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Merhaba
Bursa’nın ilk folklor dergisi “Prusa”nın ilk sayısıyla karşınızdayız. 

Halk arasında “folklor” kelimesi, genellikle 
sadece halkoyunları olarak algılanır. Oysa 
folklor halk kültürünün tamamını kapsar. 
Sosyal bilimlerin kökenini oluşturan, poli-
tikaya ve sosyolojiye dek birçok ayrıntıyı 
içinde barındıran folklor veya halkbilim; 
özetle halkın düşünsel yapısını oluşturan 
her şeyi inceler.

Doğumdan ölüme kadar insanların 
yaşantısında yer alan maddi ve manevi 
bütün kültür öğelerini bilimsel olarak 
derleyen, araştıran ve bunların sistematik 
bir açıklamasını yaparak insanlığın kültür 
tarihini inceleyen bir bilim dalı olarak 
folklor; halkoyunları, masallar, müzik, dans, 
efsaneler, sözlü tarih, atasözleri, şakalar, 
popüler inançlar, adetler, maddi kültür vb. 
kültür öğelerinin bütününü içerir.

Amerika’da folklor, uygarlık tarihini 
inceleyen sosyal bilimlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Ama ülkemizde ne 
yazık ki, hak ettiği değeri görmemektedir. 
Oysa Türk folkloru, folklorun kaynakları 
ve dalları bakımından dünyanın en zengin 
örneklerinden biridir.

Çok eski çağlardan beri çeşitli yerleşim-
lere sahne olan, dolayısıyla çok değerli bir 
folklorik birikime sahip olan Bursa’nın bu 
birikimi, artık Prusa Dergi ile genç kuşak-
lara ulaşacak. 

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Ku-
lübü Derneği’nin, bir kültür hizmeti olarak 
yayın hayatına atılan “Prusa” Dergisi, adını 
Bursa’nın tarihteki ilk adından alıyor. 

Medeniyetler beşiği Anadolu’nun son 
derece zengin kültürel birikimini konu 
edinecek Prusa Dergisi, halk danslarından, 
giyim kültürüne, eğlence şekillerinden, 
sözlü halk edebiyatı eserlerine, mutfak 
kültüründen yöresel inanışlara kadar, halk 
bilimini oluşturan her tür kültürel mirasa 
sayfalarını açacak.

Dünyanın en zengin folklorik unsurlarına 
sahip olan Anadolu coğrafyasında; halkın 
otantik ruhu, gelenekleri ve kimliğinin 
belgesi olan folklorun kaydedilmesi ve bu 
kültürel birikimin günümüz gençliğine de 
aktarılması işlevini yerine getirecek olan 
dergide, yerel, ulusal ve tüm dünyadan 
folklorik birikimler konu edilecek.

3 ayda bir yayınlanacak olan dergimizin ilk 
sayısında bu kentin folklorik değerlerinin 
kayda geçilmesi adına değerli çalışmalar 
yapan Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 
çalışmalarını işledik. Bursa’nın süregelen, 
kaybolmaya yüz tutmuş, somut ve somut 
olmayan kültürel değerleri üzerine araş-
tırmalar yapıp yayın haline getirerek, bu 
değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı he-
defleyen Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 

çalışmalarını, Bursa Büyükşehir Belediyesi 
Kültür ve Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas 
ile konuştuk…

Ayrıca; Türkiye’nin ilk ve tek folklor 
müzesini kuran Esat Uluumay’ın müze-
cilik serüveni ve halkoyunları camiasının 
“Kostümcü Ali” adıyla yakından tanıdığı Ali 
Tülek sütunlarımıza konuk oldu.

Kaybolan zanaatlerin son temsilcilerinin 
konuk olacağı “Son Ustalar” bölümümüzde 
folklor ayakkabıları imal eden Hilmi Demir-
taş’ın sıkıntılarına kulak verdik.

Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üye-
si Doç. Dr. Hülya Taş “Bursa’da bıçakçılık” 
konulu çalışmasıyla ve Bursa İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacı-
sı Zedal Kondakçı da “Mudanya’da Girit 
mutfağı” konulu çalışmasıyla dergimize 
değer kattı.

“Halk danslarına gönül verenler” bölü-
münde Anonim Folklor Araştırma Derneği 
konuğumuz olurken kentin kültür-sanat 
gündemini oluşturan haberlere de dergi-
mizde yer verdik. 

Türk folkloru kadar renkli, zengin içerikli 
ve uzun soluklu bu yolculukta yeni sayılar-
da buluşmak dileğiyle…

Editörden 

Hülya Güven
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Halkoyunlarına
farklı bir bakış

Haber   Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Klübü

Anadolu coğrafyasında yüzlerce yıldır coşkuyu, acıyı, kederi, 
kısacası insana dair her duyguyu dile getiren halk oyunlarını 
yaşatmak ve gelecek kuşaklara doğru aktarabilmek idealiyle 
Bursa’da 2012 yılında kurulan Prusa Halk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü, halkoyunları ile başlattığı çalışmalarını sanat ve 
sporun farklı branşlarıyla zenginleştirerek sürdürüyor.

Günümüzde sadece yarışmalara endeks-
lendiği için halkın “birlikte eğlenme” al-
gısını kısıtlayan halk oyunlarına farklı bir 
bakış açısı getiren Prusa, toplumun farklı 
kesimlerini; hayata karşı omuz omuza 
bir dayanışmayı, kardeşliği, paylaşmayı 
ifade eden halaylarda-halkoyunlarında 
buluşturuyor. 

Adını Bursa’nın eski adından alan Ku-
lübün, sanata ve spora öncülük ettiğini 
vurgulayan Prusa Halk Oyunları Gençlik 
ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Ayde-
mir, gençlerin ve toplumun geleceğini 
önemsediklerini ve başta Türk halk 

oyunları olmak üzere Türk folklorunun ve 
Türk kültürünün genç kuşaklara en doğru 
biçimde aktararak gelişmesini sağlamak 
istediklerini kaydediyor.

Ahmet Aydemir
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Çok yönlü sanat ve spor çalışmalarıyla 
gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine 
katkıda bulunmayı amaçladıklarını sözle-
rine ekleyen Aydemir, Prusa Dergisi’nin 
de bu amacın bir ürünü olduğunu ve halk 
bilimi ile ilgili ulaşabildikleri tüm birikimi 
genç nesillere aktarmak ve farkettirmek 
istediklerini söylüyor.

Prusa’da sertifikalı uzman bir eğitmen 
kadrosuyla her yaş grubuna eğitim veril-
diğini kaydeden Aydemir, kulübün dans 
çalışmalarını şöyle aktarıyor; “Trakya, 
Zeybek, Teke, Karşılama, Horon, Halay, 

Bar ve Kafkas olmak üzere Türkiye’nin 
dörtbir köşesinden yöresel halk dans-
larımızı gençlerimize en otantik haliyle 
öğretmeye çalışıyoruz. Ayrıca Salsa, Ba-
chata, ChaCha, Kizomba, Merengue gibi 
Latin Dansları da çalıştırıyoruz. Dansla 
hiç ilgisi olmayan çiftler için düğün dansı 
eğitimleri veriyoruz. Meraklılarına oryan-
tal eğitimleri veriyoruz. Sanat eğitimleri 
alanında en çok ilgi gören çalışmamız 
bale eğitimleri oluyor. Çocuklara estetik 
duygusu ve disiplin kazandıran, beden 
gelişimlerine, zihinsel ve sosyal gelişim-

Haber   Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Klübü
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Trakya, Zeybek, 
Teke, Karşılama, 
Horon, Halay, Bar ve 
Kafkas olmak üzere 
Türkiye’nin dörtbir 
köşesinden yöresel 
halk danslarımızı 
gençlerimize en 
otantik haliyle 
öğretmeye 
çalışıyoruz. 

“

”
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lerine yardımcı olan bale çalışmalarımız 
yoğun katılımla sürüyor.”

Spor alanında da eğitim çalışmalarının 
yapıldığı Prusa’da; klasik yoga, çocuk 
yogası, pilates, çocuk pilatesi ve eğlence 
ile sporu biraraya getiren kangoo jumps 
gibi sporlar da yapılıyor. Latin esintili bir 
dans fitness programı olan Zumba da 
gençlerden en çok ilgi gören çalışmaların 
başında geliyor.Hem sanat, hem de spor 

eğitimlerini çocukların gelişimine katkı 
sağlayan çalışmalar olarak önemseyen 
Prusa, yine çocukların eğitimine katkı 
için yaratıcı drama ve farkındalık eğitim-
leri organize ediyor. 

Ülkemizin eğitim sisteminde çizilen 
zikzaklar nedeniyle çocukların sosyal 
davranışlarında ve kendilerini ifade ediş 
biçimlerinde yaşadıkları sorunlara çözüm 
getiren yaratıcı drama eğitimlerinin 

çocukların problem çözme yeteneğini 
geliştirdiğini sözlerine ekleyen Aydemir, 
“Bu çalışmalar çocuğa, öfke kontrolünü 
öğretir, mutlu ve insiyatif sahibi bir birey 
olma yolunu açar. Yaratıcı drama ile 
çocuk, insan ilişkilerini yönlendirebilecek 
temel yetileri kazanarak; evrensel değer-
lerle ve bilinçaltı ile gereğince tanışmış 
olur.Yaratıcı drama, çocuklarımızı yaşaya-
rak hayata hazırlar”diyor. 
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Röportaj Esat Uluumay

Haberiniz var mı?
Cumhuriyet tarihinin ilk ve halen 
Türkiye’nin tek folklor müzesi Bursa’da…

Esat Uluumay, folklore gönül vermiş ve hayatını adamış bir isim. 1939 yılında Bursa’da 
doğan Uluumay, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra uzun 
yıllar özel sektörde muhasebecilik ve üst düzey yöneticilik yapmış. 

1955 yılında Bursa Kılıç-Kalkan Folklor 
Derneği’nin kurucuları arasında yeralan 
ve uzun yıllar dernek başkanlığı yapan 
Uluumay, içine girdikçe büyülendiği 
Türk halk kültürü alanındaki çalışmala-
rına o yıllarda başlamış. Halk oyunlarına 
duyduğu ilgi sayesinde koleksiyonerliğe 
başlayan ve diyar diyar dolaşıp otantik 
kıyafetleri toplayan Uluumay’ın, kıyafet 
ve takı konusundaki derleme çalışmaları 
ona benzersiz bir koleksiyon kazandır-
mış. Kafkasya’dan Macaristan’a Irak’tan 
Yemen’e kadar Osmanlı coğrafyasındaki 
halk kıyafetlerini inceleyip bir araya 
getiren Esat Uluumay, 2004 yılında 
Türkiye’nin ilk folklor müzesini Bursa’da 
kurdu. Muradiye’de Ahmetpaşa Medrese-
si’nde açılan ve Bursa’nın ilk özel etnog-
rafya müzesi olan Uluumay Osmanlı Halk 
Kıyafetleri ve Takıları Müzesi tam 10 yıldır 
ziyarete açık. Ancak ne yazık ki Bursa, 
bu benzersiz koleksiyonun kıymetini 
yeterince bilemedi. İlgisizlikten yakınan 
Uluumay, Türkiye’de hatta Bursa’da bile 
yeterince tanınmayan müzenin, daha çok 
yurtdışından ziyaretçi aldığını söylüyor. 

Osmanlı halk kıyafetleri, gümüş Osmanlı 
halk takıları, boncuk eşyalar ve Osmanlı 
el sanatları olmak üzere dört ana koleksi-
yonun sergilendiği müzede bizi ağırlayan 
Uluumay ile, Türkiye’de halk biliminin 
durumunu ve müzecilik serüvenini ko-
nuştuk.

Türkiye’de kuşaktan kuşağa aktarılan 
folklorik unsurlar sizce hakettiği değeri 
buluyor mu? Otantik değerlerin yaşatıl-
ması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
konusunda Türkiye’deki genel durum 
nedir bir değerlendirme yapabilir miyiz…

Manevi kültürle ilgili çalışma yok, halk-
bilimi maddi olarak değerlendiriliyor 
halkoyunları alanında ama manevi olarak 
hayır… 

Bu eksikliği gidermek için neler yapıla-
bilir…

Üniversitelerde bu alandaki çalışmalara 
ağırlık vermek lazım, halk bilimi üzerine 
çalışan birimler var onların araştırma 
yapmaları lazım.
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Röportaj Esat Uluumay

Sizin bu alanda değerli çabalarınız 
oldu…Sizin de girişimleriniz sonucu 
2002 ve 2005 yıllarında Uludağ Üniver-
sitesi Bursa Halk Kültürü sempozyum-
ları düzenlendi neden devam etmedi bu 
organizasyon?

Yeni gelen rektör rahatsızlanınca konu-
nun üzerine gitmedik benim de fırsatım 
olmadı müzemi açınca meşguliyetim 
arttı ilgilenemedim ama halk kültürünün 
araştırmalarla yaşatılması lazım Ulu-
dağ Üniversitesi’nin şimdiki rektörü de 
destek verirse bu sempozyumu devam 
ettirmek isterim.

1981 yılında Anadolu Folklor Vakfı’nı 
kurdunuz bu vakfın çalışmaları neler 
kısaca anlatır mısınız?

Türkiye’de konusu halk kültürü olan 
başka vakıf yok. Ben kurucuları arasında 
yeraldım ve bir dönem Bursa şube baş-
kanlığını da yaptım, sonra başka arka-
daşlara devrettim ama yürümedi Bursa 
şubesini kapattık. Halen Ankara merkezli 
çok güzel çalışmalar yapıyor bu vakıf. 
Halkoyunları eğitimleri ve halk müziği 
çalışmaları yapılıyor, güzel bir kütüpha-

nesi ve güzel araştırmaları var vakfın, 
halk kültürüyle ilgili her konuda çalışma 
yapıyor…

1955’de Bursa Kılıç Kalkan Folklor Der-
neği’ni kurdunuz bu dernek Bursa’daki 
ilk dernek miydi? Bugün kılıç kalkan 
derneklerinin durumu nedir?

Dernek haline gelişi 1963’tür, biz ça-
lışmalara önceden başladık, başka bir 
dernek daha vardı o zaman bizi yetiştiren 
insanlar vardı, onlar 1930’larda Halkevle-
rinde başlayan çalışmaları sürdürmüşler, 
fakat Bursa kılıç kalkanı bütün dünyaya 
en çok tanıtan bizim derneğimiz oldu. 
Benim bildiğim kadarıyla Bursa’da bugün 
2 tane kılıç kalkan derneği var. Ama 
çalışmalarını izlemiyorum ne yapıyor-
lar bilmiyorum. Bu arada Büyükşehir 
Belediyesi bir Kılıç Kalkan Müzesi yaptı 
Bursa’da, birçok kişiyi küstürdü. Bu 
şehirde 20 binin üzerinde kılıç kalkan 
ile ilgilenmiş insan vardır ama belediye 
sadece bir dernekle bu işi yapıp diğer 
dernekleri işin dışında bırakınca camiada 
kırgınlık yarattı.

Elindeki kolleksiyonların tamamını sergileyecek yer bulamadığını belirten Uluumay, “bana yer tahsisi yapılsa 
Bursa’yı müzeye boğarım” diyor.
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Gelelim bu müzeye, Cumhuriyet tarihinin 
ilk folklor müzesini kurdunuz, bu müze 
Türkiye’de ilk ve halen tek müze mi?

Halen tek ama zaten bilen de yok burayı.

Bu müzeyi açma fikri nerden doğdu? 

Halk oyuncusu olduğum için Anado-
lu’daki halkoyunları ekiplerinin kıyafet-
lerindeki yanlışlıkları fark ettim. Kaynak 
aradım bulamadım, sonra kıyafet topla-
maya başladım, köylerden yurdun dörtbir 
köşesinden. Belli bir noktaya geldikten 
sonra dostlarım bana müze yap dediler. 
Osmanlı’nın kuruluşunun 700. yılında 
Bursa’da çeşitli devlet kurumlarına 
yardımlarda bulundum Osmanlı ile ilgili. 
Onlar da bana bir isteğin var mı diye 
sorunca müze için yer istedim. Gerekli 
başvurular yapıldı ve bu mekan Vakıflar 
Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edildi. 
Müze binası Fatih Sultan Mehmed’in 
vezirlerinden Şair Ahmet Paşa’nın 1470-
75 yıllarında yaptırdığı bir medresedir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu 
bina Genel Müdürlüğün yönetim kararı ile 
ve Bakanlar Kurulu onayı ile Bursa Vali-
liği’ne müze yapılması için tahsis edildi. 
1999’da tahsis yapıldı. 2004’e kadar 
BTSO binayı restore etti. Bu çalışmanın 
ardından açabildim müzeyi.

Müzenin kuruluş sürecinde yaşadığı-
nız zorluklar neler? Kıyafetleri para ile 
topladınız bu müzenin ve elinizdeki tüm 
malzemenin size maliyeti ne oldu?

1960’tan beri topluyorum müze malze-
melerini, bana toplam maliyeti nedir bil-
miyorum doğrusu. 1960-80 arası kimse 
bu eşyaların değerini bilmiyordu, ben en 
çok o dönem giysi topladım sonra kıymeti 
anlaşılınca fiyatları da arttı tabi. Şu anda 
toplam 300 kıyafet var müzede ama her 
birinin üzerine 10 ile 25 adet arası parça 
vardır. Osmanlı el sanatları ürünleri ve 
çeşitli takılar var. O nedenle bir kıyafeti 
üzerindeki bütün parçaları hesaba kata-
rak olaya bakarsak bu müzede bin parça 
giysi var diyebilirim.

