Kent Müzesi, Ulu Cami, 
Uluumay Osmanlı Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi, Muradiye 
Külliyesi, Arkeoloji Müzesi, 
Karagöz Müzesi, Tekstil Sanayi 
Müzesi ve Göç Müzesi, geçmişten 
günümüze Bursa’yı şimdiki Bursa 
yapan değerlerin izlerini taşıyan 
mekânlardandır. 

Müzeler: Türk İslam Eserleri 
Müzesi, Tofaş Anadolu Arabaları 
Müzesi, Bursa Kent Müzesi, 
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi, Arkeoloji 
Müzesi, Karagöz Müzesi, Merinos 
Tekstil Sanayi Müzesi, Merinos 
Enerji Müzesi, Göç Müzesi, 
Hünkâr Köşkü, Üftade Müzesi, 
Basın Tarihi Müzesi, Arkeopark, 
Bilim Teknoloji Merkezi.

Osmanlı Mimarisi: Osmanlı’nın 
ilk fethettiği ve Osman Gazi 
ile Orhan Gazi’nin türbelerinin 
bulunduğu Hisar bölgesi ile 
başlayarak, Bursa’nın başkentliği 
döneminde 5 padişah tarafından 
farklı bölgelerde inşa ettirilen 
ve hepsi UNESCO Dünya 
Mirası listesinde olan külliyeler 
kronolojik sıra ile gezilip 
Osmanlı mimarisinin değişim 
ve gelişimine şahit olunabilir. 
Şehir yerleşiminde ulaşım olarak 
birbirine ters kalacak ama 
eğer kronolojik olarak gezmek 
isterseniz sıralama şöyledir: 
Orhan Gazi Külliyesi, I. Murad 
Külliyesi, Yıldırım Külliyesi, Yeşil 
Külliye ve Muradiye Külliyesi. 

Osmanlı Ruhaniyeti: Emir Sultan 
Külliyesi, Üftade Camii, Türbesi 
ve Müzesi, Üç Kozlar Dergâhı 
ve Üç Kuzular Mezarı, Molla 
Fenâri Camii, Somuncu Baba Evi, 
Karabaş-i Veli Dergâhı Kültür 
Merkezi.

Dinî Yapılar: Emir Sultan 
Külliyesi, Santa Maria Kilisesi, 
Ulu Cami, Üftade Camii, Türbesi 
ve Müzesi, Geruş Sinagogu, 
Karabaş-i Veli Dergâhı şehir 
merkezindeki Müslüman, 
Hıristiyan ve Musevi yapılarından 
bazılarıdır. 

Irgandı Köprüsü. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini 

Kale Sokak ve Şehadet Camii. Ft. Sabit Bucinca Bölükemini



Hanlar ve Alış-Veriş: Bu bölge, 
her sokağında rastlayacağınız 
lokanta, pastane ve kebapçılarda 
şehrin yerel lezzetlerini tatma 
imkânı sunan, yokuşsuz ve keyifle 
yürüyerek keşfedebileceğiniz bir 
bölgedir. Yeşil Külliye ve civarında 
antikacılar ve hediyelik eşya 
dükkânları, Irgandı Köprüsü’nde 
yerel sanatçıların el işi ürünleri, 
Koza Han’da Bursa ipeği, Emir 
Han ve Kapalı Çarşı’da altın ve 
gümüş kuyumcuları, Balibey 
Han’da da yine yerel sanatçıların 
el işi ürünleri görülebilir. Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi UNESCO 
Dünya Mİrası listesindedir.

Doğunun Köyleri (Kızık Köyleri): 
Doğası, tarihi, yöresel ürünleri, 
Uludağ’ın kaynaklarından 
soğuk suların aktığı organik 
taş sokakları, özgün konutları, 
somut ve soyut kültürel değerleri 
ile Kızık köyleri cazip bir gezi 
hedefi olabilir. Şehrin doğusunda 
kalan bu köyleri batıdan doğuya 
Değirmenlikızık, Fidyekızık, 
Cumalıkızık, Hamamlıkızık ve 
Derekızık sırasıyla ziyaret edebilir, 
Derekızık’ta bulunan Saitabat 
Şelâlesi’ndeki bir tesiste turunuzu 
sonlandırabilirsiniz. Bu köylerle 
ilgili detaylı bilgileri “Bursa’nın 
Çevresi” bölümünün Yıldırım 
başlığı altında bulabilirsiniz.

Batının Köyleri: Bursa’nın 
kuzeybatısında, şehre 36 km 
mesafedeki Kumyaka ile 41 km 
mesafedeki Trilye, ziyaretçilerinin 
anılarında muhakkak iz bırakan 
zeytinci ve balıkçı köyleridir. 
Trilye’deki sahil lokantalarında 
denize karşı leziz yemekler 
yenebilir. Misi, şehir merkezinin 
10 km batısında dağ köyüdür. 
Gölyazı ise İzmir yolu üzerinde, 
Bursa’ya 55 km mesafede, 
Uluabat Gölü kıyısındadır. 

