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Merhaba
Prusa Dergisi ilk sayısıyla Bursa kamuoyundan oldukça olumlu tepkiler aldı. Sadece 
Bursa’dan değil Türkiye’nin dörtbir köşesinden folklore gönül verenler dergimize de 
ilgi ve desteğini esirgemedi. Herkese teşekkürler…

Bir kez daha anladık ki Bursa’da folklor 
temalı bir dergiye gerçekten ihtiyaç varmış 
ve halk kültürünü yaşatmak-zenginleştir-
mek adına, halk bilimine katkıda bulu-
nan-bu alanda üretim yapanların ortaya 
çıkardığı birikimi paylaşmak, yaygınlaştır-
mak adına bir kez daha kolları sıvadık.

Dergimizin ikinci sayısında Bursa için 
önemli bir konuyu ele aldık. Bursa’nın 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişi ve 
bu gelişmenin kente getirileri ile Bursa’nın 
bu sürece hazır olup olmaması konusunu 
masaya yatırdık. Sorularımızı; Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan 
Türkün Dostoğlu ve UNESCO Dünya Mirası 
gezgini Atilla Ege’ye sorduk.

Bursa’da halkoyunları camiasının yakından 
tanıdığı “Pala Mesut” kılıç kalkan oyunun-

da kullanılan kostümlere ilişkin çıkışıyla, 
ayrıca Dr. Osman Önder, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun ilk 6 padişahının mezarının 
Bursa’da olduğuna vurgu yapan yazısıyla 
bu sayımıza konuk oldu.

Bursa Araştırmaları Merkezi Alan Araştır-
maları Yürütücüsü ve Mahalli Sanatçı Cen-
giz Bütün’ün Bursa köylerinde yaptıkları 
türkü derleme çalışmalarını anlattığı bu sa-
yımızda, Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, 
Bursa Göç Tarihi Müzesi ve Bursa Gençlik 
ve Spor Kulübü de konularımız arasında.

“Son Ustalar” bölümümüzde; Artvin 
yöresine özgü ehram dokuma konusunda 
Bursa’daki tek usta olan ve aynı zamanda 
Anadolu’daki otantik gelin başlıklarını tüm 
dünyaya tanıtmak için koleksiyon hazırlı-
ğında olan Hatice Yüksel konuğumuz oldu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği 
Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 
Öğretim Görevlisi Abdurrahim Karademir  
“Afro Zeybekler ve Kocaarap Zeybek Dan-
sı” başlıklı çalışması, Uludağ Üniversitesi 
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hülya 
Taş “Mustafakemalpaşa’da kaybolmaya 
başlamış mesleklerin son temsilcileri” 
başlıklı çalışmasıyla dergimize renk kattı.

Editörden 

Hülya Güven
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On parmağında
on marifet
bir usta
Kaybolmaya yüz tutmuş zanaatler ve bu zanaatlerin Bursa’daki 
son ustalarına yer verdiğimiz dergimizde bu kez konuğumuz 
dokuma ustası Hatice Yüksel. Henüz 43 yaşında ama yeteneği 
ve el becerisi onu Artvin yöresine özgü ehram dokuma 
konusunda usta yapmış.

Kendi alanında şu an Bursa’daki tek usta 
olan Yüksel, gençlerin geleneksel el 
sanatlarına olan duyarsızlığından ötürü 
ehram dokumanın da tarihe gömüleceğini 
söylüyor. Yün ile dokuma yaparken aler-
jik astım hastası olan ve bu nedenle eh-
ram dokumadan uzaklaşan Yüksel, şimdi 
de Anadolu’daki otantik gelin başlıklarını 
tüm dünyaya tanıtmak için çabalıyor.

Önce sizi tanıyalım mı? 
1971 Artvin Borçka doğumluyum,  Kız 
Meslek Lisesi mezunuyum. Geleneksel el 
sanatlarıyla ilgileniyorum Ehram dokuma 
ustasıyım.

Bu işe merakınız nasıl başladı? 
Küçüklüğümden beri sanata meraklıyım 
ilk dokuma işini anneannemde gördüm, 
yaz tatillerinde onun yanına Artvin-O-
ruçlu Köyü’ne gittiğimde sabahları onun 
tezgâhının sesiyle uyanırdım, merakla 
onu izlerdim. Okul bitince Artvin’de 
kendime bir atölye açtım, aynı zaman-
da Akşam Sanat Okulu’nda el sanatları 
öğretmenliği yapıyor, nakış, ev tekstili 
dersleri veriyordum. O dönemde Art-
vin yöresine özgü dokumalar hakkında 
araştırmalar yapmaya başladım. “Ehram” 
denilen ve Artvin-Yusufeli Günyayla 

Son Ustalar       Hatice Yüksel
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köyünde yapılan yöreye özgü ehram 
dokumayı keşfettim. Ehram kadınlarda 
örtünmek amacıyla kullanılan ve koyun 
yününden yapılan, ortadan dikişli bir 
dokuma türü. Bu dokumada 2 desen 
kullanılıyor, hanımeli desenlileri kızlar, 
kırmızı desenlileri de gelinler kullanıyor. 
Cemiyet ortamlarında bekâr erkekler 
kadınları örtülerinden ayırt ederlermiş. 
Ben bu dokumanın yapıldığı köylere gidip 
araştırma yaptım, yaşlıların sandıklarında 
buldum bunun örneklerini. Orada bile 
yeni nesil pek yapmıyor artık bu doku-
maları. Daha sonra dokuma konusunda 
atölyemde 85 yaşında bir teyzeden ücret 
karşılığı ders almaya başladım, yaklaşık 
2 yıl eğitim aldım. Ardından anneanne-
min köyüne gittim çok eski bir tezgâh 
edindim kendime, tüm parçalarını sağdan 
soldan toparladım, insanların çatıların-

dan bodrumlarından parçalar toplayarak 
kendi tezgâhımı kurdum. Hem eğitmen-
lik yaptım, hem atölyemde eğitimimi 
aldım kendimi geliştirdim. Sonra 2000 
yılında eşimin tayini nedeniyle Bursa’ya 
yerleşince evimin bir odasını atölyeye 
dönüştürdüm, çevre edinene kadar evde 
çalıştım. Bursa’ya geldikten 6 ay sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aradılar 
beni ve bana kaybolmaya yüztutmuş el 
sanatlarıyla ilgili bir araştırma yaptıkla-
rını belirterek, benim de ehram dokuma 
işiyle ilgili çalışmalarımı sordular. Beni 
de bu çalışmaya dâhil etmek istediler, 
ben de yaptığım işi Ankara’ya giderek 
onlara anlattım, uygulamalı gösterdim. 
Bir sınava tabi tutulduk ve bana gelenek-
sel Türk el sanatları sanatkârı olduğuma 
dair bir sanatkâr kimlik belgesi verdiler. 
Sonra Bakanlığın bir yarışmasında birin-

cilik aldım her şey o kadar hızlı gelişti ki 
yurtdışında birçok programa dâhil oldum. 
Kültür Bakanlığı’nın tanıtım programları 
kapsamında Çin, Amerika, Hollanda, İn-
giltere, Fransa, Danimarka ve Almanya’da 
sergiler açtım. Kültür Bakanlığı’na pek 
çok sipariş yetiştirdim yabancı misafirle-
re hediyelik dokumalar yaptım, Bakanlık 
bunları destekledi. Sonra Irgandı’da bul-
dum kendimi burada bir “sanat çarşısı” 
açılacağını duyunca başvuru yaptım ve 9 
yıldır buradayım.

Ehram dokuma işinin özellikleri ve bu 
işin yapılış aşamaları, püf noktaları 
nedir? 
Dokumanın çok çeşidi var bez ayağı 
tekniğiyle ehram dokuma yapıyorum ben 
ama jakarlı dokuma makinalarının yapmış 
olduğunu desen vererek dokumayı ben 
elde yapıyorum yani insan gücüyle çalı-

Son Ustalar       Hatice Yüksel
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“

”

Uzakdoğu’dan gelen el sanatlarını 
ülkemize sokmamalıyız. Biz kendi el 
sanatlarımızı, kültürümüzü yitirmeye 
başladık. Devletin el sanatlarını 
yaşatmak ve korumak için, geleceğe 
aktarılmasıyla ilgili projeleri olmalı, bu 
işlerin başına da kendini bu işe adayıp 
eğitimini almış insanları getirmek lazım.
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şan bir tezgahta deseni ben tek tek sa-
yarak dokumanın içerisine bunu uygulu-
yorum. Geçmişte de böyle yapılırmış biz 
de özünü kaybetmeden yapıyoruz. Ehram 
dokuma koyun yününden yapılır. Koyun-
dan yün kırkılır ve bu yün sabunsuz boş 
suyla yıkanır. Koyunların yaşları önemli-
dir. 2 yaşında olan koyunların yünü daha 
elverişlidir bu iş için, daha yaşlı koyunun 
yününden yapılan iplik sert olur ve erken 
kırılır. Sonra yün tarakta taranır, kirman-
larda yüne büküm verilir. Sonra un ile 
suyu ve kiraz ağacının reçinasını karıştı-
rarak bu karışıma yünü atarız ve ipliğimi-
ze apre veririz. Bu uygulama yünün uzun 
ömürlü olmasını güveden korunmasını 

sağlar. Sonra kaç metre dokuyacaksak 
ona göre dolaplarımızda çözgü hazırlarız, 
tarağa alır ve sonra dokumaya başlarız. 
Malzeme olarak her tür yünü Ankara Çık-
rıkçılar yokuşunda bulmak mümkün.

Bu işin pazarı var mı? Alıcısı var mı? 
Ehramın ticari anlamda pazarı yok, seri 
üretimi yapılamıyor, biz sadece ken-
di kültürümüzü yaşatmak adına çaba 
sarfediyoruz. Kültür Bakanlığı’nın desteği 
ile ehramı yaşatmaya çalışıyoruz, ben 
sırf yaşatmak için ehramı modernize 
ettim, masa örtüsü, perde olarak tasarla-
dım, kaftan yaptım ehramdan ve bunları 
yurtdışı fuarlarında sergiledim ama çok 

zor ve çok pahalı bir iş olduğu için seri 
üretimi yok. Maliyeti yüksek, örneğin 1,5 
metre eninde 2 metre boyunda bir ör-
tünün maliyeti 6-7 bin lirayı buluyor. En 
orijinal haliyle yapılırsa bu böyle.

Pazarı yoksa geleceği de yok diyebilir 
miyiz? 
Evet, artık ehram yapan yok buna çok 
üzülüyorum. Aslında kocaman bir atöl-
yem olsun içinde meslek lisesi dokuma 
öğrencileri olsun onların içinden yete-
nekli olanları ben seçeyim yetiştireyim 
isterdim ama yeni nesilde merak ve ilgi 
yok bu işlere, sanatı meslek olarak gör-
müyor şimdiki gençler. Meslek liselerin-

Son Ustalar       Hatice Yüksel
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de el sanatları bölümü kaldırıldı bu çok 
üzücü bence kaldırılmamalıydı. 

El sanatlarını yaşatmak için neler yapıl-
malı sizce? 
Bir kere Uzakdoğu’dan gelen el sanat-
larını ülkemize sokmamalıyız, biz kendi 
el sanatlarımızı, kültürümüzü yitirmeye 
başladık. Sonra devletin el sanatlarını 
yaşatmak korumak için, geleceğe akta-
rılmasıyla ilgili projeleri olmalı, bu işlerin 
başına da kendini bu işe adayıp eğitimini 
almış insanları getirmek lazım. Devletin 
bu işe bütçe ayırması lazım. En son da 
pazar yaratmak lazım ki bu zor değil ben 
yurtdışında sergiler açtım, dünya gö-

zümde küçüldü. Sen yeter ki üret dünya 
bizim parmaklarımızın ucunda artık. 
Bizim eksiğimiz biz kendimizi pazar-
layamıyoruz, kendi kültürümüze sahip 
çıkamıyoruz.

Ehram dokuma dışında başka uğraşları-
nız da var sanırım… 
Evet son 7-8 yıldır meslek hastalığı 
olarak alerjik astım hastası oldum bu 
nedenle çok yoğun çalışamıyorum artık 
ama sipariş olunca ben yapmasam da 
birlikte çalıştığım arkadaşlara yaptırıyo-
rum. Ehram dokumanın dışında son 2 yıl-
dır da otantik gelin başlıkları yapıyorum. 
Anadolu’nun bütün bölgelerinden, 1940’lı 

yılların gelin başlıklarını araştırarak bir 
koleksiyon hazırlamaya başladım. Şu 
anda Kütahya, Çorum Bursa, Çanakkale 
ve Karadeniz bölgelerinden 9 parça baş-
lık var elimde, hedefim 30 parça yapmak. 
Önce kaynak araştırması yapıp, tasarımı-
nı yapıyor ve sonra da en otantik haliyle 
başlıkları kendim yapıyorum. Türkiye’nin 
her yöresinden gelin başlıkları olacak. Bu 
da ticari bir işe dönüşmeyecek ama ben 
Anadolu gelin başlıklarını hikayeleriyle 
birlikte tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. 
Ayrıca ipek dokumadan hediyelik eşya 
ve kitre bebeklere folklorik kostümler 
yapıyorum. Bir ekibim var, dikişçim ve 
nakışçım var onlarla beraber çalışıyorum. 
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Röportaj           Mesut Karlık

Dili kılıç, göğsü kalkan
karasevdası kılıç kalkan
Kılıç kalkan, kimine göre tarihi bin yıllar öncesine uzanan, kimine göre ise Bursa’nın fethinde 
ortaya çıkan bir halk dansı. Kimine göre ise, müziksiz olduğu için savaş gösterisi olarak 
kabul edilen kılıç kalkanda, yeni tartışma kostümler. Bu işin duayenlerinden Pala Mesut’un 
kıyafetler konusunda çıkışı kılıç kalkanın yeniden halk oyunları camiasında tartışılmasına 
neden oldu. O nedenle tartışmaların odağındaki Pala Mesut bu sayımızın konuğu oldu.

Bursa’da halkoyunları camiasının yakın-
dan tanıdığı bir isim Mesut Karlık, namı 
diğer “Pala Mesut”. Doğma büyüme 
Davutkadılı Pala Mesut, 68 yıla varan 
hayatının 47 yılını aralıksız kılıç kalkana 
adamış. ‘Kara sevda bizimki’ diyor Pala 
Mesut, kızgın ama daha çok kırgın bir 
adamın gözleri ve sözleriyle. 

Öfkeli Pala Mesut, kendisindeki biri-
kimlerin kullanılmadığını düşünüyor ve 
anlatırken, öfkeleniyor. Kırgın Pala Mesut, 
özellikle kıyafetler konusundaki yeni 
yaklaşımının ardından kılıç kalkan camia-
sından gördüğü tepkiler onu çok incitmiş 
görünüyor. ‘Kostümleri slipe çevirdiler. 
Eşkiya kıyafeti kılıç kalkan kıyafeti gibi 

sunuluyor. Diğer arkadaşlar rahatsız olu-
yor bu durumdan. O kostümleri çıkarıp 
atmadım ben. 50 senedir ben de giydim 
bunları. Müzeme koydum. Kostümün aka-
demik çalışmasını yap getirt. Beni şikayet 
etmedikleri yer kalmadı” diyor sitemle 
Pala Mesut.
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Röportaj Mesut Karlık

Saat konusunda yaşadığımız anlaşmaz-
lıkla gergin başlıyoruz konuşmaya, Yeşil 
Türbe’nin altındaki 1326 Osmanlı Kılıç 
Kalkan Folklor Derneği’nde. Gergin yüz 
hatlarıyla kendini tanıtıyor Pala Mesut. 
Kendisine “Pala” lakabını rahmetli Muzaf-
fer Semiz’in taktığını anlatıyor.  1968’den 
beri kılıç kalkanla ilgilendiğini belirterek, 
“Bir ömür bununla uğraşıyorum. Çok 
sanatçılar anılarını meze ederken ben 
anılarımı müze ettim” diyor Pala Mesut, 
konuyu Güzelyalı’da kurduğu müze eve 
getiriyor. Müze evin içindekileri bağışla-
masına karşın ilgisizlikten yakınıyor. 

Müze evi görmeye gideceğimiz için 
konuyu oradan uzaklaştırıyorum. Pala 

Mesut da giderek yumuşuyor, anlattık-
ça açılıyor, açıldıkça rahatlıyor. Öfkeyi, 
kırgınlığı, birikimlerini yeni kuşaklara 
yeterince aktarma imkanı bulamama-
nın verdiği üzüntüyü hemen hissedi-
yorsunuz. Anlattıklarını dinlerken, 50 
yıla yaklaşan bir kılıç kalkan üstadıyla 
yeni tanışmanın verdiği hayıflanmayı da 
yanınıza yeni bir yük olarak alıyorsunuz.  
Tekstille ilgilenmiş bir dönem, bir dönem 
de sıkı durun ilizyonla. Evet ilizyonistlik 
yapmış bir numara da bana yapıyor, zar-
larla. İyice gevşiyor Pala Mesut, başlıyor 
anlatmaya, Bursa’daki kılıç kalkanı, kılıcın 
doğuşunu ve tabi ki kıyafet tartışmalarını. 
Bakalım neler diyor…

Şu anda kaç dernek var Bursa’da?

Kılıç kalkana hizmet eden 5 dernek var. 
Diğer derneklerin bünyesinde de kılıç 
kalkan oynayanlar var. Mesela Karagöz 
Vakfı, Tofaş ve Bosch’ta da kılıç kalkan 
var. Ama Bursa’da gösteriye çıkmaz 
onlar. Dışarıya gittiğinde oynarlar. 

Halen oynuyor musunuz?

Oynuyorum. Eğitmenliğini yapıyorum. 
Çok eski kılıç kalkancıları yetiştiren de 
benim. İznik’te bali koklayan, bonzai 
kullanan çocukları emniyet topladı ve ben 
o çocukları çalıştırdım.  Beş çalışmada 
sahne verdim. Belediyeler düşünüyor. 

Pala Mesut, 47 yıllık kılıç kalkan ustalığında doruğa çıkarak icazet verime mertebesine ulaşmış durumda.
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bonzai bağımlılarını topluma kazandırmak 
için. Çocukları kılıç kalkanla topluma ka-
zandırdık. Veliler geldi bana teşekkür etti-
ler. Hepsi roman çocukları hepsi topluma 
kazandırıldı. Biz İznik’te bunu başardık.

Kılıç kalkan nasıl başlamış, bugüne nasıl 
gelmiş anlatır mısınız?

Türklüğün olduğu günden bu yana var. 
Örneğin MÖ 700 sene önce Alper Tunga 
diye bir hükümdar var. İran şahlarıyla 
savaşmakla ömrü geçmiş. En büyük 
savaşçı. İlk imparatorluklardan birini kur-
muş. 16 imparatorluk, 124 devlet kurmuş 
Türkler. Kaanlıklar, hakanlıklar imparator-

luklar. Ben Türküm diyen gencin oyunu. 
Yumruğunu sıkıp göğsüne vururken ben 
Türküm diyenin. Savaş oyunu matrağa 
çevrilmiştir. Kılıç taarruz silahıdır, kalkan 
da savunma... Kılıcı bulan kim? Bugü-
ne kadar kimseden cevabını alamadım. 
Adem ile Havva anamız ve babamızın 
tüm evlatları çift dünyaya geliyor. İlk tek 
dünyaya gelen Şit Aleyhisselam, Mekke 
Medine arasında şehirleşmeyi ve kılıcı da 
bulan Şit Aleyhisselam’dır.