1960 yılından beri topladığınız ve toplam 
10 bin ürün sergileniyor bu müzede 
Türkiye’de örneği olmayan 300 parça 
Osmanlı kıyafeti, 500 parça gümüş takı 
var.. Müzenizdeki en eski parçalar hangi 
döneme ait ve siz bugün de otantik 
kıyafetleri toplamaya devam ediyor 
musunuz?

Hayır artık kıyafet toplamıyorum. En eski 
16. ve 19. Yüzyıl arası kıyafetler var. Kaf-
kasya’dan Macaristan’a, Irak’tan Yemen’e 
kadar yapılan araştırmalarla yöresel 

özellikleri korunarak meydana getirilmiş 
olan bir koleksiyondur. Ben yörelerde 
araştırdım kıyafetlerin giyiliş tarzını ve 
ben kombine ettim ama o yöreler de buna 
yanlıştır deyip itiraz eden olmadı.

Müzeyi İstanbul’a taşımak istediğinizi 
söylüyorsunuz neden İstanbul’a gitmek 
istiyorsunuz Bursa’da hakettiğiniz değeri 
görmüyor musunuz?

Hayır bu müzeyi taşımak istemiyorum bu 
müze kalacak burada ama bu mekanda 
104 kıyafeti zorla ite kaka sergiliyorum 
ama İstanbul’da da ayrı bir müze açmak 
istiyorum. Çünkü buraya sığdıramadı-
ğım çok giysi var depolarda sakladığım. 
Elimdeki malzemelerle ayrı ayrı 6 müze 
daha kurabilirim. Bıçak müzesi, çeyiz, el 
sanatları, kahve müzesi, hamam müzesi, 
at ve binicilik müzesi, takı müzesi diye 
ayrı ayrı değerlendirirseniz 8 müze bile 
çıkar buradan. Sergileme olanağı bu-
lamadığım 200’ün üzerinde kıyafet var 
depoda ama burada saklama koşullarının 
ideal olduğunu söyleyemem. Müzeci-
lik teknolojisine uygun her türlü teknik 
şartlara sahip değiliz ne yazık ki. Nem ve 
ısının yaz-kış belirli derecelerde olması 
lazım ama biz bu teknolojiye sahip değiliz 
burada, ben zengin bir adam değilim 
büyük maddi meblağ gerekiyor. En büyük 
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Röportaj Esat Uluumay

arzum özellikle kıyafetleri, İstanbul’da 
verilecek bir medresede sergilemek. Os-
manlı hanedanının kültürünü gösteren bir 
başka yer yok. Bunun dünyaya tanıtılması 
da ancak İstanbul’da olur.

BTSO dışında kimse destek olmadı mı 
size, mesela belediyelerden destek iste-
diniz mi?

Ben öyle birşey yapmam. Ben bu şehre 
Türkiye’de benzeri olmayan bir müze 
yaptım bana gelip de bir ihtiyacın var 
mı diye sormalarını isterdim? Ben gidip 
destek istemem.

Genel olarak ilgisizlikten yakınıyorsu-
nuz?

Gelenler son yıllarda artmaya başladı, 
biraz tanındı ama İstanbul’da olsa bu 
müzeyi daha da geliştiririm. İstanbul’da 
para kazanma olanağı var çünkü.

Kültür Bakanlığı’na başvurdunuz mu? 
İstanbul’da müze kurmak için herhangi 
bir girişimde bulundunuz mu?

Evet ama Kültür Bakanlığı destek olmak 
yerine daha çok masraf çıkarıyor bana. 
Bir ara Bülent Arınç bey ilgilenmişti 
İstanbul’da yer bulmamı istediler ben 
de baktım ve 3 tane yer bildirdim, dosya 

verdim kendilerine ama halen daha yanıt 
alamadım. Türkiye’de kültür politikaları 
yetersiz en son planda kültür, oysa bu 
koleksiyondan Türkiye’de başka kimse-
de yok. Bu bir kültürel değerdir sahip 
çıkmak gerek ama ne yazık ki ülkemizde 
kültür en sonra geliyor önceliklerimiz 
arasında değil.

Müzenin masrafları nasıl karşılıyorsu-
nuz…

Kendi çabalarımla. Vatandaşlar vakfa 
bağış yapıyor onlarla götürmeye çalışı-
yorum.

Neden vakfa dönüştürdünüz?

Dağılmasın diye vakıf yaptım. Benim 
çocuklarım dağıtmaz ama ondan sonraki 
nesillerde ne olur bilmem. Kaybolmasın 
eserler diye vakıf yapma ihtiyacı duydum 
aile vakfı yaptım.

Bu müzede bir de din adamları kıyafet-
leri var bu sergiden de biraz söz eder 
misiniz? Nerden aklınıza geldi böyle bir 
sergi açmak?

Medeniyetler ittifakının kültürler ve dinler 
arası diyalog projelerinden esinlenerek 
oluşturdum bu koleksiyonu. Koleksiyon; 
Rum Ortodoks, Ermeni Katolik, Süryani 
Papazı, Yahudi hahamı, Alevi Bektaşi 
dedesi, imam ve kadı efendi kıyafetleri 
olmak üzere yedi parçadan oluşuyor. 
Rum Ortodoks papazı ve Bektaşi Alevi 
kıyafeti zaten müze koleksiyonunda var-
dı. Yahudi haham kıyafetini Bursa Keles 
Sinagogu’ndan İzra Venturero, Süryani 
Papaz kıyafetini Mardin Kırkları Kilise-
si’nden Gabriel Akyüz, Ermeni Katolik 
papazı kıyafetini ise Ermeni Surp Pırgiç 
Vakfı’ndan Daniel Atsup hediye etti. 

Daha çok kimler geliyor bu müzeye?

Bursa’dan çok İzmir’den insanlar geliyor, 
yabancı turist grupları rehberler getir-
miyor çünkü burada çok zaman geçiyor, 
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zamanları dar olduğu için onları getirmi-
yorlar. 

Yurtdışından ilgi nasıl?

Yurtdışından Amerika’dan, Avrupa’dan, 
Avustralya’dan stilist ve modacılar 10-15 
kişilik gruplar halinde gelip burada bir 
gün kalıp çizimlerini yapıyorlar gidiyorlar. 
İsrailli bir grup kadın burada iğne oyası 
eğitimi aldı. Türkiye’den inceleme, araş-
tırma için kimse gelmedi.’

Sizin bilgi birikiminizden yararlanılıyor 
mu? Son dönemde tarihi diziler çoğaldı, 
bu dizilerden size bilgi edinme talebi 
geldi mi? Osmanlı dönemini yansıtan 
dizilerde kullanılan kıyafetler, aslına 
uygun mu?

Dizilerden bilgi edinme talebi hiç gel-
medi. Maalesef dizilerdeki kıyafetler de 
başka detaylar da aslına uygun değil ama 
güzel tarafı tarihe ilgiyi uyandırdı bu di-
ziler. Saray kıyafetleri de var bende ama 

depomda duruyor kimse yararlanmadı. 

Yurtdışında özel müzeler hatırı sayılır 
kazançlar sağlayan kurumlar. Türkiye’de 
Müzecilik sektörünün gelişimi amacıyla 
atılabilecek adımlar nelerdir? 

Evet ama bir kültür kıyaslaması yapmak 
lazım. Türkiye’de çok koleksiyoner var, 
çok geniş, çok değerli koleksiyonu olan 
insanlar var, hepsi ayrı müze olacak 
değerde. Ama hepsi kendi yağıyla kavru-
luyor, yer bulamıyorlar. Devletin bunlara 
sahip çıkması lazım, bir yer tahsisi olsa 
ben Bursa’yı müzeye boğarım. 6 tane 
daha müze yaparım burada. Bu koleksi-
yonerlerin devlet tarafından değerlendi-
rilmesi lazım. Başlangıç için parasal yar-
dım gerek. Koleksiyonlar sonuç itibarıyle 
milletin malıdır. Devlete düşen görev 
koleksiyonerliği teşvik etmektir, var olan 
birikime sahip çıkmaktır.

Bursa’da var mı sizin dışınızda koleksi-
yoner?

Para koleksiyonerleri var, ayrıca Ahmet 
Erdönmez var ama müze yapmadı o. Ah-
met Erdönmez’de dergah eşyaları vardır 
mesela, eşsiz bir birikimdir Türkiye’de 
tek olur aslında müze yapsa.

Müze kurmak isteyen girişimcilere ne 
tavsiye edersiniz?

Koşulları zorlasınlar, devleti zorlasınlar, 
mücadele etsinler.

Türkiye’nin tek folklor 
müzesini Bursa’da kuran 
ve ilgisizlikten yakınan 
Esat Uluumay, devletin 
koleksiyonerliği teşvik etmesi 
gerektiğini vurgulayarak 
“Koleksiyonlar milletin 
malıdır. Devlete düşen görev, 
var olan birikime sahip 
çıkmaktır” diyor.

“Koleksiyonlar 
milletin malıdır”



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201416

Röportaj: Uğur Yılmaz
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Son Ustalar Hilmi Demirtaş

Çırak aranıyor!
Anadolu’nun zengin kültürel mirasının bir parçası olan zanaatkârlık, Sanayi 
Devrimi’nin ardından başlayan değişim sürecinde ne yazık ki eski değerini 
kaybetti.

Marangozluk, ayakkabıcılık, kuyumculuk, çömlekçilik, bakırcılık gibi el 
becerisi ve ustalık gerektiren nitelikli emeğe dayalı meslekler, tarih boyunca 
pek çok toplumda saygın bir yere sahip olsa da günümüzde birer birer 
kaybolan değerler arasında.

Endüstriyel üretim karşısında koşullara direnemeyip yok olan zanaatler 
ve bu zanaatlerin Bursa’daki son ustaları dergimizin her sayısında yer 
bulacak. İlk konuğumuz halkoyunları camiasının yakından tanıdığı, otantik 
ayakkabılar imâl eden ve alanında Türkiye’de tek olan Hilmi Demirtaş.
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Son Ustalar Hilmi Demirtaş

Hilmi Demirtaş, halk oyunlarına gönül 
verenlerin ya iyi tanıdığı ya da duyduğu 
bir isim.  1945’de başlayan hayat denen 
telaşlı koşunun neredeyse tamamını 
insanın ayak giyimine adamış bir usta. 
Babadan öğrendiği ayakkabıcılık mesle-
ğine hayatının hiçbir döneminde sırt çe-
virmemiş. Hatta babadan ve gayrimüslim 
ustalarından öğrendiklerine yeni şeyler 
katarak mesleğine saygısını sürekli 
diri tutmuş. Hilmi Usta, ayakkabıcılıkla 
başladığı mesleğini, sivil askeri personel 
olarak çalıştığı Türk Silahlı Kuvvetleri’n-
den emekli olmasının ardından başka bir 
noktaya taşımış. Usta, halk oyunlarının 
içinde geçen yılların verdiği tecrübeyle 
bu alandaki eksikliği gidermeye yönelik 
adımlar atmış.

Ankara’da başlayan halk oyunları ayak-
kabıları yapımı, 1992’de Bursa’da devam 
etmiş. Bu yoldaki serüvenini bir röpor-
tajla anlatmaya gittiğimiz atölyesinde 
Hilmi Usta, ellerindeki marifeti diline de 
veriyor. Biz susuyoruz, usta akarsuyun 
çağlayana kavuşması gibi kelimelerini 
hızlandırarak gerek kendi öyküsünü, 
gerekse Türk folklorunun durumunu bize 
bir çırpıda anlatıyor. Ustanın en büyük 
sıkıntılarından biri de başlığa çıkıyor. 
Ardından bu mesleği yürütecek kimsenin 
çıkmamasından kaygı duyan Hilmi Usta, 
kelimelerin üstüne basarak söylüyor: “Bu 
işi öğrenmek isteyene yardıma hazırım.” 
Usta, bu konuda belediyelerde açılacak 
bir kursa öğretmenlik yapmaya da var. 
İlgililere duyurulur. 
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Merhabanın ardından sorumuza bile 
gerek kalmadan başlıyor anlatmaya Hilmi 
Usta?

1958’de İstanbul’a geldim. Kuleli’de 
okudum. Liseden sonra Harp Akademile-
ri’ne gidemedim. Sivil olarak askeriyenin 
NATO’ya bağlı ülkeleri ve Türkiye içinde 
20,5 sene harita metod istihbaratını 
yaptım. Bu arada da ayakkabıcılıktan hiç 
kopmadım. 

Ayakkabıcılığı kimden öğrendiniz ve 
nasıl başladınız?

Babamdan. Benim babam eski asker. Al-
man Harbi zamanında levazıma bakıyor-
muş, oradan bir askerden ayakkabı tami-
rini öğrenmiş. Sonra Kore Harbi çıkınca 
göndermek istemişler. Kore’ye gitmeyin-
ce ihraç etmişler. Babam da Artvin’e dö-
nüp ayakkabı yapmaya başlamış. Kamyon 
lastiğinden, jeep lastiğinden. Babam dilim 
dilim doğrardı lastikleri, bana da öğretir-
di. İstanbul’da Kuleli’de okurken de 7 yıl 
boyunca Gedikpaşa’da gayrimüslim es-
naflardan işin çok iyi kalfalığını öğrendim. 
Yunanlıların, Ermenilerin yanında çalıştım 
bana bu sanatı öğrettiler. İyi ki de öğret-
mişler. Erken yaşta emekli olunca bu işe 
yoğunlaştım. 1956’dan beri yapıyorum. 
Dükkanımız Artvin’de hiç kapanmadı. Ön-
celeri normal ayakkabı yapıyorduk folklor 
ayakkabısı yapmaya, 1980-81’den sonra 
başladık. Eskiden bütün yöreler lastik 
ayakkabıyla oynanırdı. Bugün hâlâ birçok 
yörede lastik ayakkabı kullanılıyor. Bu 

folklar ayakkabılarının çeşitlenmesi 1990 
sonrasıdır. Bundan önce de yapılıyordu 
ama tek tük. Türkiye’de folklor ayakkabı-
larının orjinalini Artvin’de çizmesinden, 
yemenisine ilk yapan babamdı.  Mesela 
kemerleri yağ tenekelerinin iç tarafından 
üçgen kesip kıvırıp kemer yapardık. 

Kendi dükkanınızı ne zaman açtınız?

1983’de Ankara’da açtık. O dönem birkaç 
yere üretim yapıyordum. Elbisesi iyi satış 
yapan Gürlek vardı. Onun folklor elbi-
selerinin yanında bizim ayakkabılarımız 
satılıyordu. Ankara bu işlerin merkeziydi. 
TRT, Kültür Bakanlığı ve deneklere iş 
yapıyordum. 1992’de Bursa’ya geldim. 
Eğitim’in orada bir iş yeri açtım. Normal 
ayakkabıyla beraber isteğe bağlı olarak 
folklor ayakkabıları da yaptım.  Sonra 
yavaş yavaş yaptığım işler duyuldu. Her 
yörenin kendi aksesuarına uygun, orijinal 
iş yaptım. Kemeri, çizmesi, çapulası… 
Bursa’da başka folklor ayakkabısı yapan 
yoktu. Şimdi de bu şekilde yapan yok. 
Benim farkım şu. Modeli kendim çize-
rim. Modeli kendim keserim. Makinede 
dikerim. Kalıba çekerim. Ayakkabı yapar 
giydiririm.  Kemerin bütün aksesuarlarını 
kendim keser yaparım. Kafkas çizmeleri-
ni kendim keser, kendim dikerim. Hepsi 
gerçek deri. 2002’den beri nakışlıları da 
yapıyoruz. Bu da yok piyasada. Eskiden 
bunlar Azerbaycan’da yapılıyordu, ama 
Türkiye’de yoktu.
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Son Ustalar Hilmi Demirtaş

Tek başınıza mı çalışıyorsunuz?

İki ustam daha var. Ama sadece kalı-
ba çekebiliyorlar. Kesmeyi bilmiyorlar. 
Kimse de öğrenmeye taraf olmuyor. 5-6 
senedir öğretmeye çalışıyorum. Bunun 
işçiliği çok. Bildiğiniz gibi değil. Eskiden-
di çırak yetiştirmek. 25 senedir hiçbir 
türlü çırak yetiştirme şansımız olmuyor. 
Herkes ilk önce paranın peşinde. Bakın 
ben bu işle kazandığım parayı ne devlet 
memurluğunda ne aldığım ikramiyede 
görmedim. Onlar bunun yanında çerez 
parası bile olmadı. Ama sanat öğrenmeye 
kimse yanaşmıyor. Ben bu işi öğrenmek 
isteyene yardıma hazırım. Belediyeler 
de bu işe sahip çıksın isterim ben her 
türlü desteği veririm, yeter ki bu sanatı 
gelecek kuşaklara aktaralım yeni ustalar 
yetiştirelim.

Siz kendiniz de halk oyunu oynadınız 
mı?