İznik: Roma Tiyatrosu, Ayasofya, 
Süleyman Paşa Medresesi Çini 
Çarşısı, İznik Surları, İznik Müzesi 

(Nilüfer Hatun İmareti), Yeşil 
Cami, Abdulvahap Tepesi, Çini 
Bilim Vakfı, Göl Kapı Sahili.
Osmanlı’nın Kuruluşunun İzinde:
Bir Türkmen Beyi olan Osman 
Gazi, 1299 yılında Bilecik, İnegöl, 
Yenişehir bölgesini aldı ve 
Yenişehir’i merkez yaptı. Dimboz 
Zaferi (1303) ile de Kestel, Bursa 
ve Ürünlü ovalarını içine alan 
geniş bir sahaya sahip oldular. 
Sarp kayalıklarla çevrili Bursa 
Kalesi kolay alınamayacağı 
için, kentin doğusundaki tepeye 
Balabancık Kalesi, batısına; Yeni 
Kaplıca’nın yakınına da Aktimur 
Kalesi inşa edildi ve şehrin giriş-
çıkışları kontrol altına alındı. 
Ablukanın ardından 6 Nisan 1326 
tarihinde, günümüzde Fetih Kapı 
olarak anılan kale kapısından 
büyük fetih gerçekleştirildi. 

Edebiyatçıların izinde:
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
Bursa’sı: Ünlü edebiyatçımız, 5 
Şehir adlı eserinde Bursa’dan 
şöyle bahseder: “Cetlerimiz inşa 
etmiyorlar, ibadet ediyorlardı. 
Maddeye geçmesini ısrarla 
istedikleri bir ruh ve imanları 
vardı. Taş, ellerinde canlanıyor, 
bir ruh parçası kesiliyordu. 
Duvar, kubbe, kemer, mihrap, 
çeşme, hepsi Yeşil’de dua 
eder, Muradiye’de düşünür 
ve Yıldırım’da harekete hazır, 
göklerin derinliğine susamış 
bir kartal hamlesiyle ovanın 
üstünde bekler, hepsinde tek bir 
ruh terennüm eder.” Bursa’da 
Zaman adlı şiirinde ise Muradiye, 
sabrın acı meyvesidir ve Yeşil’de 
ise çinilere sinmiş Kuran sesi 
duyulur. Bursa’da zaman; billur 
bir avizedir. 
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Bursa Rehberi

Nazım Hikmet’in Bursa’sı: 
Nâzım Hikmet yargılandığı 
Bursa eski Ağır Ceza Mahkemesi 
günümüzde Kent Müzesi olarak 
hizmet vermektedir. Şairin hapis 
yattığı cezaevinin yerinde artık 
Adliye Binası vardır. Dünyaca 
ünlü şairimiz, en beğenilen 
şiirlerini burada kaleme almıştır. 
1933-1934 / 1940-1950 yılları 
arasında yaklaşık 13 yılı bulan 
hapisliğinin 11 yıla yakınını Bursa 
Hapishanesi’nde geçiren Nâzım 
Hikmet’in özel izinle götürüldüğü 
kaplıcalardan bazıları bugün 
hâlâ ayaktadır. Onun, Servinaz 
Kaplıca Hamamı, Çelik Palas, 
Hayat Oteli, Eski Kaplıca ile 
Kükürtlü’deki bazı kaplıcaları 
ziyaret ettiği bilinmektedir. 
Tophane sırtlarında bulunan 
Memleket Hastanesi’nin ön 
tarafındaki Yıldız Çay Bahçesi 
de ünlü şairimizin ayak bastığı 
Bursa mekânlarındandır. Bursa 
Cezaevi’nde dokuma işiyle 
uğraşan Nâzım Hikmet, jandarma 
eşliğinde sık sık Koza Han’a ve 
İPEKİŞ’e gelir, buradan aldığı 
ipliklerle dokuduğu havlu, tül, 
perde ve çorap gibi ürünleri 
yine han civarındaki tüccarlara 
satardı. Bursalı karikatürist 
Cemal Nadir’in Tayyare Kültür 
Merkezi’nde 1936 yılında açtığı 
sergiyi gazete muhabiri olarak 
izlemeye gelen Nâzım Hikmet, 
Bursa’da bir tek o gün kelepçesiz 
gezmiştir.

Günün Sonunda
Karabaş-i Veli Kültür Merkezi: 
Eski bir tekke yapısı olan 
kültür merkezinde her akşam 
saat 20.00’de sema töreni 
yapılmaktadır. Yarım saat süren 
tören sonrası bahçede çay ikram 
edilir. 
Banyo: Bursa’da yapacağınız 
gezilerden sonra, kitabımızın 
Kaplıcalar ve Hamamlar başlığı 
altındaki mekânlardan birinde 
yorgunluğunuzu atmanızı tavsiye 
ederiz.
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Bursa Rehberi

Bursa’dan Ayrılmadan 
Önce…

• Her Bursalı’nın aile albümünde 
olduğu gibi, Atatürk Heykeli’nin 
önünde fotoğraf çektirin,

• Osmanlı’yı kuran ve büyüten 
padişahların UNESCO Dünya 
Mirası listesindeki külliyelerini 
ziyaret edin,

• Bursa Kalesi’nin sokaklarında 
yürüyüş yapın, kaybolun,

• Eski bir kaplıcada banyo yapıp 
masaj ve kese ile vücudunuzu 
ve ruhunuzu yeniledikten sonra 
avluda yerli gazozumuzu içip 
serinleyin,

• Kestane şekeri almadan asla 
gitmeyin,

• Döner kebap, pideli köfte, 
cantık ve tahinli pidenin tadını 
çıkarın,

• Koza Han’ın avlusunda, ‘geniş 
ağızlı kulpsuz kallavi fincanda’ 
Türk kahvesi için,

• Osmanlı’nın ilk 3 katlı hanı 
olan Balibey Han’a uğrayarak 
yerel sanatçıların çalışmalarını 
izleyin, Bursa Kitapçısı’ndan 
Bursa kitapları edinin,

• Ulu Cami’deki hat çalışmalarını 
görün,

• UNESCO Dünya Mirası 
listesindeki Tarihî Çarşı ve 
Hanlar Bölgesi’nde kaybolun,

