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Merhaba
Bursa’nın ilk folklor dergisi Prusa’nın üçüncü sayısı ile karşınızdayız. Türkiye’de 
ne yazık ki folklor dergilerinin sayıları çok fazla değil. Durum böyle olunca varolan 
yayınların değeri daha da artıyor. Türkiye’nin dörtbir köşesinde üniversitelerin halkbilim 
kürsülerine, konservatuar halkoyunları bölümlerine, kısacası halk bilimi alanında 
çalışan akademisyen ve sahadaki emektarlara ulaştırdığımız dergimiz, büyük beğeni ve 
beraberinde destek görüyor. İlgisini, desteğini esirgemeyen ve bize yazılarıyla katkıda 
bulunan, bilgi birikimleriyle yol gösterip, destek veren herkese teşekkürler.

Dergimizin bu sayısında halk oyunları 
alanında Bursa’da atılan önemli ve örnek 
bir adımı okurlarımızla paylaşıyoruz. Bursa 
halk oyunları camiasının bilinen 6 dernek 
ve kulübü, genel anlamda folklorun, özel 
olarak da halk oyunlarının içinde bulundu-
ğu durumu iyileştirebilmek için güç birliği 
kararı aldılar. Bir federasyon çatısı altında 
buluşan bu derneklerin yöneticileriyle 
camiada yaşanan sorunları ve federas-
yon kurmaktaki amaç ve beklentilerini 
konuştuk. 

Halk oyunlarının korunması, geniş kitlelere 
tanıtılıp, yayılması, halk oyunları alanında 
çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlemiş 
olduğu yarışmalarda birlik ve beraberliğin 
sağlanması, yarışmalarda kural ve kriter-
lerin tek elden düzenlenmesi ve uygulan-
ması, halk oyunları alanında teknik eleman 
yetiştirilmesi gibi çok sayıda sorumluluğu 

yerine getiren Türkiye Halk Oyunları Fede-
rasyonu’nun (THOF) başkanı Hayri Gürhan 
Ozanoğlu da röportaj konuğumuz oldu ve 
Türk folklorunun durumunu değerlendirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 
Bursa’nın turizm geleceğine yansıya-
cak bu gelişmeyi 2. sayımızda sizlerle 
paylaşmıştık. Bu kez Bursa’nın UNESCO  
“Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne 
giren kültürel değerlerini gündeme aldık. 
Geleneksel el sanatlarını yaşatan ustaları-
mızdan cam boncuk ve cam takı sanatı ile 
uğraşan Ümmühan Ağırman ve bir başka el 
sanatı olan iğne oyasını takılarda yaşatan 
Müge Bozgeyik de bu sayımıza konuk oldu.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi 
Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 
Öğr. Gör. Abdurrahim Karademir, bu sayı-
mızda; halkevlerinin ve köy enstitülerinin 

kapatılmasından sonra bir boşluğa düşen 
halk oyunları çalışmalarını yeniden cazip 
hale getiren ve “halk oyunları bayramları” 
diye nitelendirdiği yarışmaların kısa bir 
tarihçesini bizimle paylaştı.

Halk danslarına gönül verenlerin buluştuğu 
dernek ve kulüpleri tanıttığımız dergimizde 
bu kez Kayıboyu Halk Dansları Gençlik 
Spor Kulübü konuğumuz oldu. Halk kültürü 
yaratmaları olan el örgüsü köylü çorap-
larının dili ve Dr. Osman Önder’in objek-
tifinden “Evleri ve sokakları en güzel 10 
Anadolu kasabası” albümü de bu sayımıza 
renk katan çalışmalar oldu.

Yeni sayılarda ve Anadolu halk kültürü ka-
dar zengin ve renkli içeriklerde buluşmak 
dileğiyle….

Editörden 

Hülya Güven
hulya@icerikofisi.com



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 20154

Röportaj: Uğur Yılmaz



Nisan Mayıs Haziran 2015   |  PRUSA  |  5

Folklorun 
fedaileri
Tüketim toplumu, tek tip insana olan ihtiyacını 
körükledikçe, bir avuç insanın insanca direnişine 
sahne oluyor folklor. 

Tek tip kıyafetlerin, tek tip yemeklerin, 
kısacası tek tip yaşamların hakimiyetini 
ilan ettiği günümüz dünyasında folklora 
gönül verenler seslerini duyurmaya çalı-
şıyor. Bunlar içinde bir grup ise bir adım 
öteye geçerek, “folklorun fedailiğine” 
soyunuyor.

Bursa halk oyunları camiasının, bilinen 6 
dernek ve kulübü genel anlamda folk-
lorun, özel olarak da halk oyunlarının 
düştüğü durumdan kalkabilmesi için güç 
birliği kararı aldılar.

Bursa Folklor Dernekleri Federasyonu 
çatısı altında örgütlenme kararı alan Pru-
sa Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü 
Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, Kayıbo-
yu Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü 

Onursal Başkanı Serkan Maral, Kafdağı 
Halk Dansları ve Spor Kulübü Derne-
ği Başkanı Reşat Öncül,  Bursa Dans 
Derneği Başkanı Tolga Elmacı, Anonim 
Folklor Araştırma Derneği Başkanı Eyüp 
Ahmet Gülmeli ve Bursa Rumelililer Halk 
Dansları Gençlik ve Spor Kulübü Derne-
ği’ni temsilen de Uğur Dinsever’in katıl-
dığı toplantıya konuk oluyoruz. Herkeste 
bir heyecan var. 

Halk oyunlarını sürüklendiği noktayı en 
son yapılan ve neredeyse hiç ilgi gör-
meyen okullar arası folklor yarışmasının 
hemen ardından gerçekleşen toplantıda, 
Bursa Folklor Dernekleri Federasyo-
nu’nun hedefleri, halk oyunlarının içinde 
bulunduğu durum hararetli bir şekilde 

Haber       Folklorun fedaileri
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tartışılıyor. Bir bölümüne eşlik ettiğimiz 
toplantıdan “folklor fedailerinin” sözle-
rini dinleyelim bakalım. Nasıl bir çözüm 
düşünüyorlar folklor için.

İlk sözü toplantıya kendi ofisinde ev sa-
hipliği yapan Prusa Halk Dansları Gençlik 
ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ahmet 
Aydemir alıyor. “Amacımız projeler üre-
terek Bursa’daki halk oyunlarına-folklara 
değer kazandırmak” diyor Aydemir ve 
arda arda akıyor sözler folklor ve halk 
oyunları üzerine.

EN BÜYÜK EKSİK MEKAN…

Serkan Maral (Kayıboyu Halk Dansları 
Gençlik ve Spor Kulübü Onursal Başka-
nı): “Derneklerin çalışma yerleri yok. 
Belediyeler park yapıyor. Her mahalleye 
park yapıyor, o da uyuşturucu yatağı 
haline gelebiliyor. Ama her mahalleye 
bir kültür merkezi gibi, dans salonu, bale 
salonu yapsa daha verimli olur. En büyük 
eksiğimiz bu. Avrupa’ya gittiğimizde 
görüyoruz. Her köyde bir kültür merkezi 
var. Hem de 100 yıl önce yapmışlar. “

Tolga Elmacı (Bursa Dans Derneği 
Başkanı): “Büyükşehir okullara salon 
yaptırmış. Okullara gittiğimizde okullar 
salon dolu diyorlar. Amacı halk oyunları 
yapmak olan bir salon yok.”

Haber       Folklorun fedaileri

Ahmet Aydemir
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Maral: Kültürpark’ta vardı, düzenleme 
yapılırken yıkıldı gitti.Valilik 2 senedir 
törenlerde halk oyunlarının kalitesinin 
düştüğünü düşünüyor. Bir çalışmaları 
var. Biz federasyon olursak,bölgeler için 
öneriler sunabiliriz. 

EĞİTİM DE ŞART…

Ahmet Aydemir: “Eğitim problemimiz de 
var.  Hepimizin ufkumuzu geliştirmemiz 
gerekiyor. Bu federasyon, bu işi üstlene-
cek. 

Maral: Okullara bakıyorsun adam 2 sene 
dernekte oynamış. Hasbelkader eğitmen-
lik belgesi de almış. Ama formasyonu 
eksik. Denetleyen yok. BUSMEK’ler var. 
Her mahalleye bir kültür merkezi yapıla-
bilir.

Elmacı: Kültürümüze sahip çıkalım de-
niliyor. Binalar yenileniyor. Ama içinde 
insan olmayınca olmuyor.

Kimler üye olabilecek bu federasyona?

Aydemir: 6 dernekle başvuru yapılacak. 
Folklara hizmet eden tüm dernekler fede-
rasyona üye olabilecek. 

Elmacı: Sadece Bursa’da kurulu olan 
Eyüp Gülmeli Tolga Elmacı
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dernekler üye olabilecek.  Bursa’nın folk-
loruna hizmet edene açık. Ben araştırma 
yapmak istiyorum diyene de, giyisiyle 
ilgili olana da mimari araştırma yapana 
da kapımız açık. En kısa amacımız halk 
oyunlarına hak ettiği değeri kazandır-
mak. Halk oyunları bugün ayaklar altında. 
Türkiye’de en önemli halk oyunları potan-
siyeline sahip şehir Bursa.

Sinan Aksu (Prusa Kulübü halkoyunları 
eğitmeni): Okula gidiyor. Eğitim veren 
kim. Okullar burayı arayıp, eğitmeni 
bizden sorabilecek. Kim neye göre eğitim 
veriyor, halk oyuncular olarak biz bilmi-
yoruz. 

THOF’LA İLİŞKİLER…

Peki başka dernekler, zaten bizim fede-
rasyonumuz var derse?.

Maral: Türkiye Halk Oyunları Federas-
yonu (THOF), onay merceği olmalı. Biz 
arşivleme, araştırma işini yapacağız. 

Aksu: THOF yarışma olacağı zaman yetki 
devrediyor. Okul Sporları Federasyonu 
yarışmayı yapıyor. Sadece THOF hakem 
veriyor.

Aydemir: THOF sadece kulüp olan der-
nekleri bünyesine alıyor. Biz ise hem ku-
lüp hem dernekleri bünyemize alacağız. 

Federasyon sizi niçin muhatap alacak. 
Kulüpleri muhatap alıyor sonuçta?

Aydemir: Şimdiye kadar hep THOF’a 
alternatif çalışmalar olmuş. Ama biz öyle 
değiliz. Gerekli görüşmeleri de yaptık. 
Onlar bize destek oluyorlar. Onlar bugü-
ne kadar il temsilcisi aracılığıyla sorunla-
rı çözmeye çalıştılar.

Maral: Federasyon puan veren, orga-
nizasyonu yapan kurum. Ama yemek 

pişmeden önce yapılacak hazırlıklar 
bizim işimiz. Oyun araştırmaları, kostüm 
araştırmaları bizim işimiz. Bir ürün çık-
madan önce biz devreye gireceğiz. THOF 
onay ve organizasyon merciidir.

Aksu: Yarışmaya ben ekip çıkarmazsam, 
federasyonun yaptığı organizasyon işe 
yaramıyor. Bu sene 10 okul, seneye o 
da olmaz. Malzemeyi ortaya çıkaran biz 
olacağız. Buradaki çalışmada dernekler, 
kostüm, müzik, oyun gibi kendi içimizde 
tartışıp tez, anti-tezle bir senteze ulaşıp 
federasyona sunabileceğiz. 

Kuruluşun ardından ilk işiniz ne olacak?

Aksu: Kuruluşun ardından ilk işleri-
mizden biri yer talebinde bulunacağız.  
Belki de bir sonraki aşamada Bursa’daki 
yarışmalar bu federasyonun sahip olduğu 
merkezde yapılacak. Gidip de spor salo-
nunda yere halı sererek yarışma olma-
yacak.  Kendimize uygun sahnelemeyi, 
ışıklandırmayı yapacağız. Konar geçer 

Serkan Maral Sinan Aksu

Uğur Dinsever

Haber       Folklorun fedaileri
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olmayacak. Burada sadece halk oyunları 
da olmayacak, kostüm ve mutfak gibi 
şeyler de olacak. 

POTANSİYEL VAR…

Okullar dışında ne kadar insan Bursa’da 
folklorla ilgileniyor. Böyle bir potansiyel 
var mı?