Ben yedi yaşından bugüne kadar hep 
oynadım. Artvin Halk Oyunları Halk Tür-
küleri Yayma Yaşatma Dernek Başkanlığı 
yaptım. 54 yörenin oyununu oynadım. 
Artvin’den hiç kopmadım ve bu alanda 
aktif çalıştım, köy köy gezip kıyafet top-
lardım. Hiçbir şey yapamasam sandıktan 
kıyafetleri çıkarttırıp fotoğraflardım.

Kaç yörenin ayakkabısını yapıyorsunuz?

Tüm Türkiye’nin diyebiliriz. Sadece An-
tep’in yapmıyorum. Orada kendi yörele-
rinin dışından ayakkabı alınmaz. Sadece 
oraya folklor ayakkabısı göndermiyorum. 
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Folklor ayakkabılarında fiyat aralığı ne? 

El işçiliğim harici bir ayakkabının maliyeti 
58 lira. Günde 3 tane ancak yapıyorum. 
Sabah namazında gelir akşam namazında 
giderim. Gerçek deriden yapılan otantik 
ayakkabıların fiyatı 100 liradan başlıyor 
300 liraya kadar çıkıyor. Vinneks olunca 
70-80 liraya düşüyor. İşin üzücü noktası 
son zamanlarda deri olmasına dikkat 
edilmiyor maliyetten dolayı. Sadece 
yarışmalara giden iddialı guruplar buna 
özen gösteriyor.  Onun dışında deri almı-
yorlar ucuz olsun o gün için işini görsün 
diye bakılıyor ve vinneks ile iş yapılıyor. 

Son yıllarda tarihi dizi ve filmler revaçta. 
Bu durum size yansıyor mu? Bu ya-
pımlara da dönem ayakkabıları yapıyor 
musunuz?

Evet “Muhteşem Yüzyıl”ın burada çekilen 
tüm bölümlerinin ayakkabılarını ben 
yaptım. “Kıyam”ın, “Osmanlı Tokadı”nın 
ayakkabılarını, “Ustura Kemal” dizisindeki 
kemer ve silahlıkları ben yaptım. Ayrıca 
Kültür Bakanlığı’na, Tayyare Kültür Mer-
kezi’ne, Marmara’daki tiyatrolara. Ankara 
Tiyatrolar Genel Müdürlüğü’ne de dönem 
ayakkabıları yaptım. 

Türkiye’de bu işi yapan başka bilinen 
isimler var mı?

Uludağ Üniversitesi’nde bir öğretim üyesi 
ve üç öğrenciye görev vermişler. Folklor 
deri aksesuarlarında üretim yapanları 
araştırmışlar hiçbir yerde bulamamışlar. 
Bir tane körüklü çizme yapan bulmuşlar. 
Bizim gibi kendi başına çizip, kesip, diken 

yok.  Yıllardır sorup soruşturuyoruz ama 
bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de bizim 
gibi üretim yapan yok. Biz işin araştır-
ma kısmını da ciddiye alıyoruz. Mesela 
Karagöz-Hacivat ayakkabılarının orjinali 
bilinmiyordu. Fotoğraflar uydurmaydı.  
Ben hakiki ayakkabıyı buldum. Nasrettin 
Hoca’nın giydiği ayakkabı ve yemeni de 
onların giydiği de “çakuka” dedikleri bir 
ayakkabı. Bunu ben buldum ve Kültür Ba-
kanlığı’na götürdüm teslim ettim. Günü-
müzde folklor kavramının bile içi boşal-
tıldı, folklor deyince sadece halkoyunları 
anlaşılıyor oysa folklor danstan ibaret 
değil. Folklor bir kentin halk kültürüdür. 
Ama bunu folklor hocaları pek idrak 
edemiyor. Biri geliyor Artvin yöresin-
de poşa kıyafeti giydiriyor, biri geliyor 
Ardanuç’un sallaban paçalısını giydiri-
yor, biri üç etek giyiyor. Bu doğru değil. 
Bugün Ahmet Aydemir folklor adına, halk 
kültürü adına çok güç bir işi başarmaya 
çalışıyor. Folklor olayı günümüzde yörün-
gesinden sapmış durumda. Bunun pek 
çok sebebi var tabi. Hükümetlerimiz bile 
folklara engel oldu.

Nasıl?

Cumhuriyet Bayramlarında halkoyunları 
oynanmıyor artık. Şimdi anasınıfından 
başladılar eğitime ama öğretmenler tam 
bu görevi yapamıyor. Folklorun temelleri-
ni ve asıl yapılması gerekeni yapmıyorlar. 
Her şey ticarileşti. Öte yandan bu alanda 
çaba gösterenlerin hiç destekleri yok, 
oysa hükümetlerin kültür politikaları 
içerisinde halk kültürünün yaşatılmasına 
katkı koyulmalı, folklor alanında çalışan-
lara destek verilmeli. 
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Köşe Yazısı Bursa’da Bıçakçılık

Doç. Dr. Hülya Taş
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi

Bursa’da bıçakçılık
Türkler medeniyetleri, tarihleri kadar eski olan bir millettir. Destanlar 
devrinde dahi onların madenden, çelikten kılıç ve kargı yaptıkları, bakırı ve 
altını işledikleri dünya tarihçilerinin ittifakla kabul ettikleri gerçektir. Türk’ü 
atsız, kılıçsız, yaysız ve oksuz düşünmek mümkün değildir. Bu sebeptendir 
ki kılıç, kılıcın yapıldığı demir ve bu kılıcı yapan demirci halkın düşüncesinde 
üstün bir değer kazanmıştır. 

Orhan Gazi’den başlamak üzere ilk 7 padişahın 
kılıç, kama, mızrak, balta gibi aletleri özellikle 
de Yıldırım Beyazıd’ın meşhur baltası Bur-
sa’daki demirci-bıçakçılarının eseridir. Bursa 
demirci-bıçakçılığını anlayabilmek için Orhan 
Gazi, Ulucami, Yıldırım,  II. Murad Külliyesi ve 
özellikle de Yeşil Cami’nin demir parmakları 
üzerine yapılan kıymetli kakmaları incelemek 
yeterli olacaktır.

Cumhuriyet döneminde ise Türkiye’de demir ve 
çelik temin etme konusunda büyük sıkıntı ya-
şanmaktadır. 1926 yılında “Bıçakçı ve Destereci 
Esnafı Cemiyeti” adı altında ilk teşkilat kurulur. 
Ancak bıçak çelikleri Avrupa’dan ithal edilmek-
tedir. 1939 yılında Karabük, 1960 yılında Ereğli, 
1975 yılında da İskenderun Demir Çelik İşletme-
leri’nin kurulmasıyla bıçak namlusu bulmak için 

çekilen sıkıntılar biter. Bu fabrikalar paslanır 
çelik üretmektedirler. 1950 yılında Bursa’ya 
ilk defa paslanmaz çelik getirtilip bu çelikten 
bıçak yapılıp satılmaya başlanır.1953 ve 1954 
yılında Tophane Sanat Okulu’nda Süleyman 
Beltan tarafından “Bıçakçılık Bölümü” açılır. 
1960 yılında bu bölüm kapatılarak “Madeni ve 
Plastik Kalıpçılık Bölümü” haline getirilir.1953 
yılında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar 
Yasası değişerek oluklu, yivli bıçak ve benzeri 
aletlerin yapılması yasaklanır. Bu tarihten sonra 
Bursa’ya özgü yivli-oluklu Bursa bıçağı üreti-
mi sona erer. Yeni çareler aramaya başlayan 
bıçakçılar değişik bıçak türlerine yönelirler. 
1960’lı yıllarda bıçakların yapımında kalıpla 
kesim ve presleme uygulanmaya başlaması ile 
el emeği giderek azalır. 
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Köşe Yazısı Bursa’da Bıçakçılık

Bıçakçılığı Bursa’ya 93 Savaşı’ndan son-
ra gelen Balkan göçmenlerinin getirdiği 
söylenmektedir. Bu sanatı göçmen usta-
lar, çocuklarına ve çıraklarına aktararak 
zamanımıza kadar getirmişlerdir. Bursa 
bıçakçıları 1949 yılında bir dernek çatısı 
altında toplanmıştır. 80-90’lı yıllarda 
bıçakçıların sayısı 500-600 iken bugün 
odaya kayıtlı 90 bıçakçı vardır. Odaya ka-
yıtlı olmayan ve bıçakçılık üretimi yapan 
çok sayıda işletme vardır. Genel olarak 
bıçakçı mesleği denildiğinde testereciler, 
bıçakçılar, çakıcılar anlaşılır. Çakıcılar da 
kendi aralarında ikiye ayrılırlar. Arnavut 
çakısı yapanlar ve kilitli çakı yapanlar.

Günümüzde Bursa bıçakçılığı içinde 
Arnavut çakısının ayrı bir yeri vardır. Bu 
çakıların en önemli özelliği saplarının 
hafif olması ve paslanmamalarıdır. Bizde 
bu çalışmamızda Bursa’da Arnavut çakısı 
yapımında iddialı olan ve 2011 yılında 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

yapılan “Bursa Bıçakları Tasarım Ya-
rışması”nda dereceye giren Süleyman 
Güney’in sanatı hakkında bilgi vermeye 
çalışacağız. 

1938 yılında İskeçe’de doğan Süleyman 
Güney ve ailesi 1948 yılında Türkiye’ye 
göçetmek zorunda kalmışve ilk olarak İs-
tanbul’a gelmişler. Burada bir ay muhaci-
ranede barınmışlar, daha sonra Bursa’da 
bulunan yakınlarının yanına yerleşmişler. 
Bursa’ya geldiğinde yaşı büyük diye 
okula alınmayan Süleyman Güney, mes-
lek edinmesi için babası tarafından, çakı 
ustası Musa Çatkı’nın yanına çırak olarak 
verilmiş. Arnavut çakı yapımını kendisi 
gibi göçmen gelen bu ustadan öğrenen 
Güney, 17 yaşında ustasının yanından 
ayrılıp İzzet Hepgül adlı usta ile çalışma-
ya başlamış. Askerliğini yapıp döndükten 
sonra da 1963 yılında Cafer Kazaz adlı 
arkadaşı ile Kayhan Çarşısı’nda dükkanını 
açmış. Okçular, Elmasbahçeler, Sebze 
Hali ve Tütüncüoğlu semtlerinden sonra 
son olarak Duaçınar semtindeki dükka-
nında sanatını icra eden Güney, bıçak 
yapımında eskiden kemaniye (matkap), 
sırım (kemikleri delmek için kullanı-
lır), körük, mühre (çakıları delmek için 
kullanılır) gibi aletler kullandığını ama 
teknolojinin ilerlemesiyle günümüzde 
bunların yerini başka aletlerin aldığını, 
hatta eskiden kullandıkları çekicin bile 
farklı olduğunu ifade etmektedir.

Süleyman Güney Arnavut çakısının yapı-
lışını şöyle anlatıyor; “Önce ocak yakılır. 
Şerit plaka halinde olan çelikler ısıtılıp 
örsde dövülmeye yani inceltilmeye baş-
lanır.  İncelen çelik makasla yarılır. Buna 
tavlama denir. Çelik ocaktan çıktıktan 
sonra tekrar dövülür. Soğuk çekiçle çelik 
örs üzerinde istenen ebatta kesilir. Çeli-
ğe üç köşeli iye ile bir çentik açılır. Sonra 
zımpara taşında ağzın inceltilme işlemi 
yapılır. Bu arada usta kendi adını çeliğe 
yazar. Ağız kısmı bir açılıp kapanırken 
arka sapın herhangi bir yere değmeme-
si için pürtükler alınıp sap kısmı tekrar 
ocağa sokularak ısıtılır. Yüksek derecede 
ısıtılan çelik ayçiçeği yağı olan kutuya 
atılır. Çeliklerin yağa atılmasının sebebi 
yağın ince damarlara nüfuz ederek es-
neklik kazandırılmasıdır. Çelik tekrar tav-
lanır. Bundan sonra da perdah (düzeltme 
parlaklık anlamındadır) işlemine geçilir. 
Çakıyı tesviyeye sokmadan önce oluşan 
çukurlukları düzeltir. Zımbayla örs üze-
rinde sapın takılacağı telin geçmesi için 
delik açılır. Kertme makasıyla da ağzın 
ökçe kısmı sapın içindeki tele eğmemesi 
için küçük bir çentik açılır. Sonra suya 
verilen çelik tekrar dövülür. Ve çelik ya-
pılacak çakının uzunluğuna göre kesilir. 
Zımpara taşında parlattıktan sonra örste 
ustanın damgası vurulur. Gene suya 
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verip orta kısım zımparalanır. Parlatılıp 
sapa takılacak hale getirilir. Sap kısmı da 
genellikle koçboynuzundan yapılmaktadır. 
Saplar ateşe konulup yumuşatılır. Sapın 
katlarının bir tarafı ince,bir tarafı kalın 
olur. Boynuzları düzeltmek için men-
geneye sıkıştırılır, kalın tarafın fazlalığı 
kesilir tekrar sıkıştırılır ve ince taraf 
ve kalın taraf ayna hizaya getirilinceye 
kadar sıkıştırılır tesviye edilir. Böylece 
sap düzeltilmiş olur bu işleme ise katına 
sıkma denir. Sap hazırdır artık. Şekil 
verilip ateşe atılır.Tekrar yumuşayınca 
tekrar aletin arasına konulup şekil verilir. 
Bundan sonraki aşamada çakı ve sap 
birbirine perçinlenir,  perçinin tutması 
için pul kesilir. Bundan çakı ağızlarının 
keskin olması için tavlanır. Sonunda çakı 
satışa hazırdır.”

Süleyman Usta Arnavut çakısının 
özelliklerini ise şöyle sıralıyor;“Arnavut 
çakısının aslı dövme çelikle yapılan kulplu 
çakıdır. Namlunun sonunda delikli bir 
minik kulp bulunur. Bu çakının orijinal 
olduğunun alamettir. Bu kulpu çoban-
lar daha çok koyun güderken çan telini 
bükmek için kullanırlar. Bizi Türkiye’nin 
başka kentlerinde olan çakıcılar taklit 
etmeye çalıştılar ama başarılı olamadı-
lar. Çünkü bu çakıları ancak bizim gibi 
ustalardan öğrenirlerse başarılı olurlar. 
Ayrıca çok emek, az para getirdiği için 
uğraşmaktan vazgeçtiler. Kemik sapa iki 
çeşit çelik takılır. Biri Avrupa’dan gelir 
biraz tembel işidir, temizlemesen de pas 
yüzü görmez. Diğeri ise yerli dövme 
çeliktir. Bu kullandıktan sonra silinmezse 
bir kerede pastan kapkara olur. Dövme 
çelik defalarca tavlanabilir ama Avrupa 
çelik bir defa tavlanır, işlenir, paslanmaz. 
Arnavut çakısının saplarının diğer özelliği 
de hafif olmasıdır. Bu çakıların sapları 
krem rengi ya da siyah olur. Alacalı sap 

da nadir çıkar, eğer alacalı ise bu sapın 
kıymetine paha biçilmez.” 

Süleyman Usta bu çakıların özellikle 
Doğu ve Trakya bölgesindeki hayvancılık-
la uğraşan halk tarafından kullanıldığını, 
çakıların üzerinde bulunan yıldız işaret-
lerinin de çakının büyüklüğünü göster-
diğini kaydediyor. Bıçakçılık işinde artık 
maliyetleri karşılamakta zorlandıkları 
için çırak almadıklarını ve bu işe me-
raklı gençler olmadığı için arkadan yeni 
ustalar yetişmediğini sözlerine ekleyen 
Süleyman Usta, vergi yükünü de kaldı-
ramadıklarını kaydederek sözlerini şöyle 
noktalıyor; “Bizim gibi ufak ustaların 
vergi olayında devletin yardımcı olması 
gerekiyor. Artık bizim gırtlağımızı sıkmayı 
bıraksınlar. Biz vergi verecek durumda 
değiliz. Zanaatımız küçük ancak bir kişi 

ile çalışıyoruz. Yani gelip benden bir sürü 
vergi alırsan beni yok etmiş olursun. 
Zaten biz son kalmış ustalarız. Birçok 
yerde bize milli varlıksınız diyorlar ama 
hep sözde kalıyor. Vergi alınmaması için 
başvurduk ama yanıt alamadık.”
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Bursa Araştırmaları Merkezi

Bursa’nın 
hafızasına 
yolculuk
Bursa binlerce yıllık geçmişi olan bir kent. Pek çok uygarlığın gelip geçtiği 
bu topraklar, Asya ile Avrupa’nın geçiş yeri üzerinde bulunduğundan, 
çok farklı halklara evsahipliği yaptı. Bunca yaşanmışlığın izlerini bağrında 
taşıyan bu kent, aslında çok zengin bir kültürel mirasa sahip. Ancak o 
kültürel mirası ortaya çıkaracak, o mirasın değerini bilecek, hakkını verecek 
araştırmacılara ihtiyacı var. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 
yılında kurulan Bursa Araştırmaları Merkezi de işte bu ihtiyaçtan doğmuş. 

Setbaşı Şehir Kütüphanesi’nde ken-
dine tahsis edilen yerde çalışmalarını 
sürdüren Bursa Araştırmaları Merkezi, 
Bursa’nın süregelen, kaybolmaya yüz 
tutmuş ya da yitip gitmiş somut ve somut 
olmayan kültürel değerleri üzerine araş-
tırmalar yapıp yayın haline getirerek, bu 
değerleri gelecek kuşaklara aktarmayı 
hedefliyor.

