
Temmuz Ağustos Eylül 2015   |  PRUSA  |  A

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’nün kültür hizmetidir

Yıl 1   Sayı 4   Temmuz-Ağustos-Eylül 2015
www.prusasanat.com



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 2015B



Temmuz Ağustos Eylül 2015   |  PRUSA  |  1

Künye ve İçindekiler   

Temmuz Ağustos Eylül 2015 İçindekiler
s4

s34

s12

s18 s22

Yıl: 1  Sayı:4 
Yerel süreli yayın
Yayın süresi: 3 ayda bir 

İmtiyaz Sahibi
Prusa Halk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü adına 
Ahmet Aydemir

Yayın Yönetmeni (Sorumlu)
Hülya Güven

Kapak Fotoğrafı
Kenan Çelik arşivi

Yayıncı

İçerik Ofisi
Kükürtlü Mahallesi.  3. Onur Sokak. 
Nur Apartmanı.  No: 13/3 
Osmangazi/BURSA
Tel:+90 224 233 66 92
acikofis@icerikofisi.com
www.icerikofisi.com

Baskı
Salmat Basım Yayıncılık Ambalaj Sanayi 
ve Ticaret Ltd.şti
Sebze Bahçeleri Cad. Arpacıoğlu işhanı 
No: 95/1 İskitler/ANKARA
Tel: +90 312 341 10 24
Faks: +90 312 341 30 50

Prusa Halkoyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü;
Karaman Mah. Tuna Cad. No:1/A 
Nilüfer / BURSA 16130 
Telefon: (224) 246 66 90

Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’nün 
ücretsiz yayınıdır para ile satılmaz. Dergimizde 
yayınlanan yazı ve fotoğrafların yayın hakkı İçerik 
Ofisi’ne aittir. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden 
kullanılamaz. Makalelerin sorumluluğu yazarına, 
reklamların sorumluluğu reklam verene aittir.

s30

s40
S3  Editörden

S4  Röportaj / Karagöz’ün Duayen Hocası  
 Kenan Çelik

S12  Prusa’dan Folklor Ziyafeti 

S18  El Sanatları / Keçe Sanatla Hayata Döndü

S22  Konuk Yazar / Abdurrahim Karademir 
 İğne İplikle Açan Çiçekler

S30  Son Ustalar / Toprakla Yoğurulan Bir Ömür 
 Emin Kıranşal

S34  Kadın Dernekleri / Özlüceli Kadınların 
 Örnek Çabası 

S38  Konuk Yazar / Suat İnce - Halk Oyunlarına   
 Kültürel Bilimsel Ve Sanatsal Bakış 

S40  Halk Danslarına Gönül Verenler / Bursa   
 Rumeliler Halk Dansları Gençlik Ve Spor Kulübü 

S42  Müzelerimiz / Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi

S44  Tarihi Yapılar Hayat Buluyor

S48  Şenlikler-Festivaller / Sokak Oyunları Nostaljisi 

S52  Şenlikler-Festivaller / Yıldırım Şenlendi

S56  Şenlikler-Festivaller / Kına Ve 
 Köy Düğünü Gelenekleri Canlandırıldı

S60  Osmangazi’de Halk Dansları Gecesi 
 El Sanatları Nilsem’de Yaşatılıyor

S61  Bursa’nın Yeni Unesco Hedefi: İznik 
 Artvin Günleri

S62  Bıçağın Sanatkârları Ödüllendirildi



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 20152



Temmuz Ağustos Eylül 2015   |  PRUSA  |  3

Merhaba
İlkbahar ile birlikte doğanın uyanışı başlarken, ruhlarımızı şenlendiren bu uyanışla 
şenlik ve festivaller zamanı da başlar ve yaz boyunca sosyal hayatımızı da renklendirir 
hareketlendirir. İşte böyle hareketli bir yaz sezonuna girerken rengarenk ve dopdolu bir 
Prusa Dergi ile karşınızdayız. 

Dergimizin dördüncü sayısında halk oyun-
ları camiasında yakından tanınan bir ismi 
röportaj konuğumuz yaptık. Halk dansların-
da Bursa’ya dünya birinciliği gibi pek çok 
ödül getirmiş olan Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu’nun kurucusu ve duayen hoca-
sı Kenan Çelik ile halkoyunları camiasının 
sorunlarını, dans ve kostüm derleme çalış-
malarını, ideallerini, hayallerini ve tabi yak-
laşık 30 yılını verdiği topluluğun akıbetini 
konuştuk.

Halk kültürünün en renkli alanlarından 
biri olan el sanatlarında bu sayıda keçe ile 
yaptığı resimlerle kendi tarzını geliştiren 
ve Türkiye’de “giyilebilir sanat” kavramını 
yaygınlaştırmaya çalışan ressam Mükerrem 
Turhan’ın çalışmalarına yer verdik. Bursa 
gibi önemli tarihi geçmişe sahip bir kentte, 
gelen her turistin uğrak yeri olacak sanat 
köyleri kurulmasını ve ayrıca “Bursa için 
turistik eşya yarışması” yapılmasını öneren 
Turhan’ın sesini duyurmaya çalıştık.

Kaybolmakta olan zanaatlerin son ustalarını 
konuk ettiğimiz sayfalarımızda bu kez; bir 
dönem Bursa’nın çömlekçi merkezi olan 

Kirmasti Deresi’nin kıyısındaki atölyeler 
bir bir kapanırken, bölgede bu zanaatın son 
temsilcisi olan Emin Kıranşal’dan, 60 yılını 
verdiği çömleğin hikayesini dinledik.

Son yıllarda başta Nilüfer bölgesi olmak 
üzere Bursa genelinde kadın derneklerinin 
sayısı hızla artmaya başladı. Geleneksel el 
sanatlarını yaşatıp gelecek nesillere ak-
tarmadaki en önemli unsur olan kadınlar, 
el emeklerini değerlendirip ekonomik bir 
değere dönüştürmek için bu derneklerin 
çatısı altında buluşarak birlikte daha kolay 
yol alıyorlar. Halk kültürünün birikimlerini 
kuşaktan kuşağa aktaran bir unsur olarak 
kadın derneklerine her sayımızda yer vere-
cek ve onların çalışmalarını duyuracağız. İlk 
konuğumuz Özlüce Eski Sanatları Koruma 
ve Yaşatma Derneği. Yeni yapılaşan yüzüyle 
lüks konutların bulunduğu Özlüce’nin eski 
köy yerleşkesinde yaşayan kadınlar, bölge-
de kendilerini kabul ettirebilmek için yoğun 
çaba harcıyor. Özlüce Mahallesi’ndeki site-
lerde yaşayan insanların bile köy yerleşke-
sinden ve dernek olarak yaptıkları işlerden 
haberdar olmadığını vurgulayan kadınlar, 
“biz ne köy kalabildik, ne de mahalle ola-

bildik” diyerek sosyolojik anlamda da ara-
da kalmışlığın sıkıntılarını dile getiriyor ve 
seslerini duyurabilmek için belediyeden de 
destek istiyorlar.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Kon-
servatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 
Öğretim Görevlisi Abdurrahim Karademir, 
bu sayıda “oyalar” konusunda bizi aydın-
latıyor. Sadece bir el sanatı olarak değil, 
taşıdıkları mesajlarla da Anadolu’nun farklı 
bölgelerinde farklı anlamlar ifade eden bir 
çeşit iletişim aracı olan oyalar sayfalarımızı 
süslüyor.

Vee şenlikler… Pek çok şenliğe sahne olan 
Bursa’da; 9. Bursa Ulusal Sokak Oyunları 
Şenliği, geleneksel Erguvan Şenlikleri ve 
Ahududu Festivali ile “Osman Gazi’yi Anma 
ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri” kapsamında 
yapılan geleneksel köy düğünü etkinliklerini 
sayfalarımıza taşıdık.

Beşinci sayımızda, Ekim’in sonbahar güzel-
liğinde buluşmak dileğiyle…

Editörden 

Hülya Güven
hulya@icerikofisi.com
hulyaguven.nilufer@gmail.com
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Ropörtaj       Kenan Çelik

“Karagöz”ün duayen hocası

Kenan Çelik

Bu sayıda röportaj konuğumuz Kenan Çelik. 
Bursa’da halk oyunları camiasının yakından tanıdığı 
bir isim. Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı 
bünyesinde kurulup, kenti halk dansları konusunda 
ulusal ve uluslar arası düzeyde başarıyla temsil 
eden en güçlü ekip diyebileceğimiz Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu’nun kurucusu ve yönetmeni.

Kenan Hoca kısa bir süre önce emekli oldu ve 
kurduğu topluluk da Vakıf bünyesinden çıkarılarak 
Büyükşehir Belediye Konservatuarı bünyesine 
alındı. Kenan Hoca bugünlerde kendi işini kurma 
telaşında ancak kendi eğitim merkezini kursa 
da Karagöz Halk Dansları Topluluğu’na destek 

vermeye devam edecek. Çünkü yaklaşık 30 yılını 
verdiği bu toplulukla birlikte gerekleştirmek istediği 
hayalleri, halkoyunları adına henüz gerçekleşmemiş 
idealleri var.

Türkiye’nin en iyi halkoyunları hocalarından biri 
olarak anılan Kenan Çelik ile Bursa Araştırmaları 
Merkezi’nin Somut Olmayan Kültürel Miras 
çalışmaları kapsamında yaptığı dans ve kostüm 
derleme çalışmalarını, halkoyunları camiasındaki 
sorunları, Bursa’da halk kültürünün yaşatılması 
adına yapılması gerekenleri, halk dansları adına 
ideallerini, hayallerini ve “bunu başarmadan 
ölmeyeceğim” dediği projelerini konuştuk…
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Öncelikle özgeçmiş bilgilerinizi sizden 
dinleyebilir miyiz… Kenan Çelik kimdir 
bize kendinizi tanıtır mısınız? 
1962 yılında Ağrı’da doğdum. 10 yaşım-
dan beri Bursa’dayım ilkokulda halk 
danslarına başladım. Önce dansçı, sonra 
eğitmen olarak hep halk danslarının için-
de oldum. Bursa Ticaret Lisesi’nde öğ-
renci iken ben hem okulda hem de Kılıç 
Kalkan Folklor Turizm Derneği’nde halk 
dansları çalışmalarına katıldım. Ulusal ve 
uluslar arası yarışmalarda başarılarımız 
oldu. Ticaret Lisesi o zamanlar bu işlerin 
öncüsüydü, Bursa Kız Lisesi, Necatibey 
Kız Meslek Lisesi ile birlikte 3’ü Bur-
sa’da bu işlerde öncü idi. Zamanla küçük 
araştırmalara başladık, köylere gittik, 
bu işi kaynağında araştırdık, kaynağı ile 
aynı mı diye baktık. Önce hayal kırıklığına 
uğradık, köylerdeki orjinaliteyi koruyup 

üzerinde çalışarak bugünlere geldik. 
30 yıl önce Bursa’da folklor alanında 
araştırma yapan Mahmut Doyuran hoca, 
Süleyman İlter, Süleyman Şaru, Abdur-
rahim Karademir vardı, ondan sonra da 
bizim kuşak gelir. Araştırıp oyun derle-
meleri yaptık 8 oyun varsa biz 4-5 oyun 
daha ekledik bunlara. Küçük oyunun 
başında bir solo var mesela biz derleyip 
ekledik oyuna onu. Ancak bu alanda en 
kapsamlı araştırma Bursa Araştırmaları 
Merkezi kurulduktan sonra yapıldı. Der-
leme zor bir iş Büyükşehir Belediyesi bir 
grup kurdu içinde 7-8 bölüm var bir köye 
gidilince herkes kendi alanında çalışıyor. 
30 yıl arayla gittiğim köyler oldu o zaman 
göremeyip şimdi gördüğüm şeyler var, 
bu işler belediye sayesinde kolaylaştı çok 
zengin bir kültürümüz var. 