Eyüp Ahmet Gülmeli (Anonim Folklor 
Araştırma Derneği Başkanı): 30’dan fazla 
dernek var. En az 100 dansçı deseniz 
3000 binden fazla insanın ilgisi var 
demektir.

Aksu: Türkiye’de halk oyunlarına belki de 

en çok ilginin olduğu yer Bursa’dır. Bir-
çok yörenin oynandığı yer de Bursa’dır. 
Rumeli’den tutun, Zeybekten, Karadeniz’e 
pek çok yöre oynanır. 

Uğur Dinsever (Bursa Rumelililer Halk 
Dansları Gençlik ve Spor Kulübü Derne-
ği): 35. yılımızı kutladık. Bu süre içinde 
350 yönetici 1200’e yakın da üye bu 
dernekte yer almış. 

Aydemir: Bu yapıya rağmen beklenen 
karşılığı bulamamamızın nedeni biziz. 
Artık halk oyunları çöktü dedik, böyle bir 
çalışma yaptık.

İçinizde kavgalar da çok.

Maral: Hepimiz farklı yerlerden öğreniyo-
ruz. Kavga buradan çıkıyor. 

Aksu: Bir yakıt yanmasını düşünün. 
Yanma odasında yanarsa enerji oluşur. 
Açık havada yanarsa havaya gider. Bizim 
amacımız yanma odasını oluşturmak. 
Kendi içimizde çatışıp bir enerji oluştu-
racağız. 

Tolga: Okullar bütün halk oyuncuları için 
çok önemli. Okullarda takıldığımız bazı 
yasal düzenlemeler var. Bu yasal düzen-
lemeler nasıl aşılır. Bunu bu oluşumla 
aşmak istiyoruz. 

Gülmeli: Varılmak istenen yer aynı. Her-
kes küçük küçük kendi patikasını oluştu-
ruyordu. Şimdi asfalt atacağız oraya.
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Halk oyunlarının 
dünü yarını

Türkiye bugüne kadar tespit edilen 
4000’in üzerinde halkoyunu ile dünya 
üzerinde en zengin oyun karakterine 
sahip ülke konumunda. Yurdumuzun her 
köşesinde ayrı oyun, müzik ve giysiye 
rastlamak mümkün. Böylesine zengin bir 
birikimin en otantik haliyle korunarak, 
gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde akta-
rılması önemli bir sorumluluk. 

Bu sorumluluğu üstlenen Türkiye Halk 
Oyunları Federasyonu (THOF) 2001 
yılından buyana; halk oyunlarının korun-

ması, geniş kitlelere tanıtılıp, yayılması, 
halk oyunları alanında çeşitli kurum ve 
kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışma-
larda birlik ve beraberliğin sağlanması, 
yarışmalarda kural ve kriterlerin tek 
elden düzenlenmesi ve uygulanması, halk 
oyunları alanında teknik eleman yetiştiril-
mesi çalışmalarını yürütüyor.

Halk oyunlarının ulusal ve uluslar arası 
platformda en üst düzeyde temsil edilme-
sini sağlamakla yükümlü olan ve kulüpler 
arası halk oyunları yarışmaları düzenle-

yen THOF’un 4 yıldır başkanlığını yürüten 
Hayri Gürhan Ozanoğlu ile Türk folkloru-
nun durumunu ve sorunlarını konuştuk…

Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Mesleğiniz 
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, 
halkoyunları ile ilişkiniz nasıl başladı. 
Sizin için halkoyunları neyi ifade ediyor? 

1963 Kırklareli doğumluyum. 1970 yılında 
Kırklareli Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu’nda 
halk oyunlarına başladım. 1980 yılında 

Röportaj           Gürhan Ozanoğlu

Dünyanın en zengin folklorik birikimine sahip olan Anadolu 
coğrafyasında, folklorümüzün en zengin dallarından biri 
olan halkoyunları, özenle korunması, yaşatılması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması gereken bir kültürel hazine.
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Röportaj           Gürhan Ozanoğlu

üniversite eğitimim ile birlikte İstanbul’a 
geldim ve Türk Folklor Kurumu, Fotem, 
Boğaziçi Üniversitesi, Eminönü – Sarı-
yer – Beşiktaş Halk Eğitim Merkezlerini 
halk oyunları çalıştırdım. 1991 yılından 
bu güne Türk Folklor Kurumu’nda çeşitli 
yöneticilik görevlerinde bulundum ve 
2009 yılından beri başkanlığını yapıyo-
rum. Federasyonumuzun kuruluşundan 
bugüne dek her dönem içerisinde çeşitli 
aktif görevlerde bulundum. Son 4 yıldır 
da başkanlığını yapmaktayım.

Türkiye’de halkoyunları ve halk bilimi 
alanındaki çalışmaları değerlendirmeni-
zi istesek genel olarak ne durumdayız. 
Anadolu çok zengin folklorik unsurlara 
sahip ama sizce bu değerler hak ettiği 
ölçüde değerlendirilebiliyor mu?

Türkiye’de süreç içerisinde halk oyun-
larımız ve halk bilimi çalışmaları ciddi 
yol katetmiş durumda. Pek çok üniversi-
telerin bu alanda bölümleri açıldı. Daha 
fazla eğitimli insan ülke içinde yerini aldı. 
Dolayısı ile bu birikimdeki arkadaşlarımız 
çıtayı yükseltecektir. Bu zengin unsurları 
da tüm dünya ülkelerinin çalışmalarını 
da baz alarak daha verimli kullanmak 
zorundayız. Çünkü elimizde gerçekten 
hazineye sahibiz.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bün-
yesinde 2001 yılında kurulan Türkiye 
Halk Oyunları Federasyonu’nun temel 
amacı; halk oyunlarının ulusal ve uluslar 
arası platformda geniş kitleler tarafından 
tanınmasını ve gelecek nesillere sağlıklı 
bir şekilde aktarılmasını sağlamak. Sizce 
federasyonun çalışmaları bunu gerçek-
leştirdi mi?

Son yıllarda yapılan çalışmalarla bu 
bilinirlik ülke içinde iyice artmakta. Ama 
dünya bizim değerlerimizi daha iyi tanıyıp 
değerlendirmekte. 

Halkoyunlarının gelecek nesillere sağlıklı 
bir şekilde aktarılması konusu çok tartış-
malı bir konu. Halkoyunları camiasında 
bu işe gönül veren pek çok kişi gele-
neksel halk oyunlarını genç kuşaklara 
aktarılmasında otantik unsurların göz 
ardı edilmesinden ve bu işin ticarileş-
mesinden yakınıyor. Siz bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? Bu kaygının gideril-
mesinde THOF’un rolü ne olmalıdır?

Otantik unsurlardan faydalanarak ve 
onları koruyup arşivleyerek zaman içinde 
teknik unsurları ve sahne sanatlarının 
gerektirdiği çalışmaları birleştirerek 
görsel bir zenginlik sunmak zorundayız. 
Biz federasyon olarak her ikisini de (hem 

geleneksel, hem düzenleme yapılmış) 
sergiletmek ve yansıtmak ile ilgili çalışı-
yor ve uyguluyoruz.

Halkoyunları camiasında bir dağınıklık 
göze çarpıyor. Bu alandaki çalışmalar 
ne kadar ticarileşirse işin içine o ölçüde 
rekabet duygusu karışıyor ve kültürel 
mirası aslına uygun yaşatma misyonun-
dan uzaklaşılıyor. Türkiye’deki dernekle-
ri bu anlamda değerlendirmenizi istesek 
ne düşünüyorsunuz?

Daha önce dağınık halde olan yapı, fede-
rasyonumuz sayesinde bir araya toplandı. 
Ticaret ise tamamen ekonominin doğa-
sında olan emek ve karşılığının bir ürünü 
ve günümüz şartlarında zorunlu olan bir 
sonuçtur.

Öte yandan “halk oyunlarının otantik 
haliyle yaşatma geleceğe aktarma” mis-
yonunda birleşme çabası içinde olanlar 
da var. Örneğin Bursa’da 6 halkoyunları 
derneği bir araya gelip bir çatı altında 
birleşme çabasında. Nasıl karşılıyorsu-
nuz böyle girişimleri?

Amaçları doğrultusunda hareket ettikleri 
takdirde olumlu bulup destekliyorum. 
Ancak genelde bu çabalar bir kuruluşu 
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hedef aldığında, örneğin bir devlet kuru-
luşu olan federasyona karşı birlikte olup 
amacından uzaklaşırsa ya da bazı kişilere 
etiket sağlamak için yapılırsa boşa kürek 
çekmek olarak değerlendiririm. Bur-
sa’daki oluşumu amacı doğrultusunda 
çalıştıkları sürece desteklerim.   

Yarışmalarda kural ve kriterlerin düzen-
lenmesi, halk oyunları alanında teknik 
eleman yetiştirilmesi de federasyonun 
temel amaçlarından biri. Kaç lisanslı 
hakem, antrenör ve oyuncunuz var? 

1.000 civarı hakem, 6.000 civarı antrenör 
ve 80.000 sporcumuz şu anda bünye-
mizde.

Halkoyunlarına ilgi her geçen gün aza-
lıyor gibi görünüyor. Gençlerin bu alana 
ilgisi neden azaldı sizce? Bunu artırmak 
için neler yapmak gerek?

Gençlerin ilgi alanları çok arttı. Dolayısı 
ile bizler devlet desteği ile tüm alanlarda 
özellikle okullarda bu çalışmaları tekrar 
başlatmalı ve desteklemeliyiz ve artan ilgi 
alanlarının başına halk oyunları çalışma-
larımızı koymaya çabalamalıyız. 

Halkoyunları yarışmaları eskiden daha 
fazla yapılırdı ve katılım iyi olduğu için 
çok ses getirirdi, şimdi ne yazık ki öyle 

değil, en son Bursa’da yapılan yarışma-
da katılımın ne kadar azaldığını bir kez 
daha gördük. Federasyon halkoyunlarına 
ilgiyi artırmak için neler yapıyor?

Öncellikle bu işin kaynağı olan MEB 
okullarına ilkokul hatta ana okulundan 
başlayarak ders olarak konmalı ve tüm 
devlet ve sivil toplum örgütleri bu işe 
destek vermelidir.

Halk oyunlarımız için “okullarda 10 TL 
verenin yaptığı sosyal etkinlik” eleştirisi 
yapılıyor. Bu tarzda yapılan halk oyun-
ları öğretiminde özellikle doğru figürler 
ve tavır öğretilemediği bununda halk 
oyunlarımızı milli olmaktan uzaklaştırdığı 
söylemi için sizin fikriniz nedir?

Bu işin 10 lira, 20 lirayla ilgisi yok. 
Önemli olan bu dersleri veren antre-
nörlerin donanımlı olmaları, öğrettikleri 
kültüre hakim olmaları ve sonuçta bu 
işten hak ettikleri karşılığı alabilmeleri. 
Yoksa 10 liraya bu işi yapan ve yaptıran 
sosyal bir etkinlik tanımlaması çok basit 
bir düşünce olarak kalır.

İlgiyi artırmak için halk oyunlarının okul-
larımızda zorunlu/seçmeli ders haline 
gelmesi bir çözüm sağlar mı? Bu bağ-
lamda halk eğitimlerdeki 14 yaş proble-
minin çözümü ile ilgili uğraş verdiğinizi 
biliyoruz. Bu konudaki girişimleriniz ne 
aşamada?

Yukarıda da belirttiğim gibi okullar 
olmazsa olmazlarımız. 14 yaş sorunu ise 
tamamen daha önceki uygulamalarda ya-
pılan suistimallarden kaynaklı bir sonuç. 
Çözmek için çalışıyoruz. 

Tüm illerimizi kapsayan ve halk oyun-
larımızın adeta günümüzdeki resmini 
çizebilecek; yöreye ait kostüm, müzik 
ve oyunların arşivlenmesi ile ilgili bir 
çalışmanız olduğunu biliyoruz. Bu konu-
daki çalışmaların ne aşamada olduğunu 
bizimle paylaşır mısınız?

Çok önemli ve milat olacak bir çalışma. 
Ancak uzun soluklu ve yüksek bütçeli 
bir iş. Ancak sonlandığında devletin bu 
alandaki gurur duyacağı bir eser olacak. 
Önümüzdeki dönem gerçekleştireceğimi-
zi umuyorum..