Burada farklı kılıçlar görüyorum?

Evet farklı. Yatağan, akıncı, dans kılıçları, 
süvari kılıçları var. Yatağanın taarruz kılı-

cı var. Elimde görmüş olduğun Türklerin 
akıncı kılıcıdır. Seri üretim yok. Akıncı-
ya özel üretilmiş kılıçlarıdır.  Atsan da 
gitmez elinden. Kendine güveni olmayan 
akıncı bileğine takıyor. Yine avucunun 
içine alıyor. 

Peki çok tartışılan kostüm meselesine 
gelelim. 

Bu kostümleri ben yapmadım. Folklor 
camiası bana kızdı. Ben değiştirmedim. 
Bakın hangi dinde hangi ulusta böyle kısa 
kıyafet var. Bizi bu kıyafetle Yunanis-
tan’da kiliseye bile sokmadılar. Aşiret oba 
kafile Türkler daha beylik bile olmamış. 
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Röportaj Mesut Karlık

Baş bağlama şekilleri bile farklıdır. 
Malkoç’u duymuşsundur. Cüneyt Arkın 
değildir. Malkoç akıncıları, bahadırları, 
sipahileri yetiştirendir. Baş bağlama şekli 
tekkede zaviyede yetişenlerde farklıdır.
Kostümleri slipe çevirdiler. Hangi dinde 
hangi ulusta kısa don var? Yok. Hristi-
yan dininde dahi kafa açık yok. Cepken 
dediğimizde Kıbrıs, Kütahya, İzmir, Aydın 
Çanakkale, Trakya Edirne, Balkanlar da 
Yunanistan da var. Nasıl oluyor bu bizim 
kültürümüz nasıl oluyor. Başıbozuklar 
bunlar. Eşkıya kıyafeti kılıç kalkan kıyafeti 
gibi sunuluyor. Aydın’da kadınların kol-
larını kesip altınlarını alanlardır başıbo-
zuklar. Diğer arkadaşlar rahatsız oluyor 

bu durumdan. O kostümleri çıkarıp 
atmadım ben. 50 senedir ben de giydim 
bunları. Müzeme koydum. Kostümün 
akademik çalışmasını yap getirt. Beni 
şikayet etmedikleri yer kalmadı. Beni hep 
sınadılar. Belediyeden üniversiteden her 
yerden geldiler. Karadeniz Üniversitesi 
Kent Müzesi benden kostüm istedi. Ama 
sıkıla sıkıla taşıdım bu kostümleri. Vali 
bey de üst makamlar da bu kostümle ilgili 
sıkıntıları dile getiriyor. Padişah döne-
minde böyle bir kostüm olabilir mi diye 
düşünüyorlarmış. Baş bağlama şekilleri 
hepsinde değişik. Neden değişik. Aşiret 
reisleri mesela Süleyman Şah aşiret 
oba kafile toplanıp gelin diyor. Meclis 

var Türklerde. Kırklar meclisi var. Bütün 
aşireti mecliste topluyor. Hepsi ayrı bir 
obanın aşiretin delikanlısı ona göre de 
baş bağlıyor. Çadırda bey seçiyorlar. Bey 
çadırdan çıkar başını bağladığı püskül sağ 
taraftadır. Giyinme şekliyle biz de bunu 
anlatmaya çalışıyoruz. 

‘ARTIK BIRAKACAĞIM BU İŞLERİ…’

Pala Mesut’la yola çıkıyoruz dernekteki 
söyleşimizin ardından. Yol boyu kayıt dışı 
kızgınlıklarını ifade ediyor yeniden. Çok 
dolu. Güzelyalı’daki müze evine varıyo-
ruz. Küçük bir etnografya müzesi. Kendi 
geçmişi (Doğal olarak Bursa kılıç kalka-

Pala Mesut, 
Güzelyalı’da müzeye 
dönüştürdüğü evinde 
hem kendisinin hem 
de kılıç kalkanın 
47 yıllık geçmişini  
sergiliyor.
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nın geçmişi) silahlar, 
kılıçlar, kalkanlar 
ve sayısız fotoğrafın 
arasında yatan yıllar 
içinizde bir hüzün yara-
tıyor. 

Bu yılların çabası layık olduğu 
yeri bulmalı diyorsunuz iç sesinizle. 
Çekilen fotoğraflar, içilen bir kahve kara 
sevdalanılan kılıç kalkanın izinde gidilen 
bir ömrü düşünüyorsunuz derinden. 
Pala da aynı şeyleri düşünüyor ki, 
ses veriyor yakından, ‘artık bıraka-
cağım bu işleri…’

Kılıç-kalkan  
Türklerin katasıdır*
Pala Mesut’la sohbetimiz farklı mekanlarda sürerken, son olarak 
manevi evladı, öğrencisi ve 1326 Osmanlı Kılıç-Kalkan Folklor 
Derneği’nde Başkan Yardımcısı olan Op. Dr. Ufuk Aydın’ın ya-
nında soluğu alıyoruz. Kılıç kalkana kara sevdalılar arasında yer 
alan  Dr. Ufuk Aydın, bu oyunu sadece bir halk dansının ötesin-
de görüyor. Kılıç kalkanın akademik çalışmalarıyla da ilgilenen 
Aydın, bakın kılıç kalkanı nasıl değerlendiriyor: “Japonların ve 
Çinlilerin kung-fuda, aikidoda, karatede kataları olduğu gibi, 
Türklerin katası da kılıç kalkan dansıdır. Türk savaş tarihinde iki 
tane kaynak var, biri kılıç kalkan dansıdır, diğeri de Minyatürcü 
Nasuh’un yazmış olduğu bir kitap. Kanuni ona berat veriyor. Biz 
Japonlarla bunu tartıştık. Onlar bize bu hareketleri sınayın dedi. 
Biz de sınadık. Her hareketin savaş meydanında işe yaradı-
ğını ispatladık. Hiçbir şekilde kişi yara almıyor. Bir duruş var 
kamaya deniliyor. Japonlarda bir duruş bir gard. Bizde de bir 

kamaya var bir duruş var.”

‘AMACIMIZ RUHU YANSITMAK…’

1326 Osmanlı Kılıç Kalkan Folklor Derneği’nin alışık oldu-
ğumuz kılıç kalkan kostümlerinin dışına çıkmasıyla ilgili 
olarak da konuşan Aydın, rekabet içinde olmadıklarını 
söylüyor. ‘Bizim kostümlerimiz geçmişi yansıtan kos-
tümler. Günümüzde kullanılanların alternatifi değil. Onları 
atalım bizimkileri giyelim değil. Biz her kostümle oynuyo-

ruz’ diyen Aydın, tartışmaya başka bir boyut katıyor. Aydın, 
‘Yeniçeri giyiyoruz, Malkoç giyiyoruz, Derviş giyiyoruz, beylik 

dönemi kostümleri giyiyoruz. Belki 500 yıl sonra naylon kıyafetlerle 
led ışıklı kostümlerle başka şekilde oynanacak bu kılıç kalkan. Amacımız kıyafet-

ten, mekandan bağımsız bu işin ruhunu yansıtmak. Bazı şeyler ruhunu kaybetmez 
kılıç kalkan da böyle bir dans, bir savaş dansı bir kata. Umarım yüzyıllar boyunca da 
devam eder’ diyor.

*Kata: Tek ya da eşli olarak yapılan detaylı olarak düzenlenmiş hareketler dizisi 
anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. 
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Araştırma Dr. Osman Önder

Osmanlı İmparatorluğu’nun
ilk 6 padişahının mezarı Bursa’da 

biliyor muydunuz?
Bursa’nın sembolü Yeşil Türbe’yi hiç gezmemiş, içinde kim yatar bilmeyen kimselere,  hele yaşadığı 
ilçeye adını veren Büyük Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt’ın da türbesinin bulunduğu külliyenin 
yolunu bile bilmeyen, Muradiye, Hüdavendigar deyince “nasıl yani” der gibi bakan birçok kimseye,  
hem de okumuş yazmış geçinen arkadaşlarıma rastladığımda her zaman çok şaşırmışımdır. 
Osmanlı’yı sadece dizilerden bilen bir toplumun, biraz merak eden bireyleri için yaşanabilecek, 
gezilebilecek en güzel şehirdir belki de Bursa… 

Çünkü bu şehir Osmanlı’nın kurulu-
şundan cihan imparatorluğuna giden 
yılların yaşandığı, temellerinin atıldığı 
yerdir. Bu dönemden kalma birçok 
eserin dışında şehrimizde Osmanlı’nın 
“Muhteşem Yüzyılları”nın mimarları 
olan ilk 6 padişahının da türbeleri 
bulunmakta… 

Başta kurucu Osman Gazi olmak 
üzere Orhan Gazi, 1. Murad, Yıldırım 
Beyazıt, Çelebi Mehmet ve 2. Murad 
gibi padişahlar kimi oldukça mütevazi 
kimi ise muhteşem mimarisi ile türbe-
lerinde ve aramızdalar… Bir hafta sonu 
çocuklarınıza ve tabi kendinize tarihi 
sadece dizilerden öğretmek, öğrenmek 

yerine yaşamak ve koklamak için bu 
padişahları ziyaret edin… Gittiğiniz-
de ister Fatiha okuyun, ister sadece 
türbenin mimarisi, penceresi kapısı 
ile ilgilenin ama bilin ki 6 muhteşem 
padişah aramızda ve sizi bekliyor…
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Araştırma Dr. Osman Önder

600 senelik imparatorluğu kuran ve 
ismini veren Osman Gazi, Ertuğrul Ga-
zi’nin en küçük oğludur. Askeri yeteneği 
ve gözü pekliği ile Kayı Aşiretini bir uç 
beylikten, cihan imparatorluğuna gi-
den yolda bir devlet haline getirmiştir. 
Bursa’nın fethedildiği yıl olan 1326’da 68 
yaşındayken vefat etmiştir. Vefatından 
önce vasiyet ettiği Gümüşlü Tepe denen 
yerdeki parlayan kubbenin altına gömül-
müştür. Aslında bir Bizans Kilisesi (Saint 
Elia) olan bu yapı türbeye dönüştürül-
müştür ve şehrimizin en çok ziyaret alan 
ve bilinen yeri Tophane’dedir. Tophane 
parkının girişinin solunda, Şehitlik anıtı-
nın yanındadır.

OSMANGAZİ
Bursa’yı fetheden Osmanlı Devleti’nin 
ikinci hükümdarıdır. Osman Gazi’nin 
küçük oğludur. Yaklaşık 80 yıllık ömrü 
boyunca Osmanlı’nın topraklarını 3 katına 
çıkarmış, onun zamanında Rumeli’ye ge-
çilmiş ve Osmanlı’nın ilk parası basılmış-
tır. Sonradan şehrimiz için çok önemli 
bir isim olan Nilüfer ismini alan Bizans 
Tekfurunun kızı Prensens Theodora ile 
yaptığı evlilik önemlidir. Türbesi yine 
Tophane semtinde, Tophane parkı girişin-
de sağda, Babası Osman Gazi’nin türbesi 
karşısındadır. Yapının içinde kiliseye ait 
mozaik döşemeler tabanda günümüze 
kadar gelmiştir.

ORHANGAZİ

“Hükümdar, Bey” anlamına gelen “Hüda-
vendigar” ünvanı verilen Sultan 1. Murad, 
Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahı-
dır. 63 yıllık ömrü ve 27 yıllık saltanatı 
boyunca 40’ın üzerinde savaşı yönettiği 
ve hiç yenilmediği bazı kaynaklarda 
söylenmektedir. 1. Kosova Savaşı’ndan 
sonra savaş alanının gezerken bir Sırp 
askeri tarafından şehit edilmiştir. Tür-
besi Çekirge’de Hüdavendigar Camii’nin 
karşısındadır. Çekirge’ye çıkan yokuş 
üzerindeki cami ve türbe, erken Osmanlı 
mimarisinin en güzel örneklerindendir.

1. MURAD 
HÜDAVENDİGAR
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Osmanlı’nın 4. Padişahı, savaş alanların-
daki müthiş zekası, becerisi ve özellikle 
hızı ile “Yıldırım” ünvanını almıştır. Şehri-
mizin önemli eserleri Ulucami ve Yıldırım 
Külliyesi başta olmak üzere birçok 
mimari eser onun zamanında yapılmış, 
Osmanlı toprakları da 2 katından fazla 
büyümüştür. 1402 yılında Ankara Savaşı 
ile Timur’a yenilmiş ve esir düşmüştür. 
Bu sürece ancak 6-7 ay dayanabilmiş ve 
esaret içindeyken 43 yaşında ölmüştür. 
Türbesi Yıldırım’da ovaya hakim bir tepe-
de inşa edilen Yıldırım Külliyesi içindedir. 
Külliye içinde Yıldırım Beyazıt Türbesi 
yanında muhteşem cami ve sağlık hizme-
ti veren Darüşşifa’sı mutlaka gezilmesi 
ve görülmesi gereken ama gerektiği 
kadar ziyaret alamayan yerlerden…

YILDIRIM BEYAZID
Ankara Savaşı’ndaki Osmanlı yenilgisi ve 
Timur’un istilası sonrası 1402’den 1413 
yılına kadar Anadolu’da fetret diye adlan-
dırılan bir karışıklık dönemi yaşanmıştır. 
Bu dönemden Yıldırım Beyazıd’ın oğulla-
rından Çelebi Mehmet özellikle kardeşleri 
ile girdiği taht kavgasından galip çıkarak 
Osmanlı Devleti’nin adeta ikinci kurucu-
su olmuştur. Türbesi Bursa’nın sembolü 
olan yeşil semtindeki Yeşil Türbedir. 
Çelebi Mehmet bu muhteşem yapıyı sağ-
lığında yaptırmış, 40 gün sonrada vefat 
etmiştir. Özellikle mimarisi ve çinileri ile 
sadece Bursa’daki türbeler değil belki de 
Osmanlı padişahlarının türbeleri içinde 
mimari açıdan en muhteşemidir.

ÇELEBİ MEHMET
Osmanlı devletinin 6. padişahıdır, Fatih 
Sultan Mehmet’in babasıdır. Türbesi 
Eyüp Sultan mezarlığından sonra Os-
manlı Hanedanı’ndan en çok kimsenin 
mezarının bulunduğu Muradiye Külliye-
si’ndedir. Türbe külliyenin bahçesinin 
görkemli girişinin hemen karşısında yer 
almaktadır. Vasiyeti üzerine oğlu Fatih 
Sultan Mehmet tarafından yapılmıştır. 
Toprağa gömülerek Allah’ın rahmetinin 
de üzerine yağmasını vasiyet ettiği için 
türbenin üzerindeki kubbenin ortası yağ-
muru alacak biçimde açık bırakılmıştır. 

2. MURAT
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Hülya Güven

Bursa UNESCO
Dünya Mirası Listesi’ne girdi ama…

Hazır mıyız?
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Haber         Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Bursa kamuoyu henüz yeterince farkında olmasa da 2014 yazı, Bursa’nın turizm geleceği açısından 
bir dönüm noktası oldu. Çünkü Bursa,  “Cumalıkızık, Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri” ile 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi. Bu demek oluyor ki; bugüne kadar Türkiye’deki seyahat 
acentalarının kültür turu programlarında bile yeterince yeralmayan Bursa, artık tüm dünyada turizm 
destinasyonları arasında yeralıyor. Tahminen 5 yıl içerisinde kente gelen yabancı turist sayısı 3 kat 
artacak. Dolayısıyla Bursa’da ticari hayat önemli ölçüde hareketlenecek. Belki de önümüzdeki yaz 
aylarında bunun ilk belirtilerini görmeye başlayacağız. Peki ama Bursa buna hazır mı?

UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Örgütü) tüm dünyada 
geçmişten geleceğe bir armağan olan 
kültür ve tabiat mirasının korunmasında 
uluslararası işbirliğini sağlamak amacıyla 
1972 yılında, Dünya Kültür ve Tabiat Mira-
sı’nın korunmasına dair bir sözleşme ha-
zırladı. Birleşmiş Milletler’e üye devlet-
lerin imzasına açılan ve 190 ülkenin imza 
attığı bu sözleşmeyi Türkiye 1982 yılında 
onayladı. Ardından da sınırları içindeki 
kültürel ve doğal varlıkların envanterini 
çıkararak Dünya Mirası Komitesi’ne bir 
liste halinde sundu. Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün sorumlu-
luğu altında yürütülen çalışmalar sonu-
cunda bugüne kadar; İstanbul´un Tarihi 
Alanları, Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 
Hattuşaş, Nemrut Dağı, Fethiye  Xant-
hos-Letoon antik kenti, Truva Antik 
Kenti, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, 
Pamukkale Hierapolis, Safranbolu şehri, 
Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi, ve 
Çatalhöyük Neolitik Kenti’nden oluşan11 
adet doğal ve kültürel varlığımız “Dünya 
Miras Listesi”ne alındı.

Dünya Mirası Listesi, UNESCO’ya bağlı 
Dünya Mirasları Komitesi tarafından 
belirlenen ve bulundukları ülkenin devleti 
tarafından korunması garanti edilen, tüm 
dünya için önemli bir değer taşıdığı kabul 
edilen doğal ve kültürel varlıkların yer 
aldığı bir liste. Bugün dünyada, hangi 
ülkede olursa olsun dünya halklarına ait 
olduğu kabul edilen toplam 1007 kültür 
mirası koruma altında. Bunlardan 779’u 
kültürel, 197’si doğal, 31’i ise hem doğal 

hem de kültürel varlık. Ve artık Bursa da 
bunlardan biri.

Bursa için bu süreç aslında 2000 yılında  
“Bursa ve Cumalıkızık Erken Osmanlı 
Kentsel ve Kırsal Yerleşimleri” başlıklı 
başvuru ile başladı. 2009 yılında Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından konu 
yeniden ele alınarak Prof. Dr. Neslihan 
Türkün Dostoğlu başkanlığında Bursa 
Alan Başkanlığı kuruldu ve adaylık baş-
vuru dosyasının güçlendirilmesi amacıy-
la; Cumalıkızık’ın yanı sıra Tarihi Çarşı 
ve Hanlar Bölgesi ile Sultan Külliyeleri 
de adaylık kapsamına alındı. 2013 Ekim 
ayında UNESCO’nun danışma organı 
olan ICOMOS’tan gelen uzmanlardan 
oluşan heyet, Bursa dosyasında yer alan 
tüm bölgelerde incelemelerde bulunup, 
hazırladıkları raporu UNESCO merkezine 
sundu. Ardından 2014 yılı 15-25 Hazi-
ran tarihleri arasında Katar’ın başkenti 
Doha’da gerçekleştirilen ‘38. UNESCO 
Dünya Miras Komitesi Toplantısı’nda 
Türkiye’den Bursa’nın “Hanlar Bölgesi, 
Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık” ile 
İzmir Bergama’nın listede yer almasına 
karar verildi. Böylece Bursa, UNESCO 
Dünya Mirası Listesi’nde Türkiye’nin 12., 
dünyanın da 998. sırasına yerleşti. 