Kültür Sanat Turizm Vakfı ile ilişkiniz ne 
zaman başladı? 
Liseden mezun olduktan sonra önce be-
lediyenin ekibinde çalıştık sonra 1987’de 
Osman Odman zamanında vakfa geçip 
Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nu 
kurduk. Karagöz amatör ama profesyonel 
görüntüde Türkiye’deki ilk topluluktur. 
7-8 yöre çalıştık, yarışmalara girdik birin-
cilikleri oldu, önemli başarıları oldu top-
luluğun. Kılıç Kalkan, Adıyaman, Bursa, 
Aydın, Ağrı, Artvin çalıştırdık, yörelerin 
orjinalliğini bozmamak için yöresinden 
destek aldığımız da oldu, bu işin duayen-
lerinden destek aldık, bu insanlar yöresel 
lezzetini vererek oynayan insanlardır, bu 
işin en önemli tarafı aktarmaktır, bu işin 
yazılımı yok bedenden bedene aktarılarak 
geldi.
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Karagöz Halk Dansları Topluluğu’ndan 
neden ayrıldınız? 
Ben emekli oldum.

Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nun 
Bursa’da halk danslarına yönelik bilinçli 
oluşumların yetersizliği dikkate alınarak 
bir repertuar topluluğu niteliğinde kurul-
duğu ifade ediliyor. Bu topluluk mis-
yonunu yerine getirdi mi sizce? Bilinç 
oluşturdu mu? 
Evet oluşturdu. Grup şu an 30 yörenin 
dansını icra edebilecek nitelikte. Ayrıca 
her yıl 2 yöre daha ekleniyor repertuara.

Bu yıl Altın Karagöz Halk Dansları Yarış-
ması’nda Karagöz Halk Dansları Toplulu-
ğu’nun yer almaması dikkat çekti…2006 
yılından sonra Büyükşehir Belediyesi 
Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde 

çalışmalarını sürdüren topluluk kısa süre 
önce alınan kararla konservatuar bün-
yesine dahil edilmiş.Bu değişikliği nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Kültür Sanat Turizm Vakfı ekibi belediye-
ye devretti. Bu ekip her durumda bele-
diyenin ekibi, önümüzdeki yıl belediye 
bünyesinde daha sağlıklı bir çalışma 
yürütülecektir diye düşünüyorum. Aynı 
grup devam ediyor ben emekli oldum 
ama dışarıdan hala çalıştırıyorum ekibi, 
bunu bırakmak doğru olmaz. 60 dansçı 
var şu anda orada, 40 tane de alt grupta 
var yani 100 kişiye yakın dansçımız var. 

Oyun derleme çalışmaları yapıyor-
sunuz…Bu çalışmaları anlatır mısınız 
biraz…Derleme çalışmalarını yaparken 
nasıl süreçlerden geçtiniz…? Hangi kay-
naklardan nasıl yararlandınız? 

42 yıldır Bursa’nın 130 köyünü gezdim. 
Son 5 yılda belediyenin imkanlarıyla 
çalıştık. Bursa Araştırmaları Merkezi’nin 
Somut Olmayan Kültürel Miras çalış-
maları kapsamında 8 kitap çıktı ortaya, 
bu emek ve ortaya çıkan değer bence 
parayla pulla ölçülmez. Ben araştırma-
ları yaparken öğrendiğim her şey bende 
kalmamalı diye düşünürüm, o nedenle 
her köye gidişimde yanımda 2 dansçı 
götürürüm, onlar da öğrensin isterim, 
bizden sonra onlar devralacaklar bu işi. 
Bizim çocukluğumuzda böyle değildi, 
hoca bilirdi, o bilgi hocada kalırdı, hoca 
ne derse o yapılırdı, bence bilgi payla-
şılmalı o nedenle ben genç dansçıları 
da götürüyorum. Son 5 yıl bana çok şey 
kattı bunlar bende kalsın istemiyorum 
gençler de öğrenmeli. Karagöz Halk 
Dansları Topluluğu’nun diğer eğitmenleri 
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ile birlikte yaptığımız alan çalışmalarında 
gittiğimiz yörelerin yaşlıları ve konulara 
hakim kişileriyle görüşerek halk oyun-
ları ve giyim kuşam araştırmaları yaptık. 
Bunun sonucunda yeni oyun derlemeleri 
yaparak; “Aşağıdan” ve “Kiremit Bacaları” 
isimli 2 erkek oyunu ile “Deniz kenarında 
harman olur mu”, “Çıktım iğdenin dalına” 
ve “Geçemedim a yarim” isimli 3 kız 
oyununu repertuarımıza ekledik.

Giyim-kuşam konusunda da alan çalış-
maları yaptınız bu konuda yeni bir şey 
çıktı mı? Kostüm çalışmanız var mı? 
Evet alan çalışmalarımız sırasında 
Mustafakemalpaşa Sincan Sarnıç Köyü, 
Korubaşı, Uğurlupınar ve Kilik köylerinde 
yaptığımız alan çalışmaları sırasında yeni 
bir kadın kıyafeti bulduk. 7-8 köyün ortak 
giydiği kıyafetler var, onları derledik şim-
di kalıplarını çıkarttırıyoruz yeni oyunları-
mızı onlarla sergileyeceğiz.

Türkiye’nin en iyi halkoyunları hocala-
rından biri olarak anılıyorsunuz. Bugün 
halk dansları aslına uygun yaşatılıyor mu 
sizce? Halkoyunları camiasında bu işin 
giderek ticarileştiği ve otantik unsurların 
kaybedildiği yönünde görüşler var siz ne 
düşünüyorsunuz? 
Bu iş bedenden bedene çok farklılık arze-
der, ticarileşme var evet bu yönde büyük 
sıkıntılar yaşadık, bence işin ticari tarafı 
da olsun ama doğru biçimde yürüsün, 
şov yapmak isteyen de yapsın, o alanda 
sınırsız boşluk var, istediğini yap ama 
bunun adı halkoyunları olmuyor o zaman. 
Ben otantikçi değilim modernize edilen 
çağa uyum sağlayan çalışmaları severim 
ama onu da doğru yapmak gerek.

Halkoyunları camiasının en büyük soru-
nu nedir sizce? 
Gelecek kaygısı, bence halk oyuncula-
rının yüzde 95’inde gelecek kaygısı var, 

bunu 35 yaşına gelince anlıyorlar. Bir 
okulu çalıştıran bir hoca ertesi gün ora-
dan kovulduğu için sizin çalıştığınız okula 
geliyor ve sizi yerinizden etmeye çalışı-
yor. Böyle bir camiada iç barış, dayanış-
ma, paylaşma ve gelişme olur mu? Ben 
Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’na 
şunu önerdim. Milli Eğitim Bakanlığı ile 
işbirliği yaparak tüm dans hocalarına iş 
imkanı, iş güvencesi yaratın dedim. Diye-
lim ki Bursa’da 700-800 hoca varsa bir o 
kadar da okul var. Federasyon her birini 
bir okula atasa, aile birlikleri kanalıyla 
halkoyunları adına toplanan paradan 12 
ay 2 bin lira maaş ve sosyal haklarını ve-
rerek iş güvencesi sağlasa o adam ikinci 
bir okul aramayacak kendine. Bunun yolu 
bu, ama gerçekleşir mi bilemiyorum, 
inşallah olur çünkü bunu yapmadığımız 
sürece gelecek kaygısı olan insanlar 
birbirine düşman olur.
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Türkülerde olduğu gibi halkoyunlarında 
da her oyunun anlattığı bir hikayesi var. 
Sadece figür öğretmekle yetinmeyip 
oyunların hikayeleriyle birlikte öğretil-
mesi gerekmez mi?  
Elbette gerekir Karagöz Halk Dansları 
Topluluğu’nda biz yaptık bunu, kostüm 
dersleri de verdik, çocuklara yöresinde 
bu işler nasıldır anlattık. Bunun ge-
rekliliğine çok inanan bir adamım ben. 
Kullanılan her parçanın anlamını dansçı 
bilmeli. Alan çalışmalarına ilk çıktığımda 
ben şaşırdım, bize bir “Menekşe” gös-
terdiler baktık bizim bildiğimiz oyunla 
oradaki farklı, o zaman fark ettik yanlış 
yaptığımızı. Dans eğitimi verdiğimiz 
çocuk da oyunların hikayesini, hareketle-
rin, kostümlerin anlamlarını bilirse, daha 
hissederek hakkını vererek dansla doğru 
ifade edebilir.
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Yöremizin kız ve erkek kostümler hak-
kında bilgi verir misiniz? 
Esasında bu konuda standart bir şey yok. 
Keles’te başlık var, Orhaneli’nin köyünde 
önlük var bunlar derlenip toparlanıp bir 
şey çıkmış ortaya …kötü mü olmuş….
hayır güzel… Bir de dönemsel farklılık-
lar vardır kıyafetlerde 1950’de bir örtü 
takarsın, 1975’de başka bir detay takarsın 
mesela. Kıyafette standart yok ama bu 
işte dejenerasyon var. Hem kıyafet, hem 
de dans anlamında dejenerasyon var.

Bursa yöresinde oynan bazı erkek oyun-
ları, zeybek tavrı ile oynatılıyor, sizce bu 
doğru mu?  
Maalesef öyle, bunda belki bizim de 
hatamız olmuştur. Bunun sebebi şu; 
uzun yıllar Türkiye’deki yarışmalarda 
zeybek dansları hep gösterişli olmuş 
ve kabul görmüştür. Kabul gördüğü için 
bizim buna hayır deme şansımız yok. 
Mesela Balıkesir’e gidiyorsunuz adam 
efe gibi duruyor, daha etkileyici olduğu-
nu sanıyor, ama yörelerin kendine has 
hareketleri vardır onlar lezzet verir o 
yöreye. Bunun yöresine gidin bakın adam 
çok lezzetli zeybek oynuyor ama diğer 

taklitleri kurulmuş gibi oynuyor, bu doğru 
değil ama bizim gibi hocaların kabahati 
bu. Bunu engellemeye çalışıyoruz Bursa 
“Bursa” gibi, kendi tavrında oynanmalıdır. 
Seymenler bile zeybekleşti, seymen öyle 
duramaz ama bu hale geldi.

Halk oyunları camiasında bir dağınıklık 
var, Bursa genelindeki bu dağınıklığı 
gidermek için bir federasyon girişimi var 
nasıl karşılıyorsunuz bunu? 
Bence çok güzel girişim. 15-20 yıl önce 
bende bu yönde çaba harcadım.1997 yılı 
gibi bu işin duayenleriyle toplanıp der-
nekler üstü bir grup oluşturalım dedik, bu 
bir üst kurul olacaktı ama yürümedi ne 
yazık ki. Bir topluluğun gelişebilmesi için 
mutlaka bunların üzerinde bir denetim 
mekanizması olması lazım. Şimdi Bur-
sa’da bir federasyon oluşturma çabalarını 
da çok takdir ediyorum, umarım başarılı 
olur. Bana düşen her tür desteği de veri-
rim. Şunu unutmamak lazım halkoyunları 
dernekleri sadece dans etmek için var 
olmadı, bunlar aynı zamanda birer sivil 
toplum örgütüdür. İşin bu tarafını görmek 
ve ihmal etmemek lazım. Sadece dansı 
değil yaşama dair, halk kültürüne dair, 

günlük yaşama dair pek çok şey payla-
şınca yaşamın başka alanlarında da omuz 
omuza olunca başka bir şey çıkıyor or-
taya, sivil toplum örgütü olarak da varlık 
göstermeye başlıyorsunuz, gençlere bu 
bilinci vermek lazım.

Bursa’da birçok kılıç kalkan derneği var 
bu konuda da dağınıklık var bu dernekle-
rin çalışmalarını etkin buluyor musunuz? 
Bu dağınıklığı ortadan kaldırmak için ne 
yapmak gerek? 
Evet ben onları da bir araya getirmek için 
çok çalıştım ama olmadı.

Kılıç kalkan oyunu tek müziksiz halk 
oyunu olarak tanınmakta. Ancak geç-
mişte kılıç-kalkanı müzik ile sahneleme 
girişimleri oldu ve bunu eleştirenler de 
oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu-
da? 
Çağdaş bir yorum olarak bakarım ben 
buna, hiç sakıncası yok. Baksınlar tarihe 
Osmanlı da cenge giderken müzikle 
gidiyormuş.