• Kültür Park’taki pek çok 
işletmeden birinde, Bursalıların 
yaz-kış kesintisiz süren çay 
bahçesi kültürüne şahit olun,

• UNESCO tarafından Somut 
Olmayan Kültürel Miras olarak 

tescil edilen Karagöz’ün  
Müzesi’nde gösteri izleyin,

• Dünyada benzeri 4 tane olan        
    Irgandı Köprüsü’ndeki çarşıyı  
    gezin,
• 600 yaşındaki tarihî İnkaya 

Çınarı’nın kollarının altında çay 
için, mevsim ilkbahar ya da 
yazsa İnkaya köyünden gelen 
meyvelerin tadını çıkarın,

• Cumalıkızık’ta köy kahvaltısı 
edin,

• Çarşı bölgesindeki Tuz Pazarı 
taze sebzelerle meyvelerin 
görüntüsünün ve lezzetinin 
tadına varın,

• Setbaşı’nda, asırlık Mahfel Çay 
Bahçesi’nde kahvenin, salebin 
veya çayın tadını mutlaka 
çıkarın,

• Avrupa Müze Forumu’ndan 
ödüllü Bursa Kent Müzesi’nde 
zamanda yolculuk yapın,

• Botanik Park’ta bisikletle gezin,
• Uluabat’ta ya da Kumyaka’da 

günü batırın,
• Kayak sevdalısıysanız, 

mevsimine göre Sukaypark’ta 
su kayağı, Uludağ’da kar kayağı 
yapın, 

• Mahkeme Fırını, Durak 
Muhallebicisi, Ülkü Pastanesi, 
Abdal Fırını, Ulus Pastanesi 
gibi yerli işletmelerden en az 
birinde, mümkünse hepsinde 
midenizi şımartın, 

• Teleferik ile Uludağ’a çıkın, 
“kendin pişir, kendin ye” 
kebapçılarından birinde 
kendinize ziyafet çekin, lezzetin 
ve manzaranın zevkine varın,

Uluabat Gölü. Ft. Murat Aydınlılar



• Karabaş-i Veli Kültür 
Merkezi’nde her gece 
düzenlenen sema 
törenlerinden birini izleyin,

• Mudanya veya Trilye’de tarihî 
evlerin arasındaki bir lokantada 
balık yiyin,

• Uluslararası Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’nın 
düzenlendiği tarihlerde 
(7-12 Temmuz) şehri 
ziyarete geldiyseniz, festival 
gösterilerini izleyin ve fotoğraf 
makinenizi yanınıza almayı 
unutmayın.
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Bursa Rehberi

Telefon Fihristi

Bursa Telefon Kodu   
224
Ambulans    
112
Bursa Büyükşehir Belediyesi  
444 16 00
Hızır Acil Servis   
233 38 83
Jandarma    
156
Polis    
155
Sağlık Danışma   
184
Turizm Bilgi Hattı   
170
Turizm Danışma   
220 18 48
Yangın    
110
Zabıta    
153

MÜZELER

17. yy. Osmanlı Evi Müzesi  
222 08 68
Arkeoloji Müzesi   
234 49 18
Atatürk Müzesi   
234 77 16
Basın Müzesi   
441 74 70
Bursa Bıçak Müzesi   
224 49 12
Bursa Göç Tarihi Müzesi  
716 37 19
Bursa Kent Müzesi   
716 37 90
Bursa Vakıf Kültürü Müzesi  
716 21 68
Bursa Yaşam Kültürü Müzesi  
224 09 55
Hünkâr Köşkü Müzesi  
329 34 98
Hüsnü Züber Evi Müzesi  
221 35 42

Karagöz Müzesi   
232 33 60
Merinos Enerji Müzesi  
716 37 22
Arkeopark    
223 26 87
Bilim Teknoloji Merkezi   
716 37 40
İnegöl Kent Müzesi    
713 18 70
İznik Nilüfer Hatun İmareti Müzesi 
757 10 27
Merinos Tekstil Sanayi Müzesi  
716 37 18
Mudanya Mütareke Evi Müzesi  
544 10 68
Mudanya Tahir Paşa Konağı
Kent Müzesi                        
544 13 74  
Ormancılık Müzesi   
235 15 46
Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi  
329 39 41
Türk-İslam Eserleri Müzesi  
327 76 79
Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri 
ve Takıları Müzesi       
225 48 13 - 221 35 42
Yenişehir Şemaki Evi Müzesi  
773 00 83

KÜLTÜR MERKEZLERİ ve 
SANAT GALERİLERİ 

Açık Hava Tiyatrosu   
234 49 12
Adile Naşit Sahnesi   
368 51 20
Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu  
221 29 44
Akpınar Kültür Merkezi  
243 73 43
Alman Kültür Derneği  
232 27 50
Barış Manço Kültür Merkezi  
366 02 02
Basın Kültür Sarayı   
441 74 70
Bursa Fotoğraf Sanatçıları Derneği 