Sözleşmeyi kabul eden ve Dünya Mi-
rası Listesi’nde kültürel varlığı bulunan 
ülkeler, bu varlıkları ilgilendiren çalış-
ma, koruma, yeniden işlevlendirme ve 
miraslar çevresinde gelişim ile değişime 
neden olan imar faaliyetlerini uluslara-
rası denetime açmak zorundalar. Dünya 

Mirası ilan edilen yerlerde, belediyeler 
ve devletler sözkonusu kültürel varlığı 
koruma taahhüdünü yerine getirmediği 
durumlarda, yani kültürel varlığın bütün-
lük ve özgünlüğünü kaybetmesi, evrensel 
değerini yitirmesi durumunda o varlık 
Dünya Mirası Listesi’nden çıkarılıyor. 

Tüm dünyanın ortak mirası olmanın 
ayrıcalıkları da var elbette. Örneğin 
listede yeralan bölgelerin uluslarara-
sı platformlarda tanıtılması ve turizm 
potansiyelini arttırılması amacıyla Dünya 
Mirası Fonu’ndan destek alınabildiği gibi 
koruma faaliyetleri kapsamında UNES-
CO’dan teknik destek de alınabiliyor. Bir 
yer Dünya Mirası listesine girdiği zaman 
UNESCO bunu kendi sayfasında bütün 
dünyaya duyurduğu için, dünya genelin-
de turizm destinasyonlarına da giren bu 
bölgelerdeki turizm potansiyeli de önemli 
ölçüde artıyor. Buna bağlı olarak sürecin 
ticari getirisi de yükseliyor. 

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne girmesi kentin geleceği açısından 
elbette önemli bir gelişme. Ancak acaba 
Bursa bu sürece hazır mı? Altyapısıyla, 
üstyapısıyla, turistik donanımıyla kent bu 
sürece nasıl hazırlanıyor? Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan 
Türkün Dostoğlu ve UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yeralan 500 civarında 
kültürel varlığı gezip-görüp, bu listeye 
girmenin o bölgeye katkılarını incele-
yerek kitaplaştıran gezgin Atilla Ege ile 
görüştük…
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Haber         Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Dünya Mirası ilan edilen yerlere verilen 
sertifika elinize ulaştı mı ve UNESCO 
Dünya Mirası amblemini kullanmaya 
başladınız mı? 
Sertifikanın UNESCO Dünya Merkezi 
tarafından hazırlatılarak önce Dış İşleri 
Bakanlığı’na oradan da Kültür ve Turizm 
Bakanlığı aracılığıyla şehrimize ulaş-
tırılacağı bilgisini almış bulunuyoruz. 
Dünya Mirası alanlarımızda birer replikası 
yerleştirilecektir. Dünya Mirası Amblemi, 
anıtsal tescilli binaların bilgilendirme ta-
belaları kaidelerinde ve yaya yönlendirme 
tabelaları içerisine konulacak haritalarda 
kullanılmaya başlandı. Şehir içerisinde 
araçlara yönelik olarak tarihi alanlara 
yönlendirme sağlayan tabelalarda kulla-
nılması için imalat çalışmalarına başlandı. 
Şehirlerarası tabelalarda da Dünya Mirası 
unvanını taşıyan Bursa’ya yaklaşıldığını 
belirtmek için amblemi kullanmak istiyo-
ruz. Bu konuda Karayolları Genel Müdür-
lüğü’nden izin bekleniyor. Tanıtım amaçlı 
süreli yayınlar dahil tüm yayınlarda, 
belediyemizin tüm resmi yazışmalarında 
antetli kağıt içinde amblemin kullanılma-
sına başlandı.

Recep Altepe
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı
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Nasıl bir yol haritası var önünüzde? 
38. Komite toplantısında alınan kararda 
Şubat 2015’e kadar Dünya Mirası alan-
larımızın korunmasına yönelik izleme 
göstergelerinin geliştirilmesi istenmiş 
olup bu konuda çalışmalar, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile koordineli olarak 
yürütülmektedir. Bu kapsamda her yıl, 
kurumlar arası işbirliğini göstermek üze-
re yapılan protokol vb işlemlerin sayıları, 
hazırlanan ve tamamlanan restorasyon 
projelerinin sayıları, Cumalıkızık’ta satışı 
yapılan tarım ürünleri miktarı, kentte 
‘UNESCO ve Koruma Bilinci’ konusun-
da gerçekleştirilen etkinliklerin sayısı, 
dezavantajlı gruplara yönelik erişilebi-
lirlikle ilgili yapılan müdahalelerin sayısı, 
külliyelerdeki türbelerin ziyaretçi sayıları 
ve acil durumlarla ilgili verilen eğitimle-
rin sayısı gibi göstergelere göre raporlar 
hazırlanacaktır. Öte yandan bilindiği gibi 
Bursa ve Cumalıkızık Yönetim Planı ilgili 
mevzuat gereği 6 Haziran 2013 tarihinde 
Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu tarafın-
dan onaylanarak yürürlüğe girmiş olup, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nce 
de 18 Temmuz 2013 tarih ve 866 sayılı 
karar ile onaylanmıştır. Her yıl için hazır-
lanacak yıllık faaliyet raporu ve çalışma 
programları Eşgüdüm ve Denetleme 
Kurulu tarafından değerlendirilerek, peri-

yodik olarak UNESCO Dünya Merkezi’ne 
iletilecektir. 2015 yılına ilişkin çalışma 
programında ise; Muradiye ve Yeşil 
medreselerinin restorasyonları, Cuma-
lıkızık’ta belediyemize ait binanın resto-
rasyonunun tamamlanarak köy kadınla-
rına yönelik hijyenik üretim tesisi olarak 
düzenlenmesi ve Hanlar Bölgesi’nde 
yer alan çarşıların AVM standartlarında 
hizmet sunabilmeleri için düzenlemelerin 
yapılması gündemimizde. Ayrıca 2015 
çalışma programında Bursa’nın ulusal ve 
uluslararası anlamdaki tanıtım faaliyetleri 
ile halkımıza yönelik eğitim ve bilinçlen-
dirme çalışmaları önemli bir yer teşkil 
ediyor.

Dünya Mirası ilan edilen yerlerde, 
yabancı turistlerin oranında büyük artış 
var. Bursa için beklenen turist oranı ne-
dir? Sizce Bursa bu sürecin getireceği 
ihtiyaçları karşılamaya hazır mı?  
Dünya Mirası ilan edildikten sonra tanı-
nan yerlerdeki turizm verilerine bakacak 
olursak, Vietnam’daki Hoi An Antik Kenti, 
1999 yılında Dünya Miras Alanı ilan edil-
dikten sonra alana gelen ziyaretçi sayısı 
2000 yılında % 24, 2001 yılında % 82 
artış göstermiştir. Kamboçya’daki Angkor 
Tapınağı 1992’de Dünya Miras Alanı ilan 
edildiğinde, bazı macera severler tarafın-

dan ziyaret edildi. Fakat ertesi yıl 7650 
kişi ziyaret etti. 2006 yılında 900.000 
bilet satışı oldu. Biletlerin fiyatları ise 25 
Dolar. Bu verilere göre iki yıl içerisinde 
% 100 lük bir turist artışı beklemek ile işe 
başlayabiliriz. Hazırlıklarımızı bu yönde 
yapıyoruz. Kent merkezinde ve Cumalıkı-
zık’ta otopark olarak kullanılabilecek tüm 
alanlar değerlendirilmeye çalışılmaktadır. 
Ancak söz konusu alanların tarihi değeri 
göz önünde bulundurularak mevcut 
otoparkların kapasitelerinin arttırılması, 
toplu taşımada İpekböceği tramvay ya da 
BursaRay hattından, Cumalıkızık Dünya 
Miras Alanına ring otobüs hatları konul-
ması gibi açılımlar ile turist otobüslerine 
yönelik düzenlemeler yapılması konusun-
daki çalışmalara ağırlık veriyoruz. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen 
işletme belgeli konaklama tesislerimizde, 
5 Aralık 2014 tarihinde güncellenen veri-
lere göre, il merkezinde toplam 38 tesiste 
6 bin 208 yatak kapasitesi bulunuyor.

‘Tarihi kent merkezinde turizm altyapı-
sının iyileştirilmesi projesi’ kapsamında 
neler yapıldı şimdiye kadar? 
Tarihi kent merkezinde bulunan 300 adet 
anıtsal tescilli binaya ilişkin bina isim 
tabelaları takıldı, bilgilendirme tabela-
ları metinleri Türkçe ve İngilizce olarak 
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hazırlanıp yerlerine yerleştirilmeye 
başlandı. Yaya yönlendirme tabelalarının 
içerikleri (haritalar, 3 boyutlu görseller) 
hazırlanıp imalatlarına başlandı. İDO ve 
BUDO Bursa çıkışları ile Yeşil ve Mura-
diye Külliyeleri’ne yerleştirilecek turizm 
danışma ofislerinin projeleri Bursa Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafın-
dan onaylandı.

UNESCO’nun Dünya Mirası Konvansiyo-
nu’nun temel amaçlarından biri de dünya 
mirası olarak görülen varlıkların bulun-
duğu yerde toplum bilincini artırmak 
ve yerel halkın bu süreçlere katılımını 
teşvik etmek. Siz bu doğrultuda neler 
yapıyorsunuz? 
Kentimize değer katan çalışmala-
rın sürekliliğinin sağlanması, bundan 
sonraki süreçte neler yapılacağı ile ilgili 
görüşlerin değerlendirilmesi ve bir yol 
haritası çizilerek yerel bir yönetmelik 
oluşturulması hedefiyle, Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Birliği ile 41 sivil toplum 
örgütünün katılımıyla ‘Hanlar Bölgesi 
temalı UNESCO Buluşmaları’ toplantı-
ları yapıyoruz. Söz konusu toplantıların 
bundan sonraki aşamalarını külliyeler ve 
Cumalıkızık temalı olarak gerçekleştiril-
mesini öngörüyoruz. Ayrıca Dünya Mirası 
bilincinin erken yaşlarda edinilmesi 
gerektiğini düşündüğümüz için, okullarda 
sömestr tatilinden sonra UNESCO Dünya 
Mirası genç koruyucusu Patrimonito’yu 
da kullanarak konferanslar vererek veya 
geziler eşliğinde bir dizi eğitim seferber-
liğine başlıyoruz. Yine Bursa’mıza ka-

zandırdığımız müzelerimizde de UNESCO 
Dünya Mirası’nın anlatıldığı köşelerin dü-
zenlenmesine ve rehberlerin bu konuda 
bilinçlendirme çalışmaları yapmalarına 
başlıyoruz. 

Koruma altına alınan alanların erişile-
bilirliğini arttırmak adına toplu taşıma, 
yayalaştırma vb projeleriniz var mı? Bu 
alanlarda araç trafiğinin tamamen ya da 
kısmen kısıtlanması söz konusu olacak 
mı? Bütünlüğü sağlamak bakımından 
alanlar arasında bir ulaşım aksı planla-
nıyor mu? 
Bilindiği gibi Dünya Miras alanlarımızın 
çoğunluğu tarihi merkezimiz içerisinde 
yer almakta olup, halihazırda yaşayan 
mahallelerimiz ve çarşımızı kapsayan 
alanlar toplu taşıma anlamında birbirle-
riyle bağlantılıdır. Kent merkeziyle Cuma-
lıkızık Köyü de BursaRay’ın Kestel hattı 
sayesinde birbirine oldukça yakınlaşmış 
durumdadır. Ancak mevcut durumun 
yerli ve yabancı ziyaretçilerin daha kolay 
adapte olabilecekleri şekilde sunulması 
gerekmektedir. Ulaşım aksından ziyade 
geliştireceğimiz bir harita ve uygulama 
ile rotalar oluşturulmasını hedeflemek-
teyiz. Bu sayede alanları gezmek için ne 
kadar bir zamana ihtiyacın olduğu, hangi 
vasıtalarla ulaşımın sağlanacağı gibi 
verilere vatandaşlarımızın ve ziyaretçi-
lerimizin kolayca erişmelerini sağlamayı 
hedefliyoruz. Etkilenme alanları yani 
tampon bölgeler, Dünya Miras alanlarını 
koruma ilkelerine göre korunması ve 
yaşatılması beklenen alanlardır.

Bursa’da UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne giren alanlara baktığımızda; Hanlar 
Bölgesi, Orhangazi, Hüdavendigar, 
Yıldırım, Yeşil, Muradiye külliyeleri ve 
Cumalıkızık Köyü olmak üzere bu 6 nok-
tayı birleştirdiğimizde neredeyse Bursa 
merkezin tamamı listeye alınmış demek. 
Dünya Mirası ilan edilen yerlerde, be-
lediyeler diledikleri gibi imar değişikliği 
yapamıyorlar. Çünkü bu kültürel varlık-
ların çevresinde değişime neden olan 

imar faaliyetlerini uluslararası denetime 
açmak zorundalar. Bursa’da bu kadar 
geniş bir alandaki imar hareketlerinin 
UNESCO denetimine tabi olmasının 
zaman içerisinde sıkıntı yaratacağını 
düşünüyor musunuz? 
Dünya Miras Listesi’ne giren tüm alanla-
rımız koruma amaçlı imar planları kapsa-
mında olup, ulusal mevzuatımız çerçe-
vesinde zaten koruma altındadır. Söz 
konusu alanlardaki proje ve uygulamalar 
ile ilgili işlemler Bursa Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu denetiminde yürü-
tülmektedir. Bu bağlamda ulusal olarak 
bu alanları şimdiye kadar koruma amaçlı 
imar planlarımızla, bundan sonra da yine 
imar planlarımız ve yönetim planımız 
çerçevesinde korumakta olduğumuz ve 
koruyacağımız bilindiği için UNESCO 
Dünya Miras Listesi’ne girebildik. Ne 
var ki, alanlardaki her türlü proje Bursa 
Alan Başkanlığı tarafından raporlanacak 
olup ayrıca haberli ya da habersiz olarak 
uluslararası denetçiler tarafından yapılan 
ziyaretler de rapor olarak UNESCO’ya 
sunulacaktır. Tarihi kent merkezindeki en 
önemli değer, kültürel mirasımız olduğu 
için buna zarar verebilecek herhangi bir 
proje zaten yapılmayacağı için UNES-
CO’nun denetiminin bizler için bir sıkıntı 
oluşturmayacağı düşüncesindeyiz.

Bursa’nın değerleriyle ilgili çalışmala-
rın İznik ve Uludağ gibi bölgelerle de 
süreceğini açıklamıştınız. İznik’in geçici 
listeye girdiğini biliyoruz, Uludağ’ın 
Dünya Miras Listesi’ne girmesi için bir 
adım atıldı mı? 
Uludağ da doğal kategoride değerlendi-
rilecek bir alan olup, kültürel alanlardan 
farklı olarak çalışmaları yürütülecektir. 
İznik ile ilgili çalışmalara ise bakanlık ile 
koordineli olarak başlandı.

Bursa’da Dünya Mirası Listesi’ne gire-
bilecek başka kültürel varlıklar da var 
mı sizce? Varsa onlar için de listeye 
başvuru yapılacak mı, mesela Arkeopark 
gibi… 

Haber         Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
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Uludağ, Arkeopark ve longoz ormanla-
rı gibi kültürel ve doğal değerlerimizin 
UNESCO listesine girmesi gündemimiz-
de, hepsiyle ilgili çalışıyoruz. Öte yandan 
Bursa’nın Dünya Miras unvanını taşıması, 
kentimize gelen tüm ziyaretçilerin diğer 
tarihi alanlarımız hakkında da bilgi sahibi 
olmaları için en büyük şansımız.

İznik’te bulunan batık bazilikayı sualtı 
müzesi yapacağınızı açıklamıştınız, bu 
işin takvimi nedir? Bu proje için UNES-
CO’dan mali ve teknik destek alınabilir 
mi?  
İznik’in Büyükşehir Belediyesi bünyesine 
dâhil olmasının ardından bölgeyi karadan 
olduğu kadar havadan da taradık ve söz 
konusu bazilika ilk kez hava fotoğrafı ile 
keşfedildi. Hıristiyan dünyası açısından 
büyük önem taşıyan, İznik’e biz de büyük 
önem veriyoruz. Bölgenin inanç ve kültür 
turizmine kazandırılması için yaptığımız 
çalışmalar sırasında ortaya çıkan göl-
deki bazilikanın, bu konuda otorite olan 
Amerika Arkeoloji Enstitüsü tarafından 
2014’ün en önemli 10 keşfi arasında gös-
terilmesi çalışmalarımızı da taçlandırmış 
oldu. Göl içinde yapılacak çevre düzen-
lemeleri ile burayı sualtı müzesi olarak 
Bursa’ya kazandırmayı hedefleniyoruz. 
Tüm çalışmalarımızda olduğu gibi burada 
da Uludağ Üniversitesi ve Kültür Bakan-
lığı başta olmak üzere alanında uzman 
akademisyenlerle çalışacağız. İznik Ge-
çici Dünya Miras Listesi’nde bulunduğu 
için de ihtiyaç duyduğumuz anda teknik 
destek talebinde bulunabiliriz. Batık ba-
zilikanın nasıl değerlendirileceği ile ilgili 
olarak da arkadaşlarımız çalışıyor.

Bursa’nın en eski ve en yoğun tarihsel 
kalıntılarla dolu yerleşim yerlerinden 
biri de Gölyazı. Oradaki kültürel hazineyi 
günışığına çıkarmak için herhangi bir 
düşünceniz var mı?  
Evet Uluabat Eko-Turizm projesi ile 
Gölyazı ve Arkeopark’ı kapsayan projeyi 
gerçekleştirmeyi istiyoruz. Gölyazı, Bur-
sa’nın en önemli değerlerinden. Gölya-

zı’yı da tüm doğal güzellikleriyle kalkın-
dıracak çalışmalarımızı planlıyoruz. Tüm 
bunlar Bursa’nın turizmini canlandıracak. 
Ancak mevcut durumda Gölyazı, UNES-
CO’nun Geçici Dünya Miras Listesi’nde 
bulunmadığı için teknik destek de dahil 
olmak üzere UNESCO bağlamındaki her-
hangi bir uluslararası desteğe başvuru 
hakkımız bulunmuyor. Ancak bu durum, 
burayla ilgili çalışmalarımızı aksatan bir 
durum değil.

Dünya Mirası Listesi’ne giren külliyeler-
de, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde 
ne gibi çalışmalar yapılıyor?  
I. Murad Külliyesi, Yeşil Külliye, Yıldırım 
Külliyesi ve Muradiye Külliyesi çevre 
düzenleme projeleri ve uygulamaları ta-
mamlandı. Yeşil İmareti basit bakım ona-
rımı, Cık Cık Hamamı proje ve uygulaması 
yapıldı. Kütahya Han proje ve uygulaması, 
Bali Bey Hanı yürüyen merdiven projesi, 
Tophane Parkı düzenleme projesi, İvaz 
Paşa Çarşısı projeleri, Emir Han ve İpek 
Han’ın projeleri Ertuğrul Bey Meydanı 
kafesi, Cumhuriyet Caddesi cephe sağ-
lıklaştırma ve yayalaştırma çalışmaları 
tamamlandı. Muradiye Külliyesi Türbeleri 
uygulama işi ve Muradiye Medresesi’nin 
proje çalışmaları ise devam ediyor. Kapalı 
Çarşı üst örtü ve cephe sağlıklaştırma 
projesi, Gelinlikçiler Sahaflar Çarşısı 
cephe sağlıklaştırma zemin düzenleme 
ve çatı örtüsü projesi sürüyor.  Ayrıca 
Cumalıkızık’ta 18-19 numaralı sivil mimar-
lık örneği yapılar, 2813 Ada 8 parseldeki 
yapının ve muhtarlık binasının ilave yapı 
ve tadilat projeleri devam ediyor.