Sizce Bursa’da halk kültürünün yaşatıl-
ması ve yaygınlaştırılması yönündeki ça-
balar yeterli mi, neler yapılmalı? Örneğin 
geçmişte, halk kültürü sempozyumları 
yapılırmış… 
Ne yazık ki Bursa’da halk dansları konu-
sunda Uludağ Üniversitesi kente yabancı. 
Üniversite alaylı adamlardan yararla-
nacağına onları hor görüyor, oysa halk 
bilimi bir coğrafyadaki yaşamı anlatır, 
doğumdan ölüme kadar halk kültürünü 
oluşturan gelenekleri inceler. Halk bilimi 
çalışmaları konusunda üniversitenin 
öncü olması gerekirdi ama Bursa zayıf 
ne yazık ki. Sen üniversitesin, bilim 
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yuvasısın çok şey yapabilirsin. Ama halk 
bilimi alanında bir araştırma yapacaksın 
gidiyorsun Ege Üniversitesi halk bilim-
cilerinden destek alıyorsun, çünkü bizim 
üniversitemizde böyle bir alan açılmamış 
bu çok üzücü. Oysa Bursa kültürel yapısı 
zengin bir kent, özellikle de dağ bölgemiz 
çok zengin, çok şey yapılabilirdi burada, 
çok güzel sempozyumlar yapılabilirdi. 

Dans konusunda da daha etkin şeyler 
yapılabilirdi, üniversite gençliğin kaynağı 
bir yer, istediğinizi yaparsınız ama yok 
ne yazık ki.

Bundan sonraki hedefiniz nedir, yeni bir 
iş kuruyorsunuz sanırım, neler yapa-
caksınız bundan sonra ve halk dansları 
adına bir idealiniz var mı? 

Evet Beşev-
ler’de bir eğitim 
ve etüt merkezi 
kuruyoruz 
enstrüman ve 
her tür dans 
eğitimleri ve-
receğiz burada, 
örneğin bir ay 
zeybek öğre-
teceğiz sonra 
bir ay İspanyol 
dansı koyaca-
ğız. Belediyeye 
de desteğimi 
sürdürece-
ğim. Benim bir 

hayalim var, “81 
dakikada Türkiye” projem 

var, kentleri 1’er dakikalık danslarıyla 
anlatan… onu yapacağım. Ben halk dans-
larının boyutunu değiştirmek istiyorum, 
bence her gösterinin bir konusu, bir hi-
kayesi olmalı. “81 dakikada Türkiye” pro-
jesinin de bir senaryosu olacak, dekorlar 
değişecek, Türkiye’de bir ilk olacak. 
Bunu Karagöz Halk Dansları Topluluğu 
ile yapmak istiyorum, çünkü topluluğun 
çok iyi bir oyun repertuarı var. 30 yıllık 
hayalim bu benim. Benim idealim ve 
halk oyunları alanında görmek istediğim 
tablo şu; Bir gün insanlar televizyonda 
o günün popüler dizilerini seyretmeyi 
tercih etmek yerine; papyonuyla, kravatı, 
takım elbisesiyle giyinip, opera izlemeye 
gider gibi, tiyatro-bale izlemeye gider 
gibi Karagöz Halk Dansları Topluluğu’nun 
gösterisini izlemeye geliyorlarsa işte o 
zaman ben başarmışım demektir. Ben 
idealimi gerçekleştirmişim demektir. 
Bunu başarmadan ölmeyeceğim.

Korubaşı ve 
Uğulupınar 
köylerinde 
bulunan otantik 
kıyafetler.
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Prusa’dan
folklor ziyafeti

Fotoğraflar: Erhan Bedir
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Haber           Prusa’dan folklor ziyafeti

Anadolu coğrafyasında yüzlerce 
yıldır coşkuyu, acıyı, kederi, 
kısacası insana dair her duyguyu 
dile getiren halk oyunlarını 
yaşatmak ve gelecek kuşaklara 
doğru aktarabilmek idealiyle 
Bursa’da 2012 yılında kurulan 
Prusa Halk Oyunları Gençlik ve 
Spor Kulübü, 2014-2015 sezonunu 
muhteşem bir gösteriyle noktaladı.
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Haber           Prusa’dan folklor ziyafeti

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merke-
zi’nde yapılan gösteriyi, salonu dol-
duran yaklaşık 1500 kişi keyifle izledi. 
Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün Bursa Folklor Dernekleri 
Federasyonu ile birlikte organize ettiği 
gösteride, Anadolu’nun dörtbir köşesin-
den halk dansları yöresel kostümleri ve 
yöresinden gelen müzisyenlerin canlı 
müziği eşliğinde sergilendi.

Sertifikalı 150 dansçının sahne aldığı 
gösteride; Gaziantep, Üsküp, Bursa, 
Roman, Zeybek, Artvin ve Trabzon yöresi 
oyunları sergilendi. Çocuk ve gençleri 
halaylarda-halkoyunlarında buluşturan 
Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor 
Kulübü’nün gecesinde, halk danslarının 
yanı sıra bale ve modern dans çalışmaları 
da sahnelendi. Gösteriye Bursa Rume-
lililer Halkoyunları Derneği ile Kayıboyu 
Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü de 
destek verdi.
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Haber           Prusa’dan folklor ziyafeti
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Türk folkloru ve Türk kültürünü genç 
kuşaklara en doğru biçimde aktararak 
gelişmesini sağlamak amacıyla kurulan 
kulüp, bu gösteriyle sadece halkoyunları 
değil sanatın pek çok dalında uzman eğit-
men kadrosuyla tam bir sanat akademisi 
olma yolunda ilerlediğini gösterdi.

Sunucu Akif Oktay’ın okuduğu şiirler ve 
barkovizyon gösterileriyle de renklenen 
gecenin sonunda Kulüp Başkanı Ahmet 
Aydemir, kulüp çalışmalarına katkıda 
bulunanlara birer teşekkür plaketi verdi.
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Söyleşi: Hülya Güven
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Keçe sanatla 
hayata döndü
Keçe ile yaptığı resimlerle 
kendi tarzını geliştiren 
ve Kültür Bakanlığı’nca 
“kültürel mirası taşıyıcı 
sanatçı” unvanı verilen 
ressam Mükerrem Turhan, 
tasavvuf felsefesindeki birlik 
kavramını kendi sanatıyla 
özdeşleştirerek; “Nasıl ki keçe 
birleşince bir işe yarıyorsa 
biz de öyleyiz. Hepimiz 
biriz ve birlik felsefesi ile 
kaynaşırsak dünya daha 
güzel bir yer olur” diyor.

Türkiye’de “giyilebilir sanat” 
kavramını yaygınlaştırmak ve 
keçe ile uyguladığı teknikleri 
gençlere öğretmek isteyen 
Turhan, belediyelere çağrıda 
bulunarak, Bursa gibi önemli 

tarihi geçmişe sahip bir kentte, 
gelen her turistin uğrak yeri 
olacak sanat köyleri kurulmasını 
öneriyor. Sanatçı, Bursa 
turizmine katkı sağlayacağı 
inancıyla belediyelerle birlikte 
“Bursa için turistik eşya 
yarışması” yapmak istediklerini 
kaydediyor.

Sanayileşmenin günlük yaşamımıza 
yansıyan en olumsuz sonuçlarından biri 
de el sanatlarının yok olması. Geçmişte 
günlük yaşamın bir parçası iken sanayi-
leşmenin gündeme getirdiği daha ucuz ve 
kolay üretim alternatifleri nedeniyle unu-
tulan geleneksel el sanatlarından bazıları, 

zamana direnerek yıllar sonra yaygın bir 
hobi ve turistik bir değer olarak yeniden 
hayata dönebiliyor. Bunlardan biri de 
keçe sanatı.

Koyun-keçi kılının ilk kırkımından elde 
edilen yünün ıslak ortamda çiğnenip dö-
vülerek  liflerinin birbirine kaynaşmasıyla 

elde edilen keçe, aslında yeryüzünde 
bilinen en eski tekstil yüzeyi. 

Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Türk 
boyları, gelirken kültürlerini de getirmiş-
ler ve bu kaba kumaş; örtü, yaygı, çadır, 
seccade, kundak, çizme-patik, fes, pano, 
kapı perdesi, yelek, yolluk, heybe, deve 

El Sanatları         Ressam Mükerrem Turhan
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ağızlığı ve paspas vb pek çok alanda 
kullanılmış. 

Ahilik örgütleri içinde yer alan esnaf 
loncalarında keçecilik, önemli  bir yer 
tutuyormuş ve Osmanlı döneminde Bursa 
şehri de önemli keçe üretim merkezleri 
arasındaymış.

Zamanla keçenin kullanım alanı dara-
lınca, keçecilik de yok olmaya yüz tutan 
el sanatlarımızdan biri olmuş. Ancak 
günümüzde hobi dünyasının bir numarası 
olan keçe, çok farklı sanatsal ürünlerde 
yeniden hayat buluyor. Dekoratif eşya, 
ev mefruşatı ve takı gibi pek çok alanda 
kullanılmaya başlayan keçeyi son derece 
özgün biçimde kullanarak çeşitli sanatsal 
üretimlere imza atanlar da var.

İşte bu sanatçılardan biri de Femin Art 
Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı ve emekli resim 
öğretmeni Mükerrem Turhan.

Ressam olan babası Enver Erdoğan’ın 
izinden giderek Marmara Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi Resim Bölümü Sela-
hattin Taran atölyesinden mezun olan 
Mükerrem Turhan, yıllarca resim öğ-
retmenliği yaptıktan sonra 1997 yılında 
emekli olunca keçe ile sanatsal üretimler 
yapmaya başlamış. 

Yurtiçi ve yurtdışında suluboya, yağlıboya 
ve akrilik çalışmalarıyla resim sergi-
leri açan sanatçı, boya kokusu eşine 
dokunduğu için emekli olduktan sonra 
kendisine resim yapmak amacıyla yeni 

bir malzeme aradığını ve keçeyi Konya’da 
keşfettiğini söylüyor. 

Eşi Konyalı olduğu için sık sık Konya’ya 
gittiğini kaydeden sanatçı orada tanıştı-
ğı keçecilerden dersler almış ve resim 
yapmak için aradığı malzemeyi bulmuş. 
Geceleri çalışmayı sevdiği için hem eşine 
dokunmayacak, hem de evde çalışabile-
ceği bir resim malzemesi olarak keçeyi 
kullanmaya başlayan sanatçı, sadece 
resimde değil, giyisi ve dekorasyonda 
da kullanılabilen keçenin kendisine daha 
geniş bir sanatsal ifade alanı sağladığını 
söylüyor.

Keçe ile resim yapma konusunda kendine 
özgü bir teknik geliştiren Mükerrem Tur-
han, kalıp ya da çizgi kullanmadan renkli 

El Sanatları        Ressam Mükerrem Turhan
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keçeleri yerleştirerek doğaçlama resim-
ler yapıyor. Bu yöntemle, yani çizmeden 
resim yapmanın oldukça zor ve ustalık 
gerektiren bir iş olduğuna değinen Tur-
han, “Keçe ile yapılan resimlerde yaptığı-
nız bir hatayı tekrar düzeltme şansı yok. 
Bu nedenle uzun süre kompozisyon üze-
rinde çalışıyorum. Uzun süren uğraşlar 
sonucunda bir resim yapılabiliyor. Öyle 
ki, tam 15 saat hiç yerimden kalkmadan 
çalıştığım zamanlar oldu” diyor. 

Kök boya ile renklendirilmiş keçeyi sıcak 
su ve sabunla kaynaştırıp Anadolu kültür 
ve felsefesini yansıtan resimler yapan 
sanatçıya, geleneksel kültür mirasımız 
keçeyi sanat alanına taşıdığı için Kültür 
Bakanlığı’nca “kültürel mirası taşıyıcı 
sanatçı” unvanı verilmiş.

Yaşam felsefesi anlamında Mevlana’dan 
etkilenen sanatçı, tasavvuf felsefesindeki 
birlik kavramına atıfta bulunarak; “tasav-
vuf felsefesi bizi anlatıyor, hepimiz biriz. 
Keçenin tek tek liflerinin kaynaştırılma-
sını ele alalım, ne kadar yoğurursanız 
o kadar kaynaşıp keçe oluyor, nasıl ki 
keçe birleşince bir işe yarıyorsa biz de 

öyleyiz. Hepimiz biriz ve birlik felsefesi 
ile kaynaşırsak dünya daha güzel bir yer 
olur” diyor. 