Yurt dışındaki uluslararası festivallere 
ülkemizden birçok dernek-kulüp Türki-
ye’yi temsil ettiğini ifade ederek katılı-
yor. Sizce gerçekten tüm bu katılımcılar 
ülkemiz foklörünü doğru bir şekilde 
yansıtabiliyorlar mı? THOF bünyesinde 
bu dernek-kulüplerin denetimi konusun-
da çalışmalar var mı? 

Denetimimiz dışında çıkan bir kısım der-
nek, kurum ve kuruluşun farklı amaçlarla 
halk oyunlarımızı kullandığını biliyorum. 
Bakanlıklar kanalı ile bu tür ticari faali-
yetlerin önünü kesmek için girişimleri-
miz var. Çözeceğimize inanıyorum..

Teşekkür ederiz.
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Bursa’nın 
kültürel mirası
2014 yılında Cumalıkızık, Hanlar Bölgesi ve Sultan Külliyeleri ile UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne giren Bursa, geçmişten gelen pek çok kültürel değerleriyle UNESCO’nun   
“Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ni de zorluyor. 

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür 
Örgütü UNESCO, kültürel çeşitliliğin ko-
runması ve gelecek kuşaklara aktarılması 
amacıyla 17 Ekim 2003 tarihli 32. Genel 
Konferansı’nda Somut Olmayan Kültürel 
Mirasın Korunması Sözleşmesi’ni kabul 
etmiştir. 

Sözleşme’nin ikinci maddesi Somut Ol-
mayan Kültürel Miras’ı şu şekilde tanım-
lıyor: “Somut Olmayan Kültürel Miras”, 
toplulukların, grupların ve kimi durum-
larda bireylerin, kültürel miraslarının bir 
parçası olarak tanımladıkları uygulama-
lar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceri-
ler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 
kültürel mekanlar anlamında kullanılmak-
tadır. Kuşaktan kuşağa aktarılabilen bu 
somut olmayan miras unsurları, topluluk-
ların ve grupların çevreleriyle, doğayla ve 
tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, 
yeni kuşaklara aktarılır.

Sözleşmenin aynı maddesinin 2. fıkrası 
Somut Olmayan Kültürel Mirasın belirdiği 
alanları şu şekilde tanımlamaktadır:

Somut olmayan kültürel mirasın aktarıl-
masında taşıyıcı işlevi gören dille birlikte 
sözlü gelenekler ve anlatımlar

• Gösteri sanatları

• Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve 
şölenler

• Doğa ve evrenle ilgili uygulamalar

• El sanatları geleneği

Sözleşme, bu alanlarda beliren mirasın 
araştırılmasını, derlenmesini, arşiv ve 
dokümantasyon merkezlerinin oluşturul-
masını, müzelerinin kurulmasını, öğretim 
kurumlarında ders olarak okutulmasını, 
kitle iletişim araçlarında kültür değerleri 
olarak tanıtılmasını ve kuşaklar arasın-
da ortaya çıkan kopuklukları giderecek 
tarzda etkin biçimde değerlendirilmesini, 
temel amaçlar ve eylem planları arasında 
görmektedir.

Sözleşme, TBMM’nin 19.01.2006 tarihli 
oturumunda oy birliği ile kabul edilmiş ve 

Haber            Bursa’nın kültürel mirası
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Türkiye sözleşmeye taraf ülkeler arası-
na girmiştir. 2006’da Paris’te UNESCO 
Genel Müdürlüğü’nde toplanan Taraf 
Devletler Genel Kurulu’nda ise Türkiye, 
Sözleşmenin Yönetim Kurulu niteliğinde-
ki Hükümetlerarası Komite’ye seçilmiştir. 

Sözleşmeye taraf olduktan sonra Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim 
Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye’deki 
Somut Olmayan Kültürel Miras unsurları-
mıza ilişkin araştırma, saptama, koruma, 
yaşatma arşivleme vb çalışmalar başla-
tılmıştır. 

Bu çalışmaların sonucunda ”İnsanlı-
ğın Somut Olmayan Kültürel Mirasının 
Temsili Listesi”ne; Meddahlık (2008), 
Mevlevi Sema Törenleri (2008),  Karagöz 
(2009), Aşıklık Geleneği (2009), Nevruz 
(2009 - Türkiye, Azerbaycan, Hindistan, 
İran, Kırgızistan, Pakistan, Özbekistan ile 

birlikte), Kırkpınar Yağlı Güreş Festiva-
li (2010), Alevi Bektaşi Ritüeli Semah 
(2010), Geleneksel Sohbet Toplantıları 
(2010 - Barana, Kürsübaşı Sohbetleri, 
Sıra Geceleri, Sıra Yarenleri, Danışık), 
Tören Keşkeği Geleneği (2011) ile Mesir 
Macunu Festivali (2012) temalı kültürel 
unsurlarımız ülkemiz adına kayıt ettiril-
miştir. Son olarak kendine özgü pişirme 
tekniği ve sunumuyla Türk Kahvesi Kül-
türü ve Geleneği (2013) ve 2014 Yılında 
Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı, listeye 
Türkiye adına 12. unsur olarak kaydetti-
rilmiştir. 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin ko-
ordinasyonunda oluşturulan İl Tespit Ko-
misyonlarının envanter çalışması sonucu 
Bursa’dan ise 2009 yılından buyana; 
Karagöz Hacivat, İznik Çinisi, Erguvan 
Bayramı, Danışık Gecesi, Gezek Kültürü, 
Erfane Günü, Evlenme Gelenekleri, Teh-
niye- Hacı Tehniyesi, Kılıç –Kalkan, Keles 
Halk Kıyafetleri, Köfün Kültürü, Hamam Kültürü, Tongurdaklı Kaşık, Kına Kültürü, 

Koza- İpek,  Bıçak Kültürü, Cezayir Oyun-
ları, Mevlid Kültürü gibi kültürel unsurlar-
dan 18 unsur teklif edilmiştir. 

Bu unsurlardan Karagöz “İnsanlığın 
Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne 
kayıt olmuş, Erguvan Bayramı, Gelenek-
sel Sohbet Toplantılarından Danışık ve 
Gezek, Hamam Kültürü, Bıçak Kültürü, 
İznik Çinisi, Köfün Kültürü de Somut Ol-
mayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri’ne 
kayıt edilmiştir.  

Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal 
Envanterinin oluşturulmasında teklif 
edilen unsularda; insan yaratıcılığının bir 
kanıtı olarak değeri, kültürel ve toplumsal 
gelenekler içerisindeki köklülüğü, belirti-
len topluluk ya da grubu temsil niteliği ve 
kaybolma riski dikkate alınarak değerlen-
dirme yapılmaktadır.
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Röportaj: Hülya Güven
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Alev sanatı 
yaşatılıyor
Anadolu coğrafyasında ilk olarak Selçuklu döneminde başladığı 
varsayılan ve Osmanlı döneminde oldukça ilerlediği bilinen cam 
sanatı günümüzde az sayıda meraklısı tarafından yaşatılıyor. 

“Alev sanatı” olarak da anılan cam sana-
tının en cazip türlerinden biri olan cam 
boncuk yapımını Bursa’da Balibey Han’da 
kurduğu atölyesinde sürdüren Ümmühan 
Ağırman, isteyenlere ders de vererek 
bu halk sanatını bugünün gençlerine 
aktarıyor.

Asıl mesleği bilgisayar programcılığı olan 
Ağırman, üniversitede öğrenci iken hobi 
olarak başladığı takı yapımı işinde kendi 
boncuklarını kullanmak isteyince, cam 
boncuk yapımı işine el atmış.

Okul bitince dil eğitimi için gittiği İngilte-
re’de bir cam bienalinde 4 günlük eğitim 
alan, ardından da İstanbul Beykoz’da Ca-
mocağı Vakfı’nda iki haftalık eğitim alan 

Ağırman, 2006 yılında önce evinde atölye 
kurmuş, ardından da 2009 yılında Balibey 
Han’da atölyesini kurmuş.

Bursa’da kendisinden başka geleneksel 
cam sanatı atölyesine sahip usta ol-
madığını belirten Ağırman, halen fırsat 
buldukça atölye çalışmalarına katılarak 
farklı hocalardan farklı teknikler öğrendi-
ğini ve isteyenlere de atölyesinde eğitim 
verdiğini söylüyor.  

Kendi mesleğini sadece 1,5 yıl kadar 
yaptığını sonrasında ise tüm vaktini cam 
sanatına adadığını kaydeden Ağırman, 
kendi yaptığı boncuklarla tasarladığı 
takıları fuarlara giderek ya da internet 
üzerinden satıyor. 

Son Ustalar       Ümmühan Ağırman



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 201520

Daha çok yabancı turistlerin ilgi gös-
terdiği özgün cam takılar büyüklüğüne, 
kullanılan malzeme ve tekniklere göre 10 
lira ile 200 lira arasında değişen fiyatlarla 
alıcı buluyor.

Peki cam boncuk nasıl yapılıyor?  
Cam boncuk yapımında “Lampworking” 
denilen geleneksel yöntem kullanılıyor.  
Yani alev altında ısıtılarak sıvılaştırılmış 

çubuk şeklindeki camlar bal kıvamına 
gelince,  “mandrel” denilen çelik çubuklar 
üzerine sarılarak şekil veriliyor. Camın 
erimesi için de propan gazı ve oksijen ile 
birlikte çalışan şalomalar kullanılıyor.

Cam bin 200 derecede bal kıvamına 
geliyor sonra çeşitli teknikler kullanılarak 
istenilen büyüklükte cam boncuklar yapı-
lıyor. Çapları 8 milimetreye kadar olanlar 

tavlanarak, biraz daha büyük olanlar küle 
gömülerek ve daha büyükler fırınlanarak 
soğutuluyor. İşin bu kısmı çok önemli, 
çünkü yanlış soğutursanız binbir emekle 
yapılan boncuk çatlayabiliyor. Birer min-
yatür sanat eseri olan cam boncukların 
hepsi bir daha tıpatıp aynısı yapılamaya-
cağı için özgün birer eser oluyor. 

Son Ustalar       Ümmühan Ağırman
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Türk danteli
artık takılarda
Geleneksel el sanatlarımızın en güzel parçalarından biri 
olan iğne oyaları, çiçekle örgü sanatının birleşmesinden 
doğmuş, süslemek amacıyla yapılan ve taşıdıkları mesajlarla 
Anadolu’da bir tür iletişim aracı da olan dantellerdir.

Dünyada “Türk Danteli” olarak da anılan 
iğne oyaları, eskiden para ve tütün kese-
si, gözlük, tespih, cep saati kılıfı, mendil 
kenarı süsleri olarak da kullanılmış ve er-
keklere özgü eşyalarda kadının erkeğine 
verdiği değerin de göstergesi sayılmıştır.

Sandık, sehpa, tepsi, ayna örtüleri, duvar 
panoları ve bu gibi şekillerde hazırlana-
rak evleri süslemede bile kullanılan iğne 
oyaları, yatak takımları, bohçalar, baş 
örtüleri, yemeniler, mevlit bezleri ve sec-
cade kenarları gibi yerlerde kullanılarak 
çeyizlerin de gözdesi olmuş.

Ancak Türkiye’de geleneksel yaşam 
biçiminin değişikliğe uğramasıyla birlikte 

oyacılık da önemini yitirdi. Eskiden iğne 
oyasının yapımında genellikle ipek iplikler 
kullanılırken günümüzde daha çok sente-
tik iplikler kullanılmaya başladı. Eskiden 
yapılmış oyalar ise artık daha çok antika-
cıların ilgi alanına girdi. Ancak iğne oyası 
halen daha kadınlar için biraz nostaljik ve 
otantik bir detay olsa bile yine de süslen-
me aracı olarak takılarda kullanılıyor.

Ne mutlu ki hala bu sanatı yaşatanlar 
var. Bursa’da Balibey Han’da açtığı Oya 
Atölyesi’nde isteyenlere iğne oyası ders-
leri veren, isteyenlere de iğne oyasından 
takılar tasarlayarak satan Müge Bozgeyik 
bunlardan biri.