Bursa’da yapılan restorasyonlara yönelik 
eleştiriler de oldu. Örneğin restoras-
yonlarda Urfa Taşı gibi Bursa’nın doğal 
kaynaklarını yansıtmayan malzemeler 
kullanıldığı söylendi. Ne diyorsunuz bu 
eleştirilere? 
Yapıların koruma kullanma dengesi 
içerisinde restorasyonu esastır. Bu 
bağlamda günümüz koşullarını da göz 
önüne alarak optimum düzeyde işlev-

lendirmelerimizi yapıyor, kamuya mâl 
olmalarını sağlayarak bu yapıların atıl 
kalmalarını engellemeye çalışıyoruz. 
İhalelere Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi 
kurumların belirlediği, tariflediği pozlar 
ile çıkılmaktadır. Bu doğrultuda mevzuat 
gereği, zaten belirlenmiş ve tarif edil-
miş malzemelere en düşük fiyatı veren 
yükleniciler ile yola çıkılmaktadır. Bu 
kapsamda uygulama esnasında malzeme 
değiştirme gibi bir husus söz konusu 
değildir. En önemli kurallardan biri şudur, 
restore edilen tescilli bir yapı, sıvasına 
kadar özgün malzeme ve tekniğinde ya-
pılır. Restorasyonlar sadece bizim değil, 
Anıtlar Kurulu ve başka kurumların da 
kontrolünde gerçekleştiği için herhangi 
bir sorun yaşanmamaktadır. Kapalı Çarşı, 
Ulucami, Muradiye türbeleri ve surlarda 
da Bursa’nın doğal kaynaklarını yansıtan 
traverten kullanılmıştır.

Dünya Mirası Listesine girdikten sonra 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Bursa’ya 
ilgisini artırdı mı? Destek varmı? 
Evet ‘Dünya Miras Alanı’ unvanını taşıyan 
bir kent olarak bakanlığın da ilgisini daha 
çok üzerimize çekmiş durumdayız. Bu 
anlamda, Bakanlık tarafından yapılacak 
ulusal bazdaki tanıtım çalışmalarında, 
kentimizin artık daha çok yer bulacağını 
söyleyebiliriz.
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tür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyesi ve başkanı oldu. 2010’da İstanbul 
Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde göreve başlayan Dostoğlu’nun yurtiçin-
de ve yurtdışında yayımlanmış pek çok makalesi, bildirisi, kitapları bulunmakta. 
Çeşitli araştırma projelerinde ve mimari projelerde yürütücülük yapan Dostoğlu, 
Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriş sürecinde Bursa Alan Başkanı 
olarak görev aldı.

Bursa Alan Yönetimi bir yol haritası ha-
zırladı. Bursa Tarihi Alanlarının uluslara-
rası normlara uygun olarak korunmasına 
yönelik yıllık eylem planı neleri içeriyor?  
Bursa’nın UNESCO Dünya Miras Liste-
si’ne girebilmesi için güçlü bir anafikir 
olması gerekiyordu. Biz Bursa için baş-
vurumuzu yaparken, kentin Osmanlı’nın 
ilk başkenti olduğu dönemde başa geçen 
her bir sultanın Bizans kalesi dışında 
kendi adıyla anılan bir külliye yaptırması, 
bu külliyelerin çevresinde mahallelerin 
oluşması ve bu kentleşme modeli içinde 
kırsal alanla ilişkiler temasından yola çık-
tık. Bursa 6 alanıyla listeye girdi.  Yıllık 
eylem planımızda bu alanların korunması 
ve kullanılması ile ilgili düzenlemeler ön-
görülüyor. Bursa UNESCO yayınlarında 
yeralmaya ve dünyada tanınmaya baş-
ladı. Buna bağlı olarak büyük bir turizm 
patlaması bekleniyor. Bu durum, esnaf 
açısından da önemli bir katkı sağlayacak, 
ancak özellikle Cumalıkızık gibi kırsal 
alanlarda koruma-kullanma dengesi 
önemli. Çok turist gelince bu alanların 
özelliği kalmayabilir, oranın halkıyla 
yaşaması önemli. Örneğin Cumalıkızık 

gibi küçük bir yerleşmeye aynı anda 20 
turist otobüsünün gelmemesi gerek. Bü-
tün bunlar gözetilerek birtakım tedbirler 
öngörülüyor. Otoparkların düzenlenmesi 
gibi öneriler ele alınıyor, ancak alanlar 
arasında farklılıklar var. Örneğin Hanlar 
bölgesine daha çok insan çekmenin yol-
larını arıyoruz, ama Cumalıkızık 700 yıllık 
bir Osmanlı köyü olarak zaten çok ilgi 
çektiğinden orada da turist akışını kontrol 
altında tutmak için tedbirler düşünülüyor. 
Külliyelerin ve bunların çevresinin önü-
müzdeki sürece hazırlanması yönünden 
konu değerlendiriliyor. Hemen hepsin-
de anıtsal binaların restore edildiğini 
biliyoruz. Örneğin, Yeşil’de Yeşil Türbe 

ve Cami restore edildi, halen müze olarak 
kullanılan eski medresenin restorasyo-
nu başlıyor. Muradiye’de Cami restore 
edildi, türbelerde restorasyon devam 
ediyor, daha önce sağlık merkezi olarak 
kullanılan medrese ile ilgili restorasyon 
başlıyor. Birde halkın eğitimi konusu var. 
Gençlerin ve çocukların eğitilmesi en bü-
yük hedeflerimizden biri. Bu amaçla Milli 
Eğitim’e başvuru yaptık, kültürel mirasın 
korunması ve UNESCO süreçleri hak-
kında bir farkındalık yaratmak, bilinçlen-
dirmek için okullarda eğitim çalışmaları 
yapacağız. Öte yandan esnafla toplantılar 
yapıyoruz, onları da bilgilendiriyor,  dü-
şüncelerini alıyoruz.

Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne girmesinin ardından yaptığınız bir 
açıklamada; “eğer bu yıl Bursa listeye 
giremeseydi ancak 53 yıl sonra tekrar 
başvuru yapılabilecekti” demişsiniz. 
Açıklar mısınız neden? 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmek 
için önce Geçici Liste’ye giriyorsu-
nuz. Şu an Türkiye’nin UNESCO Geçici 
Listesi’nde 52 alanı var. Bir ülke her yıl 

Haber         Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
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sadece bir kültürel, bir de doğal var-
lıkla UNESCO Dünya Miras Listesi’ne 
başvurabiliyor. Bakanlık bunu sıraya 
sokuyor. Bu sıralama biraz da dosyanın 
hazır olmasına bağlı bir konu. Bu neden-
le, Geçici Liste’de bulunan 52 alandan 
sonra 53. alan olarak Bursa’nın yeniden 
başvurabileceği bize aktarılmıştı. Bursa 
2000 yılında Erdoğan Bilenser dönemin-
de “Cumalıkızık ve Hanlar Bölgesi” ile ge-
çici listeye girmişti, 2009 yılından sonra 
Recep Altepe döneminde bu konuya ivme 
kazandırıldı, bu iş için 2014 yılı hedef 
olarak koyulmuştu ve hedefe ulaşıldı. 
Türkiye 2015 yılında Diyarbakır ve Efes 
ile başvuru yapacak.

Bursa Alan Başkanlığı’nın hazırladığı 
yönetim planı Bursa´da ki tarihi alanla-
rın korunması anlamında UNESCO´ya 
verilmiş bir taahhüt niteliği taşıyor. 
Bursa’da bu tarihi alanların korunması 
yönünde gereken çalışmaların layıkıyla 
yapılacağına güveniyor musunuz? Çün-
kü; koruma-yaşatma-dönüştürme adına 
atılan adımlar her zaman doğru olma-
yabiliyor. 600 yıldır yaşayan Kiremitçi 
Mahallesi’nin yerine “kentsel dönüşüm” 
adı altında inşa edilen Doğanbey TOKİ 
gibi kötü örneklerimiz de var. Dünya 
Mirası Listesi’nde olmak tarihi alanlar-
daki imar hareketleri konusunda siyasi 
baskıların etkili olamayacağının garantisi 
olabilir mi? 
UNESCO Dünya Miras Listesi’ne giren 
tarihi alanlarımızın korunması yönündeki 
çalışmaların layıkıyla yapılacağını dü-
şünüyorum. Bu alanları olumsuz olarak 
etkileyebilecek büyük ölçekli gelişmeler, 
Alan Başkanlığı tarafından raporlan-
mak durumunda. Zaten bu tür sorunlar 
UNESCO uzmanlarının rutin ziyaretle-
rinde gözlemlenerek Bursa için olumsuz 
sonuçlara yol açabilir. Doğanbey Bursa 
için yanlış bir karar oldu. Kent merkezin-
de bu kadar yüksek yapılar olması, üste-
lik de tarihi bölgenin hemen kuzeyinde 
yer alması doğru değil. Sadece kentsel 

imaj açısından değil, orada yaşayan 
insanlar açısından da sorunlu. Bölge-
de yapılan anket ve mülakatlar, orada 
yaşayanların mutlu olmadıklarını, bir-
çok sorunla karşılaştıklarını gösteriyor. 
UNESCO aşamasından sonra Bursa’da 
başa geçecek yerel yöneticilerin tarihi 
bölgeleri olumsuz etkileyecek gelişmeler 
konusunda daha dikkatli davranacağını 
düşünüyorum. Elbette gelecekte asla bir 
problem olmaz diye bir garanti veremem. 
Kanunlar, yönetmelikler var, ama bir de 
bunları uygulayan kişiler var. İnsan faktö-
rü önemli, ancak ben Bursa’nın yöneti-
cileriyle, esnafıyla, üniversite ve diğer 
kurumlarıyla bu konuya gereken önemi 
göstereceğini düşünüyorum.

Bursa’daki kültür ve tabiat varlıklarının 
genel durumu nedir, Bursa’da UNESCO 
Dünya Mirası Listesine önerilmesi gere-
ken başka varlıklar var mı sizce? 
Evet İznik var ve şu an Geçici Liste’ye 
girdi zaten. Ayrıca Trilye olabilir diye 
düşünüyorum.

Bursa’da tarihi yapılara yönelik pek 
çok restorasyon çalışması yapıldı ve 
bu yapılara birtakım yeni fonksiyonlar 
kazandırıldı. Bu konuda eleştiriler de 
oldu. Mesela Tarihi Çarşı’da restoras-
yon çalışmalarının oradaki tarihi dokuyu 
bozduğu, Bursa’daki bazı restorasyon-
larda Urfa Taşı gibi Bursa’nın doğal 
kaynaklarını yansıtmayan malzemelerin 
kullanıldığı eleştirileri oldu. Siz ne düşü-
nüyorsunuz?  
En önemli kurallardan biri şudur. Resto-
re edilen tescilli bir yapı, sıvasına kadar 
özgün malzeme ve tekniğinde yapılır. O 
binaya zarar vermeyecek şekilde resto-
rasyon yapılması lazım ama tescilli ol-
mayan yapılarda daha esnek olunabiliyor. 
Örneğin, Kapalı Çarşı ve oradaki dükkan-
lar tescilli değil, sadece tescilli bitişiği 
oldukları için Koruma Kurulu’na başvu-
rulmuş ve Kurul’da onaylanan projesi 
doğrultusunda uygulaması gerçekleştiril-
miştir. Ayrıca, Kapalı Çarşı’da Bursa’nın 

yerel taşlarından biri olan traverten kulla-
nılmıştır. Restorasyonlarda veya özel-
likli alanlarda kullanılacak malzemeler 
elbette Kurul’dan geçerek onaylanıyor. 
Bölge tescilli bitişiği olduğu için Kapalı 
Çarşı’daki dükkanların kendileri tescilli 
olmasa da proje Kurul’a iletilmiş, Kurul 
da bu şekilde onaylamış. Örneğin, aynı 
şekilde Uzun Çarşı’yı da sorgulayabiliriz, 
oraya da metal bir üst örtü yapıldı. Ben 
o zaman Kurul’daydım. Uzun Çarşı’daki 
dükkanlarda ahşap kepenkler kullanılma-
sı, bu kepenklerin gerektiğinde gölgelik 
olarak da açılması, üst örtünün yapılma-
ması gibi farklı alternatifler de tartışıldı. 
Ancak, Kurul’a sunulan belgelerde bu 
alanın üstünün eskiden kapalı olduğu ve 
yangında yandığı anlaşıldı. Elimizde eski 
üst örtüyle ilgili detaylı belgeler olmadığı 
için yeni üst örtünün mevcut dokuyla 
yarışmayacak, acil durumlarda alana 
müdahale edilmesini engellemeyecek,  
alttaki binaları strüktürel olarak zorlama-
yacak, alana doğal hava ve ışık alınmasını 
sağlayacak, çağdaş, dinamik bir form 
olarak ele alınması kabul gördü.

Bu süreçte Kurum ve Oda’ların görüş-
leri alındı mı? Alan Yönetimi’nin gerçek 
anlamda katılımcı olduğunu düşünüyor 
musunuz? 
Evet, ben katılımcı olduğunu düşünüyo-
rum. Yönetim planı çok çeşitli paydaşla-
rın görüşleriyle ortaya çıktı. Üniversitele-
rin, Akademik Odaların görüşleri alındı. 
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Atilla Ege 
Dünya Mirası Gezginleri Derneği Başkanı

Önce Dünya Mirası Gezginleri Derneği’ni 
tanıyalım mı? Ne iş yapar bu dernek? 
Derneğimiz Türkiye’deki değerli kültü-
rel miraslarımızın korunması, gelecek 
kuşaklara taşınması ve bu değerlerimizin 
UNESCO aracılığı ile dünyaya tanıtılma-
sını amaçlamaktadır. Böylece bize miras 
kalan bu değerler hem korunacak ve hem 
de ülkemize turist getirerek refah seviye-
mizi yükseltecektir.

UNESCO kültür miraslarını geziyorsu-
nuz ve Dünya Mirası listesine girmenin 
o yerlere ve bölgeye katkılarını inceli-
yorsunuz. Bugün itibariyle dünyada 161 
ülkede toplam 1007 kültür mirası var ve 
siz bunlardan 748 tanesini gördünüz. Bu 
bir rekor denemesi mi aynı zamanda? 
Aslında bir rekor denemesi diye baş-
lamadı. Daha çok yer görerek orada 
yapılanları gözlemek ve bu bilgileri Türki-
ye’mizde uygulayarak daha olumlu adım-
lar atmak amacı taşıyordu. Fakat Dünya 
Mirası gezginlerine bakınca listenin 
içinde hiçbir Türk’ün olamaması sanki 
Türklerin kültürel değerlere önem ver-
memesi gibi algılanabilirdi. Önce bu ilk 

25 kişilik listeye girmek için başladığımız 
çaba sonra “birincilik neden olmasın”a 
dönüştü. Şimdi eşim bayanlarda birinci 
sırada ben de listenin 3. sırasındayım, bu 
bize gurur veriyor.

Dünya Mirası Listesi’ne girmenin önemi 
nedir bu durum sözkonusu bölgeye ne 
kazandırır? Siz yaptığınız incelemelerde 
neler tesbit ettiniz? 
Dünya Mirası Listesi’ne girmek önce yöre 
halkına dünyanın en şerefli listesinde 
yer almanın gururunu veriyor. Sonra bu 
gururla yöre halkı bu değere gözü gibi 
bakıyor ve sahip çıkıyor. Bunun sonucun-
da bu kültürel değerler gelecek nesillere 
aktarılabiliyor. Sizler bunun aksi örnek-

lerine çok şahit olmuşsunuzdur. Çok 
değerli bir tarihi kalıntının taşları evlerin 
yapımında kullanılmış veya bu değer 
bilinmediği için yok pahasına el değiştir-
miştir. Ve daha da önemlisi dünyayı gez-
mekte olan turistler genellikle UNESCO 
Dünya Miraslarını gezmekteler. Böylece 
yöreye daha çok turist gelmekte ve de 
turist para bırakmaktadır. Yöre halkının 
zenginleşmesi demektir bu.

Siz bilgi birikimlerinizi Türkiye’nin çeşit-
li illerinde konferanslar vererek paylaşı-
yorsunuz. Türkiye bu konunun öneminin 
yeterince farkında mı sizce? 
Biz bu konferanslara 14 sene önce başla-
dık. O tarihten bu tarihe çok şey değişti. 
Farkındalık çok arttı ama henüz yeterli 
değil. Bursa’da yaşayan herkes bu kentin 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde ye-
raldığını öğrenene kadar farkındalığımızı 
yeterli bulamayız.

Bursa’nın Dünya Mirası Listesi’ne girişi 
Bursa’ya neler kazandıracak? Kent alt-
yapı, üstyapı anlamında bu sürece hazır 
mı sizce? 

Haber         Bursa UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde
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Bursa’mızın listeye girmesi inanın çok 
ama çok büyük bir olay. Büyük bir başarı. 
Basta Recep Altepe’yi ve Prof. Dr. Nesli-
han Dostoğlu’nu kutlamak isterim. Bursa 
artık dünyanın en prestijli listesinde. Bu 
neler getirecek? Önce hep söylediğim 
gibi bu tarihi değerler bizden sonraki 
nesillere aktarılacak ve bunları kimse 
bozamayacak. Sonra tabi turist gelecek. 
Hem de çok. Kentimiz buna hazır mı?  
Bence şu anda tam hazır değil belki ama 
hazır olma yolunda büyük bir istek var ve 
adımlar atılıyor. En önemlisi vizyon var. 
Bundan sonrası kolay gelir. Bursa’ya ge-
len turistler her yönüyle memnun kalma-
lı. Gezme alanları ile, aldıkları bilgiler ile, 
otelleri, yemekleri, hediyelik eşyaları ile 
unutulmaz bir gezi yapmalılar. Bursa’nın 
Dünya Mirası olduğunu hatırlatacak 
hediyelik eşyalar arttırılmalıdır. Bütün 
yapılarımıza amblem kullanarak panolar 
hazırlanmalıdır.

Dünya Miras Listesi’nde yer alan Tür-
kiye’deki 13 bölgenin hepsini görmüş 
olmalısınız. Hatta bu varlıkların listeye 
giriş süreçlerini de kısmen izlemiş ol-
malısınız. Türkiye’de bu konuya yaklaşım 
ile diğer ülkelerdeki yaklaşımı kıyasla-
manızı istesem.  
Halkımız henüz sahip olduğu kültürel 
mirasın değerini bilmiyor. Mesela listeye 
girilen yerlere verilen sertifikalar hemen 
hiç kullanılmıyor. Hatta yöneticiler bu 
sertifikaları nerede ve nasıl kullanacakla-
rını bilmiyor. Bu konuda Çin, İran, İtalya 

çok ileriler. Ama bizde de olacak. 10 se-
nede geldiğimiz noktaya bakarsak ümitli 
olmamamız için sebep yok.