6 yıldır Bursa’da yaşayan ve bugüne 
kadar toplam 20 kişisel sergi açan 
Mükerrem Turhan, aynı zamanda Bursa 
İpekçiliğini Geliştirme Derneği üyesi ol-
duğu için keçe ile yaptığı resimlerde ipek 
ve kozayı da kullanarak harika eserler 
yaratıyor.

Kendi tekniğini gelecek kuşaklara aktar-

mak için talepte bulunanlara Pirinçhan’da 
bulunan atölyesinde özel dersler veren 
sanatçı, öncelikle resim ya da el sanatları 
eğitimi almış gençlere çağrıda buluna-
rak bu sanatı onlara öğretmek istediğini 
söylüyor.

Yaşı gereği hedefinin ticari olmadığını 
ama gençler için bu sanatın fonksiyonel 
olmasını istediğini kaydeden Turhan, 
“Amerika’da giyilebilir sanat müzeleri 
var, eserlerimin o müzelerde yeralmasını 
isterim. Gençlerin bu sanatı fonksiyonel 
hale getirip yurtdışına açılmasını ve keçe 
sanatını günlük yaşantımıza uyarlayarak 
güncel moda eğilimlerine göre tasarım-
larla dünyaya açılmasını isterim” diyor.

Belediyelere de bir çağrıda bulunan 
Mükerrem Turhan, çok zengin bir kültürel 
altyapısı olan Anadolu’nun, Bursa gibi 
önemli tarihi geçmişe sahip kentlerinde, 
gelen her turistin uğrak yeri olacak sanat 
köyleri kurulmasını istiyor.

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar 
Derneği’nin her yıl uluslar arası katılımla 
yapılan karma sergisine Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin sahip çıkmasını da 
isteyen Mükerrem Turhan, ayrıca Bursa 
turizmine katkı sağlayacağı inancıyla 
belediyelerle birlikte Bursa için turis-
tik eşya yarışması yapmak istediklerini 
kaydediyor. 

Yurtiçi ve yurtdışında kişisel sergilerin 
yanı sıra, karma sergilere ve sanat fuar-
larına da katılan sanatçının; T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Ankara Koç Sanayi Mü-
zesi, KKTC Devlet Müzesi, Konya Mevlana 
Müzesi, Ankara Beypazarı Müzesi, Tiflis 
Devlet Müzesi, Sibirya Omsk K.P. Belov 
Müzesi, resmi kurum ve özel koleksiyon-
larda çok sayıda eseri bulunmakta.
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Konuk Yazar      

İğne iplikle 
açan çiçekler

Geleneksel kültür zenginliğimizin göster-
gesi olan gelin başlıklarının örneklerine, 
Türkiye’de çok sık rastlanmaktadır. Bu 
başlıkları ilginç ve görkemli kılan, üzerle-
rindeki altınlı, gümüşlü takılar kadar, renk 
armonisi ve motifleri ile öne çıkan göz 
kamaştırıcı güzellikteki iğne oyalarıdır. 

Bir zamanlar bu oyalar, Ege’nin sem-
bolü olan efe ve zeybeklerin başlıklarını 
süslemekte, dağları kendine yurt edinen 
bu korkusuz ve silahlı aktif eylem adam-
ları, sevdiklerinin el emeği göz nuru olan 
oyaları gururla başlarında taşımaktaydı. 
Oyalı başlıklar, onların halkın gözünde 
daha heybetli ve görkemli olmasını sağla-
maktadır. Yüzyıllar boyu sadece erkeklerin 
değil, bayanlarında kullana geldiği bu oyalı 
başlıklar, başlığı kullanan kişiye göre ayrı 
bir anlama sahip olmaktadır. Dolayısıyla, 

zengin görünümlü başlıklarda kullanılan 
oyalara yüklenen anlam ve mesajlar, her 
zaman taşıyıcılarıyla birlikte daha farklı 
anlamlar kazanmaktadır. Oyalar aracılığı 
ile karşı tarafa iletilmek istenen mesajlar 
da ilgililere bu şekilde ulaşmaktadır.  

Binlerce yıllık farklı inanç ve yönetim 
biçimlerinin egemen olduğu, farklı ge-
leneklerin etkisinin görüldüğü Anadolu 
kültüründe kadın; konumu gereği, duygu-
larını, düşüncelerini, hayallerini, yüreğinin 
sesini, kısaca yaşadığı hayatın izlerini 
ürettiği oyalara aktarmıştır. Bu aktarım sı-
rasında, oyalara ad vermiş ve onlarla ilgili 
pek çok anlatı oluşturmuştur. Bu nedenle 
de, kültürel kişiliğin en önemli ve en canlı 
belgeleridir oyalar. Günümüzde koleksiyo-
nerlerimizin elinde bulunan, müzelerimizi 
süsleyen en çarpıcı oya örneklerini, bu 

bakış açısından değerlendirerek, oyaların 
işlendiği zamanı ve sembolik değerlerini 
anlamaya çalışmak daha doğru bir yakla-
şım olacaktır. El sanatlarımızın en güzel 
örneklerinden olan oyaların, bugüne kadar 
pek çok tanımı yapılmıştır. Bunlardan ba-
zıları şöyledir: “Oya ince bir dantel olarak 
tarif edilebilir.”1 “Kadın çamaşır, esvap vb. 
(yemenilerin çevreleri kenarlarına oymalı 
süs )kenarına iğne ile yapılmış, hazır alına-
rak dikilen ipek veya iplikten örgü, oymalı 
süs.”2 “Oya yapma çiçekle örgü sanatının 
birleşmesinden doğmuş, süsleme ve ayrıca 
taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı 
olarak da kullanılan ve tekniği örgü olan bir 
dantel türüdür.”3 “Renkli bir ibrişimden iğne 
ile çiçek ve yaprak şekillerinde örülen işle-
menin adı.” 4 Bu tanımlar doğrultusunda 
oyayı; iğne, tığ, firkete, mekik gibi araçlar 

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

1 “İğne Oyaları”, SKYLIFE, Sayı: 85, Haziran 1990, s.90.
2  A.g.e. 
3  Taciser ONUK, “Adana ve İçel Boncuk Oyaları”, SANAT, Sayı:8, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1995, s.55.
4 Mücella KAHVECİ, Ayşegül BAHŞİŞOĞLU, Türk Oyaları Kataloğu, 1.Cilt, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1998, s.7.
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kullanarak, ipek, 
pamuk ve sentetik 
iplik vb. ipler; bazen 
de pul, boncuk gibi 
yardımcı malzemeler 
kullanarak gelenekten 
edinilen kültürel birikimin 
yanında oyayı üretenin de 
yaratıcı katkılarıyla ortaya çıkan bir 
el sanatıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Oya, 
bir bezeme sanatıdır. Süslenmek anla-
mında kullanılan bezeme terimi, Türkler 
arasında 11. yüzyıl da; ‘Ev Bezendi’, Mem-
lük Türklerinde; ‘OYU’, Kırgız Türklerin-
de; ‘OYUMU’ olarak ifade edilmektedir.  
Yapılan araştırmalara göre ‘OYA’ sözcü-
ğünün, başka dillerde kullanılmadığı tespit 
edilmiştir. Bu nedenle, bu el sanatının 
Türkler arasında çok daha yaygın olarak 
bilindiğini ve kullanıldığını söylemek müm-
kündür. Öte yandan örücülük sanatının ise 
“1905’te Menfiste yapılan kazılarda bulunan 
örneklerden dolayı bu sanatın M.Ö. 2000 
yılından önce var olduğunu ortaya koymuş-
tur.”5 Sabiha Tansuğ’a göre de, Avrupa’da 
Türk danteli olarak adlandırılan oyanın 
tarihçesinin, Anadolu’da Friglerle M.Ö 8. 
yüzyıla kadar uzandığı tahmin edilmekte-
dir. Bazı kaynaklara göre iğne ile yapılan 
örgüler, 12. yüzyılda Anadolu’dan Balkan-
lar’a, oradan da İtalya yolu ile Avrupa’ya 
yayılmıştır. 

Çok zengin çeşitleri olan iğne oyaları, 
sanat değerlerinin yanı sıra ekonomik 
değerde taşımış, pek çok ailenin geçim 

kaynağı, işi, aşı haline gelmiştir.

Yapılan araştırmalara göre, oyacılık ve el 
işlemeciliği, Anadolu’da 18. Yüzyılda altın 
devrini yaşamış fakat Tanzimat’tan sonra 
bir durgunluğa girmiştir. Ancak günümüz-
de teknolojinin gelişmesi tekstil endüstri-
sinin sürekli yeni buluşlar peşinde koşma-
sı, moda devrimlerinin tanıtım ve reklam 
olanaklarından faydalanarak toplumun 
değer ölçülerini kendi lehine çevirmesi, 
oyacılık sanatını olumsuz etkilemiştir. 
Oysa geleneksel kültürümüzün kendine 
özgü niteliklerini üzerinde barındıran 
oyacılığın, araştırılıp gün ışığına çıkarılma-
sı kaçınılamaz bir zorunluluktur. Oyaların 
Türk kadınının yaşamında, çağdaş Türk 
kültüründe yerini alması konusunda geç 
kalındığı söylemek mümkündür.

Oyalar, yapımında kullanılan araç-gereç, 
malzeme ve tekniklere göre birçok çeşide 
ayrılmaktadır. 

İğne, tığ, mekik, firkete oyaları adları-
nı, yapımında kullanılan araçlardan alır. 
İpek, pamuk, sentetik iplik, (masır) koza, 
boncuk, mum, püskül gibi değişik isim-

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

5 A.g.e.
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lerini ise, yapıldık-
ları malzemelerden 
almaktadırlar. 

Ayrıca kullanılacak 
yerine göre, grep, kefiye, 

(erkek yazması) mendil, 
tülbent (namaz örtüsü), çarşaf, gömlek, 

elbise ve entari oyaları olarak adlandırıl-
maktadırlar. (Oya, çoğunlukla kullanılacak 
iplikten yapılan bir zincir örgü üzerine ya 
da tutturulacağı kumaşın kenarına işlen-
mektedir.) 

Düz ve ince bir şerit biçimindekilerin yanı 
sıra, zincirden aşağıya doğru sarkacak 
biçimde yapılmış üç boyutlu çiçek, meyve, 
yaprak vb. motiflerden oluşanları da bu-
lunmaktadır. 

Oyalar, motiflerine göre de adlandırıl-
maktadırlar. Gül oya, biber oyası, sümbül 
oyası, yaprak oya vb. Bundan başka kom-
pozisyon şekline göre; ana motif tekrarı, 
aralıksız (sıra) tekrarı, ana – ara motif 
tekrarı, motiflerden oluşan dokular olarak 
da sınıflandırılabilmektedirler.

Oyalarda kullanılan bezemelerde, birbi-
rinden farklıdır. Geometrik, bitkisel, soyut 
(sembolik) figürlü bezemeler ayrı ayrı 
kullanılabileceği gibi, karışık, bir arada da 
kullanılabilmektedirler. 

Oyalar, üretildikleri coğrafi veya idari yer-
lere göre de adlandırılabilmektedir. Bursa 
oyası, Aydın oyası, Beşparmak oyası (Baş 
Parmak Dağları ve çevresi) gibi. 

Anadolu’nun, değişik bölgelerinde çeşitli 
biçim ve motiflerle karşımıza çıkan oyala-

rın en değerli olanı iğne oylarıdır. 

Bu oyların tekniği, iğnenin çekilerek dü-
ğümler oluşturulması ya da ilmeklerin üst 
üste tutturulmasına dayanan oya çeşididir. 
Dünya’da ‘Türk danteli’ olarak ünlenmiştir.

“Artistik dantelin gerçek tarihçesi, iğne 
danteli ( neadle point) Venedik’te başlar. 
Bu teknikle daha çok geometrik motifler 
çalışılmıştır. İğne ve tığ danteli İtalya’da 
aynı zamanda ortaya çıkmıştır. İtalya’da 
asil kadınların özel uğraşlarından biri de 
dantel yapmak olduğu, o dönem yayınlardan 
anlaşılmaktadır. Londra Victoria And Albert 
Müzesinde, Venedik iğne dantellerinin sergi-
lendiği bir bölüm vardır. Buradaki örnekler 
Venedik’teki iğne oyaları hakkında bizleri 
aydınlatmaktadır.” 