Haber         Türk Danteli
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Haber               Türk Danteli

“İğne oyaları eskiden mesaj 
vermek için kullanılırmış. 
Örneğin biber oyası diye 
bir model var. Evin gelini 
o gün keyifsizse, kızgınsa 
ve iletişime geçmek 
istemiyorsa o oyanın 
dikildiği yemeniyi takarmış. 
Hamile olduğunda bunu 
ifade etmek için bağlanan 
oyalar var. Ya da çeyizine 
kaynanayla iyi geçinsin 
diye konulan ağır oyalar var.”
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Aslında tekstil mühendisi olan Müge 
Bozgeyik, 6 yıl önce mesleğini bırakarak, 
Halk Eğitim kurslarına gidip iğne oyası 
yapmayı öğrenmiş. Bir süre evde iğne 
oyası oyalar ve takılar ürettikten sonra 
kısa süre önce de Balibey Han’da ki atöl-
yesini açarak, bilgi ve becerisini meraklı-
larıyla paylaşmaya başlamış.

Böylelikle hobisini mesleği haline getiren 
Bozgeyik, oyaların dilini ise şöyle anlatı-
yor: “İğne oyaları eskiden mesaj vermek 
için kullanılırmış. Örneğin biber oyası 

diye bir model var. Evin gelini o gün 
keyifsizse, kızgınsa ve iletişime geçmek 
istemiyorsa o oyanın dikildiği yemeniyi 
takarmış. Hamile olduğunda bunu ifade 
etmek için bağlanan oyalar var. Ya da 
çeyizine kaynanayla iyi geçinsin diye 
konulan ağır oyalar var. “

İğne oyasına ilginin arttığını ve son 
yıllarda geleneksel el sanatları içinde en 
çok iğne oyasına yönelim olduğunu ifade 
eden Bozgeyik, “İğne oyası takılara ilgi 
var, özellikle yabancılar çok ilgi gösteri-

yor. Erkek için iğne oyasından takı iste-
yenler bile oluyor. Çok otantik ve özgün 
bir havası olduğu için seviliyor. Takı-
larımız türüne göre 20-50 TL arasında 
fiyatlarla alıcı buluyor. Ben takılarla yetin-
meyip iğne oyasını ayakkabı, hasır çanta 
ve tokalarda da kullanmak istiyorum ve 
bunun üzerinde çalışıyorum” diyor. 
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Konuk Yazar      

Halk Oyunları 
Bayramları

Bilindiği gibi halk oyunları 19. yüzyılın son 
çeyreğinde bilimsel bir disiplin olarak 
kabul edildi. Tarımsal üretimin egemen 
olduğu dönemden sanayi toplumuna 
geçiş sürecinde, ulus devletlerin oluşu-
munda etnik yapıların kaynaştırılması için 
yönetimlerce kullanıldı. Bizde de Cumhu-
riyetin ilk yıllarında aynı amaç için çaba 
sarf edildi. 1932-1950 yılları arasında halk 
evleri örgütlenmesinin içerisinde yoğun 
bir oluşum evresi geçirdi. Bu süreçte köy 
enstitüleri vasıtasıyla tüm yurt genelinde 
öğretmenler üzerinde yaygınlaştırılması 
çalışmaları, gönüllülük esası üzerinden 
yürütüldü. Atatürk’ün önderliğinde ger-
çekleştirilen “1. Balkanlılar Halk Oyunları 
Festivali”ni bu dönemin önemli etkinlikle-
rinden biri olarak görebiliriz. 

1950 yılında halkevlerinin, 1954 yılında 

köy enstitülerinin kapatılması sonrasında, 
o güne kadar devlet eliyle yürütülen halk 
oyunları çalışmalarında boşluk yaşandı.

“1950 yılına kadar, halk evlerinin çatısı 
altında bir oyun repertuvarı oluşturularak 
sunulan halkoyunları, Halkevleri döne-
minin kapanmasıyla, resmi himayeden 
çıkarak özel kurumlar desteğiyle gelişimi-
ni sürdürmeye çalıştı.”1

“Halkevlerinin 18 yıllık çalışma döneminde 
yaklaşık 2000 halk oyunu adı saptan-
mıştır. Köy ve kasabalarda oynanan bu 
oyunlardan bazıları İstanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlerimizde gösterilerek, 
yaygınlaşması sağlanmıştır.”2

Bazı araştırmacılar tarafından Anadolu 
halk oyunlarının kökeni; Anadolu uygarlık-
larına dayandırılarak, örneklerle açık-

lanmaya çalışılırken, diğer bir yaklaşıma 
göre Orta Asya, İslam ve Anadolu kültür 
sentezinin ürünü olduğu görüşü öne çık-
mıştır. Bu farklı görüşler nedeniyledir ki; 
anlatım, hareket, ritmik yapı, adım yapısı 
kuruluşunda var olan koreografik yapı (pa-
ten yapısı), uygulama alanları, gelenekleri 
bakımından çeşitlilik göstermektedir. Ana-
dolu’nun bu zengin oyun kültürü 1950’li 
yıllar ve öncesinde kendi bulundukları 
oyun çevrelerine hapsedilmiştir. Başka bir 
deyişle Türkiye genelinde tanınmamakta 
ve bilinmemekteydi. Söz konusu oyunla-
rın tespiti de yapılamadığından, pek çok 
oyunun da unutulduğu düşünülmektedir. 
Bugün bile bulundukları gelenek içerisin-
de tespit ve derleme çalışmaları yapılma-
dığından, unutulmayla karşı karşıya kalan 
pek çok halk oyunu olduğunu söyleyebi-
liriz. 

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

1 Öztürkmen Arzu; Türkiye’de Folklor ve Milliyetçilik, İletişim Yayınları, İstanbul 1998, s. 194.
2 Baykurt Şerif; Türkiye’de İlk Halk Oyunları Semineri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Aralık 19996, s. 9.
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1950’li Yıllarda Halk Oyunları:

Bu dönemin başlarında halk oyunları dina-
miği yeni bir hukuksal çerçeveye oturtu-
larak yeniden yapılandırılıp üniversiteler 
ve bunların bünyelerinde bulunan talebe 
birlikleri, federasyonlar, öğrenci dernek-
leri doğrudan olmasa bile dolaylı yollar-
dan halk oyunları çalışmaları başlattılar. 
Bunların içerisinde Türkiye Milli Talebe 
Federasyonu, çalışmalar, organizasyon ve 
düzenlemeleriyle öne çıktı.

“50’li yıllarda halk oyunları faaliyetleriyle 
öne çıkan bir diğer topluluk da, Ankara’da 
kurulan Türk Folklor Oyunları ve Estetik 
Danslar Kulübü adlı bir dernektir. Memur, 
avukat, iş adamı, emekli, asker ve esnaf 
gibi farklı mesleklerden gelen on iki kişi 
tarafından 1952’de kurulan bu kulüp, 
tüzüğünde amacını, ‘Milli oyunları modern 
müzik eşliğinde öğretmek ve sunmak 
bunları yurt genelinde yaymak’ olarak 
belirtir. Kuruluşundan sonraki yıllarda pek 
iz bırakmamış olmasına rağmen bu kulüp 
50’lerde popülerize olmaya başlayan halk 
oyunlarına duyulan ilginin somut bir gös-
tergesi olması bakımından önem taşır.”3 

Kurumsallaşma Sürecinin 
Başlangıcı Yarışmalar:

“Yapı Kredi Bankası 9 Eylül 1954 tarihinde 
10. Kuruluş yıldönümü sebebiyle İstanbul 
Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği yaparak 
memleketimizde ilk kez bir halk oyunları 
bayramı düzenlemiş bu bayrama yur-
dumuzun çeşitli bölgelerinden, en usta 
ekiplerin katılmaları sağlanmıştır. İlk kez 
yapılan bu halk oyunları bayramına 22 

ekip katılmıştır. Katılan 
ekipler toplam 42 çeşit 
oyun sergilemiştir. 
Bu gösteriler 10-11-12 
Eylül 1954 günlerin-
de İstanbul Açıkhava 
Tiyatrosunda gerçek-
leştirilmiştir.”4

“Üç gün devam eden 
yarışmalar sonunda 
jürinin verdiği karara 
göre Erzurum bar ekibi 
1456 puanla birinci, 
Balıkesir Pamukçu 
zeybek ekibi 1326 
puanla ikinci olmuş-
tur. Evvelce birinci 
gelen ekibe verilmesi 
kararlaştırılmış olan 5 
bin lira ikramiye 25 bin 
liraya tamamlanarak 
bütün ekiplere taksimi 
kararlaştırılmıştır. Buna 
itiraz eden Erzurum 
ekibi kendisine veri-
lecek olan 1500 lirayı 
Gazeteciler Cemiyetine 
bırakmıştır.”5

Bankanın 10. kuruluş yıldönümünde Halk 
Oyunları Bayramına gösterilen bu ilgi, 
ulusal kültürü besleyen halk kültürümü-
zün önemli kaynaklarından biri olan Halk 
Oyunları alanındaki kurumsal boşluğu 
öne çıkarmıştır. Bunu gören Yapı Kredi 
Bankası’nın değerli yöneticileri ve konuya 
gönülden bağlı bir grup uzman ;

1. Halk Oyunları Yarışmasını, Halk 

Oyunları Bayramı’na çevirerek sürek-
liliğini sağlamak

2. Halk Oyunlarının müziklerini, ses 
kaydedici cihazıyla kaydedip, fotoğraf 
ve filmle tespit etmek.

3. Oyunları mahallinde gelenekleriyle 
birlikte tespit etmek

4. Değişik oyun çevrelerinde kurulması 
planlanan Halk Oyunları Yayma ve 

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

3 (Öztürkmen); s. 201.
4 Ataman Sadi Yaver; 100 Türk Halk Oyunu, Yapı ve Kredi Bankasının Bir Kültür Hizmeti, İstanbul 1975, s. 158.
5 Yeni sabah Gazetesi, 13 Eylül 1954, s. 1.
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Yaşatma Tesisine muhatap olabile-
cek halk oyunları konulu derneklerin 
kurulmasını teşvik etmek

5. Her yıl yapılacak olan Halk Oyunları 
Bayramı’na, farklı bilinmeyen oyun-
ları icra eden grupları davet ederek, 
repertuara yeni oyunlar kazandırmak.

Kararlarını alarak, 1954 yılında yapılan or-
ganizasyon sonrası Halk Oyunları Yayma 
ve Yaşatma Tesisi’ni kurdular.

Kurucular Kazım Taşkent, Vedat Nedim 
Tör, Halil Bedii Yönetken, Ahmet Kutsi 
Tecer, Adnan Saygun, Muzaffer Sarısözen 
ve Mahmut Ragıp Gazimihal gibi dönemin 
önde gelen folklörcü ve müzik adamlarıy-
dı. Tüzükleri: yukarıda saydığımız amaçlar 
dışında ekipler tarafından icra edilen oyun 
müziklerinin notaya alınmasını, giysileri 
hakkında fotoğraflı yayınlar yapılmasını 
taahhüt ediyordu. 

Bundan başka yarışmalar, kurslar, şenlik-
ler, sergiler düzenlemenin yanısıra halk 
oyunları eğitmenleri yetiştirmek ve milli 
baleye katkıda bulunmak yurt dışında halk 

oyunlarının tanıtımını yapmak amaçları 
arasındaydı.

Tanıtıma yapılan vurgu esasen o dönemde, 
Cumhuriyet sınırları içindeki yerel kültür-
lerin birbirleri ile olan iletişim eksikliği 
hakkında bir fikir vermektedir. Farklı yöre-
lerin halk oyunlarını bir program dahilinde 
peş peşe sıralayarak, milli repertuvarın 
oluşmasına katkı da bulunmaktır.7

Halk Oyunları Bayramı’na katılacak ekip-
leri belirlemek amaçlı tesis üyeleri her yıl 
planlı bir çalışma yapmakta ve tüm yurdu 
tarayarak bu ekipleri yerinde incelemek-
teydi. Yapılan araştırmalar sonucu davet 
edilmesi düşünülen ekiplerle görüşmeler 
yapılarak, gelmeden önce yapacakları 
çalışma ve hazırlıklar konusunda, ekip 
sorumluları ve yerel makamlar bilgilendi-
riliyorlardı.

