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tadır. Bursa'daki sanayiin gelişmesi, Tür
kiye'de ilk organize sanayi bölgesinin 
bu şehirde kurulmasına sebep olmuştur 
(1966) 

Osmanlı mimarisinin ilk dönemine 
"Bursa devri" adının verilmesine sebep 
olan yapıların çokluğu burayı tarihi ba
kımdan olduğu gibi turizm açısından da 
önemli bir merkez haline getirmiştir. 

Bursa'nın Türkiye turizminde söz sahibi 
olması bu konuda da çeşitliliğinin bulun
masındandır. Tarihi zenginliğin sağladı
ğı kültür turizmi yanında kaplıca turiz
miyle şehrin ayrılmaz bir parçası ve sim
gesi haline gelmiş olan Uludağ'daki kış 
sporları turizmi bu konudaki çeşitliliği 

artırı r. Uludağ kış sporları merkezi ön
celeri şehre sadece karayolu ile bağlıy
ken 1963 yılında işletmeye açılan tele
ferik hattı bu irtibatı daha da canlandır
mıştır. 

Bursa Cumhuriyet döneminde yapılan 
bütün nüfus sayımlarında Türkiye'nin is
tanbul, Ankara, İzmir ve Adana'dan son
ra beşinci büyük şehri olma niteliğini ko
rumuştur. Şehrin 1927'de 61.690 olan 
nüfusu önceleri yavaş yükselerek 1950'de 
103.812'yi bulmuş, sonraları artış hızla
narak bu rakam 1975'te 275.953'e, 1990 
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sayımının sonuçlarına göre de 834.576'
ya ulaşmıştır. Şehir bu hızlı nüfus artı
şının ve mekan üzerinde aşırı büyüme
sinin sonucu olarak 18 Haziran 1987 ta
rihinde kabul edilip 27 Haziran 1987 ta
rihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3391 
sayılı kanun ile "büyük şehir" statüsü
ne kavuşturulmuştur. Aynı kanunla bü
yük şehir belediyesi sınırları içerisinde 
Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım adıyla üç 
ilçe kurulmuş, ovadaki bazı köyler de bu 
ilçelere mahalle olarak bağlanmıştır. Di
yanet İşleri Başkanlığı'na ait 1991 yılı 
istatistiklerine göre il ve ilçe merkezle
rinde 47 4. kasaba ve köylerde 859 ol
mak üzere Bursa'da toplam 1333 cami 
bulunmaktadır. İl merkezindeki cami sa
yısı ise 333'tür. 

Bursa şehrinin merkez olduğu Bursa 
ili Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Kocaeli, İs
tanbul ilieri ve Marmara denizi kıyıları ile 
çevrilidir. Merkezdeki ilçelerinden (Nilü
fer, Osmangazi, Yıldırım) başka Büyükor
han, Gemlik. Gürsu, Harmancık, İnegöl, 
İznik, Karacabey, Keles, Kestel, Mudan
ya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhan
gazi ve Yenişehir olmak üzere on dört 
ilçeye. yirmi dört bucağa ayrılmıştır ve sı
nırları içerisinde 759 köy bulunmaktadır. 
11 .043 km 2 genişliğindeki Bursa ilinin 
1990 sayımına göre nüfusu 1.603.137, 
nüfus yoğunluğu ise 145 idi. 
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Bursa'da 
1975'te Yeşilmedrese'de 

kurulan müze. 
_j 

Bursa'da ilk müze, Bursa Maarif Mü
dürü Azmi Bey ile Erkek Lisesi muhase
becisi Reşad Bey'in şahsi gayretleriyle. 
çevreden toplanan etnegrafik ve arkeo
lojik eserlerin Erkek Lisesi bahçe ve la
boratuvarında ziyarete açılmasıyla ku
rulmuştur (19 Ağustos ı 902). Vali Müm
taz Reşid Paşa'nın yönetiminde ilk öğre
tim müfettişleri, öğretmen ve öğrenci
lerin çabalarıyla kısa zamanda gelişip . 