Yaptığı yayınlarla meraklılarını büyük bir 
kültürel mirası barındıran bu şehrin hafı-
zasına doğru bir yolculuğa çıkaran Bursa 
Araştırmaları Merkezi’nin çalışmalarını, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Turizm Daire Başkanı Aziz Elbas ile 
konuştuk…



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201428

Bursa Araştırmaları Merkezi

Türkiye’de daha çok üniversiteler bünye-
sinde şehir araştırmaları merkezleri var 
fakat belediyelerin bu alanda çalışmaları 
çok yaygın değil. Bursa Araştırmaları 
Merkezi’nin kuruluş sürecini anlatır 
mısınız? Bursa’da böyle bir merkezin 
kurulması ne zaman, nasıl gündeme 
geldi?

Başkanımız Recep Altepe Osmangazi 
Belediye Başkanı iken orada da Bursa 
Araştırmaları Vakfı ile birlikte kent kültü-
rü ile ilgili çalışmaları küçük çaplı da olsa 
yürütüyorduk. Ama Büyükşehir’e gelince 
ölçek değişti daha da büyüdü tabi. Bu işi 
belediye bünyesinde yürütmenin daha 
avantajlı olacağı düşüncesiyle biz 2010 
yılında Bursa Araştırmaları Merkezi’ni 
kurduk. Daha önce bu konuda çalışan 
arkadaşları biraraya getirdik bir merkez 
oluştu. Folklor araştırmacısı, mimar, 
fotoğraf sanatçısı, sanat tarihçisi, araştır-

macılardan oluşan 10 kişilik bir çekirdek 
kadro ve ayrıca 20 civarında da gönüllü 
çalışanlar var.

Kurulduğundan buyana yapılan işleri 
kısaca özetler misiniz? 

Biz öncelikle kent merkezindeki kültürü 
nasıl arşivleriz diye baktık. Bu kentin 
hafızasını nasıl kent arşivine katarız 
ona baktık. “Bursa’nın Tarihi Mahallele-
ri”, “Köklü Eğitim Kurumları” ve “Evliya 
Çelebi Yolu” projelerini başlattık. Bur-
sa’nın köylerinde unutulmaya yüz tutmuş; 
ninniler, masallar, türküler, halk oyunları, 
kaybolmuş el sanatları ve daha nice 
gelenekleri ‘Somut ve Somut Olmayan 
Kültürel Miras Projesi’ kapsamında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ses 
ve görüntü kayıt birimlerinde derleyip, 
eser haline dönüştürerek kamuoyuna 

sunduk. Daha bütünsel üst çerçeveden 
bakan projeleri de altalta koyunca ciddi 
bir çalışma, ciddi bir birikim çıktı ortaya.

Bu merkez kurulduğundan buyana 
toplam kaç adet yayını Bursa belleğine 
kazandırdınız. 

150 civarında bir yayın yapıldı.

Somut olmayan kültürel mirası gelecek 
kuşaklara aktarmak amacıyla Bursa 
genelinde kaç köyde araştırma yapıldı ve 
kaç kitap yayınlandı?

Sırf bunla ilgili ayrı bir ekip kurduk, 
çünkü bu alan araştırması, birebir köy-
lere gidip oradaki değerlerin kayıt altına 
alınması gerekiyor. Toplam 17 ilçede 150 
civarında köye gidildi, mevsim şartları ne 



Ekim Kasım Aralık 2014   |  PRUSA  |  29

olursa olsun gidildi ve yüzyüze görüşme-
ler yapıldı, arkeolojik araştırmalar yapıldı, 
mimari değerleri, gelenek görenekleri 
ile köyler ele alındı ve sonuçta ortaya 8 
ciltlik bir eser çıktı.

Bu çalışmalar sırasında ortaya çıkarılan 
yitip gitmiş unutulmuş kültürel değerler 
var mı? Özellikle köylerde yapılan çalış-
malarda saptanan halkoyunu, el sanatları 
gibi?

Çok sayıda çıktı. Her yıl bir türkü albü-
mü çıkarıyoruz, bu çalışmadan derlenen 
türkülerle. Folklorik birçok oyun da çıktı 
ortaya, örneğin Bektaşi köylerinden çok 
yeni bir semah çıktı ortaya ve kayıt altına 
alındı.

“Bursa’nın Tarihi Mahalleleri” projesin-
den söz eder misiniz? Hangi mahalleler-
de bu çalışma yapıldı ve kaç adet yayın 
hazırlandı?

Bu projede biz kenti bölge bölge ele 
alıyoruz, her bölgede 4-5 mahalle oluyor. 
Tarihi mahallelerdeki eski yapıların tarih-
çeleri çıkarılıyor, mahallelilerle yapılan 
sözlü tarih çalışmalarında da mahalle 

gelenekleri kayda alınıp yayın haline 
getiriliyor. Biz öncelikli olarak merkezde-
ki eski mahallelerde bu çalışmayı yaptık. 
Osmangazi ve Yıldırım’daki tarihi ma-
hallelere öncelik verdik. Alipaşa bölgesi, 
İbrahimpaşa bölgesi, Çekirge Muradiye 
çıktı, Hisar bölgesi tamamen kayıt altına 
alındı, Yıldırım’da Kurtoğlu Namazgah 
çıktı şimdi yeni bir bölgenin startını veri-
yoruz Emirsultan, Işıklar, Piremir gibi üst 
bölgeler yapılacak. Bir tek Yıldırım Ca-
minin çevresi ve Kuruçeşme eski Yahudi 
mahallesi olan bölge kalıyor onun dışında 
bizim merkezde kayıt altına alınmamış 
hiçbir tarihi mahallemiz kalmıyor.

Ev ziyaretleri ile adetlerin, komşuluk 
ilişkilerinin kayıt altına alındığı bu ça-
lışmaların sonucunda tarihi mahalleler-
deki sosyo-kültürel değişim üzerine bir 
değerlendirme yapabilir miyiz?

Halen daha kimliğini koruyan, göç 
almayan, eski komşuluk ilişkileri devam 
eden mahallelerimiz var. Mesela Hisar 
bölgesi özeldir, oradaki komşuluk, birlik 
beraberlik başkadır. Tahtakale bölgesi 
de öyledir ama dışardan göç alan ya da 
mahallenin göç verdiği mahallelerde 
değişim dönüşüm çok hızlı oluyor. Bunu 
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gözlemliyorsunuz. Mahalle sakinleri de 
bundan şikayetçi, eskileri anlatırken 
gözleri doluyor. Bunlar bizim unutulan, 
hasret olduğumuz değerler, biz de bunla-
rı hatırlatmaya çalışıyoruz.

Merkezin bir diğer çalışması da “Köklü 
Eğitim Kurumları” çalışması dediniz. 
Kaç okul hakkında nasıl bir çalışma 
yürütüldü?

Bu çalışma kapsamında şehrin tarihî 
okullarının günümüze kadar geçirdiği ev-
reler, eski mezunların ve öğretmenlerin 
sözlü anlatımlarıyla kitap halinde yayın-
landı. Örneğin Hamidiye Ziraat Mektebi 
dediğimiz Hürriyet’teki Ziraat Meslek 
Lisesi yapıldı. Çok eski bir okuldur orası 
ve inanılmaz bir bilgi belge bulduk o 
çalışmada. Şu an eğitim sistemine getir-
seniz müthiş örnek bir eğitim sistemidir 
oradaki. Okunması lazım o kitabın. Ayrıca 
Tophane Endüstri Meslek Lisesi, sanayi 
mektebi olarak onu yaptık…Erkek Lisesi, 
Ticaret Lisesi, Kız Lisesi , Necatibey Kız 
Meslek Lisesi…Işıklar Lisesi yapılıyor 
şu an baskı aşamasında. Eski kayıtlara 
gidildi, mezunlarla konuşuldu, bilgi, belge 

toplandı fotoğraflar derlendi. Hepsi bir 
külliyat olarak kent belleğine kazandırıldı.

Evliya Çelebi Yolu projesini de biraz 
anlatır mısınız?

Bilindiği gibi Evliya Çelebi 17. Yüzyıl-
da Osmanlı coğrafyasını dolaşıyor ve 
Bursa’ya da uğruyor. Ancak dünyadaki 
diğer gezginlerle kıyaslandığında Evliya 
Çelebi dünyada daha az tanınıyor. Biz bu 
açığı kapatmak ve Türkiye’nin ilk uzun 
mesafe yürüyüş ve atlı gezi yolu olan bu 
güzergâhın Avrupa Kültür Yolları listesi-
ne alınması, yolun tanıtımının ve işlevsel-
liğinin sağlanması için Amerikalı Osmanlı 
tarihçisi Caroline Finkel ile birlikte proje 
hazırladık. Evliya Çelebi’nin gezi güzer-
gahını biz üstlendik, araştırmasını, yol 
tabelalarını, haritasını yaptık ve Avru-
pa’da tescil ettirdik. Şimdi diğer altyapıla-
rını oluşturmaya çalışıyoruz, konaklama, 
yiyecek-içecek vb altyapıyı tamamlamaya 
çalışıyoruz. Bu yolu gezmeye gelen atlı 
gruplar var. Yakında Nevşehir’den bir ka-
file gelecek çoğu yabancı bir kafile. Kültür 
yolları turizm alanında yükselen bir değer 
şu anda. Biz de yeni bir turizm potansi-

yeli olarak bunun üzerinde çalışıyoruz 
Roma yolları, gezilebilir bisiklet yolları 
gibi birçok alternatif güzergâh oluşturu-
yoruz. Bunu yeni bir turizm potansiyeli 
olarak Bursa’nın gündemine getirmeye 
çalışıyoruz.

Bütün bu çalışmalar Bursa halkından 
yeterli destek görüyor mu paydaşlarınız 
kimler?

Evet görüyoruz. Hem üniversite, hem de 
sivil toplum örgütleri çalışmanın içeriği-
ne göre destek veriyor. Konusuna göre 
ele alırsak mahalle çalışmasında halktan 
destek buluyoruz, sıcak karşılanıyor. 
Köyler zaten her şeyini açmış durumda 
ama halen daha çoğu vatandaş burada 
yapılan çalışmaların farkında değil. Kültür 
Bakanlığı’nda bile böyle bir çalışma yok. 
UNESCO’dan bize teşekkür yazısı geldi 
somut olmayan kültürel miras çalışmaları 
ile ilgili pek çok kente de örnek oluyoruz. 
Biz çalışmalarımızı Tarihi Kentler Birliği 
ve Çekül Vakfı’na gönderiyoruz onlar da 
aracı oluyorlar örnek proje olarak göste-
riyorlar. Örneğin köy kitapları bize diğer 
illerden çok soruluyor, nasıl yaptınız diye 
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ama her ilde bizdeki gibi gönüllü bir ekip 
ve destek yok, öncelikle başkanımızın bu 
konuya desteği önemli elbette.

Siz hem Osmangazi hem Büyükşehir 
Belediyelerindeki görevleriniz kapsamın-
da bugüne kadar Bursa ile ilgili bir çok 
araştırma ve kültür eserinin Bursa kent 
belleğine kazandırılmasında rol aldınız. 
Genel olarak kente baktığınızda Bur-
sa’daki kültürel üretim konusunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce yeterli mi? 

Bursa yüksek potansiyele sahip kültürel 
ve sanatsal olarak ama bu potansiye-
lin ortaya çıktığına inanmıyorum. Yerel 
yönetim olarak biz öncülük yapmaya ça-
lışıyoruz ama bunu destekleyen arkadan 
gelen bir itici gücün de olması gerekir. 
Ben zamanla olacağına inanıyorum. Biz 
Bursa ile ilgili yapılan her çalışmaya 
destek veriyoruz yeter ki Bursa ile ilgili 
bir şey üretilsin. Bize gelen her talebi 
değerlendiririz destek oluruz. Bursa’nın 
bir hafızası var o hafıza çok yıpranmış 
bu hafızayı nasıl canlandırırız biz onun 
çalışmasını yapmaya çalışıyoruz. Aidiyet 

duygusu geliştirmeye çalışıyoruz, kentli-
lik bilinci kazandırmaya çalışıyoruz.

Bursa Araştırmaları Merkezi’nin bundan 
sonra hayata geçirmeyi planladığı yeni 
projeleri varmı?

Yeni dönemde Bursa kadı sicilleri var 
onu başlatıyoruz. Bir şehrin geçmişten 
günümüze en değerli verileri kadı sicille-
ri. Bunun dışında köylerle ilgili çalışma-
nın ikinci etabı başlayacak, mahallelerin 
ikinci etabı başlayacak. Bunun dışında 
Osmanlı arşivlerinden elde ettiğimiz üstü 
kapalı hiç çalışılmamış bilgiler belgeler 
var. Kaydını çıkarıyoruz onlardan elde 
edilen verileri yayına dönüştürmek isti-
yoruz. Vakfiyeler zaten çalışılıyor bir de 
bizim Yazma Eserleri Kütüphanemiz var, 
burada çok değerli yayınlar var. Onla-
rı Türkçeleştirip yayınlamak istiyoruz. 
Orası bir hazine gibi çok değerli şeyler 
var elimizde, hazine var ama hazineyi 
değerlendiremiyoruz, bunu yapacağız. 
Halkbilimine yönelik araştırma çalışmala-
rımız da devam edecek.

Teşekkür ederiz.
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Halk Danslarına Gönül Verenler Anonim
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Anonim Folklor 
Araştırma Derneği
Folklor camiasında pek çok kişi otantik değerlerin dejenere olmasından yakınırken, o değerlere 
sahip çıkmak üzere kolları sıvayan gençler de gelecek için herkese umut oluyor. 

Halk oyunlarına gönül veren gençleri 
kendi çatısı altında toplayan Anonim 
Folklor Araştırma Derneği de, folklor 
başlığı altına girebilecek her alanda araş-
tırma ve derleme yaparak genç nesillere 
folklorik unsurları en otantik haliyle 
aktarma çabasında. 

Aslında 7 kişilik bir kadroyla bir yıl önce 
kurulan ve ilk yıl sadece Bursa kız-erkek 
ve Kılıç Kalkan çalışan dernek bu yıl yeni 
bir çalışma mekanının açılışını yaparak 
çalışma alanını da genişletti. 

Bugün öğretilen oyunların çok küçük bir 
bölümünün orjinaline yakın olduğunu 
kalan bölümlerinin de sonradan eklenen 
ve aslına uygun düşmeyen süslemeler 
olduğunu belirten Dernek Başkanı Eyüp 
Ahmet Gülmeli, “Biz bunu fark edince 
bu alandaki araştırmalara ağırlık ver-
meye başladık. Köylere giderek bu işin 

duayenleriyle birlikte çalışarak, bundan 
30 yıl önce eğitmenlik yapmış insanlarla 
görüşüp ellerindeki fotoğraf ve bilgile-
ri derleyerek, oyunların figürlerinden, 
kostümlerine kadar her şeyiyle en otantik 
halini bulmaya çalıştık. Bu şekilde 4-5 

Bursa oyununun derlemesini yaptık. Bu 
çalışmamız tamamlandığında Halkoyun-
ları Federasyonu Derleme Kurulu’ndan 
tescilini de alacağız ve Bursa’yı kendi 
oyunlarının orijinal haliyle yeniden buluş-
turacağız” diyor.

Halkoyunlarının yanı sıra Türk Halk Müzi-
ği korosu ve enstrüman eğitimleri de ve-
ren dernek bu alanda da işin arka planını 
atlamadan çok yönlü eğitim veriyor. 

Koro çalışmalarında konuyu yöre yöre ele 
alarak anlatım yaptıklarını ve türküleri de 
hikayeleriyle öğrettiklerini kaydeden Gül-
meli, bu yıl Türk Halk Müziği enstrüman-
larının eğitimlerine de başladıklarını ve 
4 eğitmen, 25 üyesi ile bu yıl 10 yörenin 
halk danslarını çalışacak olan derneğin, 
halk kültürü alanındaki çalışmalarını her 
yıl biraz daha genişletmeyi hedeflediğini 
söylüyor. 
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Röportaj Kostümcü Ali

“Otantik 
değerlerimiz 
yokoluyor”

Folklor camiasındaki ticarileşmeden 
yakınan Kostümcü Ali Tülek, bir 
denetim mekanizmasının gerekliliğine 
vurgu yapıyor

Röportaj: Uğur Yılmaz
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Bursa’da halk oyunları kostümü denilince ilk akla gelen isim Ali Tülek. Öyle ki artık 
yaptığı iş lakabı, hatta ticari ünvânı haline gelmiş. 25 bine yakın kostümü, tüm Türkiye’ye 
kiralayan, artık yurt dışına da hizmet vermeye başlayan Kostümcü Ali dertli. Kendisi de 
dahil, piyasadaki kimsenin otantik anlamda halk oyunu kostümü yapamadığından şikayetçi. 
Kostümcü Ali bunu, halk oyunlarına nicelik olarak ilgi artsa da, niteliğin azalmasına 
bağlıyor. Maliyetlerin yüksekliği ve denetim mekanizmaları ile yarışmaların olmamasını da 
kostümcülükteki dejenerasyonun nedenleri içinde sayıyor.
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Röportaj Kostümcü Ali

Kostüm çalışmalarınız nasıl başladı? 