Tesis kendi kurumsallaşmasının yanı sıra  
bayramlara davet edilen mahalli ekiplerin 
bulundukları bölgelerde dernekler çatısı 
altında öncülük ederek, halk oyunlarının 
örgütlenmesini hedefliyorlardı. 

Halk Oyunları Yayma ve Yaşatma 
Tesisinin Organizasyonları: 

Bayramlar:  
Tesisin kurulmasından itibaren 1969 yılı 
dahil olmak üzere 10 Halk Oyunları Bayra-
mı gerçekleştirilmiştir. 

• 1-14 Eylül 1955: 1. Halk Oyunları 
Bayramı

• 19-29 Temmuz 1956: 2. Halk Oyunları 
Bayramı

• 27 Haziran- 5 Temmuz 1959: 3. Halk 
Oyunları Bayramı

• 22-30 Temmuz 1960: 4. Halk Oyunları 
Bayramı

• 21-30 Temmuz 1961: 5. Halk Oyunları 
Bayramı

• 27 Temmuz- 5 Ağustos 1962: 6. Halk 
Oyunları Bayramı

• 18-23 ve 26- 31 Ağustos 1964: 7. Halk 
Oyunları Bayramı (Bankanın 20. yıl 
dönümü nedeniyle)

6 (Öztürkmen); s. 204.
7 (Öztürkmen); s. 203.
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• 1-10 Temmuz 1966: 8. Halk Oyunları 
Bayramı

• 20-229 Haziran 1969: 9. Halk Oyunları 
Bayramı

• 15- 24 Ağustos 1969: 10. Halk Oyunla-
rı Bayramı.( Bankanın 25. yıldönümü 
nedeniyle)

Seminer:  
5. Halk Oyunları Bayramı nedeniyle 1961 
yılı 26 Temmuz’da üç gün devam eden 
Türkiye’de ilk Halk Oyunları Semineri 
gerçekleştirildi. Bu seminerde 17 bildiri 
sunuldu. Seminere; Metin AND, Mahmut 
Ragıp GAZİMİHAL, Muzaffer SARISÖ-
ZEN, Ruhi SU, Ahmet Kutsi TECER, Cahit 
TANYOL, Bülent TARCAN, Halil Bedii YÖ-
NETKEN gibi Türkiye’nin önde gelen bilim 
adamları, folklorcular ve müzik adamları 
katıldı. Bu seminerde sunulan bildiri-

ler halk oyunları üzerindeki çalışmalar, 
inanç dansları, halk oyunlarının bölgelere 
göre dağılışı, halk oyunlarının koreografik 
düzenlere göre sınıflandırılması, tip ve 
forma göre sınıflandırılması, ritm ve müzik 
yapısı, sahneye uyarlanması konularını 
içeriyordu. 

Bölge Şenlikleri: 

1. Kayseri: 9-13 Temmuz 1968. 
Katılan Ekipler: Malatya, Erzurum, 
Çorum, Kastamonu, Çankırı (Eldi-
van-Eskipazar- Şabanözü), Yozgat, 
Kırşehir, Nevşehir (Ürgüp), Kayseri 
(Merkez-Sarız-Pınarbaşı-Türkistan) 
ekipleri

2. Afyon: 26- 28 Ağustos 1968. 
Katılan Ekipler: Tekirdağ, Eskişehir, 
Balıkesir (Pamukçu Köyü- Turka-
li Köyü), Edirne, Burdur, Kırklareli 

(H. Eğitim ve H. Evi Ekipleri), İzmir, 
Çanakkale, Bursa, Afyon (Musiki Ce-
miyeti ve Dazkır Halk Evi) ekipleri

3. Elazığ: 31 Ağustos- 2 Eylül 1968. 
Katılan Ekipler: Sivas (Merkez Yörük 
Ekipleri), Gümüşhane (Bayburt), Rize 
(Merkez- Çamlıhemşin),  Artvin, Kars, 
Ağrı, Van, Bitlis, Muş, Bingöl, Elazığ

4. Adana: 2-29 Ekim 1968. 
Katılan Ekipler: Adana (Merkez- Bo-
zantı-Düziçi-Kozan Ekipleri), Di-
yarbakır, Gaziantep (Merkez- Barak 
Ekipleri), Hatay (Merkez-Şenköy), 
İçel (Silifke-Mut-Kırtık Köyü), Maraş 
(Merkez-Göksun), Siirt, Urfa (H. Eği-
tim-Harran) ekipleri

Yarışma: 
Yapı ve Kredi Bankası’nın 10’uncu kuruluş 
yılı nedeniyle düzenlenen halkoyunları 
bayramı 10-11-12 Eylül 1954 (Bu program 
ülkemizde ilk kez düzenlenen geniş çapta 
halk oyunları yarışması niteliği taşımak-
tadır)

Katılan Ekipler: Adana, Adapazarı, Artvin, 
Aydın, Balıkesir, Bergama, Bursa Kılıç Kal-
kan, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, 
G. Antep, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, 
Konya, Ödemiş, Sivas, Trabzon, Urfa, 
İstanbul

Halk Oyunları Bayramlarının 
Programları (Özet)

1. Halk Oyunları Bayramı:1-14 Eylül 1955 
Açık Hava Tiyatrosu’nda.

1-7 Eylül ve 4 Eylül günleri. İkinci hafta 
8-14 Eylül 
Katılan Ekipler: Adana, Balıkesir, Burdur, 

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 
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Bursa Kılıç Kalkan, Çorum, Diyarbakır, 
Erzurum (Kadın- Erkek), Gaziantep

2. Halk Oyunları Bayramı: 19-29 Tem-
muz 1956 Açık Hava Tiyatrosu’nda.

1. Program: 19-23 Temmuz. Gündüz ve 
gece. 
Katılan Ekipler: Balıkesir, Bursa Kılıç 
Kalkan, Çorum, Eğin, Elazığ, Erzurum (Ka-
dın- Erkek), Gaziantep, Giresun, Türkistan, 
Kırım, Kars (Kadın- Erkek), Kastamonu, 
Kırklareli, Konya, Siirt, Sivas, Trabzon.

2. Program: 24-29 Temmuz (24- 25- 26- 
27 Temmuz akşam. 28-29 Gündüz ve 
akşam)

3. Halk Oyunları Bayramı: 27 Haziran- 5 
Temmuz 1957. 
1 ve 2. kısım: Katılan Ekipler: Kars, An-
talya, Van, Muğla, Kastamonu, Bodrum, 
Silifke (Koyunlar Köyü), Eğin, Burdur 
(Aziziye), Kırklareli.

4. Halk Oyunları Bayramı: 22-31 Tem-
muz 1960 
Katılan Ekipler: Ankara, Balıkesir, Konya 
(Bozkır), Erzurum, Gaziantep, İnebolu, 
Kırklareli, Muş, Sivas, Yozgat, Trabzon.

5. Halk Oyunları Bay-
ramı: 21-30 Temmuz 
1961. 
Katılan Ekipler: Artvin, 
Bitlis, Bolu, Denizli, 
Eskişehir, Balıkesir, 
Kayseri, Sakarya, Silifke, 
Sivas, Tokat, Trabzon.

6. Halk Oyunları Bayra-
mı: 27 Temmuz- 5 Ağus-
tos 1962. 

Katılan Ekipler: Erzurum (Kadın- Erkek), 
Çorum (Kadın- Erkek), Elazığ (Kadın- Er-
kek), Tokat (Kadın- Erkek), Balıkesir (Pa-
mukçu Köyü), Yunanistan (Lykion Elinidon 
Ekibi), Yugoslavya (Üsküp- Valdo- Tasevs-
ki Ekibi), Bursa Kılıç Kalkan, Sivas (Kadın- 
Erkek), Silifke, Kemaliye (Tuğlu Köyü), 
Sakarya (Akyazı Köyü).

7. Halk Oyunları Bayramı: Yapı ve Kredi 
Bankasının 20. yıl dönümü nedeniyle 18- 
23 ve 26-31 Ağustos 1964.  
Katılan Ekipler: Hindistan, Yugoslavya, 
Erzurum (Kadın-Erkek), Burdur (Aziziye 
köyü), Artvin, Balıkesir (Dursunbey İs-
mailli Köyü), Elazığ, Sivas (Kadın- Erkek), 
Kırklareli, Tokat (Leveke Köyü), Vakfıkebir, 
Ankara, Gaziantep (Kadın- Erkek), Bitlis, 
Kars (Kadın- Erkek), Balıkesir (Pamukçu 
Köyü), Çorum (Kadın- Erkek), Bursa Kılıç 
Kalkan, Eğin (Kadın- Erkek), Silifke. 

8. Halk Oyunları Bayramı:1-10 Temmuz 
1969. 1. ve 2. Bölüm. 
Katılan Ekipler: Urfa (Kadın- Erkek), 
Safranbolu, Silifke (Kadın- Erkek), Bitlis 
(Kadın- Erkek), Çankırı (Eldivan), Edirne 
(Kadın- Erkek), Kastamonu, Elazığ (Kadın- 
Erkek), Muş, Silifke, Kırtıl Köyü Türkmen 

ekibi (Kadın- Erkek), Çankırı (Şaban Özü), 
Çankırı (Eskipazar).

9. Halk Oyunları Bayramı: 20- 29 Hazi-
ran 1969 ve 29 Haziran Pazar matine. 
1. Bölüm Katılan Ekipler: Balıkesir (Türkali 
Köyü Kadın- Erkek), Sivas (Kadın- Erkek), 
Maraş (Merkez), Maraş (Göksun), Eskişe-
hir (Kadın- Erkek).

2. Bölüm Katılan Ekipler: Ağrı (Kadın- Er-
kek), Edirne (Kadın- Erkek), Malatya (Ka-
dın- Erkek), Kırşehir (Kadın- Erkek), Muş.

10. Hak Oyunları Bayramı: Yapı ve Kredi 
Bankası’nın 25. Yıldönümü nedeniyle 15- 
24 Ağustos 1969.

1. Bölüm Katılan Ekipler: Bergama (Kadın- 
Erkek), Kemaliye (Kadın- Erkek), Artvin 
(Kadın- Erkek) İzmit Diyarbakır.

2. Bölüm Katılan Ekipler: Yozgat (Kadın- 
Erkek), Çorum (Kadın- Erkek), Tekirdağ, 
Van (Kadın- Erkek), Kars (Kadın- Erkek).

Tesis görüldüğü gibi bazı yıllar çeşitli 
nedenlerle bayramlara ara vermiş, 1968 
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yılında ise Kayseri, Afyon, Elazığ ve Adana 
bölge şenliklerini gerçekleştirmiştir. Ku-
rumsal anlamda yaklaşık 15 yıl süren tesis 
halk oyunları çalışmalarının en önemli 
özelliği ekiplerin mahallinden merkezden 
gönderilen uzman seçiciler tarafından 
seçilerek davet edilmesi ve daha sonra 
kategorize edilmesidir. 

1968 yılında gerçekleştirilen Bölge Halk 
Oyunları Bayramlarını, TRT ve Radyo Film 
Eğitim Merkezi işbirliği ile gerçekleştiril-
miş ve gelen topluluklar filme alınmıştır. 
Bu çalışma 1969 yılında İstanbul’da da 
sürdürülmüştür. 

“Halil Bedii Yönetken’in belirttiğine göre 
ilk 7 bayramda 48 farklı halk oyunu grubu 
izlenmiş ve bu topluluklar 45 ayrı yöreden 
yaklaşık 250 halk oyunu icra etmişlerdir. 
Yönetken’in hesaplarına göre oyunların 
% 12,5’i kadınlar tarafından, % 25’i kadın 
erkek karışık, % 62,5’i ise erkek oyuncular 
tarafından icra edilmiştir.”8

1959 yılından başlayan süreçte, düğün 
ve köy meydanında oyunlu sohbet gibi 
dramatik unsurlu sergilemeler yapılmıştır. 
1968 yılında İstanbul’da yapılan bayramda 
10 ekip, 68’de Adana’da yapılan bölge 
yarışmasında ise 12 ekip filme alınmıştır. 
Bu filmler uzun yıllar Milli Eğitim Bakanlığı 
Radyo Film Eğitim Merkezi’ne dağıtılarak 
eğitim araçlarında konuya hizmet vermiş-
tir. İstanbul’da yapılan bayramlarda 402, 
68 yılında yapılan bölge şenliklerinde 325 
olmak üzere toplam 727 oyun sergilen-
miştir.