zenginleşen müze, Müzeler Umum Mü
dürü Osman Harndi Bey tarafından Mü
ze-i Hümayun'un bir şubesi olarak 1904 
yılının Eylül ayında resmen hizmete so
kulmuş, 1929 yılında da Bursa Müzesi 
adıyla müdürlük statüsüne kavuşturul
muştur. Ertesi yıl ise gelişmesi göz önü
ne alınarak Yeşilmedrese'ye taşınmış ve 
İstanbul Müzesi Müdürü Aziz Ogan tara
fından tanzim ve teşhiri sağlanıp 8 Nisan 
1930 tarihinde ziyarete açılmıştır. 1955 
yılında medrese binası onarıma alınmış 
ve müze ancak 1 Ekim 1956 tarihinde 
yeni bir düzenle tekrar hizmete sokul
muştur. Uzun yıllar karma müze olarak 
faaliyet gösteren Bursa Müzesi, arkeoto
jik eserlerin Kültürpark'ta inşa edilen 
modern binaya taşınmasından sonra ye-

Bursa Türk ve Islam Eserleri Müzesi' nin kitabe. lah it ve 
mezar taslannın sergilendiği bahçesi ile medrese avlusu 
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niden tanzim edilmiş ve 22 Kasım 1975 
tarihinden itibaren Bursa Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi adıyla hizmete girmiş
tir. 

On üç hücre ile üç eyvan ve bir ders
haneden oluşan medresenin giriş eyva
nına bitişik sağdaki ilk hücre, Bursa'nın 
geleneklerine uygun biçimde hazırlan

mış bir sünnet odasının görünüşünü gü
nümüze yansıtır. Bu hücre ile eyvan ara
sındaki mekanlar müze idaresi tarafın

dan büro ve depo olarak kullanılmakta
dır. Bu taraftaki tavanı çini kaplı eyvan
da Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait İz
nik'te imal edilmiş Milet, mavi beyaz, 
Haliç işi, Şam grubu ve Rodos işi seçkin 
seramik örnekleri sergilenmektedir. Ey- · 
vana bitişik hücrede Osman Sözen ve 
Hayali Küçük Ali'nin Karagöz-Hacivat fi
gürleri ile mühür, saat, para ve tütün 
keseleri, çeşitli ağızlık, nargile, köstek 
ve saat örnekleri teşhir edilmektedir. Bi
tişiğindeki köşe hücresinde sedef ve fil
dişi kakma kutularla sehpalar, kapı tok
mağı, alem, anahtar ve kilit gibi made
ni eserlerle bazı tombak eşya yer almak
tadır. 

Dershanede sergilenen gümüş kak
ma insan ve hayvan figürleriyle bezen
miş Selçuklu ve Memlüklü şamdanları, 
şerbet kapları ve XV. yüzyıla ait bir avi
ze müzenin en seçkin eserleri arasın
dadır. Süs eşyaları içinde özellikle altın 
ve gümüşten yapılmış kemerler, kemer 
tokaları, bilezikler, tepelikler, küpe ve yü
zükler dikkat çekicidir. Altın, gümüş, fil
dişi ve sedef kakmalı tüfek, tabanca, ba
rutluk, kılıç, yatağan, kama, topuz ve şeş
perlerle İ ran yapısı kalkan, miğfer. kılıç 
ve kamalar bu salondaki silah koleksiyo
nunu oluşturmaktadır. Bursa işi bohça
lar, yağlıklar, yazmalar, tahta yazma ka
lıpları , yemeniler, uçkur, kuşak ve peş
kirier ayrı bir bölüm halinoe yine ders
hanede teşhir edilmektedir. 

Sol köşedeki odada fincanlar, gümüş 
ve telkari fincan zarfları, lüleler. kahve 
değirmenleri ve tavaları ile havanlar, di
bekler, şerbet ve salep güğümlerinden 
oluşan koleksiyon bulunmaktadır. Ya
nındaki hücrede Türk mutfak kapları, 

sini, kaşık, ibrik, tabak ve kaselerle Ti
mur döneminden kalma stilistik ejder
ha kulplu ve döner yivli bir kap sergilen
mektedir. Bu cephedeki eyvan içinde 
XVIII. yüzyıl Kütahya seramikleri, gülab
dan, şekerlik, bardak, tabak, ibrikler, 
Beykoz işi şamdanlar ve çeşjtli çeşmibül
bül parçaları yer almaktadır. Yeşiltürbe'-
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Bursa Türk ve islam Eserleri Müzesi'ndeki eserlerden XII. 
yüzyıla ait minai tekniğ inde yapılmı ş çanak 

nin kapı perdeleriyle Bursa'da dokunmuş 
kadife kumaşiara ait örnekler de bura
da sergilenmektedir. Bundan sonraki ilk 
hücrede dergah eşyası şamdanlar, tes
pihler, müzik aletleri, şifa tasları ile çe
şitli tarikatiara ait kavuklar bulunmak
tadır. Bitişik hücrede yazma kitaplarla 
levhalar yanında Memlük Sultanı Ber
kuk tarafından XIV. yüzyılda Yıldırım Ba
yezid 'e hediye edilen nadide bir tezhip
li Kur'an-ı Kerim sergilenmektedir. Os
manlı dönemi ciltçiliğinin seçkin örnek
leriyle birlikte teşhir edilen rahleler, gü
müş kaplar, yazı takımları , makaslar, fe
nerler ve şamdanlar dikkat çekicidir. 