225 51 50
Bursa Kültür Sanat Vakfı  
234 49 12
Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
220 88 47 - 224 76 00
Dağ-Der (Dağ Yöresi) Kültür 
Merkezi Konağı  
272 58 58
Ekim Sanat Atölyeleri  
224 75 57
Elmasbahçeler Kültür Merkezi  
250 01 41
Fethiye Kültür Merkezi  
243 36 63
Gökdere Medresesi Kültür Merkezi 
220 31 15
Haraççıoğlu Medresesi Kültür Merkezi 
224 19 66
İl Kültür Müdürlüğü   
220 99 26
İtalyan Kültür Derneği  
233 55 14 
İznik Süleyman Paşa Medresesi 
Sanat Atölyeleri   
757 65 20 - 757 65 82
Karabaş-i Veli Kültür Merkezi  
222 03 85
Konak Kültür Evi   
452 45 00
Leman Kültür Merkezi  
224 44 54 - 224 86 90
Mahkeme Hamamı Kültür Merkezi 
800 20 69
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezi   
272 16 00
Molla Yegân Medresesi Kültür Merkezi 
361 42 42
Nazım Hikmet Kültür Evi  
413 27 37 
Osmangazi Belediyesi Kültür Merkezi 
250 01 41
Ördekli Hamamı Kültür Merkezi  
221 80 69
Seyyid Usul Dergâhı Kültür Merkezi 
220 78 37
Sümbüllü Bahçe Konağı  
221 90 02
Tayyare Kültür Merkezi  

220 88 48
TÜYAP Bursa Uluslararası Fuar 
ve Kongre Merkezi   
211 50 81- 89
Uğur Mumcu Mudanya Kültür Merkezi 
544 09 48
Uğur Mumcu Sahnesi  
441 01 42
Uludağ Kültür Merkezi Cep 
Tiyatrosu   
221 73 70
Uludağ Üniversitesi Kültür 
Müdürlüğü Kırmızı Salon  
294 01 67 

KÜTÜPHANELER 

Akkılıç Kütüphanesi   
441 74 70 - 441 01 42

Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi  
368 99 54
Bursa Araştırma Kütüphanesi  
224 14 91
Bursa Şehir Kütüphanesi  
326 56 49
Gürsu İlçe Halk Kütüphanesi  
371 12 72
İl Halk Kütüphanesi  
326 79 09   
İnegöl İshakpaşa İlçe Halk 
Kütüphanesi  
715 14 17
Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi 
224 71 79
Mehmet Ali Deniz Kütüphanesi  
221 77 53  
Mümin Ceyhan Bursa Kültür 
Kaynakları Araştırma Kütüphanesi 
483 38 71/Dâhili 1406
Şehbenderler Konağı 
Kütüphanesi  
224 24 18
Şiir Kütüphanesi    
413 27 37 - 413 36 34
Tarihi Yazma ve Eski Basma 
Eserler Kütüphanesi   
222 72 14
Yunus Emre Kütüphanesi  
366 02 02
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TAKSİLER

Acemler Taksi   
233 60 75
Almira Taksi   
252 86 38
Altıparmak Taksi   
222 16 44
Çarşı Taksi   
223 07 07
Çekirge Taksi   
236 71 04
Çelik Palas Taksi   
233 27 79
Emirsultan Taksi   
328 66 67
Fomara Taksi   
222 04 38
Kükürtlü Taksi   
235 12 96
Muradiye Taksi   
224 71 41
Nilüfer Taksi   
245 05 98
Stad Taksi    
222 93 49
Setbaşı Taksi   
328 90 91
Teleferik Taksi   
329 71 36
Uludağ Taksi   
222 35 14
Yeşil Taksi    
327 63 20
Yıldırım Taksi   
360 53 68

OTELLER 

Ada Palas Oteli
233 39 90
Adranos Hotel
443 33 11
Almira Hotel Thermal 
Spa&Conventıon
250 20 20
Aloft Bursa
300 30 30
Anatolia Otel

233 94 00
Artıç Hotel
224 55 05
Authentique Club Hotel
211 32 80
Büyük Özkan Oteli
272 15 00
Central Otel
273 55 00
Crowne Plaza Bursa 
Convention&Thermal Spa
800 08 00
Cumalıkızık 1
372 33 25
Divan Bursa Otel
265 10 00
Gönlüferah City
233 95 00
Gönlüferah Oteli
233 92 10
Görükle Oruç Hotel&Spa
483 32 99
Grand Swiss-Belhotel Çelik Palas
233 38 00
Grand Turkuaz Hotel
250 40 35
Güler Park Hotel
480 00 21
Hampton By Hilton Bursa
400 04 04
Hilton Bursa Convention Center Spa
500 05 05
Holiday Inn Bursa
442 85 40
Holiday Inn Bursa City Centre
250 00 40
Hotel Baia Bursa
275 45 00
Hotel Efehan
225 22 60
Hotel Gold Majesty
452 55 22
İbis Otel Bursa
275 85 00
Kale İçi Otel
223 17 07
Karakaya Otel



253 75 75
Karamustafa Otel
236 69 68
Kardeş Otel
272 17 70
Kent Hotel
223 54 20
Kervansaray Bursa
220 00 00
Kervansaray Termal
233 93 00
Kitapevi Otel
225 41 60
Marigold Termal Otel&Spa
444 16 26
Öz Çakır Otel
272 23 30
Park Karakaya Hotel
220 07 75
Ramada Bursa Çekirge 
Termal&Spa Hotel
232 12 12
Safran Otel
224 72 16
Sheraton Bursa Hotel
300 16 16
The Berussa Hotel
239 69 90
Tuğcu Hotel
256 45 00
Vip Apart
234 34 75
Yeşil Purusa Hotel
888 00 18
Yıldız Otel Termal
239 69 80
   

İLÇE OTELLER

Bursa Yeşil Vadi Otel
733 10 22
Çağlayan Otel
733 10 60
Doğalya Otel
544 86 66
Familia Otel
573 90 25