Halk Oyunları Bayramı’nda sahnedeki 
gösteriler sırasında ve tespit edilen özel 
mekanlarda gelen grupların fotoğrafları, 
renkli ve siyah beyaz çekilip kartpostal 
olarak yayınlanmıştır. Bayrama katılan 
grupların oyunlarının koreografik yapı-
ları yazı ile anlatılarak, müziklerinin ve 
ritimlerinin notları Ruhi SU tarafından 
notalanmış daha sonraki yıllarda Kültür 
Bakanlığınca kitap olarak basılmıştır. 

Katılan ekiplere ünlü müzik adamları eşlik 
etmiştir. Örneğin; Denizli Tavas ekibine 
Talip Özkan, Kırşehir ekibine Çekiç Ali, vb.

Sonuç olarak Yapı Kredi Bankası’nın 
desteği ile 1955 yılında kurulan Halk 
Oyunlarını Yayma ve Yaşatma Tesisi, Türk 
Halk Oyunlarının kurumsallaşma sürecini 
başlatarak, bundan sonraki süreçte halk 
oyunları faaliyetlerinin “turizm folklor der-
nekleri” adı altında yurt içi ve yurt dışında 
da yürütülmesi konusunda önemli katkılar 
sağlamıştır. 

KAYNAKÇA

1. ÖZTÜRKMAN, Arzu; “Türkiye’de Folklor ve Milliyet-
çilik”, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.

2. BAYKURT, Şerif; “Türkiye’de İlk Halk Oyunları 
Semineri”, Yapı Kredi yayınları, İstanbul, Aralık 1996.

3. ATAMAN, Sadi Yaver; “100 Türk Halk Oyunu”, Yapı 
ve Kredi Bankasının Bir Kültür Hizmeti, İstanbul, 1975.

4. Yeni Sabah Gazetesi, 13 Eylül 1954.

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

8 (Öztürkmen); s. 204.



Nisan Mayıs Haziran 2015   |  PRUSA  |  33



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 201534



Nisan Mayıs Haziran 2015   |  PRUSA  |  35

Halk Danslarına Gönül Verenler Kayıboyu Halk Dansları Gençlik Spor Kulübü

Kayıboyu Halk Dansları 
Gençlik Spor Kulübü

Halk danslarına gönül verenleri buluşturan Kayıboyu Halk Dansları ve Gençlik Spor Kulübü ulusal ve 
uluslararası temsillerde önemli başarılarıyla dikkat çekiyor. 

2009 yılında Serkan Maral öncülüğünde 
kuruluşu gerçekleşen Kayıboyu Halk 
Dansları Gençlik ve Spor Kulübü, araş-
tırmaları, çalışmaları ve temsilleriyle 
halk oyununa gönül verenleri bir araya 
getiriyor. Kuruluş amacı okul yıllarında 
halk oyunlarına ilgi duyanların mezun 
olduktan sonra da bir çatı altında topla-
nabilmesi ve çalışmalarını sürdürebilmesi 
olan derneğin 500’ün üzerinde lisanslı 
sporcusu var. 

Derneğin Kurucu Başkanı Serkan Maral, 
lise döneminde halk oyunlarıyla ilgilen-
diğini, sonrasında da kendi yöresinin 
folklorüne merak duymaya başladığını 
söyledi. Bursa’nın Orhaneli ilçesinde do-
ğup büyüyen Serkan Maral, halk oyunla-
rına ilgisini ve derneğin kuruluşunu şöyle 
anlattı: ‘Halk oyunlarında kendi yöremi 
farklı kentlerden gelen hocalardan öğre-
niyordum. Ben kendi doğup büyüdüğüm 
kültürü benden sonrakilere taşımak 

istedim. Bunu söylediğim zaman yanlış 
anlayanlar oluyor. Vurgulamak istediğim 
araştırdığımız yöre kıyafetlerini giyen 
kadınların kucağında büyüdüm. O ezgileri 
dinledim. Dolayısıyla o kültüre önce ben 
sahip çıkmalıyım. Bu güne kadar da tüm 
çalışmalarımı bu bilinçle yaptım. Halk 
oyunları bir tutku, folklor araştırmaları 
ise apayrı bir tatmin. Başladıktan sonra 
kopamadım. Liseden sonra 6-7 yıl Ka-
ragöz Halk Dansları Topluluğu’ndaydım. 

Birgül Telli Uysal
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Sonrasında okullarda, çeşitli kurumlarda,  
belediyelerde, DAĞDER’de eğitmenlik 
yaptım. Osmangazi Belediyesi’nde Gös-
teri Sanatları Topluluğu’nun kurucusu-
yum. Bursa’da Türkiye derecesi alan iki 
üç hocadan birisi oldum. Çalışmalarımı 
bir dernek çatısı altında yapma ihtiyacı 
hissettim. Sonrasında da resmi olarak 
2009 yılında Kayıboyu Halk Dansları’nın 
kurucu başkanı olarak halk danslarına 
gönül veren birçok insanın aynı çatı altın-
da toplanmasına vesile oldum.’ 

Kurulduğu günden bu yana birçok başa-
rıya imza atan dernek hemen hemen her 
yıl federasyonun düzenlediği yarışmalara 
katılıyor. 2010- 2011-2012-2013 yıllarında 
üst üste Bursa birincisi olan Kayıboyu 
Halk Dansları ve Gençlik Spor Kulübü 
Derneği, diğer branşlara yönelmeden sa-
dece halk danslarında faaliyet gösteriyor. 

Üç eğitmeni olan dernek, araştırmalarıyla 
da dikkat çekiyor. Derneğin Kurucu Baş-
kanı Serkan Maral, Bursa Araştırmaları 

Merkezi ile birlikte köylerde çalışmalar 
yapıyor. Maral dernek bünyesinde yaptık-
ları araştırmalarla Bursa’ya ‘Koca Koca 
Kapılar’ gibi yeni oyunlar kazandırdıkları-
nı belirtiyor. 

Serkan Maral araştırmalarla ilgili de şu 
tespitleri yapıyor: “Eskiden araştırma 
yapmak için şartlar daha zordu. Kadınlar 
görüntü vermek istemiyordu. İçeriye 
giren kişi ne kadar ne görebilirse onun 
beyanıyla derlemeler yapılıyordu. Kayıt 

Halk Danslarına Gönül Verenler Kayıboyu Halk Dansları Gençlik Spor Kulübü
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da olmadığı için hata olasılığı yüksek 
oluyordu. Bu yüzden erkek oyun-
ları daha hatasız arşivlenmiştir. 
Bu sebeplerle halen araştırma 
yapılmamış bölgeler var. Gü-
nümüzde daha rahat. Görüntü 
de alabiliyorsunuz. Kaç göç 
kültürü de azaldı. Kültürü 
yaşatanların son kuşakları 
yaşıyor. Bu dönemlerde 
araştırmaları artırıp ar-
şivlememiz gerekiyor.’ 

Halk oyunlarına gö-
nül verenlerin yaşadığı 
sorunlara da dikkat çeken 
Maral, ‘Öncelikli sorunumuz 
maddi zorluklar. Dernek ola-
rak öğrencilerimizin de rahat 
çalışması için uygun bir yer 
temini için girişimlerimiz oldu. 
Henüz bir sonuç alamadık. 
Yerel yönetimler de bu konuda 
ilgisiz. Kente kocaman parklar 
yapılıyor, bu parklar sonra-
sında madde bağımlılarının 
merkezi haline geliyor. Genç 
nesiller için bir şeyler yapılmak 
isteniyorsa, kültür sanat çalış-
malarıyla işe başlanmalı. Ciddi bir 
kültür dejenerasyonu yaşadığımız 
ortada’ dedi. 
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Haber       Nilüfer’de kadınlar örgütleniyor

Nilüfer’de kadınlar 
örgütleniyor
Nilüfer Belediyesi; katılımcı-sosyal politikaları ve eşitlik politikası gereği kadınların her alanda 
desteklenmesi, sosyal hayatın içerisinde olmaları ve istihdama katılmalarının sağlanması amacıyla 
farklı projeler yürütüyor. 

Bunlardan biri de kadın emeğini değer-
lendirmek amacıyla, 2009 yılında köy-
den mahalleye dönüştürülen ve kırsal 
nitelikler taşıyan bölgelerdeki kadınların 
örgütlenmesini sağlayan çalışma oldu.

Bu bölgelerde yaşayan kadınlara ön-
celikle; sürdürülebilir kırsal gelişim, 
kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadın 
istihdamı, kadın örgütlenmesi, dernekleş-
me, federasyon, kooperatifler, girişimcilik 
gibi konularda eğitimler veren Nilüfer 
Belediyesi, bu çalışmanın sonunda pek 
çok mahallede kadınların örgütlenmesini 
teşvik ederek kadın derneklerinin kurul-
masını sağladı.

Dernek çatısı altında örgütlenen kadın-
ların ürettikleri ürünleri satmaları ve 
ekonomiye çevirmeleri amacıyla dernek-
lere işletecekleri sosyal tesisler için yer 
tahsisi de yapan Nilüfer Belediyesi’nin bu 
çabaları sonucunda kadınlar bulundukları 
bölgeleri aktif turizm potansiyeli haline 
getirdi.

Bugüne kadar Nilüfer ‘de; Gölyazı Yar-

dımlaşma ve Dayanışma Kadın Derneği, 
Özlüce Eski Sanatları Koruma ve Yaşat-
ma Kadın Derneği, Ürünlü Kadın Derneği, 
Atlas Kadın Derneği, Dağyenice Köy 
Kadınları Dayanışma Derneği, Akçalar 
Kadın Derneği, Nilüfer Kadın Dayanışma 
Derneği, Çalı Kadın Derneği, Çatalağıl 
Kadın Derneği, Tahtalı Kadın Derneği, 
Yolçatı Kadın Derneği, Görükle Kadın 
Dayanışma Kalkındırma ve Kültür Der-
neği, Misi Köyü Kadınları Kalkındırma ve 
Yaşatma Derneği, Kayapa Kadın Derneği, 
Gölyazı Balıkçı Kadınlar Kadın Derneği  
olmak üzere 15 kadın derneği kuruldu. 
Yeni derneklerin kuruluş çalışmaları da 
devam ediyor.

Yaptığı Nilüfer Köy Kadınları Forumu 
ile kadın derneklerine, yeni Büyükşehir 
Yasası’yla köylerin mahalleye dönüşmesi 
sonucu ortaya çıkacak sorunlar ve bu 
değişim içinde kırsal alan kültürünün 
nasıl sürdürülebileceği konusunda eğitim 
veren Nilüfer Belediyesi, kadın dernekleri 
ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi oluştur-
ma çalışmalarına da başladı.

Özellikle merkezden uzak kalan mahal-
lelerinde kadın örgütlenmesini ve kadın 
emeğinin değerlendirilmesini teşvik eden 
çabalarıyla başarılı bir sosyal belediyeci-
lik örneği sergileyen Nilüfer Belediyesi, 
son olarak kadın derneklerini bir çatı 
altında toplayacak yeni bir projeye de 
start verdi. Konak Mahallesi’nde haya-
ta geçirilecek olan ‘’Kadın Dernekleri 
Yerleşkesi’’projesi ile derneklere ofislerin 
yanı sıra, satış üniteleri, sergi salonu, 
restoran, kafeterya gibi birimleri içeren 
bir yerleşke kazandırılacak. 
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Çorapların 
gizli dili
Çoraplar ayağa giyilen, çeşitli iplerden örülmüş giyeceklerdir. 
Çok eskilerden beri elde örüldüğü gibi 16. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren makinelerde de üretilmektedir. Örgü 
malzemesi olarak pamuk, yün, kıl, tiftik, ipek, sentetik iplikler 
ve bunların karışımı kullanılmaktadır.