1994 yılında kurduk firmamızı. Daha 
önce ticari hayatımıza kırtasiye olarak 
başladık. Halk oyunları eğitmeniyim ben 
aynı zamanda. Artvin Kültür Derneği’nde 
yetiştik. Kostümle ilgili piyasada boşluk 
vardı, daha doğrusu ihtiyaç vardı. Daha 
önce bu işi Kapalıçarşı’da Şinasi Çelikkol 
yapıyordu. O otantik eşyaları köylerden 
topluyordu. Ben 1996 yılında halk oyun-
ları ekipleri için hazırladığım kostümlerle 
bu işe başladım. 

Konfeksiyon atölyesi ile mi başladınız? 

Önce evde hanımla dikerek başladık, son-
ra ablam dahil oldu iş büyüdü. Köylerden 
topladığımız kostümlerin birebir aynı-
sını yaparak başladık çalışmalarımıza. 
Köylerdeki kıyafetlere bağlı kalarak yaptık 
bu zamana kadar, halen de bu çizgiden 
ayrılmadık. İhtiyaç çoktu yavaş yavaş 
geliştirdik. Zaman içerisinde işi çeşit-
lendirdik tiyatro, film kostümleri yaptık. 
Müzelere, askeri müzeye kostümler 
yaptık. Eski askeri kostümlerden yaptık. 
Ezel Akay ile çalıştık “Karagöz Hacivat’ı 
Niçin Öldürdü?” filmi için. Son dönemde 
Göç Müzesi ve İnegöl’deki müze için 
çalışmalar yaptık.

Kendi atölyeniz var değil mi?

3 katlı imalathanemiz var. Ben müşte-
rilere olması ve olmaması gerekenleri 
söylüyorum. Ama müşteri ısrar ederse 
istediği gibi yapıyoruz. Bana göre kostü-
mü kostümcü yapmaz, eğitmen yaptırır.  
Eğitmen nasıl istiyorsa biz öyle kostüm 
yaparız. Tabii ki kendi bilgilerimizi aktarı-
rız. Başladığımızda Türkiye’de 6 kişiydik. 
İzmir’de 1, Ankara’da 1, İstanbul’da 3 kişi 
vardı. Tüm Türkiye’de biz yapıyorduk 
bu işi. Şimdi çoğaldı ama günümüzde 
biraz dejenere oldu kostüm işi. Otan-
tik değerler kimsenin umurunda değil 
artık iş tamamen ticarileşti, beklentiler 
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değişti. Sadece görüntüyü kurtarmak 
şov yapmak istiyorlar. Oysa bir kontrol 
mekanizması olmalı. Bakın bir “Sultans 
of theDance” çıktı. Örnek aldı herkes. 
Oysa onlar kendileri ekoller, onları kopya 
etmek kötü bir şey, kopyanın kopyası. 

Otantik haliyle kostümcülük yapmak zor, 
zahmetli ve maliyetli değil mi? Otantik 
kostümler için kumaşları nasıl üretiyor-
sunuz?

Otantik kumaş üretimi diye bir şey yok. 
Ama aslına en uygun üretim yapılıyor.
Ben de dahil olmak üzere gerçek anlam-
da kostümcülük yapmıyoruz.  Kostüm-
cülük çok ağır bir şey aslında. Mesela 
gömlek ve şalvarlar için; geleneksel 
kadın ve erkek kostümlerinin gömlekleri 
önce ipek kumaştan yapılıyordu, Türki-
ye’de sentetik iplik floş üretimi ile birlikte 
uzun yıllar gömlek ve şalvar üretimi bu 
yönde yapılmış, biz de dokuması değil 
de emprimesini yaptık, 10-15 yıl üreti-
mini yaptım emprime olarak. Maalesef o 
da dejenere oldu. Naylon üzerine baskı 
yapıldı. Piyasada genelde onlar tutuluyor 
maalesef. Sağlıksız ve çok daha ekono-
mik olan malzemeden üretim yapıldı. Ben 
de üretimi kestim. Çünkü, bizim üretimi-
miz floş ve pamuk, insan sağlığına zararlı 
olmayan bir malzemeden baskı yapmıştık. 
Ama kimyasal malzemeden baskı yapılı-
yor şu anda. Erkek ve kadın kostümlerde 
de cepkenlerde pamuklu üretim tercih 
ediyoruz biz yönlendirmemizi insan sağ-
lığına uygun ve geleneksel yapıya uygun 
olandan yana yapmaya çalışıyoruz.

Yarışmaların azalmaya başlamasının 
etkisi var mı? 

Tabii ki var. Kriterlerde bu boşluğu 
değerlendirmedi insanlar. Dilim varmıyor 
söylemeye ama bunu ayırt edecek bir 
sistemimiz yok bizim. Mesela bir Polonya 
kostümünü görüyorsunuz yünden yapmış 
insanlar. Emek var. 1000-1500 pound 
diyorlar. Bizim malzemelerimiz de çok 
güzel esasında. Esat Amca’nın (Esat Ulu-
umay) müzesindeki kostümlerin aslına 
uygun üretim yapmaya çalışıyoruz ama 
maliyeti yüksek oluyor. 20 sene, önce 
yaptığımız kostümler yok. Koruyamıyoruz 
yaptığımız kostümleri...

Esat Uluumay dışında hangi kaynaklar-
dan besleniyorsunuz?

Köylerden topladığımız kostümleri kulla-
nıyoruz. Esat Amca’nın müzesi bizim için 
bir nimet. Köylerden topluyoruz. Kitap-
lar, ansiklopediler var. Bir de eğitmen 
arkadaşlar yöresel materyaller getiriyor. 
Onlardan tasarım yapıyoruz.

Sizi en çok zorlayan hangi yöre hangi-
si?Otantik ölçüler açısından soruyorum.

Her yöreyi aslına uygun-otantik haliyle 
yapmaya kalkınca zor aslında. Mesela 
iğne oyası var ve her yörede zor. Kumaş-
larını bulmak zor oluyor. Bursa Yörük 
kostümünü yapmak zor mesela. Halk 
oyunlarının en ağırı Yörük’tür. Başlığı 
aksesuarı çok. 20 - 25 parça civarında, 
hepsini yapmaya çalışırsanız. İzmir için 
de, Bilecik için de aynı şey geçerli. Halay 
kostümleri de öyle. Geleneksel olarak 
kullanılan malzemeler var. Bursa göç yeri 
olduğu halde Bursa harici kostüm yaptı-
ran yok henüz. Dışardan gelen insanlar 
yerleşikte kültürel etkinliklere daha yeni 
başlama aşamasında. Çok uzun zamanlar 
burada olan Artvin ekibi bile yeni yeni 
kültür olarak en fazla kendini tanıtan 
ekiptir. Karadeniz de var. Yeni yeni Arda-
han dernekleri var. Kafkas, Kars, Azeri 
Çerkez’ler yeni yeni bir şeyler yaptırıyor. 
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Röportaj Kostümcü Ali

Türkiye’nin her yerine mi kostüm gönde-
riyorsunuz?

Evet, kiralama ağırlıklı çalışıyoruz. 
Çıkışımız da böyle oldu. Hizmet amaçlı 
yaptığımız kostümleri yaptık ve kiraladık 
insanlara daha kolaylık olsun ve ekono-
mik olsun diye...

Aksesuar da yapıyor musunuz siz? Baş-
lık, kemer gibi…

Tekstille ilgili aksesuarları yapıyoruz. 
Metal takıları yapmıyoruz, yaptırıyoruz.

Onları nereden temin ediyorsunuz? Bur-
sa’da var mı yapan?

Bursa’da yok. İstanbul’da Kapalıçarşı’da 
ve Konya’da yapanlar var. Mümkün mer-
tebe kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Ağır 
metal tepelikleri hazır alıyoruz. Tepelikle-
ri montajsız aldığımız da oluyor duruma 
göre...

Yurtdışından talep oluyor mu?

Yurtdışındaki Türk derneklerinden talep 
oluyor. Şu sıralar mehter ile ilgili çalış-
malar oldu. Şu anda Avusturya Viya-
na’dan talep var. 

Mehterden yola çıkarak, soru işareti 
oluştu. Osmanlı hevesi mi gelişmeye 
başladı son zamanlarda?

Bu olması gereken şey aslında. Kültürümü-
ze sahip çıkmalıyız. O da dejenere olmuş 
durumda. Bir ekip olması için olmazsa 
olmazlar vardır ama buna riayet edilmiyor. 
Ben yaptım oldu mantığı. Kılıç Kalkan ör-
neğin 6 kişiden az olmaz. 2-34 kişilik var, 
mehter 30 kişiden az olmaz ama oluyor. 
Bunları üstüste koyduğunuzda her bölüm-
de dejenerasyon var. Kural yok. Denetleyen 
bir birim yok. Kültür Bakanlığı’nın denetim 
birimleri olmalı. Federasyon olduğu halde. 
Açık o kadar çok ki, düzenleyecek bir 
bölüm yok. Böyle bir eksikliğimiz var. Bir 
kültür yok oluyor. Gerçekten yok oluyor. En 
fazla korumamız gereken müziğimiz, giy-
silerimiz, kısaca folklorumuz. Ekonomiden 
daha önemli bence. 
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Ne olursa folklorumuz dirilir?

Devlet politikaları ona göre şekillenmeli, 
yetişmiş insanların değer görmesi ve 
devletin bunlarla ilgili birimlerinin olması 
gerek. Kültür Bakanlığı’nın görevi sadece 
festivallere finans sağlamak ve Türkiye’yi 
tanıtmak değildir. Altı boş olduktan sen 
ne kadar tanıtırsan tanıt. Semazen kül-
türümüz var bizim. Onda bile adam alkol 
alıp semazene çıkıyor. Boşluk o kadar 
fazla ki nasıl düzelir, bana göre denetim-
le olur. Kafama göre yapmamam lazım 
Bursa kostümünü. Tek olması gereken 
şey denetim ve birleşme.

Birleşme mümkün mü?

Halk oyuncularının  birleşmeye ihtiyacı 
ve iyi bir lidere ihtiyacı var. Bununla 
ilgili çalışmalarımız var. Kurumsal bir 
kimlik altında insanları biraraya getirmek 
istiyoruz. Devletle işimiz yok. Kültür 
Bakanlığı’na diyemeyiz ki, sen bu işi 
yanlış yapıyorsun. Biz kendi işimizi nasıl 
çözebiliriz ona bakıyoruz. 

Otantik bir Bursa kostümünün maliyeti 
nedir?

Ayakkabı dahil 1000-1500 TL civarında. 

Tam otantik kostüm alan oldu mu hiç?

Olmadı. Kiralama oldu. Tam otantik de 
göreceli. Gelinlik var mesela dokumadan 
yapılıyor. Antep abası diye bir şey var. 
Bunu yapan Antep’te bir kişi vardı o da 
yapamıyor artık yaşlandı. Dokumasına 
yakın nakışla yaptık biz bunu. Maliyetle 
doğru orantılı hep. Geleneksel ölçüde 
kostüm yaptıran hiç yok. Geleneksele 
yakınlarını kiralıyoruz. Onlar da 400-500 
TL

Çok teşekkür ederiz.
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Konuk Yazar      

Yarışmaların folklorumuza
olumsuz etkileri

Bir milletin milli varlığının, özünden bir şey 
kaybetmeden korunmasında ve geliştirilmesin-
de kültürün çok önemli bir yeri vardır. Dilimiz, 
tarihimiz, dinimiz, folklorumuz Türk milletinin 
ortak yapısını oluşturur. Halk oyunlarımız da, 
ait olduğu yöre halkının yaşamı ve kültürel biri-
kimi hakkında çok şey anlatır. Halk oyunlarının 
içerisinde: Hüzün, yiğitlik, aşk, geçmişimiz, 
geleceğimiz, Şamanizm kısacası bu milleti 
millet yapan bütün unsurları bulunur. 

Söz gelimi “Kılıç Kalkan” oyunu ordu hayatında 
savaşın erlik gerçeklerine göre şekillenmiş-
tir.Bursa’da oynanan Kılıç Kalkan oyunu ise 
musiki eşliği olmaksızın yürütülen bir çeşididir. 
Böyle olduğu halde, estetik orijinalliğiyle Kılıç 
Kalkan oyununun en hoş örneğidir. Bursa’nın 
Kılıç Kalkan oyun çeşitleri nesillerden beri 
yiğitliği yaşatabilmiş olan bir konudur. Bunların 
özelliği çalgısız ve türküsüz oluşlarındandır. 
Buna rağmen yine de orijinal bir nevi müzikli 
halk oyunları ekipleri gibi oyun sergilerler.
Çünkü, silah çatışmalarının tartımlı şakırtıla-
rından ifade gücü kazanırlar.Bu şakırtılı ahenk 
devam ederken, öte yandan bazen okunan 
kahramanlık şiirleri de esrarlı ve ürpertili bir 
zemin yaratır.

Halk oyunları, halk anlayışı ve ruhunun bir ifa-
desi ve gösterişidir. Birlik beraberlik, dostluk, 
arkadaşlık hislerini kuvvetlendirir. Halkımızın 
sevincini, sağlığını, sevgisini içinde barındırır. 
Tek kelime ile halk oyunlarımız insan ve mem-
leket sevgisi ile doludur. Bu oyunlarda yaşayış 
mücadeleleri ve iklim şartları da ön plandadır. 
Karadeniz ve Doğu bölgelerimizin oyunlarında 
rastlanan atiklik, kıvraklık ve daimi hareket hali 
buraların yaşama ve iklim şartlarının icapların-
dandır. Güç şartlar içinde yaşama zorunluluğu 
onları, cesur, gözü pek, atılgan ve mücadeleci 

bir ruha sahip kılmıştır. Bu özel karakter oyun-
larını sert ve hırçın oynamalarına tesir etmiştir. 
Bu hal Batı Anadolu’da biraz daha farklıdır. 
Gaziantep’te ise büsbütün farklıdır. Oyunla-
rın birçoğu ağır, sakin, fakat ince ve çeşitli 
figürlerle süslüdür. Özellikle halay başının zarif 
ve kendini oyunun derinliğine kaptırarak yaptığı 
figürler, mendil sallayışları seyre doyulmaz bir 
güzelliktedir. Halkayı teşkil eden büyük grup 
muayyen figürlerle esas oyuncuyu süsleyen 
bir fon gibidir. Bunun dışında kıvrak, hareketli 
oyunlar da mevcuttur. Gaziantep iklimine taban 
tabana zıt olan bu hal Gaziantep halkının çok 
çalışkan, hareketli ve biraz da hırçın tabiatlı 
oluşunun bir neticesidir.

Halk oyunlarımızın oynanış nedenlerini ince-
lediğimizde görüyoruz ki önceleri düğünlerde, 
asker göndermelerinde oynanırdı bu oyunlar.
Gerek köy düğünleri, gerekse asker uğurla-
maları küçük çocuklar için de bu gelenekleri 
öğrenmek için bir öğretim yeri niteliğindeydi. 
Önceleri bu şekilde öğrenilirdi halkoyunları. 
Sonra genç kuşaklara aktarılma çalışmalarıyla 
yayılmaya devam etti. Bu amaçla kurulan top-
luluklar yapılan şenlik ve festivallere katılmaya 
başladılar. Bu durum bir müddet böyle devam 
etti. Sonra kurulan dernekler ve Halk Evle-
ri kapanınca, 1950’den sonra Yapı ve Kredi 
Bankası’nın öncülüğünde kurulan bir komite, 
İstanbul Açık Hava Tiyatrosu’nda 1954 yılında 
ilk halk oyunları yarışmasını yaptı. Bu organi-
zasyon bu konuda yurdumuzda atılan ilk yanlış 
adımdı. Çünkü;organizasyon komitesinin yanlış 
yol göstermesi sonucu halk oyunlarımızda bir 
yozlaşma süreci başladı. Ancak bu yozlaşma-
nın farkına 7-8 yıl sonra varılabildi. Bu arada 
birçok yanlışlık yapıldıktan sonra 1957 yılında 
Basın Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Anka-
ra’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda değişik 

yöre ve illerden seçtiği halk oyunları ekipleriyle 
ilk halk oyunları festivalini düzenledi. Mahallini 
en iyi temsil eden bu ekiplerin gösterileri iki 
kez tekrarlandı ve çok beğenildi. Amaç, halk 
oyunlarımızın bazılarını en iyi ve en doğru oy-
nayanlarla halka sunmak ve tanıtmaktı. Devlet 
bu hareketle festival, şenlik, gösteri düzen-
leyerek Türk halk oyunlarına sahip çıkıyordu. 
Sonunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1967 
yılında, mahallinden getirttiği 47 halk oyunları 
ekipleriyle Ankara’da Selim Sırrı Tercan Kapalı 
Spor Salonu’nda 4 gün 5 gece süren halk 
oyunları festivalini düzenledi. Bunda da amaç 
aynıydı. Festival ya da şenlik düzeni içinde 
Türk halk oyunlarının zenginliğini, güzelliğini, 
giysilerinin özellikleriyle en iyisini göstermek, 
tanıtmaktı. Bu büyük başarıdan sonra, önce 
Milliyet Gazetesi ve sonra diğer bazı gazeteler 
Türkiye çapında halk oyunları yarışması düzen-
lemeye başladılar. Daha sonra aynı gazete bu 
yarışmaları liseler arası halk oyunları yarışma-
sı şeklinde yürütmeye başladı. Müzik de işin 
içinde sokularak devam ettirildi.