Dünya Mirası ilan edilen yerlerde, bele-
diyeler bu kültürel varlıkların çevresinde 
değişime neden olan imar faaliyetlerini 
uluslararası denetime açmak zorundalar. 
Türkiye’de Dünya Mirası kabul edilen 
bölgelerde bu konuda bir sorun yaşandı 
mı? İstanbul’da Tarihi Yarımada’da ve 
Edirne’de sanırım sorunlar oldu? 
İstanbul senelerdir bu sorunu yaşıyor. 
Zaman zaman sorunlar çok büyüyor. 
Yöneticilerin UNESCO’nun önerilerine 
yaklaşımları çok mesafeli. Sanki UNES-
CO İstanbul’un sorunlarını bilmiyor ve 
baltalamak istiyor gibi. Oysa hiç öyle 
değil. UNESCO bu değerin korunması İs-
tanbul siluetinin bozulmaması için uğra-
şıyor. Zaman zaman iplerin çok gerildiği 
de oldu. Halen daha bu konuda tam rahat 
değiliz. Her an “tehlike içindeki yerler 
listesi”ne alınabiliriz.  Edirne’nin sorun-
ları henüz bu büyüklükte değil diye bili-
yorum. Bursa’da bir sıkıntı yaşanacağını 
sanmıyorum. Ben hem varolan kültürel 
varlıkların korunacağına ve hem de yeni 
değerlerin kazandırılacağına inanıyorum. 
Bu konuda atılan adımlar çok güzel. Hatta 
ileride İstanbul’un trafik sorunları gibi du-
rumlardan dolayı belki turistler Bursa’ya 
daha çok yönelecekler, Bursa’ya gelip 
günübirlik İstanbul turlarına katılacaklar. 
Hele bir de İznik listeye alınırsa Bursa 
için çok muazzam gelişmeler olacak. 
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Röportaj Cengiz Bütün

Kederini de mutluluğunu da türkülere döken Anadolu insanı için, türküler başlı başına bir iletişim aracıdır. 
Üstelik de zaman sınırı tanımayan ve yüzyıllar ötesine bile aynı duyguyla ulaşabilen bir araç.Bursa 
Araştırmaları Merkezi, bir süredir somut olmayan kültürel miras çalışmaları kapsamında Bursa köylerinde 
alan araştırmaları yaparak işte o yüzyılları aşan, ninelerimizin dilinde günümüze ulaşan ninnileri, türküleri 
derleyerek geleceğe aktarıyor.

Bursa Araştırmaları Merkezi Alan Araş-
tırmaları Yürütücüsü ve Mahalli Sanatçı 
Cengiz Bütün ile türküleri ve türkülerin 
geleceğe taşıdığı Anadolu kültürünü 
konuştuk. 
“Biz asırlar öncesini türkülerle dinle-
riz” diyen Cengiz Bütün, türkülerin kent 
hafızasını canlı tutmak için çok önemli ol-
duğunu ve türküleri gelecek nesiller için 
derleyip arşivleyerek önemli bir kültür 
hizmeti verdiklerini vurguluyor.

Bursa için önemli bir kültür hizmeti veri-
yorsunuz. Çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?  
2010 yılında kurulan Bursa Araştırma-
ları Merkezi’nin, somut olmayan kültürel 
miras ile ilgili çalışmalarını yürütüyoruz. 
Biz daha çok sahada çalışmalar yapıyo-
ruz.  Her hafta yaklaşık 20-25 kişilik bir 
grupla köylere gidiyoruz. Ağırlıklı olarak 
kışın yaptığımız saha çalışmalarında 
yazın da geri dönüşleri alıyoruz. Bursa’ya 
bağlı 17 ilçenin tüm köylerini bitirmeyi 

hedefliyoruz. İlk etapta 130 köyü çalıştık 
ve sekiz başlık halinde kitaplaştırdık. 
Derlediğimiz bilgilerin yayına hazırlan-
ması aşamasında gönüllüler ve akade-
misyenlerden oluşan yaklaşık 75 kişilik 
bir ekip çalıştı. İkinci etap çalışmasına 
da başladık. İkinci etap çalışması için şu 
ana kadar 20 köye gittik. Etüt ettiğimiz 
köylerin kurulduğu günden bugüne kadar 
tarihini, kültürünü araştırıyoruz. Ben ma-
halli sanatçıyım ve uzmanlığım türküler 
üzerine. Sekiz başlık halinde topladığımız 

Röportaj: Birgül Telli Uysal

Biz asırlar öncesini
türkülerle dinleriz” 

“
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Röportaj Cengiz Bütün

çalışmada türküler, ninniler, maniler ve 
ağıtları da ayrı bir başlıkta çalıştık. 

Köylere gittiğinizde nasıl bir ilgiyle kar-
şılanıyorsunuz? 
Köylerde insanlar yaptığımız çalışmaya 
katkı koymaktan büyük mutluluk duyu-
yorlar, işi sahipleniyor aynı zamanda 
da hafızalarını yoklamış oluyorlar. Saha 
çalışmalarında giyim kuşamdan yemeğe, 
masaldan halk oyunlarına varana dek her 
türlü kültür öğesini derledik. Derlemeye 
de devam ediyoruz. Türkülerle birlikte 
ninniler de var örneğin. Bir ninni albü-
mü de çıkarttık. Albümde ninni söyleyen 
anne ya da ninelerin niyetlerini görü-
yoruz. Çocuklarıyla ilgili temennilerini 
ninnilere aktarıyorlar. Kızsa allı duvaklı 
gelin, erkekse asker yapıyorlar.  
 
Proje kapsamında yaklaşık kaç türkü 
derlediniz ve bu derlemelerle nasıl bir 
çalışma ortaya çıktı? 
Bu proje kapsamında “Uludağ’ın Ete-
ğinden Türküler” isimli 3 CD çıkarttık. 
TRT arşivinde 62 türkü kayıtlıyken bizim 
derlediğimiz türkülerle 100’ü geçti. 
Derlenen türkülerin hepsinin notalarını 
yazarak kitaba koyduk. Türkü araştırma-
ları denilince ilk akla gelen isim olan Yü-
cel Paşmakçı, İTÜ’den Süleyman Şenel, 

Mimar Sinan Üniversitesi Etno Müzikoloji 
Bölümü’nden Nihan Tahtaişleyen, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Devlet Konserva-
tuarı’ndan Özlem Elitaş, Ege Üniversite-
si’nden Hale Yamaner ve Kültür Bakan-
lığı’ndan Mehmet Öcal gibi birçok üstat 
ve hoca çalışmaya katkı koydu. Nota 
yazımına kadar emek harcadılar. Benzer 
çalışmaları Cumhuriyet öncesi Darul 
Elhan Kurumu yapmış. Bir de Muzaf-
fer Sarısözen Hoca’nın çalışmaları var. 
Bunlar haricinde bugüne kadar yapılmış 
böyle bir çalışma yok. 

Bir uzman olarak Bursa Halk Müziği’ni 
nasıl değerlendirirsiniz?  
Bursa’nın zengin kültürü müziğine de 
yansımış. Örneğin gurbet dizisi şeklinde 
uzun havalar var. Usullüler ise genelde 
dokuz zamanlı. Metronomu Ege’ye göre 
hızlı bazı oyunlu dokuz sekiz türkülerimiz 
kırık zeybek olarak anılır. Mesela der-
lediğimiz türkülerin yüzde 90’ı kadınla-
rın bakırla oynadıkları oyunlu türküler. 
Onlarda da yine aksak ve dokuz sekizlik 
dediğimiz ritimler ön planda. Bu arada 
gördük ki kadınlar türküleri daha iyi 
muhafaza etmişler. Dikkatimizi çeken 
bir unsur da köylerde ezgiler değişiyor 
ama oyunlar aynı kalıyor. Aynı oyunlar 
farklı ezgilere uyarlanmış. Çalgı olarak da 

ağırlıklı davul zurna kullanılıyor. Önceki 
yıllarda klasik enstrümanlar kullanılırdı. 
Bu enstrümanlar usta çırak ilişkisiyle 
öğretiliyordu. Şehre göçten sonra da halk 
müziği ağırlıklı olarak bağlamayla icra 
edilir oldu.  

Türkülerin kültürümüz içerisindeki yerini 
ve önemini değerlendirir misiniz? 
Köy halkı bugüne kadar yolda giderken, 
tarlada çalışırken, evde yemek yaparken 
hep türküleri mırıldanmış. Türkülerde 
sosyal yaşamla ilgili farklı farklı izler gö-
rüyoruz. Dert, tasa, mutluluk ne yaşanı-
yorsa türkülere dökülmüş. Türküler bizim 
ortak değerimizdir. En iyi iletişim aracıdır 
aynı zamanda. Biz asırlar öncesini türkü-
lerle dinleriz. Özümüzü türkülerle öğre-
nir ve benimseriz. Bir kültür öğesi olarak 
türküler kent hafızasını canlı tutmak için 
çok önemlidir. 

Sizce ülkemizde kültürel mirasın akta-
rımıyla ilgili yeterince özen gösteriliyor 
mu?  
Kültürel mirasın korunması gelecek 
nesillere aktarılması konusunda bugüne 
kadar çok da iyi bir sınav verdiğimizi dü-
şünmüyorum. Kültür öğelerinden türkü-
leri düşünelim. Konservatuarlarda eğitim 
gören birçok arkadaşımız var. Onlar dahi 
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okudukları bölümü tam anlayabilmiş de-
ğiller. Konservatuar kelime anlamı olarak 
da muhafaza eden koruyan demektir. Bir 
sanat dalının öncelikle korunması ekol 
haline gelmesi gerekmektedir. Geçmişle 
gelecek arasında köprü oluşturmadan 
sanatı geliştiremeyiz. Batı müziğinde 
önemli isimler dünyaca ün kazanmıştır. 
Bugün Beethoven’ı tanımayan yok. Bu 
biraz da onların eserlerine sahip çıkıl-
ması ve nesiller boyunca aktarılmasıyla 
ilgilidir. Biz ekip olarak önemli bir kültür 
hizmeti verdik. Türkülerin geri dönüşü-
münü sağladık aynı zamanda gelecek 
nesiller için arşivledik.  

Alan çalışmaları sonrasında kitap ve 
CD dışında ‘Harman Yeri Gecesi’ gibi 
etkinlikler de oldu. Biraz bunlardan da 
bahsedebilir misiniz?  
Bursa’ya bağlı 17 ilçenin her birinden 
bir köy seçtik ve o köylerden nineleri 
getirdik. Ninelerle birlikte çalıştığı-
mız konu başlıklarını sahneye döktük.  
“Harman Yeri Gecesi” dediğimiz etkin-
liklerde doğumdan ölüme kadar insan 
yaşamını sahneledik. Ölüme kadar olan 
tüm ritüelleri sahneye aktardık. Doğan 
çocuğa isim konulmasından, sünnete, 
düğüne hatta cenazeye kadar her etkinlik 
sahnelendi. Biz yürüttüğümüz proje 

içerisinde yaptığımız bu çalışmalara ara 
ürün diyoruz. Önceliğimiz kültürel mirası 
ortaya çıkartıp arşivlemek. Bunu yapar-
ken böyle etkinliklerle de projeyi renklen-
diriyoruz. Çıkarttığımız türkü CD’leri ve 
‘Bu Toprağın Renkleri’ isimli kitap da ara 
ürünlerimizden. Bir de bunların yanında 
‘Ninelerden Ninniler’ CD’si çıkarttık. 

Yeni projelerinizden de bahseder misi-
niz?  
Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
deki Bursa Araştırmaları Merkezi adeta 
bir yayınevi gibi hizmet veriyor. İki yüzü 
aşkın konu var projelendirilecek olan. 
Köylerde yaptığımız çalışmalar da devam 
ediyor. Bunun yanında Merinos Fabri-
kası’yla ilgili de bir çalışma hazırlıyoruz. 
Fabrika çalışanlarının da yer aldığı bir 
yayın olacak. Bir de Gezek kültürünü 
çalışıyoruz. Kaç tane Gezek Grubu varsa 
hepsiyle görüştük. Gezek kültürüyle ilgili 
yazılı yayının yanı sıra CD de planlanıyor. 

Siz mahalli sanatçı olarak bu çalışmalar 
haricinde bireysel olarak da kent kültü-
rüne katkı sağlıyorsunuz. Kendinizden 
de biraz bahseder misiniz?  
1971 yılında Keles’e bağlı Menteşe Kö-
yü’nde dünyaya geldim. Köyde o dönem-
lerde çok önemli bir örgütlenme olan 

‘Delikanlı Teşkilatı’nda yetiştim. ‘Delikanlı 
Teşkilatı’nda toplanır türkü söylerdik. 
Türkülere zilli maşa, kaşık, darbuka 
gibi ritim aletleri eşlik ederdi. Bursa’ya 
gelince boş zamanlarımı bağlama çalarak 
geçirdim. Koreli lakaplı Halil İbrahim Kah-
rıman’dan etkilendim ve keman çalmaya 
da başladım. Sonrasında Büyükşehir 
Belediyesi’nden Yücel Paşmakçı Hoca 
ile tanıştım. Yücel Paşmakçı Hoca ile 
tanışmam dönüm noktam diyebilirim. 
Hocayla tanıştıktan sonra konservatuarda 
4 yıl eğitim aldım. Bursa köylerinde bah-
settiğim gibi ‘Delikanlı Teşkilatları’ vardı. 
Gençlerin hünerlerinin ortaya çıkmasında 
önemli rol oynayan bir oluşumdu. Usta 
çırak ilişkisiyle yeteneğinize göre şekil-
lenirdiniz. Kültürün aktarımı açısından 
da önemliydi. Sonrasında yoğun göçler 
başlayınca bu ilişkiler sona erdi. Ben 
en başta çocuklarıma tüm müzik bilgimi 
aktardım. Üç çocuğum var ikisi müzikle 
ilgileniyor. Birisi Uludağ Üniversitesi 
Müzik Bölümü’nde birisi de Zeki Müren 
Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğrenci. Bunun 
yanında çok fazla eser derleyip, birçok 
müzisyen de yetiştirdim. Her zaman 
müzik ve kültürle iç içe oldum. 
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Uğur Yılmaz

Çalgıcı Mektebi Türkiye’nin 
Harlem Globetrotters’ı olabilir
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Haber     Çalgıcı Mektebi

Türkiye etnik mozağinin belki de en renkli taşlarından olan 
Romanlar, bir süredir Bursa’da farklı bir heyecanı yaşıyorlar. 
Yıllarca hep arka plana itilen Romanlar, 2010 yılından 
itibaren Bursa’da yeni bir projeyle gündeme geldiler. Bursa 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalgıcı Mektebi 
ve Roman Orkestrası gerek Roman toplumu için gerekse tüm 
müzikseverler için yeni bir heyecan oldu.

Roman çocuklarının okullu olarak müziği 
öğrenmesi amacıyla Kamberler’de ku-
rulan Çalgıcı Mektebi’nin hedefi büyük.  
Proje Yürütücüsü Murat Çoşkun, resmen 
2010’da açılan ancak düzenli eğitime 
2013-14 yılında 75 öğrenci ile başla-
yan Çalgıcı Mektebi’nin hedefini, “Türk 
müziğini dünyaya tanıtmayla ilgili bir ekip 
oluşturmaya çalıştık. Çıkış noktamız bu. 
ABD’deki Harlem (Globetrotters) grubu 
gibi. Türkiye’de bu anlamda Bursa’nın 
öncülük yapmasını istedik. Türk müziği-
ni dünyaya tanıtmak istedik” sözleriyle 
açıklıyor.

Çoşkun’la Kamberler’deki Çalgıcı Mek-
tebi’nde ders arasında yaptığımız görüş-
mede kuruluş amacı, geçirilen süreç, 
hedefler ve yaşanan eksikleri konuştuk. 
Çoşkun, “Açık öğretime yönelik kurslar, 
meslek edindirme kursları, geleneksel 
Roman müzik eğitimi.  Türk Sanat Müziği 
eğitimi, diğer müzik dallarında eğitim, 
Roman halk oyunları, çalgı yapımı eğitim-

leri, tiyatro eğitimi” gibi çok sayıda prog-
ramı, 4 yıllık eğitim sürecinde öğrencilere 
vereceklerini söyledi. Çoşkun, 4 yılın 
sonundak hedefi ise şu cümlelerle anlattı: 
“Bunların içinden de en yeteneklilerin-
den, Türk müziğini dünyaya tanıtmayla 
ilgili bir ekip oluşturmaya çalıştık. Çıkış 
noktamız bu. ABD’deki Harlem grubu gibi 
Türkiye’de bu anlamda Bursa’nın öncülük 
yapmasını istedik. Türk müziğini dünyaya 
tanıtmak istedik. Böyle bir grubun oluş-
ması için eğitim şart.”

75 öğrenciden devam eden 20 öğrencinin 
kaldığını ifade eden Çoşkun, “Bazı küçük 
çocukların devamlılığını sağlayamadık. 
Daha büyük çocukları ve çalışan kesim-
leri ise akşam sınıfı olmadığı için tuta-
madık” diyor. Çoşkun, yine de karamsar 
değil. Bunu da şu sözlerle dile getiriyor: 
“Ara dönemde ilköğretim çocuklarına 
yönelik yeni kaydımız olacak. Çok isteyen 
var, ancak personel sıkıntısı ve güvenlik 
nedeniyle akşam sınıfı açılamıyor. Yine 

de diğer müzik eğitimi veren kurumlara 
göre istikrarlıyız. Önyargılara ragmen 
10 kişi başvurduysa 8’i devam ediyor. 
Örneğin, konservatuara ilk kayıtta 200 
kişi alınır yıl sonunda 16-17 kişi kalır. 
Ne kadar uçurum. Burada öyle olmadı. 
Bir de akşam sınıfı olsa Türkiye’de önek 
kurum olur. “

Bursa’nın Osmanlıya başkentlik yapmış, 
konservatuarların, ünlü bestekarların ana 
vatanı olduğun da belirten Çoşkun, “Ama 
bu köklülük sağlanamamış. Hep İstan-
bul’a taşınmış” diyerek,  Çalgıcı Mekte-
bi’nde yeniden eğitimli müzisyen yetiş-
tirmenin haklı gururunu yaşıyor. Çoşkun, 
4 yıl sonunda mezun olacak öğrencilerle 
ilgili olarak ise, “Buradan diploma alan 
kişi belediyede öncelik sahibi olacak. 
Zaten buradan çıkanlar, belediyenin ih-
tiyacını karşılamaya yetmez” diyerek, bu 
konudaki açığa vurgu yapıyor. 
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‘Bizim çocukların oyuncağı 
müzik aletleri’
Murat Çoşkun’un mezunlarının beledi-
ye bünyesinde öncelikle çalışacağını 
vurguladığı yerlerden biri de, Büyükşe-
hir Belediyesi’ne bağlı Çalgıcı Mektebi 
Roman Orkestrası. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çalgıcı 
Mektebi Roman Orkestrası Bölüm Baş-
kanı Yavuz İbiş Bıçakçı, hayata müzikle, 
oyunla ve neşeyle tutunan Romanların, 
babadan oğula, hatta dededen toru-
na mesleklerini aktarmayı başaran bir 
topluluk olduğunu vurguluyor.  Yavuz 
İbiş Bıçakçı, bu durumu, “Roman olma-
yan insanlarımızın çocukları oyuncakla 
oynarken, bizimkilerin oyuncakları müzik 
aletleri oluyor” diyerek açıklıyor. Ancak, 
durumun çok da iç açıcı olmadığını ise 
şu sözlerle kaydediyor Bıçakçı: “Roman 
kültürünün kuşaklar arası zincirinde 
müzik olgudan öte, Roman karakteri 
haline gelmiştir. Ancak, Romanların sahip 

olduğu bu karakter, yeterli işleme tabi 
tutulmadığından alt yapı heba olmaktadır. 
Bu yeteneğe sahip çocuklar üçüncü sınıf 
ortamlarda müzisyen olarak çalışmakta-
dır. Bizim çocuklar müzikle para kazan-
maya başlayınca, okuldan alınır, ardından 
evlendirilir. Zaten eğitim yok, müzikte 
nota, solfej yok. Bir de aile geçimsizliği, 
uyuşturucu, sigara, böyle hayat ziyan 
olur.”