Halk kültürü yaratmaları olan el örgüsü 
köylü çorapları, ihtiyaçtan doğmuştur. 
Anadolu ve Balkanlarda geleneksel giysi-
lerin kullanıldığı giysi çevrelerinde çorap 
örme geleneği kırsal kesimde hala yoğun 
olarak sürdürülmektedir. Geleneksel 
ortamda, örgü teknikleri, motif ve renk 
kullanımıyla maddi kültürel değerinin yanı 
sıra toplumsal iletişim bağlamında motif, 
renk ve tasarımının sunduğu sembolik 
mesajlar çorapların somut olmayan kül-
türel değer olarak önemini daha da art-
tırmaktadır. Ancak günün değişen yaşam 
koşulları ve sanayi devrimi ile birlikte 
teknolojinin getirdiği ekonomik kolaylıkla-
rın etkisi ile köyden kente göç sürecinde 
el işi çorap üretimi önemini yitirmiştir. 
Bu nedenle, zamanının bu zengin kültür 

ürünleri, diğer bir değişle folklorik giyim 
parçaları, günümüzde ayaklar yerine 
sandıkları süsler olmuştur. 

Köylü çoraplarını ;

1- Doğal renkli çoraplar (Hayvanın tüyü-
nün kendi renginden) 
 • Ak çoraplar 
 • Kara çoraplar 
 • Kahverengi çoraplar

2- Alaca çoraplar

3- Kınalı çoraplar

4- Nakışlı çoraplar

5- Tüylü çoraplar 
olarak gruplandırabiliriz.

Haber          Çorapların Gizli Dili

Abdurrahim Karademir
Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı 

Türk Halk Oyunları Bölümü Öğr. Gör.
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Ayrıca yapımında kullanılan malzemeye 
göre de;

1. Yün çoraplar

2. İplik çoraplar

3. İpek Çoraplar

4. Kıl çoraplar

5. Karışık çoraplar olarak da sınıflamak 
mümkündür.

Anadolu ve Balkanlar’daki çoraplar 
üzerine yaptığımız araştırmalarda renk 
ve motif kullanma açısından şaşırtan bir 
benzerlik gördük. Buna karşın yaptığımız 
görüşmelerde, çorapların gizli dili konu-
sunda farklılıklar olduğunu, benzer motif-
lerin farklı mesajlar verdiğini tespit ettik. 
Örneğin; Anadolu Sinop ili köylerinde bir 
ailenin kızı diğer bir ailenin oğlu için söz-
le istenir. Kızı vermeye gönüllü olan aile, 
yörede ‘damak’ olarak adlandırılan mo-
tiflerle örülmüş çorabı göndererek kızın 

verileceği mesajını verir. Sinop ilimizdeki 
Damak motifine benzeyen, Kosova’nın 
Gora dağ köylerinde gördüğümüz motifin 
adı, ‘muska’dır ve o yöre insanı için çok 
farklı bir anlam taşımaktadır. 

Anadolu ve Balkanlar’ın benzer gelenek-
lerinden olan “çeyiz yazma” uygulama-
sında en yaygın olanı çorap sergileme 
geleneğidir. Çoraplar, evlenecek genç 
kızın çeyizi düğün sırasında, hem kendi 
ailesinin evinde, hem de damadın evinde 
sergilenir. 

Anadolu ve Balkanlar’da çoraplar hakkın-
da yaptığımız araştırmalardan çıkardığı-
mız sonuçlar:

El örgüsü köylü çoraplarının sağladığı 
yarar dışında iletişim aracı olduğu da gö-
rülür. Motifleri, renkleri sessiz konuşan 
bir dil gibidir.

Üretildiği kültür çerçevesinde her renge 
her motife bir anlam yüklenmiştir.

Çorap örgücülüğü gençler için temel eği-
tim sayılır. İleride dokuyacağı halı, kilim 
ve benzeri sanatlar için bir ön eğitimdir.

Çorap motiflerinde içinde yaşanılan 
doğanın dört mevsim günün yirmi dört 
saatinde değişen renklerin, çiçeklerin, 
hayvanların ve ağaçların sevgiyle üretilen 
stilize resimlerini görürüz.

Çorap örücülüğü türkülere de yansımış-
tır.

“Kızılcıklar oldu mu 
Senelere doldu mu 

Gönderdiğim çoraplar 
Ayağına oldu mu”

örneğinde de olduğu gibi. 

Çorap örmek esinlenmektir, yaratıcılıktır, 
sanattır, sevgidir, armonidir. Özet olarak 
kendini ifade etmektir.

Sivas köylerinde “küçük ağa” adı verilen 
çoraplar bekarlar için, “büyük ağa” adı 

Haber               Çorapların Gizli Dili
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verilenler de evliler içindir. Kahya, çoban, 
muhtar çoraplarından tanınırlar. Onbaşı, 
çavuş nişanı adı verilen çorap örnekleri 
de askerlikte bu rütbeleri kazanmış olan-
ların çoraplarıdır.

Köylü çoraplarının gizli anlatımı

1. Giyenin bağlı olduğu toplumu ve 
köyünü tanıtır.

2. Sosyal ve medeni durumu belirler.

3. Değerli hediyelerden sayılır, sözlü 
olarak anlatılamayan konuları anlatır.

4. Nazara karşı korur, doğumda kolaylık 
sağlar. Bazı hastalara giydirilerek 
şifa umut edilir.

5. Çevre olayları ve mitolojik konuları 
işler.

Türklerde “Damga” canlı ve cansız 
mallara uygulanan şekillerdir, demirden 
yapılır, kızdırılarak vurulur. Giyim kuşam 

ve dokumalarda kullanılan belirleyici 
şekillere ise “im” denir. Dokuma ya da 
örgü ile yapılır. Çoraplarda toplum, kişi 
belirlemesinde kullanılan pek çok im 
bulunmaktadır.

Evlenmeler nedeniyle ailesinden ayrılan 
kişilerin kendilerine özgü damga ve ime 
sahip olma isteği çeşitlerin artmasına 
sebep olmuştur. 

Erkek çorapları dize kadar uzundur. Çak-
şır, menevrek, zıvga, şalvar çorabın içine 
sokularak giyilir.

Kadınlarda çorapların görülmesini sağla-
mak için şalvar, üç etek, fistan, göynekle-

rin boyu dikkate alınarak yapılır. Çoğun-
lukla erkeklere göre kısadır.

Halk kültürü ve el sanatları açısından 
önemli özellik taşıyan çoraplar, geleneğe 
bağlı olarak üretilmişlerdir. Giyilmenin 
yanı sıra bazı sosyal ve kültürel işlevleri 
de bulunmaktadır. Bununla birlikte üre-
tildiği coğrafya insanlarının sanatsal bir 
yansımasıdır. 

Köylü çoraplarına ilgim, halk oyunları 
alanında çalışmaya başladığım 1960’lı 
yıllarda başladı, 1970’li yıllarda Bursa’da-
ki derleme ve araştırma çalışmalarım 
ile birlikte koleksiyonculuğa dönüştü. O 
yıllarda, Bursa Keles ve Orhaneli ilçele-
rinin köylerinden topladığım nakışlı gelin 
ve damat çoraplarını, hazırladığım Bursa 
yöresi Türkmen oyunları ekibinin dans-
çılarında kullandım. Bu süreçte, ilginç 
örneklerini edindiğim çoraplar hakkındaki 
yerel bilgileri, köylülerden öğrenmeyi 
ihmal etmedim. Öğrendiğim bilgiler, 
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çoraplara olan ilgimi daha da arttırdı. 
Çoraplarla ilgili çalışmalarımı, Anadolu 
ve Balkanlar diye yaydığımda, zengin bir 
çorap koleksiyonuna sahip olduğumu 
gördüm.

Bu çorap koleksiyonumu Ege Üniversi-
tesi Devlet Türk Musikisi Konservatuva-
rı’nın 30. Kuruluş Yılı Etkinlikleri çerçe-
vesinde sergilemeyi planladık. Sergi, Ege 
Üniversitesi Etnografya Müzesi Sergi 
Salonunda 17 Mart 2015’de açıldı. Ser-
gide; Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden 
toplam 65 çift köylü çorabı (50 ile 100 
yaş arası), 5 çift eldiven, 6 çift patik, 13 
çorap geleneğine ait fotoğraf yer almak-
tadır. Sergilenen çorapların tamamı kök 
boya doğal yün kullanılarak geleneksel 
tekniklerle örülmüştür. Serginin ama-
cı, kaybolmaya yüz tutmuş bu el sanatı 

ürünlerinin gizemli yönlerinin açığa 
çıkartılması, renk ve motif zenginliğinin 
tanıtılmasıdır. Bu zenginliğin modern 
yaşam biçimimizde Türk tekstilinin örgü 
dalında kullanılabilirliğinin düşündürül-
mesidir. Sergi, Ege Üniversitesi Etnog-
rafya Müzesi Sergi Salonunda 17 Nisan 
2015’e kadar ziyaret edilebilir.

Haber               Çorapların Gizli Dili
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Müzelerimiz      Şemaki Evi Müzesi 

Şemaki Evi Müzesi

Kentimizde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzelerden Şemaki Evi 
Müzesi, Bursa’ya 55 km. uzaklıktaki Yenişehir İlçe merkezinde bulunmaktadır.

İran’ın Şemah kasabasından Anadolu’ya 
gelerek Yenişehir’e yerleşen Şemaki 
Ailesi tarafından tahminen 18. yüzyılda 
yapılmıştır. İki katlı evin zemin katında 
taşlık, sağında mutfak ve kiler, solunda 
iki kışlık oda bulunmaktadır.

Mutfak duvarına bitişik ahşap merdiven-
lerle üst kata çıkılır. Bahçeye bakan ön 
cephe revak şeklinde kemerli bölümlerle 
dışa açılmaktadır. Eyvanlı sofaya açılan 
solda başoda, sağda biri büyük, diğeri 
küçük iki oda bulunur. 

19 Aralık 1945 tarihinde Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından satın alınarak müze 
haline getirilen ev zamanla yıpranması 
üzerine ilk onarımını 1980’de geçirmiştir. 

Bu çalışma sırasında evin iç bölümlerin-
de yapılan incelemelerde, bazı duvarların 
boyalarının altından özgün resimler orta-
ya çıkarıldı.   Uzun bir süre kullanılmayan 
Şemaki Evi 1991 yılında Şemaki ailesinin 
evi kullandığı şekilde tefrişi yapılarak 
müze olarak ziyarete açılmıştır.

Fotoğraflar: Gürhan Adana
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O tarihten bu yana birçok meraklının 
ziyaretine uğrayan Şemaki Evi Müzesi’ne 
dönemin kıyafetleri giydirilmiş cansız 
mankenler de yerleştirilmiş.

Osmanlı sivil mimarisinin bu eşsiz 
örneğinin tavan işlemeleri de detaylı bir 
şekilde yapılmıştır. Baş odanın tavanında-
ki kalem işi bezemeler, yüklük üzerinde 
Haliç’i tasvir eden bir manzara resmi, 
odalardaki kalem işleri ile bezeli ocaklar, 
ahşap dolaplar ve yüklükleri ile 18. yüzyıl 
sivil mimari örneklerinden biri olan mü-
zede etnoğrafik eserler sergilenmektedir.

Evin mimari özelliklerinden biri de evin 
yapımında hiç çivi kullanılmamasıdır.

Müze; Pazartesi dışında her gün 08.00-
12.00/13.00-17.00 saatlerinde ziyarete 
açıktır. 
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Büyükşehir,
Roma Tiyatrosu’na el attı 
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Haber               Büyükşehir, Roma Tiyatrosu’na el attı 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Romalı-
lar’ın sahne anlamında Marmara Bölge-
si’ndeki tek eseri olan ve İznik’te bulunan 
2000 yıllık amfi tiyatroyu ayağa kaldır-
mak için çalışma başlattı. Tiyatronun 
restore edilmesine yönelik protokolün 
bakanlığa gittiğini açıklayan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, “İnşallah 
burası birkaç yıl içinde tüm güzelliğiyle 
ortaya çıkacak. Turizmin nabzının attığı, 
sanatsal faaliyetlerin yapıldığı ender 
mekanlardan biri olacak” dedi.

Başkan Altepe, İznik’teki temasları 
kapsamında, Roma döneminde yapılan ve 
ilçenin en önemli ziynetleri arasında yer 
alan amfi tiyatro alanını da ziyaret etti. 
Başkan Altepe’ye ziyaretinde İznik Bele-
diye Başkanı Osman Sargın ile Kayma-
kam Hüseyin Karameşe de eşlik etti. 