Anadolu iğne oyalarını bu dantellerden 
ayıran en önemli özelliği, renk armonisi 
ve motif yapısıdır. Anadolu iğne oyaları-
nın içerisinde Ege iğne oyalarının renk 
ve motif bakımından ayrıcalıklı olduğu 
görülmektedir. Bunu iki önemli etkene 
bağlayabiliriz. Bu etkenlerden biri Zey-
bek giyim geleneği’, diğeri ise ‘ipek iplik 
üretimi’dir. Bunun yanı sıra İpek yolunun 
Anadolu’dan geçmesinin, ipek üretimine 
ve iğne oyacılığına olumlu yönde etkisinin 
olduğu da düşünülmektedir. 

İğne oylarının yapımında, oyanın sertliği, 
sıkılığı, ipek ipliğin boyası ve oyalarda 
kullanılan motifler oyanın kalitesini belir-
lemektedir. Oyanın sert ve dik durmasının 
sağlanması için, yapımında ilmeklerin ara-
sına gelenekte, at kılı kullanılmaktadır. At 
kılı kullanımı, zeybek ve damat oyalarında 
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geleneksel olarak gereklilik arz etmek-
tedir. Oyanın eskiliği ve orijinalliğinde,  
bu bir ölçü olarak görülmektedir. Oya-
nın, yaşlı olmasına rağmen dik ve güzel 
görünümünü uzun süre koruyabilmesi at 
kılı ile mümkün olmaktadır. Oya koleksiyo-
nerleri için, bu durum belirleyici bir unsur 
olmakta, ayrıca ipek boyasının, kök boya 
olması, oyayı daha da değerli kılmaktadır. 
Son yıllarda yüz yıl önce yapılan oyalara 
benzer taklit oyalar, çay suyuna batırılarak 
eskitilmekte ve misina kullanılarak orjina-
line benzetilmeye çalışılmaktadır. Oyanın 
orjinal mi taklit mi olduğunu anlamanın en 
kolay yolu, içindeki sertleştiricinin, at kılı 
mı yoksa misina mı olduğuna bakmaktan 
geçmektedir. 

İğne oyacılığı, Anadolu’nun birçok yöre-
sinde kadınlarımızın vazgeçemedikleri, bir 
el uğraşı olan ve aynı zamanda aile bütçe-
sine katkı sağladıkları bir gelenektir.

Pek çok il ve ilçe pazarlarının bir köşesin-
de oya pazarı kurulmakta ve kadınlar bu 
el emeklerini bu pazarlarda değerlendir-
mektedir. Kız çocukları, çok küçük yaşta 
oya yapımını öğrenmekte ve çeyizini kendi 
elleriyle hazırlamaktadır. Bu oyaların ço-
ğunluğu grep oyası oluşturmaktadır.

Grep oyaları, genç kız, yeni gelin, yaşlı 
kadın fark etmeksizin herkesin kullana-
bildiği oyalar olup, grep, “ değişik renk-
lerdeki, yaklaşık 70x70 cm. ebadındaki 
ipek kumaş” olarak tanımlanabilmektedir. 
Grepler, Aydın geleneksel kadın başlığın-
da, fesin üstüne üçgen şeklinde katlana-
rak takılmaktadır. İki ucu başın üstünde 

birleştirilip, grebin 
4 kenarına da takılan 
oyalar, yüzü çevreleye-
rek zarif ve göz alıcı bir 
görünüm oluşturmaktadır. 
Grep oyalarının genelinde 
kullanılan motifler, çiçekler, 
hayvan benzetmeleri (kurt 
oyası) ve geometrik şekillerden 
oluşmaktadır. Bunların en güzel 
örnekleri, Anadolunu’nun pek çok 
yerinde görülmektedir. Aydın’nın 
Köşk Bucağı Çiftlik Köyü ile 
Umurlu Bucağında yapılan oyala-
rın öyküsü anlamlıdır.  

Aydın Köşk ilçesi Çiftlik Köyü 
katmerli grep oyalarıyla ün-
lüdür. İç içe geçmiş karanfil 
çiçeklerine benzeyen bu 
oyalar kök üzerine yapıl-
maktadır. Gelenek olarak 
karanfil çiçeği oyası 
yapılır. Karanfil motifleri-
nin büyüklüğü 4-5 cm. 
kadar olup, yapılan 
örgü çok sıkıdır. Bu 
yüzden sık iğne 
adı ile anılmak-
tadır. Yine 
gelenek 
gereği 
kırmızı 
ve şarabi 
renkler 
kullanılmak-
tadır. Erkek 
evladı dünyaya 
gelen her aile, 
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çocuk dünyaya gelir gelmez bu oyalardan 
iki adet yaptırıp çeyiz sandığına saklar. Bu 
katmerli grep oyaları olmadan, kız evinden 
evet sözü alınamamaktadır. Oğlan büyü-
yüp kız istemeye gidildiğinde, kız tarafına 
hediye edilen bu grepler nişanlılığın sim-
gesidir. Yörede halen katmerli grep oyaları 
yapan kişiler yetişmekte ve bu gelenek 
sürdürülmektedir.

Damat ve zeybek oyaları, yöreye has 
kefiyeler üzerine işlenmektedir. Bunların 
bir kısmı ayrı zincir üzerine örülürken, 
bir kısmı ise kefiyeye doğrudan işlenmek-
tedir. Beş Parmak Dağındaki Koçarlı ve 
Söke köyleri soyut motifli oyaların üretim 
merkezidir. Koçarlı Esentepe Köyünde 
genç kızların, damat adaylarına vermek 
üzere yaptıkları oyaların her bir motifi-
nin çapı, 10-12 cm. kadardır. Genç kızlar 

evlenme çağına gelmeden önce, çevreden 
ve ailesinden öğrendiği oya işleme gele-
neğini, kendi özel yetenekleri ile birleşti-
rerek, kendine has özel renk ve motifler 
üretmektedir. Bu sırada onun yaptığı özel 
renk ve motif tasarımlarını çevresindeki-
ler de görmektedir. Sonunda kızın damat 
adayı için yaptığı oyayı, tüm köylüler, 
hatta yakın köylerde yaşayanlarda görüp 
tanırlar. Vakti gelip kız istendiğinde evet 
denecekse, genç kız tarafından yapılan bu 
oya, oğlan tarafına verilerek, oğlan tarafı 
uğurlanmaktadır. Ertesi gün damat adayı 
olan delikanlı, köyün içerisinde oyayı 
başına dolayarak ya da omuzuna atarak 
dolaşmaktadır. Görenler damadın kimin-
le nişanlandığını, damadın yanında gelin 
adayı olmasa bile anlarlar. Çünkü onlar, 
geleneği yaşayan ve yaşatan gruplardır. 
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Oyalar, motiflerine, renklerine ve adlarına 
göre taşıdıkları anlam ve ilettikleri mesaj-
lar ile başlı başına bir araştırma konusu 
olacak kadar zengindir.

Bu mesajlar toplumu ilgilendirdiği gibi, o 
toplumun bireyleri arasında da olabilir. 
Mesela yeşilin farklı tonlarıyla işlenen bir 
oya, gelinin yeni evinden ve eşinden mem-
nun olduğunun, sarı oyalı yemeni ise, mut-
suz ve bezgin olduğunun göstergesidir. 
Konya’da nişanlı kızlar, kayınvalidelerine 
çayır çimen oyası verirler ise, aralarının 
iyi olduğunu, mezar taşı oyası verirler ise, 
aralarının ölünceye kadar soğuk olacağı-
nın mesajını iletmektedirler. 

Anadolu’nun pek çok yöresinde gelinlere, 
dal çiçek oyaları takılmaktadır. Pek çok 

çeşidi olan dal oya, gelinin çok çocuk-
lu olmasının temennisini taşımaktadır. 
Isparta’da bölgenin karakteri gül kültürü, 
oyalarına konu edilmiştir. Gül oyalarının, 
bölgede ayrı bir yeri ve önemi bulunmak-
tadır. Genç kızlar ve gelinler çardak gülü, 
erkeği gurbete giden kadınlar yaban gülü 
oyası takmaktadırlar. 

Anadolu’nun hemen her yerinde kızlar, 
gelinler gül, karanfil, yasemin, sümbül, 
menekşe, yıldız çiçeği, küpeli oyalarını 
takmaktadırlar. 

Geçmişten günümüze kadar halk kül-
türünde yer edinmiş olan el sanatları-
nın içinde ele alınan iğne oyaları, Türk 
kadınları ve kızlarının zamanlarını değerli 
şekilde kullanmalarını sağlayan bir uğraş 
olarak düşünülmektedir. İğne oyası, çevre 
tarafından beğenilme arzusunun yete-
nekle birleştiği bir sanattır. Hiçbir eğitim 
programına ya da kursa katılmadan, 
tamamen hayal gücüyle ve yaratıcılıkla 
ortaya konulan bu sanat, günümüze kadar 
nesilden nesile aktarılarak yaşatılmaya 
çalışılmıştır. 

Geleneksel giyim kuşamda kadınların baş 
süslemesinde kullandıkları iğne oyaları-
nın yapımı, oldukça fazla emek ve zaman 
istemektedir. Bu nedenle, iğne oyası vb. 
el sanatlarının değerlerini yitirmemesi 
için çalışmalar yapılmalıdır. Günümüzde, 
ücretli, ücretsiz düzenlenen kurslar, bu 
sanatların yeni nesillere aktarımını olumlu 
yönde etkilemektedir. 

Türk kadınlarının geçmişte giydikleri, bu 
gün ise sadece köylerde rastlayabileceği-
miz giysilerin, sahne sanatları içinde doğ-
ru şekilde kullanılması, bu sanatı yaşat-

maya yardımcı bir etkendir. Göz dolduran 
bu oyalar, geleneksel kıyafetlerin özüne 
uygun olarak kullanılmalıdır ve halen ya-
şayan gelenekler incelenmeli, araştırılmalı, 
öğrenilip öğretilmeli ve kaybedilmemelidir. 

Maddi kültürümüzün bir ürünü olarak 
kabul edebileceğimiz iğne oyalarının, 
günümüz giyim kuşamında modaya 
uyarlanarak kullanılması da, yeni nesillere 
aktarımı kolaylaştırmaktadır.
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Toprakla 
yoğurulan 
bir ömür
Toprağın ateşle birlikte sertleştiğini keşfeden insanoğlu, 
yaklaşık 10 bin yıldır sofralarının ayrılmaz parçası çömlekleri, 
gelişen teknoloji ve hızlı yaşam biçimi nedeniyle, emaye, 
çelik, bakır, teflon ve döküm tencerelere değişir oldu. 
Tıpkı, kerpiç ve ahşap evlerin yerini beton binalara, elişi 
kıyafetlerin konfeksiyona, dalından koparılan meyvelerin, 
hormonlu meyvelere bıraktığı gibi.

Türk mutfağının kısık ateşte uzun 
süre pişirilmesi özelliğiyle bin yıllardır 
kullanılan çömlekler, hızlı yaşam nede-
niyle evlerden çıkıp, bir hoş seda olarak 
güveç yapan restoranlarda bize geçmişi 
hatırlatır oldu. Lezzetini bildiğimiz halde 
çağın hızı nedeniyle uzaklaştığımız toprak 
kaplara olan talebin azalması, bir zana-
atın ve onun ustalarının da yok olmasına 
neden oldu. 

Bir dönem Bursa’nın çömlekçi merkezi 
olan Kirmasti Deresi’nin kıyısındaki atöl-
yeler bir bir kapanırken, bölgede zanaatın 

son temsilcisi Emin Kıranşal, 60 yılını 
verdiği çömleğin hikayesini başına otura-
madığı çömlekçi çarkını önünde anlatıyor. 