Bursa’da yaşayan Romanları şanslı bulan 
Bıçakçı, orkestranın 2010 yılında kurul-
masını sağlayan Bursa Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Recep Altepe’ye özellikle 
teşekkür ediyor. Bıçakçı; ‘Çünkü Roman 
mahallesine yakın bir yerde büyüyen bir 
Başkana sahibiz. Bizim sorunlarımızı, 
dertlerimizi biliyor. Bizler bu ülkenin 
mozaik taşlarıyız. Bizler düne kadar 
kamu kuruluşlarına giremiyorduk. Roman 
açılımından sonra istihdam alanları açıldı’ 
diyor.

Roman Orkestrası bünyesinde 12 kişinin 
istihdam edildiğini belirten Bıçakçı, ‘Be-
lediyenin bize verdiği görevler dahilinde 
konserlere çıkıyoruz. Biz oradaki halkın 
durumuna göre şarkılar söylüyoruz. 
Huzurevine gittiğimizde oynayışlı şarkılar 
yerine onların geçmişine döndürerek 
Türk Sanat Müziği söylüyoruz. Üniver-
siteye gittiğimizde ise pop söylüyoruz” 
diyor.

Yavuz İbiş BIÇAKÇI
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Jean-Leon Gérôme, “Siyah Başıbozuk”, 1869.
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Afro Zeybekler ve 
Kocaarap Zeybek Dansı

Zeybekler için; yüzyıllar boyu sürdürülen yasa 
dışı aktif eylem adamları ya da dağları ken-
dine yurt edinen ferman dinlemez, yüreğine, 
silahına güvenerek kendilerine ve yaşadıkları 
topluma yapılan türlü haksızlıklar, zulümler-
den dolayı yönetime baş kaldıran isyancılar 
şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. Bu anlamda 
zeybeklere gözü pek, özü sözü bir, hak için, 
adalet için mücadele eden korkusuz toplum 
gönüllüleri denilebilir.

Zeybekler önceleri, ağaların beylerin kapısında 
para karşılığı koruyuculuk yapmışlardır, kapı 
altı zeybekliği olarak da bilinen bu olay, zey-
beklik tarihinin toplumsal bir gerçeklik olarak 
karşımıza çıktığını göstermektedir. Sultan II. 
Mahmut zamanında yol güvenliğini sağlamak 
amacıyla yol üstündeki kahveleri işletip bir an-
lamda kır bekçiliği de yapmışlardır. 19. yüzyılın 
ilk çeyreğinde zeybeklik tarihinin en önemli 
eylemi olan Aydın İhtilali’nde yaklaşık bin kadar 
zeybek bir araya gelerek güç birliği yaptılar. 
Atçalı kel Mehmet liderliğinde gerçekleşen bu 
eylemde Aydın vilayetinin yönetimine el konu-
larak vergi ve sosyal yaşam üzerine yaptıkları 
reformlar daha sonra Tanzimat yıllarında örnek 
alınmıştır.

Zeybekleri, zaman zaman karşı duruş ser-
gileyip, baş kaldırdığı Osmanlı Yönetimi’nin 

yanında görmekteyiz. 1877-1878 Osmanlı- Rus 
harbinde, Karadağ ve Kırım harplerinde vatan 
savunması için savaşçı kimliklerini ortaya 
koymaktan çekinmeyen zeybekler, katıldıkları 
bu savaşlarda zeybekliğe özgü tarzlar sergile-
mişlerdir.

Zeybeklerin, yüzyıllar süren tarihleri boyunca 
sosyolojik ortak özellikleri; cesur ve mücade-
leci olmaları, haksızlıklara baş kaldırmaları, her 
olayda mazlumun yanında yer almaları, yiğit, 
dürüst ve korkusuz olmalarıdır. Bu özelikleri 
ve bunun yanı sıra da Milli Mücadele yıllarında 
bağımsızlık yanlısı eylemleriyle Ege’de yiğitlik 
mertlik sembolü olmuşlardır. Zeybeklerin dav-

ranış biçimleri, gelenekleri, töreleri, dansları, 
giyimleri ve türküleri yaşam biçimlerinin dışa 
vurumu ve içinde bulundukları koşulların yan-
sıması olarak da değerlendirilebilir.

Zeybeklik kendi içerisinde hiyerarşik bir yapı-
lanmayla kurumlaşmıştır. Bu kurum kendileri-
nin yarattığı töre, gelenek, görenek kurallarıyla 
işlemektedir. Buna göre zeybek çetesinin 
başına “efe”, diğerlerine “kızan” denir. Efe 
kızanlar içinden en deneyimli ve yetenekli 
olanını kendine “baş kızan” seçer. Her zaman 
son kararı efe verir. Bu karara zeybekler itiraz 
edemezler. Efeden habersiz, izinsiz bir adım 
dahi atılamaz. Efe bir lider olarak daima en 
önde yürür. Bu örgütlü yapı bir töre şeklinde 
korunagelmiştir. Kızanlar efelerine korkudan 
değil, büyük bir inançtan ve bağlılıktan dolayı 
karşı çıkamazlar. Çünkü onlar bir tür kardeşlik 
kurumunun üyeleriydi... Zaman zaman kendi-
lerini takip eden kolluk kuvvetlerini yanıltmak 
için muavin çeteler de kurmuşlardı. Bu muavin 
çeteler efeleriyle birlikte hareket eden zeybek-
lik kurumunun bir uzantısı olarak görülmekte-
dir. Muavin çeteleri ilk uygulayan 19. yüzyılın 
ikinci yarısında ünü yurt dışına yayılan Çakıcı 
Mehmet Efe’dir. 

Tarihsel süreçte zeybek çete üyelerinin sayısı 
Aydın İhtilali dışında 10-15 kişiyi geçmemiştir. 

Abdurrahim Karademir 
Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı 
Türk Halk Oyunları Bölümü Öğr. Gör.

Oryantalist ressam Jean-Leon Gérôme’un “Almeh’in Dansı” 
adlı tablosundan bir kesit.
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Çeteler içinde Osmanlı tebaasına bağlı değişik 
kökenden zeybekler bulunabiliyordu.  Zeybek 
çeteleri çoğunlukla Yörük ve Türkmenlerden 
beslenmektedir. Bunun yanı sıra sayıları az 
olmakla birlikte, Afrika kökenli siyah ırktan 
zeybek adayları da özel bir törenle (kızan 
alma töreni) çeteye dâhil ediliyordu; Yörük 
Osman Efenin baş kızanı Kocaarap, Parmaksız 
Arap, “1658-1663 Köşk, Sultanhisar, Arpaz ve 
Baylambolu kazalarında oturan Sivri Bölükbaşı 
Efe’nin kızanı Arap (…) 1664 de dağa çıkan 
Kurtbalıoğlu Ahmet’in kızanı Arap”1 isimleriyle 
tanınan zeybek örneklerinde olduğu gibi… 
Afrika kökenli zeybeklere çoğunlukla “Arap 
Zeybek” denmektedir. Eyüp Zeybek türkü-
sünde olduğu gibi, bu deyişi halk edebiyatı 
örneklerinde de görmekteyiz. 

Arap Zeybek pencereden avladı.  
Çirkin Ali kollarımı bağladı. 
Kör kurşunu ciğerimi dağladı. 
Eyübüm’ün kanlı gömleğini görünce 
Anacığı hüngür hüngür ağladı.

Diğer bir örnek de Pisi’li Kemancı Tahir Er-
dinç’ten alınan Kerimoğlu Zeybeği’dir.  
Türkünün güftesi şöyledir:

Of aman da of aman Yerkesiği’nen şu pisinin 
arası  
Nerelerde bozulmuş Kerimoğlu’nan Kör ara-
bın arası 

Of aman da of aman şu dağlarda geyik 
kalmadı. 
Oyna da Kör Arabım sen oyna senden başka 
yiğit kalmadı.

Halk edebiyatı ürünlerinde de gördüğümüz 
Afrika kökenli bu zeybeklerden bazılarının 
kendi çetelerini kurup, efelik yaptığı bilinmek-
tedir; Arap Mercan Efe bunlardan biridir. 19. 
yüzyıl içinde Anadolu’yu dolaşan gezginlerin, 
ressamların yapmış olduğu resim ve gravür-
lerde Afrika kökenli zeybekler dikkat çekicidir. 
Onları giymiş oldukları giysiler içinde göste-
ren resim, gravür ve fotoğraflardan ne kadar 

heybetli ve etkileyici oldukları görülmektedir. 
Kökenleri Afrika olduğundan kuşku duymadı-
ğımız bu zeybeklerin hangi zaman diliminde 
nereden ve nasıl geldikleri konusunda kesin bir 
belge bulunmamakla birlikte Osmanlı döne-
minde köleleri azat etmenin bir gelenek olduğu 
düşüncesine bağlı olarak birtakım kanılara va-
rılabilir. Örneğin Hac ibadetini yerine getirmek 
için Mekke’ye giden varlıklı kişilerin, dönerken 
kendilerine hizmet etmesi için satın aldıkları 
Afrika kökenli insanları yanlarında getirip 8-9 
yıllık süre sonunda azat etmeleri, 19. yüzyılın 
ikinci yarısında gelenekselleşen bir olay haline 
gelmiştir. Özellikle Batı Anadolu’da Arap olarak 
isimlendirilen bu insanların toplum içinde git-
tikçe artmaya başladığı görülmektedir. Ayrıca 
bu topluluk için, “o dönemin padişah çiftlikleri 
dediğimiz Bayındır, Selçuk gibi bölgelerde 
çalıştırılmaya başlandı. Orada çalışanlara kendi 
içlerinde evlenmelerini teşvik için kimilerine 
300 kuruş, kimilerine de bir çift öküz verili-
yordu”2 ifadesi, verileri desteklemektedir. Yine 
aynı dönemlerde Arabistan’dan Kenya’nın köle 

1903, Ödemiş’te bir köy düğünü.

1 Onur Akdoğu, Bir Başkaldırı Öyküsü Zeybekler, Tarihi, Ezgileri ve Dansları, 1. Cilt, Sade Matbaacılık, İzmir 2004, ss. 121, 179.
2 Engin Önen, “Köle Kıyısı’ndan İzmir’e Afro-Türkler”, Egeden, Ege Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Yıl:3, Sayı: 9, İzmir 2011, s. 34.
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kıyısı diye bilinen bölgesinden Girit’e, oradan 
İstanbul ve Ege Bölgesi başta olmak üzere 
Anadolu’ya getirilen köleler, Müslümanlıkta 
kölelik olmadığı için azat edilip serbest bırakı-
lıyorlardı. Ege’de Arap olarak nitelendirilen ve 
zeybeklik olgusu içinde de aktif rol üstlenen bu 
insanlara “Afro Zeybekler” denilebilir. 

Batı Anadolu insanlarının Afro Zeybeklere 
yaklaşımı farklı ve olumludur. Bugün bile 
zeybekliğin yoğun yaşandığı Ege köylerinde 
sürdürülen dramatik unsurlu köy seyirlik 
oyunlarındaki arap tiplemesi halka ilginç ve 
ürkütücü gelmektedir. Köylüler tarafından 
sergilenen köy seyirlik oyunlarındaki Arapların, 
oyunun akışını, disiplinini sağlamanın yanı sıra, 
köylüler tarafından gizemli bir güç olarak gö-
rülmesinden ötürü bu oyunlar daha cazip hale 
gelmektedir. Arapların ürkütücü ve gizemli gö-
rülmesi büyük ihtimalle zeybeklik kurumunda 
da aynıydı. Belki de tılsımlı olarak algılandıkları 
için çetelere kabul ediliyordu.

Zeybeklik kurumunda dans; korkunun yenil-
mesi, cesaretin parlatılmasıdır. Gökyüzüne 
uzanış sonsuzluk özlemidir. Bazen sevdiğine 
kavuşma, bazen de ölümle kavgaya tutuşmadır. 
Bazen de baştan sona neşedir. Bu neden-
ledir ki tarih boyunca pek çok zeybek dansı 
üretilmiştir. Bu dansların pek çoğu günümüzde 
kültürel kimlik olarak algılanıp bu kimliği koru-
mak amacıyla gençlere aktarılmaktadır. Ege’nin 
en sevilen Kocaarap Zeybeği, bu zeybek 
danslarından biridir. Aydınlı Abdallar tarafından 
ezgisel seyri benzer olmasına rağmen, çalım 
tekniklerinden dolayı çok farklı şekillerde icra 
edilmektedir. Dansın adından da anlaşılacağı 
gibi Afrika kökenli bir zeybeğin dansı olması, 
ezgisinin de ona ithafen yakılması nedeniyle 
“Kocaarap” adı verilmiştir.

1960’lı yıllarda Aydın İncirliova Sınırteke 
Köyü’nde oturan zurna ustası Hüseyin Doğan, 
Koca Arap Zeybek’i uzun boylu, geniş omuzlu 
iri yapılı, kara derili biri olarak aktarmaktadır. 
Üzerindeki zeybek giysilerinin, aksesuarların, 

silahların ona çok yakıştığını, üstelik sergilediği 
zeybek dansının da seyrine doyum olmadığını 
ifade etmektedir. Yöre zurnacıları tarafından 
onun dansına yakılan zeybek ezgisinin onun 
adıyla anılıp yaygınlık kazandığı yine Hüseyin 
Doğan tarafından anlatılmaktadır. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında bu dans zeybekler 
tarafından sergilenirken oyuna başlamadan 
önce sözel olarak şu sözler söylenmeye baş-
lanmış…

Koca Arap dedikleri bir kara dana 
Çeker bıçağı girer meydana 
Böyle aslan doğurmaz her ana

Günümüzde bu sözler artık hiç söylenmemek-
tedir. 
Batı Anadolu Sosyal tarihinde zeybek ve 
zeybeklik kültürü önemli bir yere sahiptir. Bu 
kurum içerisinde yer alan Afrika kökenli arap 
zeybeklerin geride bıraktıkları folklorik ürünler 
bugün ilgiyle izlenmekte ve sahip çıkılmaktadır.

Midilli’li ressam Theofilos, “Aydın’da Bir Kır Kahvesi” adlı tablosunda bir zeybek çetesi ile liderleri olan Afro-Zeybek’i (binanın yanında oturan) resmetmiştir.
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Doç. Dr. Hülya Taş
Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi

Mustafakemalpaşa’da
kaybolmaya başlamış
mesleklerin son temsilcileri  
2003 yılında UNESCO tarafından kabul edilen “Somut olmayan kültürel 
mirasın korunması” sözleşmesinin özellikle korunmasını istediği beş halk 
kültürü alanlarından biri de kuşaklar arası iletişimin bir parçası olarak 
görülen “El Sanatları Geleneği”dir. 

Dünyadaki üretim ve tüketim tarzlarının de-
ğişmesiyle birlikte el sanatları hızla ortadan 
kalkmaktadır. Bugün birçok geleneksel meslek 
çırak bulamayan son ustaların elinde sonsuza 
dek yok olacakları anı beklemektedir. Bizde bu 
çalışmamızda Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa 
ilçesinde yok olmaya başlayan mesleklerin son 
temsilcilerine yer vermeye çalışacağız.  

Protezcilik
Mustafakemalpaşa’da protezcilik mesleğinin 
son temsilcisi olan Ali Atalay, 2011 yılı Ağustos 
ayında yaptığımız görüşmede bize mesleğin in-
celiklerini ve kendi hikâyesini anlattı. Ancak Ali 
usta ne yazık ki 6 Şubat 2012 tarihinde Demireli 
köyünde vefat etti. Mesleğinin son temsilcisi 

olan Ali ustanın hikâyesi şöyle; Mustafakemal-
paşa ilçesine bağlı Demireli Köyü’nde 1937 yılın-
da doğmuş olan Ali Atalay, 1944 yılında baba-
sının yanında çıraklık yapmaya başlar. 1. Dünya 
savaşından sonra ülkemizde çok fazla bacağını 
kaybeden gazinin olması üzerine hükümet, Al-
manya’dan 3 usta getirterek protezcilik alanında 
kendi ustalarını yetiştirmek ister. Bu ustalardan 

Ali Atalay
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eğitim alan dayısının İstanbul’da dükkân 
açarak yanına aldığı babasına da bu işi 
öğrettiğini ancak babasının köye dönünce 
tek başına bu işi yapmaya cesaret ede-
mediğini belirten Ali Atalay, birgün ayağı 
olmadığı için köyün minaresine çıkan bir 
gencin intihar girişimi üzerine babasının 
tekrar protezcilik işine başladığını ve 
kendisinin de onun yanında çırak olarak 
yetiştiğini anlattı.

Protez yapımında keser, alçı, bıçak, keski, 
pergel, mengene, kumpas (demirin çapını 
ölçer), kösele, matkap, deri, tahta, örs, 
bıçkı, makas gibi malzemeler kullanıldı-
ğını kaydeden Ali usta ayak protezinin 
yapılışını ise şöyle aktardı: “Ayağın kesiliş 
biçimine göre ayağı alçıya sararız.  Sonra 
kalıp dökerim. Alçının içine demir koyarak 
kalıbı çıkarırım ve tezgâhın başına geçe-
rim. Sağlam ayağın ölçülerine göre diğer 
ayağın ölçülerini alırım. Örnek olarak; 

sağlam ayak 
kasıktan aşağı-
sına kadar boyu 
72 cm. Ben 2 
cm kısa yapa-
rım. Yoksa ayak 
yerde sürütülür. 
Tam dizinin 
oynağından 
adamın 20 cm 
parçası varmış. 
Uç kısmı 26 
cm, dizin üstü 

33, dizin altı 40 cm, biraz üstü 41, biraz 
üstü 50. Bu ölçülere alır, ayağı yaparım. 
Ayağın ağaç kısmını, demiri tavlayıp 
çekiçle incelttiğim demir kısmını, sonrada 
deri kısmını yaparım. Tabii ayağın kesiliş 
biçimine göre ölçü alımlarının da farklı 
olduğunu da hatırlatmak isterim.”   