Gemlik Paşa Otel
514 34 34
Gököz Natural Park
545 421 04 94
Hande Hotel
613 23 45
Haskim Aslanlar Apart Otel
818 00 44
Heybeli Otel
244 66 78
Hotel Park İnegöl
714 92 92
İnegöl Hotel Kaplan
711 84 34
İnegöl Royal Hotel
444 66 13
İznik Askania
532 275 16 46
İznik Zeytin Bahçesi Hotel
757 24 04
Montania-1 Otel
544 60 00
Oğuzhanlar
535 224 70 52
Ramada Otel Gemlik
250 62 50
Syrus Otel
512 32 00
Trilyalı Otel
563 22 23
Villa Familia
573 81 40
   

ULUDAĞ OTELLER 

Ağaoğlu My Mountaın  
285 20 01
Grand Otel Yazıcı   
285 20 50
Karinna Oel   
285 23 60 
Kaya Uludağ   
285 25 00
Le Chalet Otel   
285 23 40
Monte Baia   
285 23 83
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ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Anatolium    
261 12 22
As Merkez    
261 51 51
Balibey Han   
444 9 444
Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar 
Bölgesi Platformu (BTÇH)  
533 527 79 04 & 532 609 39 40
Buttim    
211 39 37
Carrefour    
219 73 00
İkea    
270 85 00
Kent Meydanı   
255 43 63
Korupark    
242 35 35
Media Markt   
0850 222 1 500
Özdilek Park
999 65 20
Suryapi Marka AVM
502 22 22
Yeşil Çarşı    
327 30 60
Zafer Plaza   
225 39 00

ARAÇ KİRALAMA 
ŞİRKETLERİ

Batmaz Rent A Car   
0532 663 92 07
Burulaş Araç Kiralama  
444 99 16
Demir Rent A Car   
271 76 68
Elit Vip Car   
271 44 66
Eren Vip Rent A Car   
245 49 00
Evren Oto Kiralama   
251 54 14
Feyza Oto Kiralama   
256 75 66

Hakcan Rent A Car   
253 18 26
Huzur Oto Kiralama   
251 84 00
İdeal Oto Kiralama   
220 15 65
Ozan Oto Kiralama   
251 84 00 
Polat Rent A Car   
271 31 19
Prestij Vip Car   
223 83 83
Reis Vip Oto Kiralama  
250 51 50
Uzun Rent A Car   
247 08 47
Yıldırım Oto Kiralama   
235 32 70

HAMAMLAR

Boyugüzel Hamamı   
239 99 99
Dayıoğlu Hamamı   
221 54 50
Demirtaş Hamamı   
250 84 40
Eski Kaplıca   
233 93 00
İnebey Hamamı   
224 27 72
Kara Mustafa Hamamı  
236 69 68
Kaynarca Hamamı   
236 69 68
Keçeli Hamamı   
444 16 26
Kükürtlü Kaplıcaları   
234 76 87
Mahkeme Hamamı   
221 86 86
Mutlu Otel Hamamı   
236 31 36
Nasuhpaşa Hamamı   
221 67 82
Oruçbey Hamamı   
220 70 61
Oylat Kaplıcaları A.Ş.   
715 11 10



Yeni Kaplıca    
236 69 68
Yeşil Hamamı   
327 77 90
Yıldız Termal   
233 96 10

 ULAŞIM

BUDO    
444 99 16
Bursa Yenişehir Havalimanı  
781 81 81
Bursa Otobüs Terminali  
261 54 00 (18 hat)
Bursaray    
444 99 16
İDO    
444 44 36 - 0850 222 44 36
Kamil Koç    
444 05 62
Metro Turizm   
261 53 10
Nilüfer Seyahat    
444 00 99 
Pamukkale Turizm   
205 00 10
Sun Express-THY   
444 08 49
Teleferik    
327 74 00
    

264-265

T
E
L
E
F
O
N

F
I
H
R
I
S
T
I



Bursa Rehberi

Kaynakça:

Akkılıç, Y., Bursa Ansiklopedisi, 
2002
Ataman, S., Çekirge Kaplıcaları, 
1937
Baykal, K., Bursa ve Anıtları, 1993
Bursa Araştırmaları Merkezi, I. 
Uludağ Buluşmaları, 2011
Bursa Köylerinde Geleneksel 
Mimari ve Arkeoloji - I
Bursa Kütüğü
Bursa ve Anıtları
Bursa Defteri, Osmanlı Özel 
Sayısı-1, Eylül 1999
Bursa’nın Tarihî Mahalleleri - I
Bursa’nın Tarihî Mahalleleri - II
Bursa’nın Tarihî Mahalleleri - III
Bursalı Şair Ahmet Paşa ve 
Dönemi Bildiri Kitabı, 2010
Cantay, G., Anadolu Selçuklu ve 
Osmanlı Darüşşifahaneleri, 1992
Çubukçu, M., Ersöz, H., 
Mustafakemalpaşa Gezi Rehberi, 
2009
Evliya Çelebi, Seyahatname
Hızlı, M.; Bursa Medreseleri,   
İz Yayıncılık 
İnegöl Tanıtım ve Kent Rehberi
Kara, M., Bursa’da Tarikatlar ve 
Tekkeler, 1990
Kemikli, B., Bursa Ulucami, 2013
Kemikli, B., Şairler Sultanı 
Bursalı Şair Ahmet Paşa, 2010
Kepecioğlu, K., Bursa Kütüğü, 
2010
Kuter, M., Dünya’da, Osmanlı’da 
ve Türkiye’de Bursa’dan İlkler. 
Geliştirilmiş II. Basım. Bursa - 
2008
Mehmed Şemseddin (Ulusoy), 
Bursa Dergâhları Yadigâr-ı 
Şemsi, 1914, Mustafa Kara-Kadir 
Altansoy, 1997
Mermutlu, B., Öcalan, H.B., Tarihi 
Bursa Mezar Taşları-Bursa 
Hazireleri, 2011
Osmangazi Belediyesi, Bursa 