1933 Mustafakemalpaşa doğumlu Emin 
Usta, asker dönüşü abisinden öğreniyor 
mesleği. Yalıntaş bölgesindeki tarlalardan 
çıkardıkları sarı ve siyah toprağı karış-
tırıp, suyla ıslattıktan sonra ayaklarıyla 
çiğnediklerini anlatıyor Emin Usta. “Ar-
dından da taş ve pisliklerinden ayrıştır-
mak için makinada çekilen toprağı 15-20 
gün dinlendiriyoruz” diyen Emin Usta, 
sürecin tamamlanmasını şöyle anlatıyor:

Son Ustalar        Emin Kıranşal
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Soğutucuların olmadığı yıllarda suyu soğuk tuttuğu için çok tercih edilen testilerin görevi biraz 
değişmiş. Düğünlerde gelinler süsledikleri testilerin içine şekerlemeler ve para gibi şeyler koyup 
kaynanasının ayaklarının dibinde kırarmış. Sünnet çocukları da benzer bir testiyi kırıyormuş.

Son Ustalar        Emin Kıranşal
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“‘Dinlenen toprağı alıp tencere, testi, 
darbuka gibi şekillere sokuyoruz. Şekle 
giren çamur, kapalı ve kuru bir yerde 
10-15 gün bekledikten sonra ise fırınlanı-
yor. Son olarak, isteğe göre süslenmesi 
kalıyor.”

1950-1960’larda 56 ocağın olduğu Mus-
tafakemalpaşa’da artık bu işi yapan tek 
ustanın kendisi olduğunu belirten Emin 
Usta,  “İş olmadığı için tezgahın başına 
artık sık sık oturmuyoruz. Marketler 
açıldı artık ne istenirse var” diyor hüzün-
lenerek. 

Bir dönem mesleğinden güzel kazanç-
lar da elde ettiğini anlatan Emin Usta, 
“1990’lı 2000’li yıllarda buradan bir 
çıkıyorduk, Trakya’da 19 tane panayıra 
gidiyorduk. Arka arkaya tüm Trakya’daki 
panayırları gezip ürünlerimizi satardık. 
Dükkan kendimizin olmasa biz de kapa-
tırdık” diyor.  

Rengarenk toprak darbukalar, hem çocuklara oyuncak hem de düğünlerde çalgı aleti olarak yıllarca 
Emin Usta’nın en güzel gelir kalemlerinden olmuş. Darbukaların Trakya panayırlarında en çok 
sattığı ürünlerden olduğunu söylüyor Emin Usta.
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Bursa’da en çok kadın derneğinin bulun-
duğu bölge Nilüfer ilçesi. Bunda Nilüfer 
Belediyesi’nin verdiği desteğin de payı 
var. Pek çok mahallede kadınların dernek 
çatısı altında örgütlenmesini teşvik eden 
Nilüfer Belediyesi, kadın derneklerine 
ayrıca üretilen ürünleri satabilecekleri 
sosyal tesisler de verdi.

Bu destekten yararlanarak kurulan der-
neklerden biri de Özlüce Eski Sanatları 
Koruma ve Yaşatma Derneği oldu. Özlüce 
meydanında bulunan, Rumlardan kalma 
olup Nilüfer Belediyesi tarafından restore 
edilen 2 katlı ahşap yapıyı kiralayan 
dernek üyeleri, çevreden topladıkları 
yardımlarla ve ikinci el eşyalarla binayı 
döşeyerek dernek merkezi yapmışlar. 

Kullanılmayan araba lastiklerini bile 

yaldızla boyayıp sehpa olarak kulla-
nan kadınlar bu mekanda el sanatlarını 
yaşatmak için ilk olarak dikiş, nakış, iğne 
oyası, keçe, ahşap boyama gibi alanlarda 
kurslar açmışlar.

Dernek binası bölgedeki tek tarihi yapı 
olan; 19. yüzyılda Rum Ortodoks Kili-
sesi olarak yaptırılıp Nilüfer Belediyesi 
tarafından restore edilerek kültürevine 
dönüştürülen binanın yanıbaşında bulu-
nuyor. 

Dernek Başkanı Sevim Çelikbozan ve 
üyeler Nezahat Karadeniz ile Özlem Ba-
şaran bizi kapıda geleneksel kıyafetlerle 
karşılıyorlar. Tipik bir Rum evi olan bina-
nın her köşesi değerlendirilmiş. Tarhana, 
reçel, salça gibi yiyecekleri de burada 
yapıp sattıklarını söyleyen kadınlar, 

Kadın Dernekleri        Özlüce Eski Sanatları Koruma ve Yaşatma Derneği 

Özlüceli kadınların
örnek çabası
Geleneksel el sanatlarını yaşatıp gelecek nesillere aktarmadaki en önemli unsur olan kadınlar, 
el emeklerini değerlendirip ekonomik bir değere dönüştürmek için örgütlenerek birlikte daha 
kolay yol alıyorlar.
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ayrıca çevredeki evlerden ve 
ahırlardan artık kullanılmayan 
eşyaları da toplayıp dernek 
binasında bir nostalji köşesin-
de sergiliyorlar.

2012 yılında 88 üye ile ku-
rulan derneğin el sanatlarını 
yaşatmak için büyük çaba 
harcadığını ancak genç-
lerin ilgisizliği nedeniyle 
bu çabanın yarım kaldığını 
söyleyen kadınlar bugün 20 
üye ile varlığını sürdüren 
derneğin Özlüce’yi tanıt-
mak için adeta çırpındığını 
ifade ediyorlar. 

Özlüce’de sosyal bir değişimin lokomo-
tifi olmak için de çabalayan kadınlar, bir 
yandan köyün yerlilerine kendilerini ka-

bul ettirmeye, bir yandan da daha geniş 
kitlelere seslerini duyurmaya çalıştıkla-
rını vurgulayarak; “Özlüce olarak biz ne 
köy kalabildik, ne de mahalle olabildik” 
diyorlar.

Özlüce’de yeni inşa edilen sitelerde ya-
şayanların bile köy yerleşkesini bilmedi-
ğini kaydeden kadınlar; “ Özlüce ne yazık 
ki Gölyazı gibi şanslı değil oraya doğal 
güzellikleri görmeye kendiliğinden gidi-
yor insanlar. Bizim öyle bir şansımız yok. 
Ne yazık ki turistlerin ziyaret edeceği 
bir yer değil burası, ziyaretçilerin ilgisini 
çekecek bir tek tarihi kilisemiz var. Orası 
da Nilüfer Belediyesi tarafından restore 
edilerek kültürevi yapıldı ama sürekli açık 
değil. Biz kültürevinin bir anahtarının da 
bizde bulunmasını ve gelenlere bu tarihi 
yapıyı gösterebilmeyi istiyoruz” diyorlar.

“Özlüce’nin adını duyurması, insanları 
buraya çekebilmesi ve burada sosyal bir 
hareketlilik sağlamak için tek şansımız 
bir şenlik organizasyonu” diyen kadınlar, 
Nilüfer’in diğer mahallelerinde yapılan 
Enginar Şenliği, Biber Şenliği, İncir Şen-
liği vb organizasyonları örnek göstererek 
belediyeden Özlüce için de bir şenlik 
organize edilmesini istiyorlar.

Özlüce meydanında geleneksel hale getiri-
lecek bir Lokma Şenliği yapıp lokmanın her 
çeşidini ve bölgede bolca yetişen bamya 
yemekleri ile ev yapımı tarhana, salça, 
reçel ve Özlüce’ye özgü “kanatlı çörek” gibi 
hamur işlerini yapıp satmak istediklerini 
belirten kadınlar, “şu anda Özlüce de yeni 
yapılaşan bölgede oturanlar bile buradaki 
tarihi yapıyı bilmiyor, burayı tanıtmak isti-
yoruz,  Özlüce’nin kendini göstermesi için 
bir şenlikten başka çaresi yok” diyorlar.

Kadın Dernekleri        Özlüce Eski Sanatları Koruma ve Yaşatma Derneği 
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Dernek binası olan tarihi binayı işlevsel 
hale getirmek için de çareler üreten ka-
dınlar, Çarşamba günleri burayı kadınlar 
kahvesi yapıyor, rezervasyonla (0537 
280 66 53) 60 kişiye kadar gruplara köy 
kahvaltısı veriyor, kadınlara özel gün 
organizasyonu yapıyor, siparişle lokma, 
köy ekmeği, kanatlı çörek, cevizli lokum 
gibi hamur işleri yaparak satıyorlar.

Yaptıkları ürünleri ayrıca, diğer kadın 
dernekleri ile dönüşümlü olarak kullan-
dıkları Agora’da bulunan “Kınalı Eller” 
isimli mekanda satışa sunan kadınlar, 
belediyenin kadınlara yönelik çabaları 
sayesinde hiç gitmedikleri köylerden bir 
sürü arkadaş edindiklerini, daha çok des-
tekle Özlüce’yi turistik açıdan hareket-
lendirmek istediklerini vurguluyorlar.
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Konuk Yazar      

Halk oyunlarına kültürel
bilimsel ve sanatsal bakış

Günümüz Türkiye’sinde halk kültür 
ürünlerinden en fazla ilgiyi çeken şüphe-
siz ki halk oyunlarıdır. Halkımız öteden 
beri oyunlarına kendi toplum yaşamını 
ilgilendiren her türden olaya, duygusu-
nu, düşüncesini katmış ve bunları çeşitli 
vesilelerle dışa yansıtmıştır. Gününüzde 
bunların hala halk içinde devam ettiği-
ni görmek için uzaklara gitmeye gerek 
yoktur. Bugün yapılan düğün, nişan gibi 
çeşitli toplantılarda bile insanlar aynı coş-
ku ve heyecan ile kendi oyunlarını oyna-
maya çalışmakta, günlük yaşamın verdiği 
türlü dert ve sıkıntılardan bir an olsun 
uzaklaşarak oyunda kendisini bulmak-
tadır. Ancak şurası da bir gerçektir ki 
kent yaşamı gereği, gün geçtikçe bu 
tür oyunları kendisi için oynayan kesim 
azalmakta, aynı coşkuyu duyamayacak 
yeni nesiller yetişmektedir.

Yurdumuzda halk oyunlarımız; ar-
tık halkın kendisi için oynadığı kapalı 
yapısından sıyrılmış, farklı kesimlerden 
gelen kişilerden oluşan oyun toplulukları 
ile yine farklı kesimlerden gelen se-
yircilerin izledikleri sahnelere gelmiştir. 
İçinde barındırdığı özellikler gereği, aynı 
anda göze, kulağa ve duygulara hitap eden 
halk oyunlarımız; yabancısı olduğu bu 
sahnelerde kendine özgü eşsiz güzelliğini, 
zengin adımlarını, canlı müziğini ve renkli 
giysilerini tam olarak sergileyememenin 

verdiği bir tedirginlik içerisinde bırakıl-
mıştır. 

Yapılan uygulamalarda gözlenen odur 
ki, bu sayılan nitelikleri ve içinde barın-
dırdığı somut nedenleri ile birlikte bir 
bütün olarak ele alınması gerekirken, ona 
durağan bir yapı kazandıran birkaç yönü 
üzerine ağırlık verilmektedir. Oysa oyun-
larımızın bilimden ve sanattan daha çok 
alacağı şeyler vardır. Ülkemizdeki bilim 
ve sanat alanındaki yapılan çalışmalara 
bakıldığında; sahip olduğumuz birikime 

karşın, özellikle sanat alanından yeterince 
yararlanamadığımız bir geçiş döneminde 
bulunduğumuzu görmekteyiz. 

Sosyo-ekonomik alanda ülkemiz geliş-
mekte olan ülkeler arasında yer almak-
tadır. Bu durum ele aldığımız konu için 
de geçerli bir neden sayılabilir. Şöyle 

ki; ekonomik alandaki gelişme ve değiş-
meler, doğal olarak düşünsel alanda da 
kendini gösterir. Ancak, toplumsal olarak 
bakıldığında düşünsel alandaki gelişim 
hızı, teknolojik hızlı gelişmeye oranla çok 
daha yavaştır. Ayrıca teknolojik ya da 
düşünsel gelişmeler farklı toplum kesim-
lerinde farklı olarak algılanırlar. Böylelikle 
bir kesimin bu gelişmelere hemen ayak 
uydurabilmesine karşın, diğer kesimin 
uyum gösterebilmesi için belli bir sürenin 
geçmesi gerekmektedir. Sayılan bu ge-
rekçelere, gelişmekte olan ülke sorunları 

da eklendiğinde, bu tür ülkelerin kültürel 
ve sanatsal alanındaki karmaşıklıklarını 
görmek zor olmasa gerek. Halk oyunları 
alanına baktığımızda anılan bu karmaşa-
nın tam anlamıyla yaşandığı bir ortamda 
buluruz kendimizi.  Çünkü bu alanda iki 
ayrı düşünceden kaynaklanan kuramsal 
yaklaşımlar söz konusudur.