Sonuçta festival-şenlik ortamında yaşatılması, 
yaygınlaştırılması gereken halk oyunlarımız, 
yarışma ortamlarındaki yanlış uygulamalardan 
yara alarak çıktı. Bir örnekle açıklamak gere-
kirse; bu yarışmalarda jüriye seçilen kişiler, 
bir-iki kişi dışında, derneklerle ilgisi olan ya da 
çalıştırıcılarla dostluğu olan kişilerdi. Bu durum 
yarışmanın adil ve güvenilir şartlarda yapıl-
masına gölge düşürüyordu. Bazı çalıştırıcılar 
için de bu yarışma ortamları bir sonraki yılın 
yatırımı olmaya başladı. Sonuçta bu koşullarda 
yapılan yarışmaların sonuçları inandırıcılıktan 
uzaklaştıkça halk oyunlarımız da yozlaşmaya 
başladı.

Mehmet Çanlıoğlu 
( Butik Yaşar )  
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Müzelerimiz İpek Müzesi

İpek Müzesi 
sizi bekliyor
İpek Yolu güzergâhının Anadolu’daki son duraklarından ve önemli merkezlerinden 
olan Bursa, adı ipek ve ipekçilikle özdeşleşmiş bir kent olarak bilinir.
“İpek” ve “İpekçilik” terimleri, Bursa’nın adını, yeşi-
lini, güzelliğini yüzyıllardır kervanlarla dünyanın bir 
ucuna taşımış değerlerin başında yer alır. Günü-
müzde ikincil bir uğraş haline gelen ipekböcekçiliği 
ve ipekli üretimi bir zamanlar Bursa’nın en önemli 
üretim alanını oluşturuyordu. 

İpekçiliğin ilk aşaması olan ipekböcekçiliğinin 
geçmişi çok eskilere dayanır. Anavatanı Çin 
olan ipekböcekçiliği, MÖ 552’de Bizans’a gizlice 
getirilen ipekböceği tohumları ile Marmara kıyıla-
rında yayılmaya başlamıştı. Osmanlılar bu faaliyeti 

geliştirerek sürdürmüşlerdir. Sanayi devrimi ile 
Avrupa ülkelerinde, ipeğe göre çok daha ucuz ve 
kitlesel boyutlarda üretilen başka dokumalar ipekli 
kumaşların yerini almıştır. 

Bursa’da, İpekli dokumacılığı, 1950´li yıllara kadar 
kent tarihinin önemli öğelerinden biri olmuş; 
Bursa´nın ekonomisi, uzun yıllar ipekli dokumacılı-
ğından beslenmiştir. Ne var ki günümüzde ipek ve 
koza üretimi gerilemiştir. O kadar ki, 1995 yılından 
bu yana Koza Han’da koza borsası açılamamıştır. 
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Günümüzde ipekböcekçiliğini tekrar 
gündeme getirmek amacıyla, Büyükşehir 
Belediyesi Merinos Tekstil Sanayi Müzesi 
bünyesinde, akademisyen ve konunun 
uzmanları danışmanlığında çalışmalar 
yürütülerek ipekçilik ile ilgili geniş kap-
samlı bir bölüm açıldı. Bu bölümde İpeğin 

Dünya’daki ve Bursa’daki tarihi,  kozadan 
ipliğe, iplikten kumaş dokumaya kadar 
ipek böcekçiliğinin ve ipeğin öyküsü 
anlatılıyor. 

Müzede böcekten ipeğe ve ipekten ku-
maşa kadarki işleyiş, mancınık makinası 

ve ipek dokuma tezgahları ile uygulamalı 
olarak gösteriliyor. Konuyla ilgili güçlü 
koleksiyonların da izlenime sunulduğu 
bölümde, ipek kumaştan üretilmiş pek 
çok eşya sergilenmekte. Müzenin bu 
bölümünde ipek konulu atölye çalışmaları 
için bir eğitim odası da bulunuyor.
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Mudanya’da 
Girit mutfağı
Aynı denizin çevresinde binlerce yıldır yaşayan kültürler Akdeniz beslenme kültürünü 
oluşturmuşlardır. Akdeniz beslenme kültürünü; Akdeniz’de kıyısı bulunan ülkelerin iklim koşulları 
ve kültürel özelliklerinin oluşturduğu ortak karakteristik beslenme biçimi olarak tanımlayabiliriz. 
Akdeniz’in bir ucundan öbür ucuna kadar farklı kültürlerden benzer ürünler kullanarak, hazırlaması 
kolay, sağlıklı ve lezzetli yemekler yapılmaktadır. 

1924 yılının Mart ayında Girit’in Kandiye 
Limanı’ndan kalkan Kırzade gemisinde 
bulunan Giritliler yanlarında getirebil-
dikleri az miktarda eşya ile Mudanya 
Limanı’nda karşılandılar Girit’ten gelirken 
yanlarında getirdikleri bir sandık dolusu 
eşya ile dokuma tezgahları, kemerlerinde 
sakladıkları altın ve para ile Mudanya’da 
yeni hayatlarına başlayan Giritlilere 
devlet tarafından ev, zeytin ağacı, çiftçilik 
yapacaklara tarım aleti, ticaret yapacak-
lara dükkan verilerek destek sağlandı. 
Keçilerine düşkünlüğü ile bilinen Giritli-
lerin bir kısmı adadan gelirken keçilerini 
yanlarında getirmişlerdi.

Giritliler adalarına olan özlemlerini mani-
lerinde şöyle anlatmışlardır; 

Benim Giritli limon ağacım 
Seni nereye dikeyim 
Seni yüreğime dikersem 
Belki elde ederim.

Girit’im güzel adam 
Sensin tacı levantam 
Altındandır toprağın 
Elmastandır taşların

Yaşadıkları topraklardan ana yurtları-
na gelen ve yeni yaşamlarını kurmaya 
çalışan Giritliler, Mudanya’ya geldikleri 
zaman yeni ortamlarını tanımaya ve uzun 
bir süre uyum sağlamaya çalışmışlar-
dır. Kaynak kişilerin anlatımlarına göre 
Mudanya’ya geldiklerinde, Mudanya’nın 
yerli halkı yer sofrasında, ortak tabakta 

Zedal Kondakçı
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı

Reğel Takımı

Girit Adasında 
Kulurya Satıcısı
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yemek yiyor ve sofra 
adabı pek bilmiyordu. 
Giritliler ise yemekle-
rini örtülü masalarda, 
çatal ve kaşıkla yiyor-
lardı. Bu değerlendir-
me iki kültür arasında 
ilk olarak karşılaşılan 
farklılıklara iyi bir ör-
nek olarak gösterilebi-
lir. Giritliler ot toplamak 
için kırlara ormanlara 
çıkıyor, topladıkları 
otlardan yemek yapı-
yorlardı. Sürekli kırlarda 
dolaşan Giritli komşu-
larını merakla izleyen 
Mudanyalılar zamanla 
kaynaştıkça bu ot yemek-

lerini kendileri de yapmaya, komşularına 
kırlarda ot toplarken eşlik etmeye başla-
mışlardır. Özellikle Giritli yaşlı kadınların 
yaptıkları Girit kahvesi, komşuları, kahve 
sohbetlerinde birbirleri ile tanıştırmış ve 
kaynaşmıştır. Öğütülmemiş kahve, Hin-
distan cevizi, arpa, nohut, damla sakızı 
öğütülür yada eskiden dibeklere dövülür 
Türk kahvesi gibi pişirilirdi. 

Girit mutfağı sebze, meyve, ot ve az et 
tüketimi ile Akdeniz mutfak kültürünün 
temsilcisi durumundadır. Giritlilerin 
yemeklerde kullandığı etin tamamı kuzu, 
keçi, tavuk gibi küçükbaş hayvanlardan 
oluşmaktadır. Yemek etli yapılacaksa 
zeytinyağı soğan ve et birlikte pişirilir, 
dolma yapılacaksa kıyma kullanılmaz. 
Kıymanın kullanılacağı yemeklerde et 
satırla iyice kıyılarak kullanılır. Çiğ, 
haşlanmış, kavrulmuş ot ve sebzelerin 
yaygın olarak kullanımı binlerce yıllık 
gelenek olan zeytinyağı ile birleşerek 
ada mutfağının karakteristik özelliklerini 
belirtmektedir. 

Ot ve Sebze Yemekleri
Mudanya’da yemek yapımında kullanı-
lan, doğal olarak kırlarda yetişen otların 
isimleri hem Girit’te kullanılan adıyla, 
hem de Türkçe olarak bilinmektedir. Bu 
otlardan bazıları haşlanarak salatası yapı-
lır, bazılarının etli ve zeytinyağlı yemeği 
yapılmaktadır.

Bu otlardan; Hardal otu (vruvez) haşlama 
salata, 

Hindibağ (roriko) çiğ ve haşlama salata, 
Rezene Arapsaçı (marasa) yemek, börek 
ve kızartma, Kuşkonmaz (avronez) yemek 
ve kızartma, Yılan otu (asfaraça) yemek 
ve kızartma, Şevketibostan (askolubruz) 
yemek, Yabani Soğan (askordulakuz) 
yemek, Sütlü Ot (ağalaçirez, skuloz) çiğ 
yada haşlama salata, Labata (labata, pe-
raçuna)yemek, börek ve sarma, Ebegü-
meci (amoloşez) yemek, sarma, Gelincik 
(koçironez) yemek, kızartma, Köpek 
Domatesi (stifno, strufika) haşlama 
salata, Kuzukulağı (oksinarez) haşlama 
salata, Yabani Pırasa (ağriyoçendane) 
yemek, Acıhardal(sinavri) haşlama 
salata, Yabani semizotu (glistira) yemek 
ve salata, Yabani Bezelye (papulez) çiğ 
salata, Dikenotu (ağavanuz) haşlama 
salata, Horozotu (vlita) yemek, Yabani 
soğan (kolkokaça)yemek, Isırgan (acihni-
res) yemek ve börek, Mantar (amanituş) 
yemek olarak tüketilmektedir.

Mudanya’da her gün farklı semtlere 
kurulan pazarlarda her mevsim bu otlara 
rastlamak mümkündür. Hızla kentleşen 
Mudanya’nın,  giderek azalan doğal bitki 
örtüsü nedeniyle ot toplama alanları da 
daralmaktadır. Pazarda ot satan köylüler 

Ayıklanmış Şevketi Bostan

Hardal Otu Salatası
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özellikle Giritlilerin satın aldığı otları top-
lamaktadır. Son yıllarda ot ve zeytinyağlı 
yemeklerin sağlık açısından faydalarının 
kanıtlanması, otlara talebin artmasına, 
Mudanya pazarlarında otların sabah saat-
lerinde tükenmesine neden olmaktadır.

Girit mutfağında sebzelerden Girit 
kabağı olarak bilinen kabak önemli bir 
yer tutmaktadır, enginar, kereviz, bamya, 
patlıcan, bakla, börülce, fasulye, patates 
etli ve zeytinyağlı olarak pişirilmektedir. 
Kuzu eti ile pişirilen sebzeler zeytinyağlı 
olarak pişirildiğinde içine patates doğra-
narak pişirilir. Etli yapılacak yemeklerde 
soğan ile et zeytinyağı ile birlikte pişirilir, 
daha sonra sebzesi ilave edilir, yemek-
lerin büyük bir kısmı dolmalar ve dü-
ğünlerde yapılan etli patates gibi fırında 
pişirilir. Yumurta ile pişirilen bamya, ka-
bak, patates gibi sebzelere sugato denir. 
Örneğin sugato patates, sugato kabak vb.

Çipohorta

Bahçe otları anlamına 
gelen Çipohorta mevsimine 
göre bahçelerden topla-
nan yenebilir yabani otlar 
ile hazırlanan bir yemektir. 
Toplanan otlar ayıklandıktan 
sonra doğranır, suda haşlanır, 
süzülerek başka bir tencereye 
alınarak zeytinyağı domates ile 
15-20 dk pişirilir soğuyunca servis 
tabağına alınır.

Etli Karışık Dolma

Dolmanın harcı için kuzu kıyması veya 
kuzu eti satır ile doğranarak bir kabın 
içine konur, üzerine pirinç, karabiber, 
taze soğan, küp şeklinde doğranmış kuru 
soğan, tuz ilave edilir. Doldurulacak olan 

sebzeler hazırlanır, dolmalık 
biber, domates, patlıcan, kabak, 
patateslerin içleri oyulur, içer-
lerine harç malzemesi dolduru-
larak fırın tepsisine yerleştirilir.
Tepsiye bir miktar su koyularak 
fırında üzerleri kızarıncaya 
kadar pişirilir.

Yumurtalı Patates 
(Sugato)

Patatesler küp şeklinde doğ-
ranır zeytinyağında kızartılır, 
ayrı bir yerde kişi sayısına ve 
patatesin miktarına göre yu-
murtalar kırılarak çırpılır içine 
tuz, nane isteğe göre kırmızı 
pul biber konur. Kızarmış 
olan patateslerin üzerine 

dökülür, pişmeye başladığı zaman tabak 
ile altüst edilerek iki tarafı da aynı mik-
tarda pişirilir sıcak olarak servis yapılır. 
Kahvaltıda ve ara öğünlerde yapılan bir 
yemektir.

Stifno Salatası

Stifnolar toplandıktan sonra özellik-
le filizleri seçilerek, doğranır, otların 
miktarına göre birkaç patates ve sakız 
kabağı büyük parçalar halinde doğrana-
rak kaynar suya atılır, patatesler pişin-
ce üzerine stifnolar atılarak haşlanır,  
haşlanan otlarla birlikte patates ve kabak 
süzgeçte süzülür soğuması beklenir, 
salata tabağına alınarak üzerine limon ve 
zeytinyağı dökülür.

Sarımsaklı Girit Kabağı 

Dolmalık kabakların küçük ve taze olan-
ları alınır, kabakların uç kısımları kesilir, 
kabaklara bıçakla dikey olarak iki veya 
üç çizik atılır. Sarımsaklar ayıklanır uç 
kısımları kesilerek açılan bu çiziklerin 
içine yerleştirilir. Kabakların parçalan-
maması için tuz ile ovulurlar, sarımsak-Fava, Tavuklu Bamya, Enginarlı Pilav

Şevketibostan yemeği
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lar açılan bu yarıkların içine yerleştirilir. 
Sarımsaklı kabaklar yağlanmış fırın 
tepsisine dizilir bir çay bardağı zeytinyağı 
ve bir çay bardağı su kabakların üzerine 
eklenir.

Hardalotu (Vuruvez) Salatası 

İlkbahar mevsiminde kırlarda doğal 
olarak yetişen hardal otları toplandıktan 
sonra dış kısmındaki kartlaşmış sararan 
yaprakları ayıklanır, kök kısımları bıçakla 
dörde hafifçe ayrılarak kolay pişmesi 
sağlanır, yaprakları 4cm kalınlığında 
kesilir. Tencerede suya bir kaşık tuz 
ilave edilir, otlar kaynayan suya atılarak 
yaklaşık 10 dkkaynatılır. Haşlanmış olan 
otlar süzgece dökülerek süzülür, salata 
tabağına alınarak soğuması beklenir. Ser-
vis yapılacağı zaman zeytinyağı, limon ve 
tuzu ilave edilir. 

Yumurtalı (Vuruvez) Hardalotu  
Hardal otları ayıklanıp yıkandıktan sonra 
salatasında yapıldığı gibi doğranır ve haş-
lanır, süzgece alınıp süzüldükten sonra 
tavada zeytinyağında kavrularak üzeri-
ne kişi sayısı ve otların miktarına göre 
yumurta kırılır.

Tatlılar
Girit mutfağında özel günlerde yapılan un 
helvası dışında hamur ile yağda kızartılan 
tatlılar ve süt tatlıları, mevsimine göre 
meyvelerden pişirilen reçeller tatlı kültü-
rünü oluşturmaktadır.

Şilofta Tatlısı 

Daha çok loğusa kadınlara yapılan 
bir çorbadır. Mayasız hamur yoğ-
rulup oklava ile açılır ve erişte gibi 
kesilir. Bu ince parçalar tencerede 
kaynayan suya atılıp haşlanır ve 
çorba kıvamına gelince içine şeker 
atılıp üstüne tarçınlı kızgın yağ 
dökülür. En üste dövülmüş ceviz, 
susam badem serpilip sunulur. 

Katmerce 
Un, su, tuz ile hamur yapılarak oklava ile 
orta kalınlıkta açılır, dört parmak kalın-
lığında şeritler kesilerek kızgın yağda  
çatalla döndürülerek kızartılır. Sıcak 
olarak su şeker ve limon ile hazırlanan 
soğutulmuş şerbetin içine atılır, tabağa 
alındıktan sonra üzerine çekilmiş ceviz 
dökülerek servis yapılır.