Çekirge Semti, 2007
Pay, S., Kuruluşundan Günümüze 
Yeşil Külliyesi, 2010
Şair Ahmet Paşa Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı, 2010
Şehitoğlu, E., Bursa Hamamları, 
2006
Tuna, N., Dr., Bursa Kaplıcaları 
ve romatizmada Kaplıca Tedavisi, 
1976
Turyan, H., Bursa Evliyaları ve 
Tarihi Eserleri, 1982
Ülgü, F., “ Adeta, göğü indirip 
yere, giydirmişler minbere…”, 
Bursa Ulucami, Ed. B. Kemikli, 
2013
www.berussa.org,   
erişim: 20 Şubat 2014
www.bolge2.ormansu.gov.tr, 
erişim 21 Mart 2014
www.bursa.com.tr,   
erişim: 18 Şubat 2014
www.bursa.gov.tr, Bursa’da 
yaban hayatı, Kültür ve Turizm, 
erişim: 31 Ocak 2014
www.bursa.gsb.gov.tr,  
erişim: 10 Şubat 2014
www.bursaatlispor.com,  
erişim: 10 Şubat 2014
www.buyukorhan.bel.tr
www.gemlik.bel.tr
www.gursu.bel.tr, erişim: 20 
Şubat 2014
www.harmancik.bel.tr
www.inegol.bel.tr
www.iznik.bel.tr, erişim 21 Şubat 
2014
www.karacabey.bel.tr,  
erişim 21 Şubat 2014
www.keles.bel.tr
www.kestel.bel.tr
www.kulturportali.gov.tr,  
erişim: 19 Şubat 2014
www.kurumsal.kulturturizm.gov.
tr/turkiye/bursa
www.merinosakkm.com,  
erişim: 31 Ocak 2014
www.mudanya.bel.tr



266-267

www.mustafakemalpasa.bel.tr
www.mustafakemalpasa.bel.tr, 
erişim 21 Şubat 2014
www.nilufer.bel.tr,            
erişim: 20 Şubat 2014 
www.orhaneli.bel.tr
www.orhangazi.bel.tr,  
erişim 24 Şubat 2014
www.osmangazi.bel.tr
www.tigem.gov.tr,   
erişim 21 Mart 2014
www.yenisehir.bel.tr              

www.yildirim.bel.tr

Katkıda Bulunanlar

Ertan Akman
Aysel Yedikardeş
Güney Özkılınç
Serap Tuba Yurteser
Sibel Gök
Işık Demir
Mehmet Esen
Ali Kaya
Ali Rıza Alan
Berrin Kona Bayam
Bilgin Yarıkkaya 
Ebru Dumlupınar
Emrah Dönmez
Hakan Ağırbaş
Hatice Yılmaz
Kenan Çelik
Müge Işık Aydemir
Olcay Erden Dereli
Olcay Sümer
Sedat Çalık
Süleyman Dede
Şebnem Kara Uzun
Şule Candanoğlu

K
A
Y
N
A
K
Ç
A



Bursa Rehberi

I. Murad (Murad Hüdavendigâr) Külliyesi ve Çevresi  20

I. Murad Külliyesi     26

I. Murad Külliyesi ve Çevresi’nin Hamam ve Kaplıcaları  32

II. Murad ve Alâeddin Türbeleri    42

Abdal Mehmed Camii ve Türbesi    93

Abdal Musa (Musa Baba) Camii ve Kabri    125

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu    90

Alacahırka Mescidi     70

Alâeddin Bey Camii     71

Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi    91

Altıparmak Camii     51

Apolyont Han     80

Arkeoloji Müzesi     30

Âşık Yunus Kabri (Kara Abdürrezzak Zaviye haziresi)  126

Atatürk Müzesi     30

Ay Dede Camii ve Mezarı     60

Aynalı Çarşı (Orhan Hamamı)     79

Bakırcılar Çarşısı      80

Balabancık Kalesi     114

Bali Bey Han Geleneksel Sanatlar Çarşısı   81

Başçı İbrahim Camii ve Mezarı    93

Bat Pazarı       81

Bedesten Çarşısı     81

Beşikçiler Mescidi     48

Bey Sarayı      72

Bilim Teknoloji Merkezi     142

Bitinya Sarayı      71

Botanik Park     160

Boyugüzel Kaplıca Hamamı    149

Buhara Kalenderhanesi (Gar-ı Aşikan Dergâhı)   62

Bursa Bıçak Müzesi     91

Bursa Göç Tarihi Müzesi     141

Bursa Hayvanat Bahçesi     160

Bursa Kalesi ve Çevresi     52

Bursa Kalesi     58

Bursa Mevlevihanesi      62

Yer adı      Sayfa

ALFABETİK DİZİN
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Bursa Sağlık Tarihi Müzesi    63