Birincisi, oyunların doğuşunda ya da 
varoluşundaki anlam ve işlev geçmişte 
ne ise, bugünde o olmalıdır yaklaşımı. 

Bu yaklaşım kültür ve onun ürünü olan 
halk oyunlarına durağan bir yapı kazan-
dırmayı amaç edinen bir yaklaşımdır. 
Değişmeyi reddeder.

İkincisi ise, temelde insana ve kültüre da-
yanan halk oyunlarının; insanlığın var oluş 
tarihinden bu güne dek, insanın ve onun 

Suat İnce



Temmuz Ağustos Eylül 2015   |  PRUSA  |  39

yarattığı kültürün, sürekli değişim içinde 
olduğunu, var oluşundaki anlam ve işlevini 
zamanla yitirerek yeni bir anlam ve işlev 
kazandığını iddia eden bir yaklaşımdır. 

Kanımca bilimsel gerçeğe uygun yaklaşım 
kuşkusuz ikincisidir.

Çünkü biyolojik, psikolojik ve toplumsal 
bir varlık olan insan, oyun bilgi ve bece-
risiyle birlikte doğmamaktadır. Toplumun 
istekleri ve yaşam biçimi doğrultusunda 
yaşamaktadır. Toplumun bir parça-
sı olarak, ruhsal dünyasını (duygu ve 
düşüncelerini) dışa yansıtırken, biyolojik 
yapısının da devreye girmesiyle, duygu ve 
düşüncelerini göze, kulağa ve duygulara 
hitap eden ritmik bir takım hareketlere 
dönüştürmektedir. Ve bu olguyu toplumla 
paylaşmaktadır. 

Daha önceleri duygu ve düşünceyi oluş-
turma, gerçekleştirme ve iletme aracı 
olarak doğmuştur halk oyunları. Zaman 
içerisinde değişen duygu ve düşünceler 
ile bunların ifade aracı olan tekniklerin 
gelişmesi neticesinde anlam ve işlevi-
ni büyük ölçüde yitirmeye başlamıştır. 
Günümüzde estetik anlayışı bedensel ve 
ruhsal açıdan ifade etme ve sürdürme 
aracı olarak işlev yapmaya devam eden 
sanatsal bir olguya dönüşmüştür.  Görülü-
yor ki halk oyunlarının biyolojik, psikolojik, 
kültürel ve toplumsal yapısının yanında 
sanatsal yanı da mevcuttur. Çünkü estetik 

alandaki kültür sanatı oluşturmaktadır.

Bilim kültürün özelliklerini şöyle sırala-
maktadır; 

1. Kültür toplumsaldır

2. Kültür öğrenilir

3. Kültür tarihidir, aktarılır ve süreklidir

4. Kültür ihtiyaç giderici ve doyum 
sağlayıcıdır

5. Kültür öğeleri arasında bir ahenk 
mevcuttur 

6. Kültür kurallar sistemidir

7. Kültür bütünleştiricidir

8. Kültür değişebilir

Toplum olarak kültürün özelliklerinin be-
lirtildiği yedi maddeye itirazımız yok. Ama 
kültür değişebilir maddesi sorun teşkil 
etmekte. İnsanlarımız kültür değişir mi hiç 
diye başlarlar cümleye. İşte bu da bizim 
bu günkü gerçeğimiz.

Georgi Plehanov’a göre sanat oyundan 
çıkmıştır. Ama bu oyun, sanıldığı gibi 
gereksiz ve yararsız bir eğlence değildir. 
Toplumsal bir yararı vardır. Nitekim ilkel 
toplumlarda oyun gençleri gelecek ödev-
lere hazırlar. 

Gerek oyunda, gerekse sanatta haya-
tın yeniden üretimi, yeniden yaşanması 
toplum bilim açısından oldukça önemlidir. 
İnsanlar sanat eserlerinde hayatlarını 
yeniden yaşarken toplumsal yaşayışa 
kendilerini hazırlarlar, yetiştirir ve ona 
uyarlar. 

Halk oyunları alanında yapılacak sanat-
sal çalışmalar, toplumsal gereksinimleri 
karşılamazsa, yapılan çalışmalar sonucu 
ortaya çıkacak yapıt benimsenmeyecek ve 
itilecektir. Birey ya da topluluklar yapmış 
oldukları çalışmalarda, toplumun beklen-
tileri doğrultusunda gerekli değişmeleri 

ve işlemleri oluşturamazsa, ya da kendi 
kültürüne dayanarak değiştirme yollarını 
bulamazsa toplumun gerisinde kaldığı 
kanısı ile ortaya getirdiği yapıt benimsen-
meyecek ve unutulmaya bırakılacaktır. 
Eğer yapıt, toplumsal beklentileri yanıtla-
yıp karşılayabiliyorsa, toplumca baş tacı 
edilip, saygınlık kazanacaktır.

Oyunun temelinde insanın ruhsal dünya-
sında duygu mevcuttur demiştik. Duy-
gulanım;  uyarıların hoşa gitmesi, ya da 
gitmemesi sonucu insanda haz ya da elem 
doğrultusunda uyanan izlenimlerdir diye 
tanımlanabilir.

İnsanın duygu ve düşüncelerinin dışa 
yansımasıyla ortaya çıkan, göze, kulağa 
ve duygulara hitap eden ritmik hareketler 
diye tanımlamaya çalıştığımız halk oyunla-
rını, tekrar toplumun beğenisine sunarken 
ortaya koyulacak sunuş biçimi herkesi 
aynı anlamda duygulandırmayabilir. Bu da 
insanın doğası ve yapısı gereğidir. 

Bu nedenledir ki sanat alanında herkesin 
doyum sağlayabileceği bir yapıt ya da bir 
yöntem bulmak mümkün değildir. 

Özet olarak, oyunlarımızın çağdaş seyirlik 
sahne sanatları seviyesine ulaşabilmesi, 
ses, ışık, dekor, giysi gibi diğer sanatsal 
ögelerle bir bütünlüğe varması, ortaya 
çıkan ürünün izleyici ile ortak titreşim 
sağlaması ile mümkün olacaktır.



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 201540



Temmuz Ağustos Eylül 2015   |  PRUSA  |  41

Halk Danslarına Gönül Verenler Bursa Rumeliler Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü 

Bursa Rumeliler Halk Dansları 
Gençlik ve Spor Kulübü 
Bursa Rumeliler Halk Dansları Gençlik ve Spor Kulübü Bursa’ya göç eden Üsküp Türkleri tarafından, 
örf adet ve geleneklerin yaşatılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi amacıyla kuruldu. 

Rumeli Türkleri yoğun göçün ardından 
yıllar içinde folklorun önemli öğelerinden 
olan halk danslarının gelecek nesillere 
aktarımı için dernekleşme ihtiyacı duydu. 

1979 yılında halk danslarına kostümden 
müziğe her yönüyle gönül veren Üsküp 
Türkleri, Bursa Rumeliler Halk Dansla-
rı Gençlik ve Spor Kulübü’nü kurdular. 
Dernek kurulduğu günden bugüne kadar 
Rumeli kültürünü yaşatmak ve aktarmak 
için önemli çalışmalara imza attı. 

Dernek yöneti-
cilerinden Uğur 
Dinsever derneğin 
birçok organizasyona 
öncülük ederken, 
farklı dernek ve yerel 
yönetimlerin etkin-
liklerine de katılım 
gösterdiğini belirtti. 
Dinsever, dernek 

bünyesindeki halkoyunları grubunun mi-
nik ve gençlerden oluştuğunu, miniklerde 
80, gençlerde de 30 sporcu bulunduğunu 
belirtti. Kurulduğu günden bu yana başa-
rılı gösterilere imza atan dernek, Rumeli 
kültürünü başarıyla temsil ediyor. 

‘Dans birlik ve 
beraberliği sağlayamadı’ 
Derneğin yöneticiliği yapan Uğur 
Dinsever 1998 yılında ilkokulda 
halkoyunlarına başlayıp ve ara vermeden 
2009 yılına kadar Bursa Rumeliler 
Halkdansları Gençlik ve Spor Kulübü’nde 
aktif sporculuk yapmış. 2011 yılından 
bu yana da dernekte eğitmenlik 
ve yöneticilik yapıyor. Dinsever,  
Kemerçeşme Kanarya Halkdansları 
Gençlik ve Spor Kulübü’nde ve çeşitli 
okullarda da eğitmenlik yapmakta. Uzun 
zamandır halk dansları camiasının içinde 
hem yönetici hem de sporcu olarak 
çalışmalar yapan Dinsever, birlik ve 
beraberliği geliştiren dansın cemiyette 
bunu başaramamasından ve kulüplerin 
birbirlerine uzak durmasından şikayetçi. 

Dinsever birçok çalışmanın günü kur-
tarmak için yapıldığını, böyle olunca da 
biriken hataların yapılan işin değerini 
düşürdüğünü belirtiyor. Federasyonun 
sorunların aşılmasına, camianın gerçek 
problemlerinin tartışılmaya başlanma-
sına vesile olmasını isteyen Dinsever, 
‘Halkoyunlarında ciddi sorunlar yaşanı-
yor. Yaptığımız iş kültür için çok önemli. 
Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. 
Maalesef her oluşum bu sorumlulukla 
hareket etmiyor. Kendi aramızda birliği 
sağlayamadığımız için gerçek sorunları 
çözemiyoruz. Halk danslarının özü olan 
birlik beraberliğin camiada bir an önce 
sağlanmasını diliyorum’ diyor. 

Birgül Telli Uysal
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Müzelerimiz Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi

Cumalıkızık Etnoğrafya Müzesi
Bursa kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Cumalıkızık köyünde bulunan Cumalıkızık Etnoğrafya 
Müzesi, 700 yıllık geçmişe sahip olan köyde kullanılan eşyaların sergilendiği bir müzedir.

Köylülerin kendi imkanları ve Cuma-
lıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperati-
fi’nin çabaları ile ortaya çıkan ve köy 
halkının kullandığı tarımsal aletler ve 
ev eşyaları gibi ürünlerin sergilendiği 
müze, aslında 1992 yılında açıldı. 

Ancak Cumalıkızık köyü UNES-
CO Dünya Mirası Listesi’ne girince 
Yıldırım Belediyesi’nden Büyükşehir 

Belediyesi’ne devredilen müze, Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından çağdaş 
müzecilik konseptine göre elden geçi-
rilerek yeniden düzenlendi.

Orijinal mimarisiyle günümüze kadar 
ayakta kalmayı başarabilmiş ender 
köylerden biri olan Cumalıkızık’ın 
tarihini ve geleneklerini gelecek 
kuşaklara aktaran müze, tarihi köyün 

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
alınmasının yıldönümünde yeniden 
ziyarete açıldı.

Halk tarafından bağışlanan eserlerle 
oluşturulan müzede aydınlatma ve 
ısıtma araçları, tarım aletleri, silahlar, 
av malzemeleri gibi yöre kültürünü 
yansıtan eserler sergileniyor.
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Toprak testiler, şamdanlar, fenerler 
gibi günlük kullanıma ait 240 adet 
eserin yer aldığı müzede ayrıca; 
UNESCO Dünya Mirası ilan edilen 
Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve 
Cumalıkızık’ın üstün evrensel değe-
rini açıklayan bir köşe de yer alıyor.