Giriş eyvanına göre sol köşedeki hüc
rede havlu dokuma tezgahı, ipek ve sim 
işli havlu takımları, sedef ve gümüş işli 

takunyalar, hamam tasları ve kildanlar, 
bu hücre ile giriş arasındaki diğer iki 
hücrede ise çeşitli İslam devletlerine ait 
altın, gümüş ve bakır sikkeler kronolo
jik sırayla teşhir edilmektedir. Bunlar 
içinde özellikle ll. Bayezid 'e ait nadir bir 
sikke ile HarQnürreşid'e ait bir sikke en 
önemlilerindendir. 

Revak içindeki vitrinierde Çanakkale 
seramikleri sergilenmektedir. lll. Selim 
portreli, kalem işçiliğiyle bezenmiş bir 
sandık ve ll. Mahmud tuğralı, kabartma 
süslemeli bir beşik müzeye son yıllarda 
kazandırılan önemli eserlerdendir. 
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BURSA ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 
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BURSAU AHMED 

XV. yüzyıl sonları ile 
XVI. yüzyıl başlarında yaşayan 

bir tasvir sanatçısı. 
_j 

Sursalı Şiblizade Ahmed Çelebi diye 
tanınır; doğum ve ölüm tarihleri bilin
memekte, Burusevi nisbesinden Sursalı 
olduğu, Çelebi lakabından da Mevlana 
soyundan geldiği anlaşılmaktadır. Fatih 
devri musawirbaşılarından Sinan Bey'in 
öğrencisidir. Sinan Bey, GentHe Beliini'
nin tesiriyle Fatih tarafından Venedikli 
ressam Mastari Paolo'nun yanına gön
derilmiş ve ondan öğrendiklerini kendi 
öğrencilerine aktararak "şebTh" (portre) 
çizmekte ustalaşmalarını sağlamıştır. 

Böylece devrinin sayılı portre ressamla
rından biri haline geldiği anlaşılan Şibli
zade Ahmed Çelebi'den ne yazık ki gü
nümüze intikal etmiş herhangi bir eser 
mevcut değildir. Hayatı hakkında bili
nenler de Gelibolulu Mustafa Ali'nin Me
nakıb-ı Hünerveran'da verdiği birkaç 
satırlık bilgiden ibarettir. 
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BURSAU İSMAİL HAKKI 

(bk. İSMAİL HAKKI BURSEVİ). 

BURSAU MEHMED TAHiR 

(1861 . 1925) 

Osmanlı Müellifleri 
adlı eseriyle ünlü 

bibliyografya ve biyografi alimi. 

_j 

ı 
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22 Kasım 1861'de Bursa'da doğdu. Ab
dülmecid'in Hassa Alayı kumandanların
dan Üsküdarlı Seyyid Mehmed Tahir Pa
şa'nın tarunu ve askeriyeden sağlık du
rumu sebebiyle ayrılmış Bursa belediye 
katibi Rifat Bey'in oğludur. Tahsiline bü
yük babasının ailece yerleştiğ i Bursa'da 
başladı. Mülkiye Rüşdiyesi'ni bitirince 
dedesi gibi asker olarak yetişmesi Is
tendiğinden 187S'te Bursa Askeri İ da
disi'ne verildi. Daha rüşdiyede okurken 
ayrıca Haraççıoğlu Medresesi'ne devam 
ederek Niğdeli Hoca Ali Efendi'den hu
susi dersler aldı. Onun edebi ve tarihi 
kültür kazanmasında, tasawuf. tarih ve 
edebiyatla uğraştığı gibi bir divançe teş
kil edecek kadar da şiirleri bulunan ba
basının (Osmanlı fVlüellifleri, ll / 2, s. 304-
306) önemli bir tesiri olmuştur. Sursalı 