Kulurya

Bayramlarda ve özel günlerde yapılan 
Kulurya bir bardak yoğurt, bir bardak 
zeytinyağı, birbuçuk bardak toz şe-
ker, üç yumurta, toz tarçın, dövülmüş 
damla sakızı, anason suyu, yenibahar, 
hamur mayası veya yaş maya karıştırı-
larak hamur yapılır. Hamurdan avuç içi 
büyüklüğünde parçalar koparılarak yarım 
ay şeklinde veya yuvarlak simit şeklinde 
küçük halkalar yapılır, evde çocuk varsa 
onlara sürpriz yapmak için, evdeki çocuk 
sayısına göre simit halkalarının ortasına 
pişmemiş yumurta yerleştirilir. Kulurya-
ların üzerine yumurta sarısı ve susam 
dökülerek fırında pişirilir.

Hamur, Bakliyat ve 
Et Yemekleri
Hamur işi yemeklerden ekmek ve çö-
rekler mayalı hamur ile yapılıyor, ekmek 
mayası veya hazır mayalar dışında nohut 
ekmeğinde nohudun kendi mayası kul-
lanılarak yapılan hamur işleri de vardır.  
Zeytinyağı, yoğurt, yumurta ile yoğrulan 
hamurlar, tulum peyniri, ekşimik (lor) ot-
lar kullanılarak genellikle fırında pişirilir. 
Bakliyat olarak kuru fasulye, kuru börül-
ce, kuru bakla, yeşil mercimek, kırmızı 
mercimek etli yada zeytinyağlı olarak 
otlarla veya başka bakliyatlarla pişirilir.

Girit mutfağında kuzu, oğlak ve tavuk eti 
dışında et kullanılmıyor, bu etler sebze-
lerle veya bakliyatlarla olduğu gibi haş-
lama ve kavurması yapılarak yoğurt ve 
un katılarak sıcak olarak tüketilmektedir. 
Dolmada kullanılacak kıyma evde satırla 
kıyılarak kullanılır.

Kaliçunya

Un, tuz, su, zeytinyağı ve maya ile ha-
mur hazırlanır, iç malzeme olarak taze 
lorlu, otlu (marasa, gelincik, ıspanak vb) 

Çiğ Baklalı Pilav
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Köşe Yazısı Mudanya’da Girit Mutfağı

merdane veya elle küçük yuvarlaklar 
hazırlanarak içine harç malzemesi konur 
poğaça gibi kapatılır. Fırında pişirilir.

Mangir

Un, su ve tuz ile hamur yapılır, bir süre 
bekletildikten sonra oklava ile baklava 
gibi açılarak kare şeklinde kesilerek 
hamurun bir kısmı makarna gibi kaynar 
suda pişirilir bir kısmı tereyağında kızar-
tılır. Pişen hamurlar bir araya getirilerek 
üzerine çekilmiş ceviz veya peynir serpi-
lerek sıcak olarak yenir.

Nohutlu Ekmek

Nohutlar değirmen taşında çekilir, yarma 
kalınlığında olan nohutlar sıcak su ve bir 
miktar süt ile bir akşam bekletilir. Ertesi 
gün üzeri köpürmüş olan nohutların üze-

rine un, tuz ve kaynatılmış soğutulmuş 
defne suyu dökülerek hamur yapılır, 
tepsiye ortaboy yuvarlak somunlar 
şeklinde yapılarak üzerine susam 
dökülür ve fırına sürülür. Genellikle 
kurban bayramlarında nohutlu ekmek 
yapılmaktadır.

Marasalı (Arapsaçı) Çiğ Börek

Marasalarayıklandıktan sonra yıkanır, 
kaynar suda bir kaşık tuz ile haşla-
nır, yumuşayan marasalar süzgeçten 
geçirilir, tencerede zeytinyağı ile kavru-
lur tuzu ve karabiberi eklenerek soğu-
ması beklenir. Hamur için un, tuz ve su 
yoğrulur, küçük bezelere ayrılarak oklava 
ile orta kalınlıkta 30 cm çapında hamur 
açılarak hamurun kenarına hazırlanan 
harçtan yerleştirilir yarım ay şeklinde 
kapatılan hamur kızgın zeytinyağında 
kızartılır.

Soğanlı Oğlak Eti

Oğlak eti kuşbaşı doğranır, kuru 
ve taze soğanlar küp şeklin-
de doğranarak zeytinyağında 
birlikte kavrulur. Et ve soğanın 
üzerine küp şeklinde doğranmış 
domatesler ilave edildikten son-
ra tencerenin kapağı kapatılarak 
pişirilir.

Yoğurtlu Oğlak Eti

Oğlak veya kuzu eti kuşbaşı 
doğranarak az su ile haşlanır, 
pişen etlerin üzerine zeytinyağı 
dökülerek zeytinyağı ile bir 

süre 
kavrulur. Yoğurt ile un bir kapta karış-
tırılarak etlerin üzerine dökülür. Unun 
kokusu geçinceye kadar pişirildikten 
sonra ocaktan indirilerek sıcak olarak 
servis yapılır.

Bursa’nın deniz kıyısında, turizm açı-
sından önemli bir merkezi durumundaki 
Mudanya’da Girit yemeklerini tadabile-
ceğiniz sahibi Giritli olan, bir restoran 
dışında mekan bulunmamaktadır. Girit-
lilerin yıllar önce Anadolu’ya gelirken 
arkalarında bıraktıkları anılarda kalan 
lezzetlerin ortaya çıkarılması, korun-
ması, yaşatılması amacıyla Mudanya’nın 
Akdenizli konukları olarak başlayan 
serüvenleri yaşamın her alanında devam 
etmektedir. Yaşadığımız kentin gelenek-
sel mutfak kültürünü ve kimliğini oluştu-
ran geleneksel lezzetler evlerden sokağa 
çıkmayı bekliyor.
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Şenlikler/Festivaller Misi Yerel Lezzet Şenliği

Yerel 
Lezzetler 
yarıştı
Bir toplumun en güzel folklorik unsurlarından biri 
olan mutfak kültürünü yaşatma adına Bursa’da 
atılan en güzel adımlardan biri olan ve Misi’nin 
tanıtımına büyük katkı sağlayan Misi Yerel Lezzetler 

Şenliği’nin dokuzuncusu yapıldı. Nilüfer 
Belediyesi’nin evsahipliğinde yapılan 

ve binlerce Bursalının katılımıyla 
gerçekleştirilen şenlikte, 

yarışan yöresel 
lezzetlerin tadı da 

damaklarda kaldı. 
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Şenlikler/Festivaller Misi Yerel Lezzet Şenliği

Misi Yerel Lezzetler Şenliği’ne yemek 
tarifleriyle kadınların yakından tanıdığı 
yemek yazarı ve TV Programcısı Elif 
Korkmazel de katılarak, yemek yapmanın 
inceliklerini şenliğe katılan kadınlarla 
paylaştı. 

Erişte ve ekmek atölyesinin de yapıldığı 
etkinlikte kadınlar hünerlerini sergiledi. 
Şenliğin en lezzetli anı ise yemek yarış-
ması oldu. Kadın dernekleri ve bireysel 
yarışmacıların katıldığı yarışmada birçok 
yemek ve tatlı görücüye çıktı. Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Elif 

Korkmazel’in de yer aldığı jüri bir birin-
den farklı lezzetlerin tadına bakarken 
seçim yapmakta bir hayli zorlandı. 

Yarışmada Misili kadınlar arasında Enise 
Demir birinci olurken, Ceren Zambak 
ikinci, Asuman İpekkesen de üçüncü 
oldu. Kadın derneklerinin de yöresel lez-
zetleriyle birbirleriyle kıyasıya mücadele 
ettiği yarışmada ise Çalı Kadın Dayanış-
ma Derneği hazırladığı yemekle birinci, 
Özlüce Kadın Dayanışma Derneği de 
ikinci, Görükle Kadın Dayanışma Derneği 
de üçüncü oldu. 
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Kadınların yemek yarışmasının ardından 
düzenlenen erkekler arası bulaşık yıkama 
yarışması da renkli görüntülere sahne 
oldu. Yarışmada Cevdet Sevim ve Ahmet 
Demir dereceye giren isimler oldu. Yarış-
mada birinci olan isime Bursa’daki özel 
bir otelde iş istihdam sözü verildi. 

Yazın son sıcak günlerinde Bursalıları 
Misi’de buluşturan Yerel Lezzetler Şenli-
ği; Roman Orkestrası’nın konseri, Nilüfer 
Halk Dansları Ekipleri’nin gösterileri ve 
Burcu Güneş konseriyle tam bir şölen 
havasında geçti.
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Belediyelerden Haberler Nilüfer’in Hikayesi

Nilüfer’de Evvel 
Zamana Yolculuk
Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 
“Tarih ve Turizm Bürosu” oluşturdu. Sahip olduğu tarihi 
yerleşimleriyle geçmişi Bursa kentinden bile eski olan ilçenin 
zengin tarihi mirasının araştırılması, tanıtılması ve doğal 
güzelliklerinin kentin turizm destinasyonu içerisine alınması 
amacıyla faaliyet göstermeye başlayan büronun ilk işi, Nilüfer’in 
sahip olduğu kültür envanterinin çıkarılması olacak. 

Nilüfer’e bağlı 
köy ve mahallelerde 
Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun 
danışmanlığındaki araştırmacı 
ekibin sözlü tarih görüşmeleri 
Onur Ulutaş’ın editörlüğünde kitaba 
dönüşürken, Nilüfer’in modern 
bir kente dönüşme süreçlerinin 
izleri “Evvel zaman içinde Nilüfer” 
sergisi ile gün yüzüne çıkıyor. Sergi 
13 Kasım-5 Aralık 2014 tarihleri 
arasında Nazım Hikmet Kültürevi’nde 
izlenebilecek.
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Konu ile ilgili açıklama yapan Nilüfer 
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey “Tür-
kiye’de özellikle çağdaş kent kimliği ile 
tanınan Nilüfer, aslında yüzlerce hatta 
binlerce yıldır çeşitli medeniyetlere ve 
kültürlere ev sahipliği yapmış bir bölge. 
Bundan 8500 yıl öncesine ait izleriyle 
yerleşik yaşama geçtiği bilinen en eski 
köy topluluklarına, M.Ö. 2. yüzyılda bura-
da yerleşimler kuran Mysialılar’a, Yunan 
Tanrısı Apollonia adına kurulan Apol-
lonia ad Rhyndakos’a (Gölyazı), Bizans 
yerleşimlerine, tekfurluklara, kadılıklara, 
çeşitli dinlere ve inançlara, zengin kültür-
lere ev sahipliği yapan bir coğrafyada 
yaşıyoruz. İlçemizin geçmişine ilişkin 
araştırmalarımızı yoğunlaştırmak istiyo-
ruz. Bu değerleri doğal güzelliklerimiz 
ile birleştirip hem Nilüferlilere hem de 
yerli ve yabancı turistlere, tarih ve doğa 
tutkunlarına tanıtarak ilçemizin turizm 
potansiyelini harekete geçirmek istiyo-
ruz”dedi.

“Nilüfer’in Hikayesi” kitap oldu

Diğer yandan Nilüfer Belediyesi’nce 
2013 yılında tamamlanan sözlü tarih ve 
araştırma projesinin ilk kitabı “Nilüfer’in 
Hikayesi” oldu. Proje koordinatörü, Tarih 
ve Turizm Büro Sorumlusu Onur Ulutaş, 
projenin ilk ürünü olan “Nilüfer’in Hika-
yesi” isimli çalışma kapsamında toplam 
21 mahallede yaklaşık 200 kişi ile sözlü 
tarih görüşmeleri gerçekleştirildiğini 
söyledi. Ulutaş; “İnceleme alanı sosyal 
ve kültürel yaşamdan kentsel değişime 
kadar uzanan kitap ve video belgesel 
çalışması ile Nilüfer ilçesindeki yerle-
şimlerin geçirdiği sosyal, zirai, ekonomik 
değişimi ortaya koyarken Nilüfer’i Nilüfer 
yapan insanların hatıralarından top-
lumsal hafızadan beslendik. Türkiye’de 
ve dünyada olup bitenin,onlarca küçük 
pencereden nasıl görünüp, algılandığına 
dair tespitlere yer verdiğimiz çalışma ile 
tarihin; müfredatlar ve ezberci anlayış 

yerine bazen yanı başımızda nefes alan 
köylerin sokaklarında, yıllara direnen 
evlerinde ve o evlerde yaşayan insanların 
sözlerinde ve derin yüz çizgilerinde de 
okunabileceğini göstermek istedik.” diye 
konuştu.

Proje Koordinatörlüğünü Onur Ulutaş’ın üstlendiği ve Prof. Dr. Yusuf 
Oğuzoğlu’nun danışmanlığını yaptığı “Nilüfer’in Hikayesi” isimli 
çalışmada; araştırmacı olarak Yusuf Ziya Karaaslan, Yunus Emre 
Aydın, Elif İnci, Nihal Askar, arkeolog Nurgül Çetin, sanat tarihçisi 
Evrim Köksal görev aldı.
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Belediyelerden Haberler Osmangazi Tarih Müzesi

Bursa’nın tarihine 
panoramik bakış
Tarihi ve kültürel zenginlikleri ile örnek bir şehir olan Bursa’ya, Panoramik Müze’yi kazandırmak 
için çalışma başlatan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın merkezi 
konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin doğu kapısı olan Kamberler Parkı’na inşa edilecek 
“Panorama Bursa 1326”nın Bursa’ya yepyeni bir vizyon kazandıracağını söyledi. 

Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılacak “Panorama Bursa 
1326”, dünyanın ikinci tam panoramik müzesi olacak
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Panorama Bursa 1326 Tarih Müzesi ile 
ilgili, teknik, altyapı ve proje çalışmala-
rında sona gelindiğini ifade eden Başkan 
Dündar, “Bir yandan senaryo, uygulama 
ve renklendirme çalışmaları devam eder-
ken, diğer yandan Panoramik Müzemizin 
mimari projelerini hazırladık. Öncelikle 
şunu ifade etmek isterim ki; her plat-
formda geçmişine sahip çıkan bizler, bu 
müze ile geleceğe de önemli bir miras 
bırakmış olacağız” dedi.

Kamberler Parkı’na inşa edilecek müze 
ile birlikte Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi 
üzerinde yer alan tarihi aksın da hareket-
leneceğini ifade eden Dündar, “Panorama 
Bursa 1326 Tarih Müzemiz bir Türkiye 
projesi. Sadece Osmangazi’ye, Bursa’ya 
değil, Türkiye’ye değer katacak örnek bir 
proje. Tarih şehri Bursa, hak ettiği değeri 
bu tür dünya standartlarında projelerle 
daha da arttıracak. Bizler bunun için yola 
çıktık ve önemli aşamalar kat ettik” diye 
konuştu. 

Dünyanın ikinci tam Panoramik Müze-
si olacak olan, Panorama Bursa 1326 
Müzesi ile, yaşayan tarih olan Bursa’nın 
sahip olduğu bu değerlerini anlatan canlı 
bir hafıza oluşturmayı hedeflediklerini 
söyleyen Dündar, “Projemiz, şehrimize 
tarihi ve kültürel açıdan büyük zenginlik 
kazandırırken, başta turizm olmak üzere 
Bursa’ya birçok noktada artılar katacak. 
Müzemiz, şehrimizi ziyaret eden yerli ve 
yabancı tüm ziyaretçilerimize Osman-
lı’nın kurulduğu yerde, köklü tarihine 
yolculuk edebilme imkanı sunacak. Aynı 
zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Beylikten Cihan Devleti’ne doğru giden 
yolculuğunu ve bu yolculuğun en önemli 
noktalarından birisi olan Bursa’nın fetih 
anını etkileyici bir şekilde göstermiş 
olacağız. Panorama 1326 Bursa, gerek 
mimarisi ile gerekse konusu ile gelişen 
turizm potansiyelimize de önemli katkı 
sağlayacak. Müzemizle hedefimiz, yıllık 
olarak 150 bin ziyaretçiyi ağırlamak” diye 
konuştu.

Kent estetiğine yeni bir soluk 
getirecek

Bursa’yı dünyaya tanıtacak en önemli 
projelerden birisi olacak olan Panoramik 
Müze, tarihe, kültüre, turizme, eğitime 
değer katarken aynı zamanda şehir 
estetiğine de önemli katkılar sağlayacak. 
Dünyanın tam panoramik ikinci müzesi 
olarak tasarlanan Panorama Bursa 1326, 
aynı zamanda Yeşil Bina formunda inşa 
edilecek. Başkan Mustafa Dündar, Pano-
rama Bursa 1326’nın, yeni yapılacak bir 
yapı olmasına rağmen, tarihi eser titizli-
ğiyle korunacak ve sivil mimarlık örneği 
olarak tescillenecek bir yapı formunda 
olacağını belirtti. 
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Belediyelerden Haberler Yıldırım Dönüşüm

“Yıldırım’daki kültürel mozaik korunacak”

Başkan Edebali, 
farklı kültürlerin bir 
arada yaşamasının 
Yıldırım için zenginlik 
olduğunu vurguluyor

Yıldırım Belediyesi, kentsel dönüşüm 
konusunda önemli adımlar atıyor. Yıldı-
rım’da büyük bir yenilenmenin hedeflen-
diği kentsel dönüşüm projesiyle, şehrin 
var olan siluetine uygun düşecek, tarihi 
ve kültürel mirasını koruyacak bir yapı-
laşma gerçekleştirilecek.