Bursa Vakıf Kültürü Müzesi    142

Bursa Yaşam Kültürü Müzesi    91

Bursa’nın Çevresi; İlçeler, Turistik Köyler, Doğal Alanlar ve Aktiviteler 172

Büyükorhan İlçesi     213

Cem Sultan ve Şehzade Mustafa Türbesi   44

Cıkcık (Girçık) Hamamı     28

Çakırağa Hamamı     151

Çekirge Kaplıca Hamamı    149

Çekirge Sultan Mezarı     27

Çırağ Bey Mescidi     64

Çoban Bey Türbesi     114

Çukur Mescit     134

Dağ-Der (Dağ Yöresi) Kültür Merkezi Konağı   91

Darülkurra Muallimhânesi    63

Darüşşifa      133

Dayıoğlu Hamamı     151

Demirciler Çarşısı     82

Demirkapı Kilisesi     49

Demirtaş Hamamı     151

Ebe Hatun Türbesi     44

Emir Buhari Kültür Merkezi    124

Emir Buhari Tekkesi      124

Emir Han       79

Emir Sultan Camii     122

Emir Sultan Hamamı      124

Fazlullah Paşa Mescidi     124

Emir Sultan Külliyesi ve Çevresi    118

Emir Sultan Külliyesi     121

Emir Sultan Türbesi     124

Ermeni Kilisesi     116

Ertuğrul Camii ve Türbesi    94

Eski İpek Han (Arabacılar Hanı)    82

Eski Kaplıca     149

Eskişehir Hanı      82

Fabrika-i Hümayun     49

Fetih Kapısı      59

Fidan Han      82

Yer adı      Sayfa
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Bursa Rehberi

Fransız Kilisesi     94

Galle Han (Tahıl Hanı)     83

Gazi Timurtaş Paşa Türbesi    94

Gece Mahallesi      50

Gelincik (Hallaçlar) Çarşısı    83

Gemlik İlçesi     194

Geruş Sinagogu      72

Geyve Han      83

Gökdere Medresesi Kültür Merkezi    91

Gülçiçek Hatun Türbesi     51

Gülruh Hatun     44

Gülşah Hatun Türbesi     43

Güranlı (Yeşil) Mescidi     70

Gürsu İlçesi      208

Hacı İvaz Paşa ve Ahi Çelebi Türbesi     62

Hamamlar      151

Hamza Bey Camii     47

Hamza Bey Külliyesi     47

Hamza Bey Türbesi     47

Hamza Bey Zevce ve Kızları Türbesi    47

Hanlar, Çarşılar, Pazarlar    80

Haraççıoğlu (Cizyedarzâde) Medresesi Kültür Merkezi  64

Harmancık İlçesi     215

Hatice İsfendiyar Camii     95

Hatice Sultan Türbesi     30

Hatuniye (Hümâ Hatun) Türbesi    43

Havlucular Çarşısı     83

Havuzlu Park      161

Haydarhane Hamamı     151

Hayreddin Paşa Camii      95

Hazire Alanı ve Mezar Taşları Açık Hava Müzesi   45

Hocailyas İlkokulu      95

Hüdavendigâr Camii     26

Hüdavendigâr İmareti     27

Hüdavendigâr Parkı     161

Hüdavendigâr Türbesi     27

Hünkâr Köşkü Müzesi      95

Hüsnü Züber Evi     49

Yer adı      Sayfa
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Hüsnügüzel Kaplıca Hamamı    150

Irgandı Çarşılı Köprüsü     84

Işıklar Askeri Hava Lisesi    125

İbrahim Paşa Hamamı     72

İmaret-i İsa Bey Cami     71

İncirli Hamamı Kültür Merkezi    126

İnebey Hamamı     151

İnebey Medresesi Yazma ve Eski Basma Eserler Kütüphanesi  91

İnegöl İlçesi      196

İnkaya Çınarı     32

İsa Bey Fenâri Camii     71

İsmail Hakkı Bursevi Camii ve Mezarı   96

İvaz Paşa (Kazzazhane - İmadiye) Camii   96

İvaz Paşa Çarşısı     84

İznik Gölü      158

İznik İlçesi      183

Kale Sokak      68

Kamberler Parkı      161

Kamberler Sittî Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi    96

Kapalı Çarşı      84

Kapan Han       85

Kaplıca Kapısı     59

Kaplıcalar ve Hamamlar     144

Kaplıcalar      147

Kara Mustafa Paşa Hamamı    150

Kara Mustafa Paşa Türbesi    47

Karabaş-i Veli Kültür Merkezi     92

Karacabey İlçesi     204

Karagöz Anıtmezarı     28

Karagöz Müzesi     28

Karşı Duran Süleyman Türbesi    45

Kavaklı Camii      64

Kayhan (Kayan/Kayıhan) Çarşısı     85

Kayhan Camii     96

Kayhan Hamamı Bursa Mutfağı    96

Keçeli Kaplıca Hamamı     150

Keles İlçesi      216

Kent Müzesi     92

Yer adı      Sayfa
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Bursa Rehberi

Kent Ormanı     158

Kestel İlçesi      211

Kılıç Kalkan Evi     97

Koca Naip Camii     49

Kocaçay Deltası     159

Koza Han      85

Kubbeli Han (Peynirciler Hanı)     85

Kükürtlü Kaplıcası     150

Kültür Park      161

Kütahya Hanı (Çukur Han)    87

Lala Şahin Paşa Medresesi (Çocuk Kütüphanesi)   65

Lamii Çelebi Camii     28

Mahkeme Hamamı Kültür Merkezi (İbrahim Paşa Hamamı)   152

Mayor Sinagogu      72

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ve Çevresi  136

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi   138

Merinos Enerji Müzesi     142

Merinos Parkı     161

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi    141

Merinos Tren İstasyonu     142

Mihraplı Parkı     162

Molla Arap Camii ve Mezarı     114

Molla Fenâri Camii ve Türbesi     61

Molla Yegân (Kara Eyne Bey) Medresesi Kültür Merkezi   134

Muallimzade Hamamı Davutkadı Kültür Merkezi   126

Mudanya İlçesi     189

Muradiye Külliyesi ve Çevresi     34

Muradiye Cami Çeşmesi     40

Muradiye Camii      39

Muradiye Hamamı      41

Muradiye İmareti      41

Muradiye Külliyesi      39

Muradiye Medresesi      40

Muradiye Türbeler Topluluğu     41

Mustafakemalpaşa İlçesi     201

Mükrime Hatun Türbesi      43

Nakkaş Ali Mescidi ve Lâmii Çelebi Kabri    69

Namazgâh ve Sofu Mehmed Efendi Camii    116

Yer adı      Sayfa
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Nasuh Paşa Hamamı      152