Protez ustası olmak isteyen kişilerin 
yetenekli ve sanatçı ruha sahip olma-
sı gerektiğini belirten Ali usta 5 farklı 
ustanın yapacağı işi tek başına yaptığını 
şöyle ifade etti; “Bu mesleği yapmak için 
çok iyi bir demirci ustası, çok iyi tesfiyeci, 
çok iyi bir marangoz, (ayağın ağaç kısmını 
yapmak için) çok iyi saraç ve bunları 
birleştirecek bir sanatkârın olması lazım. 
Bu yüzden de herkes bu işi yapamaz. 
Önceleri günde 12-14 saat çalışarak 15-20 
günde bir bacak protezi yapıyor ve o za-
manlar çok iyi para kazanıyordum, ancak 

devlet tarafından protez masrafları kar-
şılanmaya başlayınca kazancımız azaldı 
ve meslek gözden düştü. Bu sanat insana 
Allah vergisidir ve çok meşakkatli bir 
iştir. Artık kimse yapamaz. Zaten bundan 
sonra da bu işin yürümesi teknolojinin 
ilerlemesiyle de mümkün değildir. ” 

Saraççılık 
Mustafakemalpaşa’da saraç işiyle uğ-
raşan Mehmet Sadık Tanır, 1946 yılında 
Mustafakemalpaşa’da doğmuştur. Dedesi 
93 muhacirlerden olup, Türkiye’ye gel-

diğinde Bursa’da Arnavut Köye yerleş-
tirilmiş ve çiftçilikle uğraşarak geçimini 
sağlamaya çalışmıştır. Fakat burada 
çiftçilik yapmaktan mutlu olmayınca 
Mustafakemalpaşa’ya gelip saraççılık işini 
yapmaya başlamıştır. Babası da dedesi 
gibi saraç olan Mehmet usta ilkokulu bi-
tirdikten sonra babasının yanında çıraklık 
yapmaya başlar ve 1966 yılında askere 
gider. Mehmet usta 1970 yılında asker-
den dönünce babasının dükkânına ortak 
olur ve 1985 yılında babası vefat edince 
dükkân kendisine kalır. 1991 yılında ise 
şimdi bulunduğu dükkânı alır. Mehmet 
usta, her sabah dükkânını saat 08.00’de 
açar. Dükkânı açtıktan sonra dükkâna 
ilk gelen müşteriye indirim yapmadığını 
şöyle belirtir. “Siftah geleneğine inanmı-
yorum. Siftah yapmanın güzel olduğunu 
biliyorum ama bu sözde kalmaktadır ve 
siftah yaptığını söyleyen esnaflar da in-
sanları kandırmaktadırlar. Bu yüzden ben 
malın fiyatı ne ise onu söylerim.” İşlerin 
yapılmasına destek olması için çırakların 
önemli olduğunu belirten Mehmet usta, 
günümüzde gençler kolay ve çok para 
kazanmak istedikleri için çırak bulamadık-
larını ifade etmektedir.

Saraççılıkta kullanılan malzemeler; Bıçkı 
(deriyi kesmek için kullanılır), makas, 
kerpeten,  hayvan boynuzu, (halkaların 
içine sokulup kavis vermek için kullanılır) 
zımba, biz, gedikli biz (dikiş dikmede iğne 
olarak kullanılır), muşta (deriyi inceltir), 

Ali Atalay’ın babasından kalan dükkan. Saraç Mehmet Sadık Taner

Bacak kalıbının alınması.
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dikiş makinesi, hadde ( kayışlara delik aç-
mada kullanılır), sıyırgı (deriyi yumuşatır), 
tornavida,  tanarya. 

Mehmet usta’nın yaptığı ürünler; hamut 
(hayvanın boynuna takılır), paldum kayışı 
(atlarda hamutun çıkmasını engeller), 
yular, dizgin, tasma, semer. 

Mehmet usta daha önceki senelerde 
saraççılığın alanının daha geniş olduğunu 
ve daha çok para kazandığını belirterek 
şunları anlatıyor; “Eskiden kamyonların 
arkasındaki kanepeleri, çadır, av malze-
melerine fişeklik gibi işleri biz yapardık. 
Ancak daha sonraki dönemlerde kanepe-
ci, döşemeci gibi meslek dallarına göre 
işlerin ayrılması ve her malzemenin itha-
linin çıkması bizim mesleğimizi etkilemiş-
tir. El sanatlarını etkileyen diğer bir faktör 
de teknolojinin gelişmesidir. Eskiden en 
iyi bilinen iş saraççılıktı. O zaman kaliteli 
iş yapılıyordu. Traktör yanında çift beygir 
kullanılıyordu. Toprakları onlar işliyorlar-
dı. O zaman herkes sağlam mal üretirdi. 
Şimdi her şey makineleşti ama biz gene 
de yapıp satmaya çalışıyoruz.” 

Mehmet usta, esnafların birbirleriyle olan 
ilişkilerinin artık eskisi gibi olmadığını 
şu sözlerle anlatıyor;” Şimdi ana cadde 
üzerinde olan esnaflar sabah dükkâna 
girip, akşam çıkmaktadır. Bu durum şimdi 
yan dükkânlara da sıçradı. Kimse kim-
seyle görüşmemektedir. İlişkiler gittikçe 
zayıflamaktadır. Esnaflar arasında artık 

çok rekabet var. Herkeste bir adım daha 
öteye gideyim, daha çok kazanayım diye 
bir çalışma hırsı var. Artık yan komşuya 
gidip kimsenin çay içecek vakti kalmadı. 
Esnaflar arasında eskisi kadar güven duy-
gusunun kalmadı. Doğal olarak yardımlaş-
ma da yok. İnsanlar maneviyattan koptu.”

Bütün bu gelişmelerin saraççılık mesle-
ğinin geleceğini tehlikeye soktuğunu, işin 
azalması sonucu geçim sıkıntısı çektik-
lerini kaydeden Mehmet usta eskiden 
Karacabey’de panayırların kurulduğunu 
ve yaptıkları malları biriktirip orada 
sattıklarını ama şimdi bu pazarların da 
kaldırılmasının kazançlarını etkilediğini 
belirtmektedir. “Şu anda kazandığım para 
dükkânın devamına yetmez. Para kazan-
dığımız müşterilerim genellikle Romanlar. 
Çünkü at arabaları şimdi sadece onlarda 
var. Köylerde de iki üç kişi at arabası kul-
lanıyor. Onlarda öldüler mi iş biter. Eğer 
dükkân benim olmasa ve Bağkur’dan 
emekliliğim olmasa geçinemezdim” diyen 
Mehmet usta bu koşullara rağmen vergi-
sini aksatmadan ödüyor.

Hasırcılık
Mustafakemalpaşa’da Bayır Mahallesi, 
eskiden hasırcılıkla geçimini sağlarken 
bugün hasırcılıkla uğraşan sadece Şen-
şahin ailesi kalmıştır. Hasırları evlerinin 
bahçesinde ören Ayten Şenşahin, gelini 
ve komşusunun kızları ile bu işi yapmak-

tadır. Bu işe nasıl başladığını şöyle anlat-
maktadır; “Ben buraya gelin geldiğimde 
çanak ve çömlek işiyle uğraşıyorduk. 
Çanak ve çömlekle geçinemeyince biz de 
hasırcılığa geçtik. Hasırları ben, gelinim, 
komşunun kızları, bazen de yaz aylarında 
işler çok olunca yetiştirmek için gün-
delikçi olarak çalışanlar örmektedir. Üç 
çocuğum da hasır dokumayı bilirler ama 
meslek olarak yapmamaktadırlar. Hepsi 
okuyor zaten. Eşim de hasırların satışını 
gerçekleştiriyor.”      

Şenşahin ailesine yardım eden ve uzun 
zaman çömlekçilik ve hasırcılık yapan 74 
yaşındaki Veli Çanakçı da hasır otunun 
nasıl toplandığını şöyle anlatmaktadır. 
“Hasır yapımında kullanılan hasır otu 
bataklık yörelerinde yetişen bir tür sazdır. 
Uluabat gölüne ekilen hasır otları yaşken 
oraklarla toplanmaktadır. Toplanan hasır 
otları gölün kenarında renginin kızarması 
için on gün bekletilmektedir. Kuruyan 
kamışlar uzunluklarına göre bir araya 
getirilir, demet yapılır, bağlanır. Bu arada 
sazların renklerinin atmaması için yağ-
mur almamasına dikkat edilir.”  

Saraççılıkta kullanılan malzemeler
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Ayten Şenşahin, Aksaz ve Karakofa adlı 
iki çeşit sazı ektiklerini, Aksaz çeşidini 
hasır yapımında, Karakofa çeşidinin de  
semer yapımında kullanıldığını,  Karakofa 
otunu biçtikten sonra semer yapımı ile 
ilgilenen kişilere, Aksaz otunu da içinden 
elde edilen özü çıkrıkta çevirip  ip haline 
getirdikten sonra sepet yapanlara gönder-
diklerini belirtmektedir. 

Ayten Şenşahin hasırların yapılışını şöyle 
anlatmaktadır; “Sazlıklar önce ıslatılır. 
Boydan boya gerilmiş iplikler arasında 
ince sazlar iki üstten, bir alttan geçiri-
lir. Bir hasır bitene kadar bir tezgâhta 
üç kez çevrilir, fazlalıkları kesilir, sonra 
tezgâhtan çıkarılıp yeni bir hasıra başla-
nır. Hasır yapımında daha çok çözgü ipi 
kullanılmaktadır. Bu hem dekoratif hem 
de çok sağlamdır. Ancak şimdi sicim ip 
de kullanmaktadır. Gerçi bunların kullanış 

süresi biraz daha kısadır. Ama fiyatları 
daha ucuzdur. Bir hasır örme 3 saatte 
tamamlanmaktadır. En büyük hasırın boyu 
2,5 metre, eni 2 metredir. Hasırların bü-
yüklüklerine göre de tezgâhlar vardır.” 

Hasırın en çok örüldüğü ayların 
Mart-Temmuz ayı arasında olduğunu 
ondan sonraki dönemlerde pek sipariş 
verilmediğini belirten Şenşahin ailesi, 
yaz mevsiminde siparişleri yetiştirmekte 
zorlandıklarını, kış mevsiminde ilk üç ay 
iş olmadığını belirtmektedirler. Şenşahin 
ailesinin daha çok sipariş aldığı şehirler; 
İstanbul, Eskişehir, Antalya, Manisa ve 
Aydın’dır. Örülen hasırlar bu şehirlere 
kargoyla gönderilmektedir. Siparişler top-
lu olarak gönderilmekte ve ücreti peşin 
olarak alınmaktadır.   

Naylonun yaygınlaşmasıyla hasırcılık 
mesleğinin önemini azalttığını belirten 
Veli Çanakçı ve Ayten Şenşahin hasırın 
az da olsa günümüzde hâlâ kullanıldığı-
nı, özellikle kırsal kesimde yaygı olarak, 
plajlarda gölgelik olarak, mezarlarda ise 
toprak aşağı dökülmesin diye tahtaların 
üstüne konularak kullanıldığını kayde-
diyorlar. Hasırın dekoratif amaçla da 
kullanıldığı bilinmektedir. Özellikle kök 
boyalarla boyanan sazlar değişik motifler 
çıkaracak şekilde hasıra işlenmektedir. 
İnce sazdan dokunmuş hasırlar genellikle 
duvar süsü olarak kullanılmaktadır. 

Çömlekçilik 
Mustafakemalpaşa’da kaybolmaya yüz-
tutmuş el sanatlarından biri olan çöm-
lekçiliği devam ettiren son isimlerden 
biri de 1933 yılında Mustafakemalpaşa’da 
doğan Emin Kıranşal’dır. İlkokul mezunu 
olan Kıranşal, 12 yaşında çırak olarak 
çalışmaya başladığı bu mesleği abisinden 
öğrenir. 1950 senesinde askerlikten sonra 
kendi dükkânını açan Kıranşal o dönemi 
şöyle anlatıyor; “O senelerde Mustafake-
malpaşa’da yaklaşık 60 ocak vardı. 1970 

yılından itibaren 15-20 civarına düştü. O 
yıllarda daha çok küp ve testi yapardık. 
O kadar çok sipariş olurdu ki siparişleri 
zor yetiştirirdik. Şimdi ise burada tek ben 
kaldım. Mesleği yaptığım sürede 2 çırağım 
oldu şimdi ise eşim ve çocuklarım bana 
yardım ediyor. Evim dükkânın üstünde, 
sabah saat 07.00’de dükkânımı kendim 
açarım ve açarken (Allah’ım nasipse 
kısmetimi ver) diye dua ederim. Siftah 
geleneğini de sürdürürüm ve dükkâna 
gelen ilk müşterime indirim yaparım.”

Çömlek yapımında kullanılan malzemeler 
ve çömleğin yapılışı; Çark (yapılan ürüne 
şekil verir), elektrikli fırın, ocak, deveboy-

Özden yapılan ip

Çıkrık

Emin Kıranşal
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nu (testiye şekil vermek için kullanılır),  
dip demiri (testi gibi eşyaların dibine 
şekil verir), misina ipi (yapılan malzemeyi 
fırından çıkarmak için kullanılır), sırlama 
(sırlama tekniğinin kullanması ile sıvıların 
sızması önlemektedir).

Emin usta çömleğin yapılışını şöyle 
anlatmaktadır: “Kil çok küçük tanecikli 
bir yapıya sahip olduğu için su geçirmez.  
Bunun için killi topraktan çanak, çömlek 
yaparız. Killi toprağı kendimize ait olan 
tarladan iki ayrı kısımdan kazarak çıka-
rırız. Aldığımız sarı ve siyah toprağı ka-
rıştırırız. Mayalanan çamuru önce ayakla 
teper sonra makineden geçirerek inceltir, 

taş ve çakıldan kurtarırız.  Bu arada 
ezilen çamurun içindeki hava da dışarı 
atılır. Hazırladığımız bu çamuru yuvarlak 
hamur hale getiririz. Ayağımla çevirdiğim 
çarkın üzerindeki yuvarlak kısımda hamur 
topaklarına elle şekil vererek çömlek 
haline getiririm. Islak haldeki çömleği 
kuru ve kapalı bir yerde aralıklı dizerek 
on beş gün kadar bekletiriz. Çünkü sıcağa 
konulursa çömlek çatlar. Suyu çekilen 
çömlekleri fırınlarız. Çömlek yapacağımız 
zaman çocuklar fırınlamaya yardım eder, 
eşim Ayşe hanım da boyama işin yapar.” 

Emin usta daha önceki senelerde Malka-
ra, Keşan, Biga, Çan, Gönen, Mustafake-
malpaşa’da yapılan panayırlara katıldığını 
ve bundan iyi para kazandığını ama artık 
bu panayırlar yapılmadığı için elindeki 
malzemelerin kaldığını, satılmadığını ifade 
etmektedir. “50yıldır çömlekçilikten çok 
iyi para kazandım. Çocuklarımı okut-
tum. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 
çömleğin yerini seramik, plastik ve cam 
eşyaların yer aldı. Dükkân kendimin olma-
sa,  emekli maaşım olmasa geçinemez-
dim” diyen Emin usta, para kazanmak ve 
satışlarını artırmak için dükkânında kendi 
yaptığı çömleklerin yanında çeşitli süs 
eşyaları, saksı, bacalık, darbuka, mumluk, 
güveç, tava gibi ürünlerini de satmaktadır.

Sonuç olarak geçmiş yıllarda hayatımızın 
büyük bir bölümünde yer alan bu mes-
lekler günümüzde geçerliliklerini kaybet-
meye başlamıştır. Bunun öncelikli sebebi 
gelişen teknoloji karşısında saraççılık, 
hasırcılık, çömlekçilik gibi mesleklerin 
yetersiz kalmasıdır. Müşteriler çok daha 
ucuza ve kısa zamanda elde edebile-
cekleri bir hizmeti tercih etmekte, kendi 
ihtiyaçlarının karşılanması ön planda 
olduğu için kültür mirasının bir parçası 
olan bu meslekleri yaşatma gibi bir kaygı 
taşımamaktadırlar. Bu meslekleri devam 
ettirecek çırakların da artık yetişmedik-
leri ayrı bir gerçektir. Maddi endişelerle 
meslek seçimini yapan gençler hem usta-

laşmak için uzun zaman isteyen, hem de 
maddi getirisi az olan bu meslekleri tercih 
etmemektedirler. Halbuki Türk insanının 
asırlardır devam ettirdiği bu meslekler 
Türk kültürünün önemli ve vazgeçilmez 
bir parçasıdırlar. 

21.yüzyılın takip edilmesi güç teknolojisi 
karşısında bu kültür miraslarının korun-
ması için 2003 yılında UNESCO harekete 
geçmiş “Somut Olmayan Kültürel Miras“ 
sözleşmesini kabul etmiş 2006 yılında bu 
sözleşmeye Türkiye’de dâhil olmuştur. 
Bu sözleşme kapsamında Mustafakemal-
paşa ilçesinde bu mesleklerin yaşaması 
için şu önerilerde bulunulabilir:1- Halk 
eğitim merkezlerinin kurslarıyla saraççı-
lık, hasırcılık, çömlekçilik gibi mesleklerin 
teşvik edilmesi 2- Fuarlar, panayırlar, 
sergiler açılarak bu meslek gruplarının el 
emeklerine yer verilerek kültür mirasının 
tanıtılması. 
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Müzelerimiz     Bursa Göç Tarihi Müzesi 

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan ve bu nedenle her dönem Anadolu’nun en cazip yerleşim 
yerlerinden biri olarak aynı zamanda en fazla göç alan illerden biri olan Bursa’nın göç tarihi, artık bir 
müzede sergileniyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2014 yılında Merinos Atatürk Kongre Kül-
tür Merkezi doğu girişinde kurulan Bursa 
Göç Tarihi Müzesi’nde kentin 8 bin 500 
yıllık göç tarihi gözler önüne seriliyor.

Türkiye’de bir ilk olan müze; 8 bin 500 yıl 
önce Akçalar, 7 bin 500 yıl önce Ilıpınar 
ve 8000’lı yıllardaki Yenişehir bölgelerine 
yapılan göçler esas alınarak hazırlanmış.

Arşivler taranarak, göç etmiş ailelerle 
birebir görüşülerek tasarlanan müzede; 
8500 yıl önce Bursa’ya gelen insanlar-
dan başlayıp, Türklerin Anadolu’ya göçü, 
Bursa’nın alınması, Balkanlar’a doğru 
Osmanlı’nın yurt tutması, sonra anava-
tana geri dönüş hikayesi yani; Balkan-
lar’dan göç, Kafkaslar’dan göç, Kırım ve 
civarından göç anlatılıyor. 

Bursa Göç Tarihi Müzesi 



|  PRUSA  |  Ocak Şubat Mart 201552

Müzelerimiz      Bursa Göç Tarihi Müzesi 



Ocak Şubat Mart 2015   |  PRUSA  |  53

Göçler sırasında yaşananları yansıtan 
canlandırmalara da yer verilen müzede; 
Balkanlar’dan göç tren canlandırması, 
Kafkaslar’dan göç kağnı ve at arabası ile, 
Kırım’dan göç vapur canlandırması ile 
anlatılıyor. 

Döneme özgü kıyafet ve günlük yaşamda 
kullanılan çeşitli eşyaların da yeraldığı 
müzedeki koleksiyonların büyük bölümü 
Şinasi Çelikkol’dan temin edilmiş. 