Bursa’nın yoğun bir şekilde göç alan ve 
aynı zamanda çeşitli kültürlerin bir arada 
yaşadığı ilçe olan Yıldırım’ın, hayata 
geçirilecek kentsel dönüşüm projesiyle 
kültürel mozaiği de korunacak.

Kentsel dönüşüm faaliyetleri hakkında 
bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, “Yıldırım, tarih ve 
doğanın buluştuğu, ayrıca bundan 700 yıl 
önce medeniyet vizyonumuzun temelinin 
atıldığı yerdir. Yıldırım’da yeniden doğuş 
gerçekleştirmek için yola çıktık. Yıldı-
rım’da muhteşem medeniyetimizi tekrar 

canlandırmak için uzman ekiplerimizle 
yoğun bir çalışma içindeyiz” dedi.

Yıldırım ilçesinin 35 kilometrekarelik 
kentsel alana sahip olduğunu ve 700 bini 
aşkın nüfusu ile dünyanın en yoğun göç 
alan yerleşim yerlerinden biri olduğunu 
ifade eden Başkan Edebali, ”Bu yoğunluk, 
hizmet bakımından zorluk oluşturmak-
tadır kuşkusuz ama biz bu durumu aynı 
zamanda müthiş bir kültürel zenginlik 
olarak görmekteyiz. Yıldırım, göç yoluyla 
buraya yerleşmiş farklı kültürlerin bir 
araya geldiği, buluşma noktası olmuş il-

çemizdir. Bu yönüyle farklılıkları birleşti-
ren, barış içinde yaşatan medeniyetimizin 
de küçük bir prototipi gibidir. Bizim kent-
sel dönüşüm anlayışımız sadece yapıların 
yenilenmesi, sağlamlaştırılmasından iba-
ret değildir. Biz sosyal, ekonomik, fiziki 
yapı olarak bütün yönleriyle bir dönüşüm 
başlatmak istiyoruz. Başlatacağımız 
dönüşüm faaliyetinde, ilçemizin dinamik 
unsuru ve zenginliği olarak gördüğümüz 
bu kültürel mozaiği muhafaza edeceğiz” 
ifadesini kullandı.
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Nilüfer Belediyesi’nin Kasım ayı kültür-sanat 
etkinlikleri kapsamında 4 konser organizas-
yonuyla sevilen sanatçılar müzikseverlerle 
buluşturulacak. 5 Kasım’da Uğur Mumcu Sah-
nesi’nde saat 20.00’de yapılacak ilk konserde 
Kanada’nın seçkin müzisyenlerinden oluşan 
Minor Empire grubu bir konser verecek. Ar-
dından 7 Kasım’da Nazım Hikmet Kültürevi’n-

de organize edilen Erdal Akkaya & Jeronimo 
Maya konserinde, bağlama ve flamenko gitar 
birlikteliğiyle unutulmaz bir müzik ziyafeti 
verilecek. 13 Kasım’da Nazım Hikmet Kültü-
revi’nde yapılacak Ajda Ahu Giray Edith Piaf 
şarkıları konserinin ardından son olarak 26 
Kasım’da Fethiye Kültür Merkezi’nde Haluk 
Levent Konseri gerçekleştirilecek. 

Nilüfer Belediyesi Kütüphanelerinde orga-
nize edilen söyleşi etkinlikleri kapsamında, 
çocuklar için yazıp resimlediği pek çok kitabı 
çeşitli ülkelerde yayımlanan ve ödüllendirilen 
Can Göknil, Kasım ayında Çocuk Kütüphane-
si’nin konuğu oluyor. Sanatçı, iki farklı gün ve 
saatte Çocuk Kütüphanesi’nde düzenlenecek 
etkinliklerde anasınıfı öğrencileriyle buluşa-
cak. 18 Kasım 2014 Saat 14.30’da ve 19 Kasım 
2014 Saat 10.30’da Çocuk Kütüphanesi’nde 
yapılacak “Can Göknil ile Çocuklara Kitap 

Söyleşileri”nin ardından 20 Kasım’da Aydın 
Çubukçu söyleşisi gerçekleştirilecek. Yazın 
ve düşünsel hayatın birçok alanında eser 
veren Aydın Çubukçu Akkılıç Kütüphanesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen Edebi Kazılar 
söyleşilerinin Kasım ayı konuğu olacak. Kül-
tür, sanat ve edebiyat dergisi Evrensel Kültür 
Dergisi ve Hayat Televizyonu’nun genel yayın 
yönetmenliğini yürüten Aydın Çubukçu, 20 
Kasım Perşembe 19.30’da Akkılıç Kütüphane-
si’nde Bursa’daki okurlarıyla buluşacak. 

Kültür Sanat Gündemi 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) ve ASSITEJ 
(Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği) 
Türkiye Temsilciliği tarafından düzenlenen 
‘Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatro-
ları Festivali’, bu yıl 19. kez gerçekleştiriliyor.

Klasik yapıdaki çocuk ve gençlik oyunlarının 
yanı sıra sokak oyunlarından, dans ve müzik 
ağırlıklı oyunlara kadar geniş bir yelpazeyi 
kapsayan festival, yerli ve yabancı tiyatro top-

luluklarını 19 yıldır aralıksız Bursa’da buluş-
turuyor. Bu yıl 20-25 Ekim tarihleri arasında 
organize edilen festivale, 8 Türk ve 11 yabancı 
topluluk katılıyor.

Türkiye, Bulgaristan, Fransa, İtalya, Danimar-
ka, İspanya, Norveç, Polonya ve Gürcistan’dan 
festivale katılan topluluklar çocuk ve gençler-
le Bursa’da buluşacak. 

Uluslararası Bursa Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali

Nilüfer’de Kasım konserleri

Söyleşiler
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Kendi kurumsal tiyatro modelini oluşturarak yeni oyuncular, 
yeni yazarlar, yeni rejisörler yetiştirilmesine olanak sağlamayı 
hedefleyen Nilüfer Belediyesi  “Tiyatro”, 20 Ekim’de “İmpara-
torluk Kuranlar Yahut Şümürz” oyunuyla perde açtı.

Yeni sezonda birbirinden değerli eserleri tiyatro tutkunlarıyla 
buluşturacak olan Nilüfer Belediyesi  “Tiyatro”, kendi prodük-
siyonlarının yanı sıra destek olduğu projeleri de Bursa izleyici-
sinin beğenisine sunacak. 

Boris Vian tarafından yazılan ve Nilüfer Belediyesi & Hayal 
Perdesi ortak yapımı ile Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnele-
nen “İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz” oyunu, Aleksandar 
Popovski’nin etkileyici rejisiyle sahneye konuluyor ve seyirciye 
“Bizi rahatsız eden nedir? Hayatımızda neyi kabul ya da inkâr 
ederiz; ihtiraslarımız bizi nereye götürür, ne ararız?” sorularını 
yöneltiyor.

Kültür Sanat Gündemi Nilüfer Tiyatro Kuruyor

Nilüfer 
Belediyesi 
“Tiyatro”  
perde açtı
Kültür sanat etkinlikleriyle Nilüfer’i Bursa’nın 
sosyal ve kültürel anlamda en güçlü merkezi 
haline getiren Nilüfer Belediyesi, sanatsal 
yatırımlarına bir yenisini daha ekledi ve 
kendi tiyatrosunu kurdu. 
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Nilüfer Belediyesi “Tiyatro”nun İlk sezon 
repertuvarında; Murat Karasu tarafından yö-
netilecek olan Dario Fo oyunu “Ödenmeyecek 
Ödemiyoruz”, Ebru Kara tarafından yöneti-
lecek olan Eric Chappell oyunu “Herkes (mi) 
Hırsız” yer alıyor. 

Haldun Taner’in 100. doğum yılına ithafen 
Ali Düşenkalkar tarafından yönetilecek olan  
“Eşeğin Gölgesi” ise tiyatronun sahneye 
koyacağı üçüncü oyun olarak repertuvara 
alınıyor. 

Tüm bu oyunların yanı sıra “Simurg” efsanesi, 
“Çoğaldıkça” ismiyle Altuğ Görgü tarafından 
çocuk oyunu olarak uyarlanıyor. 25 Ekim’den 
itibaren Konak Kültürevi Serdar Şafak Sahne-

si’nde küçük tiyatro severlerle buluşacak olan 
“Çoğaldıkça” çocuk oyunu ile ilgili yönetmen 
Altuğ Görgü “ İnsan hayatı karanlıkta başlayıp 
karanlıkta sonlanan mucizevi bir serüven. 
Bavullarımız elimizde, çocuklar gibi hayal 
ederek gerçekte ne olduğumuzu bulacağız. 
Tüm renklere saygılarımızı sunarak açıyoruz 
perdemizi.” diyor.

Kasım ayında Nâzım Hikmet Kültürevi’n-
de prömiyer yapacak olan “Ödenmeyecek 
Ödemiyoruz” ise yazıldığından bu yana 
yaşlanmayan ve güncelliğini kaybetmeyen bir 
hak arama mücadelesini sahneye taşıyacak. 
Birey-devlet-kolluk güçleri arasındaki çok 
ciddi sandığımız aslında “absürd” ilişkiyi, 
Commedia Dell’Arte’nin tüm güzelliğiyle 

sahneye yansıtan yapım, Fo’nun en önemli 
oyunlarından biri.

Nilüfer Belediyesi “Tiyatro” tarafından, 
oyunların sezon boyunca Bursa ve İstanbul’da 
sahnelenmesi, yurtiçi ve yurtdışı turneler, 
yıl içinde ulusal ve uluslararası düzeyde 
düzenlenecek atölyeler ve her yıl çıkarılacak 
yeni çağrılar neticesinde yeni projeler - yeni 
kadrolarla oluşturulan yapı sayesinde devam-
lılığın ve sanatsal üretkenliğin desteklenmesi 
planlanıyor. 

Oyunların biletleri Nâzım Hikmet Kültürevi, 
Konak Kültürevi ve Uğur Mumcu Sahnesi 
gişelerinden temin edilebilecek.
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Başkan’ın mesajı

Sevgili kültür dostları,

Prusa ailesi olarak kurulduğunuz günden bu 
yana yapmış olduğunuz başarılı ve gönüldaş 
çalışmaları büyük bir takdirle izliyorum. Ge-
rek sosyal sorumluluk projelerinde göster-
diğiniz özverili çalışmalar, gerekse kültürü-
müzün en önemli ayaklarından biri olan halk 
oyunları, müzikleri, giysileri ile ilgili çalışma-
larınız ülkemiz gençliğinin ihtiyacı olan birey 
olma, ayaklarının üzerinde durabilen gençler 
yetiştirme, onları topluma kazandırma gibi 
önemli alanlarda takdirle anılmalıdır. Bu 
tarz çalışmalar ülkemiz genelinde pek çok 
kurum kuruluş tarafından yapılmakla birlikte 
düzenlemiş olduğunuz panel, seminer gibi 
çalışmalarınıza bir de benim için son derece 
önemli olan dergi konusunu eklemeniz farkı-
nızı ve kalitenizi ortaya koymaktadır.

Ülkemizde bu kadar zengin bir hazineye 
sahipken bu hazinenin değerini bilmek ve bu 
değeri bu tarz çalışmalar ve yayın organları 
ile geniş kitlelere ulaştırmak çok önemli-
dir. Çalışmalarımız ve bunun ürünü olan 
gösterilerimiz kısıtlı sayıda insana ulaşır-
ken çıkarmış olduğunuz dergi ile çok geniş 
kitlelere ulaşabileceğiniz aşikardır.  Tüm bu 
doğrularla birlikte amatör olarak bu işleri 
başarabilmek ve sürdürebilmek gerçekten 

çok zor ve özveri gerektiren bir unsurdur. 
Ancak sizlerin gözlerinizdeki ışık, bu alana 
olan aşkınız, kültür sevdanız tüm zorlukları 
yenecek seviyededir.

İşte federasyon başkanlığı ceketimin yanında 
tam 50 yıldır bu kültüre hizmet eden ve halk 
oyunlarının yanında halk müziği, halk tiyat-
rosu, derleme ve araştırma gibi konularla 
birlikte bu alanda bir dergi  çıkartan bir der-
neğin başkanı olarak da bu işlerin zorluğunu 
biliyor ancak başaracağınızdan da en ufak 
endişe duymuyorum.

Başta Prusa ailemizin çok değerli başkan ve 
yönetim kurulu olmak üzere tüm çalışan üye 
ve elemanlarına, sizin vesileniz ile dergimizin 
ulaştığı tüm kültür dostlarına sevgi ve say-
gılarımı sunuyor çalışmalarınızda başarılar 
diliyorum.

Kazanan halk oyunlarımız ve kültürümüz 
olsun.....

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 
tarafından, 2015 yılı Yarışma Talimatı 
ve hakem değerlendirme belgeleri 
üzerinde çalışmalar yapmak üzere 
organize edilen Halk Oyunları Çalışta-
yı 12-14 Eylül 2012 tarihleri arasında 
Ankara’da yapıldı. Çalıştay’a; üniver-
sitelerin halk oyunları bölümleri, Spor 
akademileri halk oyunları antrenörlük 
bölüm başkanları, Federasyon’un ilgili 
kurul başkan ve üyeleri, konu ile ilgili 
uzman ve tecrübe sahibi kişiler katıldı. 
3 gün süren Çalıştay’da 2015 yılında 
yurtiçinde düzenlenecek halk oyunları 
yarışmalarında uygulanacak kurallar 
karara bağlandı.

Kısa Kısa

H. Gürhan Ozanoğlu
THOF Başkanı

Halk 
Oyunları 
Çalıştayı
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Bu yıl 9.’su düzenlenen KKTC Tatlısu Harnup 
festivalinin Bursa’dan da konukları vardı. 
Açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğ-
lu’nun yaptığı festivale davet edilen, Bursalı 
Prusa Halk Danslar Gençlik ve Spor Kulübü 
izleyicilerden büyük alkış aldı. 36 kişilik Prusa 
Halk Dansları ekibi, KKTC halkının karşısına 
Trabzon yöresinin oyunlarıyla çıktı. 

Gösteri sonunda Cumhurbaşkanı Eroğlu’yla 
da fotoğraf çektiren ekip, Bursa’yı başarıyla 
temsil etmenin gururuyla kente döndü. 

Kısa Kısa

Gürhan Ozanoğlu,
FIDAF Başkan Yardımcısı seçildi
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Baş-
kanı H. Gürhan Ozanoğlu Güney Kore’nin 
başkenti Seul de yapılan FIDAF (Federation 
of Internatıonal Dance Festivals) Genel Ku-
rulunda 5 kıtadan 75 delegenin tamamının 
oyunu alarak Başkan Yardımcılığına seçildi.

Bursalı ekibe KKTC’de alkış



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201464

Nirengi 
rüzgarı

Nilüfer Halk Dansları Topluluğu, Türkiye’nin 
tüm renklerini Merinos Atatürk Kültür ve Kong-
re Merkezi sahnesine taşıdı. 

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde katıl-
dıkları gösterilerde büyük ilgi toplayan Nilüfer 
Halk Dansları Topluluğu, Merinos Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen se-
zon açılış gösterisinde katılımcılara unutulmaz 
anlar yaşattı.

Kaat-ı sanatçısı Dilek Erim’in ebru ve kaat-ı 
sergisiyle kapıların açıldığı etkinlikte, Nilüfer 
Halk Dansları Topluluğu kareografileriyle izle-
yenleri büyüledi. Anadolu’nun tüm renklerini 
tek bir sahnede toplayan 192 dansçı perfor-
manslarıyla göz doldurdu. 

Master Grubu tarafından sahnelenen ve Ana-
dolu’nun geleneklerini, aşk ve sevgilerinin yanı 
sıra savaşlar ve Cumhuriyet’in kuruluşunun 
anlatıldığı birinci bölümde, Atatürk’ün son valsi 
ve zeybek oyunu büyük alkış topladı. 

Van, Semah, Çingene, Balkan, Oryantal ve 
Roman danslarının sahnelendiği ikinci bölümde 
ise Nilüfer Halk Dansları Genç ve Gösteri 
Grubu gençlik coşkusu ve gençliğin heyecanını 
kareografilerine yansıttı. 

Nilüfer Çoksesli Korosu da Nirengi gösterisin-
de sahne alarak bu anlamlı gecede Nilüfer Halk 
Dansları Topluluğu’nu yalnız bırakmadı. 

Eğitmenliğini Miray Orduseven, Mükteda Altı-
ner, Hakan Cengiz, Hakan Tanrıöver ve Salih 
Gökdemir’in yaptığı Nilüfer Halk Dansları Top-
luluğu’nun sezon açılış gösterisine çok sayıda 
davetlinin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey de katıldı. 

Kısa Kısa
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• Halkoyunları (çocuk, gösteri ve yetişkin grupları) • Latin Dansları • Çocuk Yogası • Klasik Yoga 
• Düğün Dansı • Bale • Pilates • Çocuk Pilatesi • Yaratıcı Drama • Oryantal • Zumba

eğitimleriyle hizmetinizde…

Karaman Mah. Tuna Cad. No:1/A Nilufer BURSA 16130 Türkiye
Telefon: 0224 246 66 90   Gsm: 0532 591 89 90    E-Posta: bilgi@prusasanat.com

www.prusasanat.com

Sanatın ve sporun yeni adresi