Nilüfer Hatun Mescidi (Darphane)     65

Nilüfer İlçesi      180

Nilüfer Köylü Pazarı      87

Nilüfer Vadisi Parkı      162

Numaniye Dergâhı      97

Okçu Baba Türbesi      65

Okçular Çarşısı      87

Okçular Şerefüddin Paşa Camii     97

Orhan Bey Hamamı      69

Orhan Gazi Külliyesi, Tarihî Çarşı & Hanlar Bölgesi ve Çevresi  74

Orhan Camii      78

Orhan Gazi Külliyesi      78

Orhan Hamamı (Aynalı Çarşı)     79

Orhan Gazi Türbesi      66

Orhaneli İlçesi      218

Orhangazi İlçesi      210

Ormancılık Müzesi      29

Oruç Bey Türbesi      69

Osman Gazi Türbesi      66

Osmangazi İlçesi      175

Osmanlı Evi Müzesi      48

Ördekli Hamamı Kültür Merkezi    92

Parklar      160

Pınarbaşı (İzzeddin) Camii     70

Pınarbaşı Bayram Yeri      70

Pir Emir Sultan Mehmed Camii ve Türbesi    125

Pirinç Han      87

Reyhan Pazarı      88

Romangal İpek Fabrikası    50

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam Merkezi   162

Saltanat Kapısı     58

Saraylılar Türbesi     43

Satı Fakih Mescidi     69

Selimzade Camii ve Türbesi    134

Servinaz Kaplıca Hamamı    151

Setbaşı Şehir Kütüphanesi    93

Seyyid Usul Dergâhı Kültür Merkezi     73

Yer adı      Sayfa
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Bursa Rehberi

Sıbyan Mektebi     41

Sipahi Çarşısı      88

Somuncu Baba Evi ve Fırınları    61

Sukay Park      162

Süleyman Çelebi Türbesi     29

Sümbüllü Bahçe Konağı     68

Şabaniye Tekkesi (Hacı Şevki Efendi) Geleneksel El Sanatları Merkezi 116

Şair Ahmet Paşa Medresesi     48

Şehadet (Kale) (Saray) Camii    68

Şehbenderler Konağı Kütüphanesi    93

Şehzade Ahmed Türbesi     43

Şehzade Mahmud Türbesi    44

Şehzade Mustafa (Mustafa Cedid) Türbesi   43

Şengül Hamamı (Gümüşçüler Çarşısı)   88

Şeyh Paşa (Dibekli) Cami    70

Şirin Hatun Türbesi     44

Tahtakale Hanı     88

Tahtakale Kapısı     59

Tahtalı Mescit     70

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Kültür Merkezleri   90

Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ndeki Diğer Anıtsal Yapılar  93

Tatarlar Köprüsü     134

Tayyare Kültür Merkezi     93

Temenyeri Parkı     162

Teoman Özalp Parkı     162

Timurtaş Paşa Camii      98

Timurtaş Paşa Hamamı     152w

Timurtaş Paşa Külliyesi      97

Timurtaş Paşa Mezarı      98

Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi    115

Tophane Parkı     163

Tophane Saat Kulesi      67

Tuz Hanı      89

Tuz Pazarı       89

Tuz Pazarı Çarşısı     89

Türk İslam Eserleri Müzesi  (Yeşil Medrese)   113

Ulu Cami      99

Ulu Cami Minberi     102

Yer adı      Sayfa
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Uluabat Gölü     159

Uludağ      157

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi  48

Umur (Omur) Bey Camii ve Türbesi    115

Umur Bey Hamamı     115

Umurbey İpek Üretim Merkezi    116

Uzun Çarşı       90

Üç Hanım Kızlar Türbesi     49

Üç Kozlar Dergâhı ve Üç Kuzular Mezarı    60

Üftade Camii ve Türbesi     63

Üftade Tekkesi Müzesi      60

Vaiziye (Mahkeme) Medresesi    103

Veled-i Yaniç Camii     64

Yaycılar Çınarı     32

Yeni Kaplıca       151

Yenişehir İlçesi     198

Yer Kapı (Bab-ı Zemin)     59

Yeraltı Mezarı (Hellenistik)     103

Yerkapı Camii     63

Yeşil Külliye ve Çevresi     104

Yeşil Medrese      113

Yeşil Cami      109

Yeşil Hamam     114

Yeşil İmaret (Aşevi)     113

Yeşil Külliye      108

Yeşil Türbe      110

Yıldırım İlçesi     176

Yıldırım Külliyesi ve Çevresi    128

Yıldırım Bayezid Türbesi     133

Yıldırım Camii     132

Yıldırım Cazibe Merkezi     163

Yıldırım Hamamı      152

Yıldırım Külliyesi     131

Yıldırım Medresesi     133

Yıldırım Suyu      134

Yorgancılar Çarşısı      90

Zeyniler Camii ve Haziresi     125

Zindan Kapısı (Bab-ı Sicn)     59

Yer adı      Sayfa
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