Ziyaretçilerini son derece nostaljik bir 
zaman yolculuğuna çıkaran ve girişi 
ücretsiz olan müze; Pazartesi günleri 
ve dini bayramların birinci günleri hariç, 
her gün 09.00 – 17.30 saatleri arasında 
ziyarete açık.
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Halk Danslarına Gönül Verenler Bursa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü

Bursa’da halk danslarına gönül veren her yaştan insanın buluştuğu adreslerden biri de Bursa Halk 
Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği.

Merhum halk oyunları emek-
çisi Melih Güzel tarafından 
2014 Temmuz’unda, halk 
oyunları kültürünü orijinal-
liği bozulmadan gelecek 
nesillere aktarmak amacıy-
la kurulan dernek, Güzel’in 
vefatından sonra O’nun 
gönül dostlarından oluşan 
bir yönetim kuruluyla yoluna 
devam ediyor.

Başkan İlhan Sefil, Başkan Yardımcısı Ci-
han Akay, Sayman Nazan Uyluer, Genel 

Sekreter Sibel Serbest ve asil 
üye Yasin Bayındır‘dan olu-
şan yönetim kurulu, Melih 
Güzel’in ilkeleri doğrultu-
sunda 20 minik, 55 master 
grup üyesiyle çalışmalarına 
devam ediyor.

Türkiye Halk Oyunları 
Federasyonu Teknik Sanat 

Organizasyon Kurulu üyesi olan 
ve aynı zamanda Ege Üniversitesi 

TÜHAD’da eğitmenlik, kareograflık ve 
müzisyenlik yapan Başkan İlhan Sefil, 

dernek olarak çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleri içerisinde yer alarak üyele-
re birlik-beraberlik duygusu yaşatmak 
istediklerini ve halk oyunlarımızı da en 
otantik haliyle tüm dünyaya tanıtmayı 
hedeflediklerini söylüyor.

Henüz çok genç bir dernek olmasına 
rağmen Melih Güzel’in anısına saygıyla 
ve halk oyunlarına duydukları sevgiyle bir 
araya gelen dernek üyeleri, Türkiye’nin 
hemen her bölgesinden halkoyunlarını 
çalışarak gösteri ve yarışmalara hazırla-
nıyorlar.  

Bursa Halk Oyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü
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Halk Danslarına Gönül Verenler Bursa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü

Disiplinli bir çalışma sistemi içinde 
üyelerini bir araya getiren dernek, halk 
danslarına gönül veren her yaştan insanı, 
Anadolu’nun zengin kültürel mozaiğini 
yaşatmak ve halk danslarının birleşti-
ren-kaynaştıran ruhunu yaygınlaştırmak 
için aralarına katılmaya çağırıyor.

Nilüfer Belediyesi Dernekler Yerleşke-
si’ni merkez olarak kullanan ve dans ça-
lışmalarını M.K. Coşkunöz Endüstri Mes-

lek Lisesi Spor Salonunda yapan dernek; 
Bursa kılıç kalkan, Silifke Anamur, Sinop, 
Eskişehir, Trabzon, Giresun, Artvin, İzmir 
ve Kafkas yöresi oyunlarını çalışıyor. 
Pazar günü 17.00-20.00 saatleri arasında 
çalışma yapan dernek üyeleri ilk gösteri-
yi Haziran ayında yapmayı hedefliyor.
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Konuk Yazar      

Halkoyunları kulüplerinin 
ekonomik problemleri

Halk oyunlarımız en az 100 yıldan bu yana 
eğlence unsuru olması yanında, önemli bir milli 
kültür ve eğitim aracı olma niteliğini kazanmış-
tır. Fakat her nedense devlet, halkın işbirliğiyle 
spor alanları, laboratuar atölyeleri, müzeler, 
opera ve tiyatro salonları ve sergi evleri 
yapıldığı halde halk oyunları için hiçbir maddi 
yardım ve yatırımda bulunmamıştır. Halbuki 
halk oyunlarının da yukarıda adını saydığımız 
bu kültür olaylarından daha az değerli olmadığı 
aşikârdır.

100 yıla yakın bir zamandan beri halkımızın 
sevgi ve ilgisiyle gelişerek zirveye ulaşan halk 
oyunlarımızın; uydurma koreografik düzenle-
meler, amaçlarının ne olduğu bilinmeyen ya-
rışmalar, disiplinsiz dış geziler ve otantik diye 
ortaya atılan uydurma oyunlarla bugün inişe 
geçmeye başladığı ve hızla aşağıya yuvarlandı-
ğı açık olarak görülmektedir. Halk oyunlarımız 
bir ölüm kalım savaşı vermektedir. Oyunla-
rımızı yaşatmaya çalışan kültür kurumlarının 
ekonomik problemleri de tıpkı diğer kültür 
kuruluşlarının ekonomik problemleri gibi ele 
alınmalıdır. Çünkü halk oyunları önemli bir milli 
kültür konusudur. Halk oyunları konusu aynı 
zamanda ulusal kültürümüzde de çok önemli 
bir milli eğitim problemimizdir. Onun ekonomik 
problemleri de milli kültürümüzdeki değeri gibi 
önemle ele alınmalı ve çözümlenmelidir. Konu-
yu derinlemesine görmek gibi farklı görüşleri 
bulunmayan bazı kişiler halk kültürünü yalnız 
geçmişe özlem duygusunun tatmini olarak ifa-
delendirmek eğilimindedirler. Halbuki konu bu 
kadar basit değildir. Öyle olsaydı; bayramları-
mızda, seçim propagandalarımızda, temel atma 
törenlerimizde ve her türlü şenliklerimizde 
halk müziği ve oyunlarımızdan yararlanmazdık.

Her şeye rağmen bu durum gösteriyor ki, halk 
müziği ve oyunlarımız toplumumuzun içinde, 
halkla birlikte, dinamik bir şekilde yaşamak-
tadır. Öte yandan geçmişe özlem duygusunun 
tatmini olarak sözü edilen bu olay, yalnız 
ulusal değil aynı zamanda evrensel kültürü-
müze materyal hazırlayan ve ona temel teşkil 
eden uluslar arası bir konu olarak karşımıza 
çıkmaktadır. İşte bu bakımdan bu kadar önemli 
bir konuya, diğer konuların yanında ekonomik 
açıdan önemle yaklaşma zorunluluğu vardır.

Son zamanlarda kültürümüzde yozlaşma ol-
duğu yadsınamaz bir gerçektir. Yanlış endüst-
rileşmenin sonucu olarak kent nüfuslarının art-
ması, melez bir kültür yarattı. Türk folklorü, bu 
alanda yeterli çalışma yapılmadığından, stil ve 
karakterini kaybetti. Kendi folkloründen kopan 
hatta utanan insanların, ne olduğu bilinmeyen 
gürültüden başka hiçbir özelliği olmayan bir 
müziğe sarılmaları doğaldır. Millet olarak bizler 
kendi kültürümüzü en doğru biçimde yaygın-
laştırır ve yaşatırsak kültürümüzün her yerde 
çok büyük beğeni toplayacağına bütün kalbimle 
inanıyorum. Halk kültürü ve bilimiyle ilgilenen 
üniversitelerin konservatuarlarında gelenek-
selleşmenin ağırlık kazanmasına önem veril-
melidir. Bunları yaparken de Türk kültürünün 
evrensel bir yörüngeye oturması gerektiğinin 
bilincinde olunmalıdır. 

***

Sizlere biraz da bugün uygulanan halk oyunları 
yarışmalarından söz edeceğim. Bugüne nasıl 
geldik, uzun yıllar halk oyunlarıyla uğraştık, 
hizmet ettik, yurt içinde ve yurt dışında festi-
vallerde ülkemizi onurla ve şerefle temsil ettik. 
Tek isteğimiz de halk oyunlarının sevdirilmesi 
ve yaygınlaştırılmasıydı. Bunları yaparken de 

işimizden, evimizden fedakârlık ederek yaptık. 
Bizim dönemin halk oyuncuları çok cefa çekti-
ler, çok acılar yaşadılar ama bunları yaşarken 
halk kültürünün yüceliğini her yerde şerefle 
taşımaya gayret ettiler. Halk oyunlarımızın 
tanıtılması, yaygınlaştırılması ve kaybolmaya 
yüz tutmuş oyunların su yüzüne çıkarılması 
amacıyla yarışmalar düzenlendi. Bunlar Yapı 
Kredi Bankası ve Turizm Tanıtma Bakanlığı 
gibi kuruluşlar ve mahalli dernekler tarafın-
dan yapılıyordu. Bu derneklerde A ve B gibi 
kategorilere ayrılarak yurt dışına gönderilecek 
ve üst düzey misafirler onuruna yapılacak 
gösteriler için ekipler seçiliyordu. Sonradan 
Devlet Halk Dansları toplu olarak örgütlendi 
ve devletin yurt içi ve yurt dışı gösterileri bu 
toplulukça sağlandı. Diğer yandan gençlere 
yönelik yarışmalar düzenlendi. Burada Milliyet 
Gazetesi’nin düzenlediği liseler arası halk 
oyunları yarışmaları etkili oldu. Yapılan bütün 
çalışma ve yarışmalarda amaç; halk kültürü-
nün önemli öğelerinden olan halk oyunlarının 
yaşatılması, yaygınlaştırılması, korunması, 
dünya halk oyunları arasındaki yerini alması ve 
gençliğimize güzel uğraş alanlarının sağlan-
masıydı. Bunda da başarı sağlandı diyebiliriz. 
Çalışmalar yaygınlaşınca işin içine para girdi. 
Halk oyunları sahne sanatı oldu. İyi de oldu, 
ancak bu sanat halk sanatı olmaktan çıktı. 
Bizler sapla samanı karıştırdık. Elbette dalga-
lanma sürüyor. Henüz ne yapılacağı kesinlik 
kazanmadı. Bugünkü durumu değerlendirirsek, 
halk oyunlarının yarışmalardan yara aldığını 
görüyoruz. Oyunların içeriği unutulmuş, içi 
boşaltılmış, yalnız içi kuru bir ağaç kalmıştır. 
Ne yapılmalı? Her dernek kendi yöresinde ya-
rışmalı, o yörenin uzmanları birinciyi seçmeli, 
her yörenin birincisi de şenlik ve festivallere 
katılmalıdır. 

Mehmet Çanlıoğlu 
( Butik Yaşar )  
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Ahmet Hamdi Tanpınar gibi dünyaca ünlü bir yazara ilham kaynağı 
olan Bursa’da, yeni ilhamlara kapı aralamak isteyen yazarlar için göl 
manzaralı bir ‘Yazıevi’ kuruldu.

Bursa’nın doğa cenneti olan Gölyazı’da 
19. yüzyıla ait olan Aziz Panteleimon 
Kilisesi’ni restore ederek kültürevi 
olarak hizmete sunan Nilüfer Belediyesi, 
kilisenin yanında bulunan tarihi evi de 
restore ederek, yazar ve çevirmenleri ev 
ortamında ağırlayabilmek amacıyla “Göl 
Yazıevi” olarak hizmete açtı.

Cevat Çapan, Ali Arda, Burhan Sönmez, 
İsveçli Yazar Asa Lind gibi edebiyatçıların 

da katılımıyla hizmete açılan Göl Yazıevi, 
misafirlerini ağırlamaya başladı. “Göl 
Yazıevi”nin ilk konukları çocuk kitapları 
Türkçede de yayımlanmış ünlü İsveçli ya-
zar Asa Lind, çevirmen Ali Arda, Gültekin 
Emre, Sina Akyol ve Hakan Akdoğan 
oldu. 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Beş Şehir” 
isimli denemesinden esinlenerek, bahsi 
geçen şehirleri yeniden yazmaya giri-

şen ünlü yazar Alberto Miguel ile Doğan 
Hızlan, Turhan Günay, Kenan Kocatürk 
ve Metin Celal gibi yazarların da ziya-
ret ettiği “Göl Yazıevi”nin, dünya yazar 
evleri zincirine dahil olması için gerekli 
girişimler yapıldı.

2 kattan oluşan Göl Yazıevi’nin girişinde 
konukların kabul edilebileceği bir salon, 
üst katta da çalışma ve yatak odası bulu-
nuyor.

Göl Yazıevi 
konuklarını bekliyor

Haber       Göl Yazıevi
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Tarihi ve kültürel mirasın korunup yaşatılması için yoğun bir çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, Çarşı 
ve Hanlar bölgesinde bulunan Fidan Han’ın canlandırılması ve hak ettiği değere kavuşturulması için 
düğmeye bastı.
Mülkiyeti Osmangazi Belediyesi ile 
BTSO’ya ait olan, İç Fidan Han olarak 
anılan bölge, yapılacak rekonstrüksiyon 
ve düzenleme çalışmaları ile mevcut 
çöküntü bölgesinden arındırılacak. Tuz 
Pazarı’nda bulunan balık pazarı da 
projeye dahil edilerek, Fidan Han ve İç 
Fidan Han’ın bulunduğu bölge aslına 
uygun bir şekilde yenilenecek.

Çalışmaların yapılacağı bölgede incele-
melerde bulunan Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, yapılacak 
yenileme ve restorasyon çalışmalarının 
ardından Fidan Han’ın tarihi dokusunun 
yeniden gün yüzüne çıkacağını söyledi. 
BTSO’nun projeden sorumlu Yönetim 
Kurulu Üyesi Hasan Gürses, Bursa Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdür-
lüğünden yetkililerinde katıldığı inceleme 
gezinin ardından değerlendirmelerde 
bulunan Başkan Dündar, “Fidan Han ve 
çevresi ile ilgili yürütülecek çalışmalarla 
ilgili imar planı ve proje çalışmaları de-
vam ediyor. Proje hazırlıklarının tamam-
lanmasının ardından başlatılacak çalışma 
ile İç Fidan Han’ın içerisindeki kalıntı-
lar bir bir ortaya çıkartılarak, İç Fidan 
Han arkeoparka dönüştürülecek. Doğu 
cephesinden yeni bir kapı açılarak, Fidan 
Han’ın yaya aksına açılmasını planlıyoruz. 
Bu sayede Fidan Han ve çevresi, yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin gezeceği turistik 
bir alan özelliği kazanacak” dedi. 

Bursa’nın en güzel hanlarından biri olan 

Fidan Hanı, Sadrazam Mehmet Ağa’nın 
oğlu İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış-
tır. XV. yüzyıl yapısı olan hanın iki avlusu 
bulunmaktadır. Hanın altta 48, üstte 50 
olmak üzere 98 odası vardır. Günümüzde 
Fidan Handa 105 adet dükkan bulun-
maktadır. Bu dükkanların geneli Kafe ve 
Tekstil üzerine satış yapmaktadır.

Fidan Han’da
Çalışmalar Başlıyor

Fidan Han
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Haber      Yıldırımlılar sanata doyuyor

Yıldırımlılar
sanata doyuyor
Yeni dönemde kültür-sanat faaliyetlerine ağırlık veren Yıldırım Belediyesi, 
sahneye koyduğu tiyatro oyunları, sergilediği özel gösteriler, ücretsiz 
sinema gösterimleri, konserler ve önemli günlerdeki anma törenleri ile 
Yıldırım’da sosyal yönden fark yaratmaya çabalıyor. 

Barış Manço Kültür Merkezi ve Adile Naşit 
Tiyatrosu’nda sergilenen etkinlikleri Yıldırım-
lılarla buluşturan Yıldırım Belediyesi, özellikle 
çocukların tam donanımlı yetişmesi adına 
eğitici tiyatroları ile genç nesillerin kültür-sa-
nat etkinliklerine katılımını sağladı. İnteraktif 
oyunları ile çocukların sanatsal gelişimlerine 
katkı sağlayan Yıldırım Belediyesi, aynı zaman-
da çocukların Türk örf ve adetlerini de oyunlar 
aracılığı ile öğrenmesine yardımcı oldu. 

Yedinci sanat sinemanın en seçkin örneklerini 
ücretsiz gösterimler ile Yıldırımlıların beğe-
nisine sunan Yıldırım Belediyesi, ayrıca Türk 
Sanat Müziği başta olmak üzere diğer müzik 
türlerinde başarılı eserler sunan müzisyenleri 
de Yıldırım’da bir araya getirdi. Grup Laçin, 

Ümit Kamil Güngör ve Erdem Özdemir gibi sa-
natçıları müzik severlerle buluşturan Yıldırım 
Belediyesi, Bursalı bestekar Halil Çay için vefa 
gecesi düzenledi. Önemli gün ve haftaların da 
unutulmadığı etkinliklerde; Türk Halk Müzi-
ği geleneğini oluşturan ‘Aşıklar Otağı’, Türk 
medeniyetinin önemli parçalarından biri olan 
‘Geçmişten Geleceğe Bursa Çıra Geceleri’, 
şiirin evrensel önemine dikkat çeken ‘Uluslara-
rası Şiir Gecesi’ ve tüm insanlığın ortak değeri 
olan Mevlana için düzenlenen ‘Mevlevi Töreni 
ve Sema Gösterisi’ programları gerçekleşti-
rildi.

Yıldırım’ın her anlamda ‘ideal şehir’ olabilmesi 
adına kültür ve sanatın önemli bir yer tuttuğu-
nu söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail 

Hakkı Edebali, “Yıldırımlı hemşehrilerimizin 
sosyal yönden tam donanımlı olması bizim 
için çok önemli. İlerleyen dönemlerde kültürel 
faaliyetlerimizi çeşitlendirerek vatandaşlarımı-
za sunmaya devam edeceğiz” dedi. Yıldırım’ın 
çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm pro-
jesinde yeniden yapılanmanın sadece yapıları 
değiştirerek olmayacağını belirten Başkan 
Edebali, “Geleneklerimizi, değerlerimizi ve 
medeniyetimizi yeniden ihya ederek, ‘sosyal 
dönüşümü’ de gerçekleştirmek gayesindeyiz. 
Biz de bu sebeple bize kimliğimizi, kültürü-
müzü ve değerlerimizi hatırlatacak etkinlikleri 
hayata geçiyoruz. Önemli tiyatro oyunlarını, 
mesleğinde başarılı kişileri Yıldırımlılarla bu-
luşturarak, kültürün beşiği olan Yıldırım’a katkı 
koymayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

İnsan vücudunu anlatım aracı olarak kullanan dansçılar, 
bu imkana sahip olamayanları da unutmadı. 
Prusa Halk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü bünyesinde çalışma-
larını sürdüren dansçılar, başlattık-
ları bağış kampanyasıyla aldıkları 
tekerlekli sandalye ve engelli eğitim 
araçlarını düzenlenen bir törenle 
sahiplerine ulaştırdılar.

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulubü Başkanı Ahmet Ayde-
mir, kulüp merkezinde düzenlenen 
törende, ‘halk oyunları duyarlı 

olmak demektir. Bugün bu duyarlı-
lığımızı bir kez daha gösteriyoruz’ 
dedi. 

Törenin ardından 10 adet tekerlekli 
sandalye, Türkiye Sakatlar Derneği 
Bursa Şube Başkanı Müzeyyen Yıl-
dırım’a, engelli eğitim materyalleri 
ise, İpek Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezi Müdür Mahmut Temir’e 
teslim edildi.

Prusa dansçılarından 
anlamlı bağış
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