2000 yıllık nadide eser 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, İznik’te birçok medeniyete ait iz-
lerin bulunduğunu ifade etti. Sadece Os-

manlı ve İslam medeniyeti değil Hristiyan 
dünyası için de önemli olan birçok tarihi 
değerin ilçe toprakları içerisinde yer al-
dığını kaydeden Başkan Altepe, onlardan 
birinin de 2000 yıllık amfi Roma tiyatrosu 
olduğunu ifade etti. Tiyatronun düz alana 
kurulan, Roma dönemine ait tek örnek 
olduğunu vurgulayan Başkan Altepe, 
“Bu eser, 2000 yıldır ayakta. Yaklaşık 50 
yıldır, kazılarla buradaki tarihi zengin-
lik ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Fakat 

ödenek yetersizliği nedeniyle bir türlü 
istenilen ivme yakalanamadı. Şimdiden 
sonra Büyükşehir var. Gerekli protokolle-
rimizi yaptık. İnşallah kısa zamanda amfi 
tiyatro üzerinde çalışmaları başlatacağız” 
diye konuştu.

Çalışmalar başlıyor 

Bursa’da restore edilmedik tarihi eser bı-
rakmadıklarını, ayağa kaldırılan eserlerin 
yeniden işlevsellik kazandığını hatırlatan 
Başkan Altepe, sıranın İznik’te olduğu-
nu dile getirdi. Kültür Bakanlığı’yla amfi 
tiyatro üzerinde yaptıkları protokolün 
işleme alındığını, kısa bir süre sonra amfi 
tiyatroda kazı ve restorasyon çalışma-
larının Büyükşehir Belediyesi ekipleri 
tarafından başlatılacağını belirten Başkan 
Altepe, “Burası, hem Bursa hem de İznik 
tarihi açısından çok önemli. Yıllardır ko-
nuşulan amfi tiyatro, inşallah bu dönemde 
tüm güzelliğiyle ortaya çıkacak. Turizmin 
nabzının attığı, sanatsal faaliyetlerin ya-
pıldığı güzel bir merkez olacak” şeklinde 
konuştu.
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Haber               Bursa’da şenlik zamanı

Bursa’da 
şenlik 
zamanı
Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 11’incisini 
düzenlediği Osmangazi’yi Anma ve Bur-
sa’nın Fethi Şenlikleri başlıyor. Her yıl Ni-
san ayı boyunca kentte bir festival coşkusu 
yaşatan fetih şenlikleri, 10 Nisan Cuma 
günü Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenle-
necek fotoğraf sergisi ve 2. Murat Dönemi 
Sempozyumu ile başlayacak. 

23 yıl süren kuşatmanın sonunda Bursa’nın 
fethedilişinin 689. yıl dönümünde şehirde 
bayram havası yaşatacak olan şenlikler 
kapsamında, başta kültür, sanat ve spor 
olmak üzere pek çok alanda etkinlik düzen-
lenecek. 

Her yıl Bursa’da büyük bir coşkuya sahne 
olan Fetih Şenlikleri’nin en önemli ayağını 
oluşturan Fetih Yürüyüşü, 11 Nisan Cumar-
tesi günü saat 16:00’da Saltanat Kapı’dan 
başlayacak. Atatürk Caddesi, İnönü Cad-
desi ve Cumhuriyet Caddesi’nin ardından 
yürüyüş, Şehreküstü Meydanı’nda gerçek-
leştirilecek final gösterileriyle son bulacak. 
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Haber               Bursa’da şenlik zamanı

Fetih Yürüyüşü öncesi Pınarbaşı Par-
kı’nda, Yörük Türkmen buluşması 
çadır ziyareti, Tophane meydanında ise 
“Osmanlı’dan Günümüze Bursa” defilesi 
düzenlenecek. Her yıl şenlikler kapsa-
mında gerçekleştirilen köy düğünü için, 
11 Nisan akşamı saat 20:00’de Çağlayan 
Mahallesi’nde Köy Kınası yapılacak. 

Şenliklerin en otantik bölümlerinden biri-
si olan köy düğünü etkinliği kapsamında, 
saat 12:00’de Tophane Meydanı’ndan 
kalkacak araçlarla Çağlayan mahallesine 
gidilerek, asırlardır uygulanan gelenek-
lere uygun bir şekilde gelin alma töreni 
düzenlenecek. Geleneksel köy düğünü, 
Çağlayan mahallesinden gelinin alın-
masının ardından, Nilüfer mahallesinde 
yapılacak nikah merasimi ve düğünle 
sona erecek.

Şenlikler kapsamında ayrıca Uluslararası 
Bursa Osmangazi Tarihi Kent Koşusu ile 
Rahvan At Yarışları da yapılacak.
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Haber               ‘Savaş değil, barışın öyküsü’ Nilüfer’de sahnelendi

‘Savaş değil, barışın öyküsü’ 
Nilüfer’de sahnelendi
Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun Ça-
nakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılında ‘Bu 
savaş değil, bir kurtuluş ve barış öyküsü-
dür’ başlıklı tiyatral gösterisi izleyenleri 
duygulandırdı.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. yılı 
kutlamaları kapsamında Nilüfer Halk 
Dansları anlamlı bir gösteriye imza attı. 
Fethiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
ücretsiz gösteriye ilgi büyük oldu. Sanat 

yönetmenliğini Miray Orduseven, Hakan 
Cengiz ve Mükteda Altıner’in yaptığı 
gecede 72 dansçı muhteşem bir perfor-
mans sergiledi. 

Kurtuluş mücadelesinin dans ve tiyatral 
gösteriyle buluştuğu gecede izleyenler 
duygusal anlar yaşadı. Yaklaşık bir buçuk 
saat süren gösterinin sonunda dansçılar 
uzun süre ayakta alkışlandı. 
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Haber               Prusa’dan

Yaşlılar 
unutulmadı

Sağlıklı gençliğe 
folklorcu desteği 

Her yıl huzurevi sakinlerini ziyaret ede-
rek yaptıkları gösterilerle yaşlılara keyifli 
bir gün yaşatmayı gelenek haline getiren 
Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor 
Kulübü, bu yıl organizasyonu daha da 
genişleterek, aynı etkinliği Bursa Folklor 

Dernekleri Federasyonu çatısı altında 
toplanan derneklerle ve bazı sivil toplum 
örgütleriyle ortaklaşa gerçekleştirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzure-
vi’nde gerçekleştirilen etkinlikte; Bursa 
Folklor Dernekleri Federasyonu,  Prusa 
Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, 
Mavi Sal Müzik Topluluğu, Mor Salkım 
Kadın Dayanışma Derneği ve BURMOK 
Motosiklet Kulüpleri Derneği üyeleri Hu-
zurevi’nde kalan yaşlılarla bir araya geldi. 

Ziyaret sırasında genç halkoyuncular, 
muhteşem bir dans gösterisine imza attı. 
“Aşuk ile Maşuk” gösterisiyle coşan hu-
zurevi sakinleri Mavi Sal Müzik Toplulu-
ğu’nun söylediği şarkılara da eşlik ettiler. 

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili 
Abdülkadir Karlık’ın da katıldığı etkin-
likte, BURMOK Bursa Motosiklet Kulüp-
leri Derneği Başkan Yardımcısı Turhan 
Gürsel ise, huzurevi sakinlerine 30 adet 
yürüteç hediye etti.

Geçmişin değerlerini, geleceğe aktarma-
yı hedef edinen folklorcular, bunun için 
ruh sağlığı yerinde nesillerin yetişmesine 
de destek oluyor. 

Bu amaçla, Bursa Folklor Dernekleri Fe-
derasyonu, Mor Salkım Kadın Dayanışma 
Derneği ve Prusa Halk Oyunları Gençlik 
Spor Kulübü birlikteliğiyle, Ördekli Kültür 
Merkezi’nde, “Farklı Ebeveyn Tutumla-

rının Çocuklar Üzerindeki Etkisi” konulu 
seminer gerçekleştirildi.

Sunuculuğunu Özge Büyükataman’ın 
yaptığı seminerde, çocuk gelişim uzmanı 
Nurinisa Karasaraçoğlu ve Uzman Klinik 
psikolog Dilek Kaymak konuşmacı olarak 
yer aldı.
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Kula
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Gezi                Evleri ve Sokakları En Güzel 10 Anadolu Kasabası

Evleri ve Sokakları 
En Güzel
10 Anadolu 
Kasabası

1. Safranbolu- Karabük

2. Beypazarı -  Ankara

3. Amasya

4. Mardin

5. Ayvalık – Balıkesir

6. Kula – Manisa

7. Göynük – Bolu

8. Taraklı – Sakarya

9. İnebolu - Kastamonu

10. Osmaneli – Bilecik

Anadolu kültürünün zenginliğini gösteren en önemli 
unsurlardan biridir evler ve sokaklar… Değişik bölgelerde 
yaşam tarzı, doğa şartları ve geleneklere göre farklılık 
gösteren mimari anlayışlarla şekillenen evlerimiz ve 
bu evlerin oluşturduğu sokaklarımız en önemli kültürel 
zenginliklerimizin başında geliyor.

Ege’den Karadeniz’e, Akdeniz’den 
Doğu Anadolu’ya birbirinden çok farklı 
ama her biri bu topraklara has özgün 
mimari eserleri, yaşanan ve yaşayan 
evleri görmek mümkün…  İşte bu zen-
ginliği en iyi biçimde korumayı başar-
mış, evleri ve sokakları ile meşhur, en 
güzel 10 Anadolu Kasabası’nı sizin için 
sıraladık…

Kimi Deniz kıyısında, Kimi Anadolu’nun 
bozkırında, kimi Osmanlı, kimi Rum, 
kimi ise Arap mimarisinin etkisinde 
en güzel evler ve sokakların olduğu 
10 kasaba… Bazısı cumbalı ahşap, 
bazısı son derece ustalıkla işlenmiş taş 
yapılar, çoğu bahçeli, geniş pencereli, 
kocaman kapılı, kimi aşı boyalı, kimi 
bembeyaz renkli anıtsal evler… 

Dr. Osman Önder
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Herbiri Anadolu’nun ayrı bir kültürünü ve 
güzelliğini temsil ediyor.  Zamana mey-
dan okuyan ve içinde hala yaşanan bu 
evler ve sokakların bir kısmı son derece 
sağlıklı ve bakımlı ama çok daha fazlası 
ne yazık ki zamanın ve değişen şart ve 
ihtiyaçların acımasızlığına direnememiş… 

Bu 10 kasabada geçmişten günümüze 
sapasağlam gelmeyi başarmış evleri en 

yoğun biçimde bulabileceğiniz sokaklar 
mevcut… Bu sokaklarda gezerken adeta 
bir zaman yolculuğuna çıkacak ve evlerin 
arasında yüzyıllar öncesinden gelen fısıl-
tıları duyacak, hissedeceksiniz…

İşte size Anadolu’nun en güzel evleri-
ne ve sokaklarına sahip 10 kasabası…  
Kimi uzakta, kimi hemen yanıbaşımızda. 
Kimini çok iyi biliyorsunuz, kimini ise 

belki de ilk defa duydunuz. Birçoğunu bu 
sayfadan ayrı ayrı yazıp tanıttığımız ve 
tanıtacağımız bu güzel evli, güzel sokaklı 
kasabalar yüzyıllardır değişmeyen yüzleri 
ile sizi son derece etkileyici bir kültür 
yolculuğuna davet ediyor. Bu keyifli 10 
adresi vermesi bizden… Gidip o güzel so-
kaklar da dolaşmak, evlere keyifle bakıp 
dokunmak size kalmış…

Gezi                  Evleri ve Sokakları En Güzel 10 Anadolu Kasabası

Amasya Amasya

Ayvalık Ayvalık
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Beypazarı Beypazarı

Göynük İnebolu

İnebolu
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Gezi                  Evleri ve Sokakları En Güzel 10 Anadolu Kasabası

Kula

Mardin

Osmaneli Evleri

Osmaneli Evleri
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Safranbolu Safranbolu

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

eğitimleriyle hizmetinizde…

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

www.prusasanat.com

Sanatın ve sporun yeni adresi