Eski dönemlere ait yaşam tarzları 
ile kültürel geçmişi günümüze akta-
ran müze, zaman tünelinde kısa bir 
yolculuk yapmak isteyenlere Cuma-
lıkızık Köyü’nün etkileyici atmosferi 
içerisinde bu fırsatı sunuyor. Cuma-
lıkızık Etnoğrafya Müzesi, Pazartesi 
hariç her gün ziyarete açık. 
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Haber               Restorasyonlar

Tarihi yapılar
hayat buluyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giren 
çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni canlandırmak 
için çabalayan Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi, Cumhuriyet ve İnönü caddelerinin 
kesiştiği noktada bulunan Eskişehir Han’ı 
restore ederek yeni yüzüyle hizmete 
sundu. Tarihi İpek Yolu ticaret kervanları-
nın yolu üzerinde, Eskişehir istikametin-
de olması ve Eskişehir’e giden arabaların 
buradan kalkması nedeniyle bu ismi alan 
han, ahşap hanların en güzel örneklerin-
den biri. Kat karşılığı restore edilen yapı-
nın üst katı butik otel, alt katları dükkan 
şeklinde işlevlendirildi. 

Bursa’nın değerlerini bir bir öne çıka-
ran Büyükşehir Belediyesi, Muradiye 
Külliyesi’ndeki Cem Sultan Türbesi’nin 
restorasyonunu da tamamladı. Mura-

Tarihi yapıların restore edilerek yeniden işlevlendirilmesi çalışmalarına ağırlık veren Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalar kapsamında restore ettiği Hamam Tekke’yi  ‘Alipaşa 
Oyuncak Kütüphanesi’ olarak hizmete açtı. Cem Sultan Türbesi, Eskişehir Han ve Barakfakih 
Tarihi Konağı’nın restorasyonunu tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, İshak Şah Camii, 
Umurbey eski İpek Fabrikası,  Keles Yakup Bey Hamamı, Yenişehir Sinan Paşa Külliyesi, 
İznik Yeşil Cami ve İnegöl Cafer Paşa Hanı restorasyonunu ise sürdürüyor. Sırada Gemlik 
Küçük Kumla Köyü’ndeki tarihi Arap Hamamı var.

Eskişehir Han
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Haber               Restorasyonlar

diye’deki çalışmaların UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne dahil alanlardaki son 
restorasyonlar olduğunu ifade eden 
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan 
Altepe, Muradiye Külliyesi’nin “Bursa’nın 
Topkapı’sı” olduğunu dile getirerek; 
“Osmanlı saray efradı burada 12 ayrı tür-
bede yatıyor. Sultan II Murat ve Fatih’in 
çocuklarından torunlarına kadar tüm 
akrabalarının kabirleri Muradiye’de. Fatih 
Sultan Mehmet’in iki oğlu, II. Beyazıt’ın 
iki oğlu, Cem Sultan ve Şehzade Mustafa 
da Cem Sultan Türbesi’nde. Adına para 
bastırmış Cem Sultan için yapılmış türbe 
kalem işleri ve altın varaklarla işlenmiş. 
Buradaki orijinal işleri tamamen ortaya 
çıkarıldı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin kültürel 
değerleri geleceğe taşımaya odaklı 

çalışmaları kapsamında Hamam Tekke 
de, restore edilerek ‘Alipaşa Oyuncak 
Kütüphanesi’ olarak hizmete açıldı. 3 katlı 
kütüphane binası ve onunla bütünleşik 
durumdaki hamam tekke restore edildik-
ten sonra, “İsmail-i Rumi Tekkesi” olarak 
da anılan yapı Uludağ Üniversitesi Eğitim 
Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim 
Dalı araştırma görevlilerinin de deste-
ğiyle, çocuk kütüphanesi ve oyuncak 
kütüphanesi olarak düzenlendi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında 
Kestel’in Barakfakih Mahallesi’ndeki 
tarihi konağı da yeniden düzenleyerek,  
sosyal kültürel etkinliklere ev sahipli-
ği yapmak üzere hizmete açan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi; Namazgah 
Caddesi üzerindeki İshak Şah (Müftü 
önü) Camii’ndeki restorasyon çalışmaları, 

Umurbey eski İpek Fabrikası’nın resto-
rasyonu, Keles ilçe merkezindeki 600 
yıllık Yakup Bey Hamamı’nın restorasyo-
nu ile Yenişehir İlçesi’ndeki Sinan Paşa 
Külliyesi restorasyon çalışmalarını ise 
sürdürüyor.

Kanuni Sultan Süleyman’ın silahtarlığını 
yapan Cafer Paşa tarafından İnegöl’de 
yaptırılan ve halk arasında “Beylik Hanı” 
olarak da bilinen Cafer Paşa Hanı’nın 
restorasyon çalışmalarına da başlayan 
Büyükşehir Belediyesi ayrıca, İznik’in 
sembol eserlerinden biri olan Yeşil Ca-
mi’de restorasyon ve çevre düzenlemesi 
çalışmalarına start verdi.

İznik ilçe merkezinde 1. Murat Hüdaven-
digar döneminde 1378 yılında Çandarlı 
Halil Paşa tarafından yaptırılan ve mina-
resinde yeşil çini kullanılması nedeniyle 

Cem Sultan Türbesi İshak Şah (Müftü önü) Camii

Alipaşa Oyuncak Kütüphanesi
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yeşil cami olarak adlandırılan tarihi 
yapıdaki restorasyon çalışmaları başlatı-
lırken, proje kapsamında cami çevresi de 
yeniden düzenlenerek bölge ayrıcalıklı bir 
yaşam alanına dönüştürülecek.

Öte yandan Gemlik’in Küçük Kumla 
Köyü’nde bulunan ve yüzlerce yıl önce 
yaptırıldığı tahmin edilen Arap Hamamı’nı 
ilk günkü ihtişamına kavuşturmak için 
başlatılan proje çalışmaları da tamamlan-
dı. Anıtlar Kurulu’nda onay bekleyen Tari-
hi Arap Hamamı projesi gerçekleştiğinde 
bu tarihi mekan, Küçük Kumla köyünde 
sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı 
önemli bir merkez olacak. 

Arap Hamamı

Yenişehir Sinanpaşa Külliyesi

İznik Yeşil Cami Barakfaki Konağı

Keles Yakup Bey Hamamı
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Somut olmayan kültürel miras kavramı içindeki 
halk kültürü ürünlerinden biri olarak kabul edilen 
geleneksel çocuk oyunlarının derlenip gelecek 
kuşaklara aktarılması için çalışmalar yapan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda organize 
edilen 9. Bursa Ulusal Sokak Oyunları Şenliği’ni 
yoğun katılımla gerçekleştirdi.



Temmuz Ağustos Eylül 2015   |  PRUSA  |  49

Şenlikler-Festivaller         Bursa Büyükşehir Belediyesi 9. Bursa Ulusal Sokak Oyunları Şenliği

Büyükşehirlerde sokakta oyun oynamak 
yerine zamanını bilgisayar karşısında tek 
başına geçiren çocuklara unutulmaya 
yüz tutmuş sokak oyunlarını öğretip bu 
oyunların yaşatılmasını sağlarken çocuk-
lar arasındaki sosyal iletişime de katkı 
sağlayan şenlik, geçmişte ‘bayram yeri’ 
olarak şenliklere ev sahipliği yapmış olan 
Pınarbaşı Parkı’nda yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent 
Müzesi tarafından, “Oyun, uçurtma ile 
uçan kuşa özenmek, tahta at ile orduları 
yönetmektir. Oyun, yaşamayı öğren-

mektir…” fikrinden hareketle, organize 
edilen şenlikte çocuklar birbirinden güzel 
sürprizlerle karşılaştı.

Bu yıl ilk kez Bursa’nın kardeş şehirle-
rinden öğrencilerin de katılımıyla ulusal 
boyuta taşınan şenliğe “Seksenler” 
dizisinin sevilen oyuncuları Begüm Öner 
ve Hakan Bulut da konuk oldu. Progra-
ma renk katan ünlü oyuncular, değişen 
yaşam şartlarında çocuk oyunlarının ayrı 
bir yeri olduğunu ifade ederek, kendile-
rinin de sokakta oynamanın tadını bilen 
şanslı çocuklardan olduklarını belirtti.
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Neşeli anların yaşandığı programda 
çocuklar, sokak oyunları istasyonların-
da yakan top, yumurta taşıma ve horoz 
dövüşü gibi oyunlarla eğlendi. Hulahop 
çeviren, hareketli müziklerle dans eden 
çocuklar, şenlikte geleneksel tatlardan 
pamuk helva ve macun yemeyi de ihmal 
etmedi. 

Farklı şehirlerden gelen çocuklarla 
Bursalı çocukların oyun arkadaşlıkla-
rıyla kentler arası kültür alışverişinin ve 
kaynaşmanın sağlandığı etkinlikte ayrıca, 
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
öğrencileri tarafından çocuklara yönelik 
atölye çalışmaları gerçekleştirildi.

Şenlikler-Festivaller         Sokak oyunları nostaljisi
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Yıldırım 
şenlendi
Bursa’da 14. yüzyılda yaşayan ve Os-
manlı Sultanı Yıldırım Beyazid´ın damadı 
olan Emir Sultan’ın barış ve hoşgörünün 
sembolü erguvanların açıldığı dönemde 
Bursa´da bir hafta boyunca sevenleriyle 
buluşmasıyla başlayan ‘Erguvan Şenli-
ği’ 600. yıl kutlamaları yoğun katılımla 
yapıldı.

Yıldırım Belediyesi, Bursa Valiliği, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Müftü-
lüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve Kültür 
Turizm Tanıtma Birliği ortaklığıyla Emir 
Sultan Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, 
çok sayıda konuğun yanısıra Sağlık Baka-

nı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı.

Baharın müjdecisi sevgi ve hoşgörünün 
simgesi olarak asırlardır kutlanan Ergu-
van Bayramı’nın tüm insanlığın kardeş-
lik duygularının pekiştirmesi dileğinde 
olduklarını ifade eden Yıldırım Belediye 
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Amacımız 
bu bayramı, geniş gönül coğrafyamıza ve 
gelecek nesillere aktarmak” diye konuş-
tu.

Etkinlikte; protokol konuşmalarının ardın-
dan semazenler gösteri yaparken, daha 
sonra sembolik erguvan dağıtımı yapıldı.

Şenlikler-Festivaller         Yıldırım Belediyesi Geleneksel Erguvan Şenlikleri ve Ahududu Festivali

Şenlik ve festivallerle renklenen yaz dönemi, 
Yıldırım’da geleneksel Erguvan Şenlikleri ve Ahududu 
Festivali ile başladı.



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 201554

Şenlikler-Festivaller         Yıldırım Belediyesi Geleneksel Erguvan Şenlikleri ve Ahududu Festivali

Yıldırım’ı renklendiren bir diğer etkin-
lik de Yıldırım Belediyesi tarafından 
düzenlenen Uluslararası Cumalıkızık 
Ahududu Festivali oldu. Bu yıl ilk defa 
uluslararası statü kazandırılan festiva-
lin açılışında; ahududunun bölgenin en 
önemli değerlerinden biri olduğunu ha-
tırlatan Başkan Edebali, “Bu değeri hem 
turizm potansiyelimizi arttırmak adına 
hem de hemşehrilerimizle buluşmak 
adına kullanıyoruz. Tarihimize sahip 
çıktığımız ve bu tarihi gelecek nesillere 
aktarmak için gösterdiğimiz çabaları 
gören dünya bu çalışmalarımızı karşı-
lıksız bırakmadı, değerlerimize Unesco 
Dünya Miras Listesi’nde yer verdi. Bu 
da bizim için kıvanç ve onur verici bir 
durum” şeklinde konuştu.

Kortej yürüyüşü, Mehter Takımı ve Er-
guvan Halk Dansları Topluluğu gösteri-
siyle başlayan festival; Karagöz-Hacivat 
gösterisi, yabancı folklor ekiplerinin 
gösterisi, En Güzel Ahududu Yarışması, 
Tarihi Cumalıkızık Evleri En Güzel Avlu 
Yarışması, fotoğraf sergisi ve farklı 
oyunlarla devam etti. Festivale; Kurta-
lan Ekspres ve Fettah Can konserleri 
de ayrı bir renk kattı.
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Kına ve köy düğünü 
gelenekleri canlandırıldı

Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 11’in-
cisini düzenlediği şenlik kapsamında, 
geleneklerin yaşatılması amacıyla ger-
çekleştirilen köy düğünü, kız evi olması 
nedeniyle Çağlayan mahallesinde yapılan 
kına ve gelin alma ile başlayıp damat evi 
olan Nilüferköy’de geleneksel düğün ile 
devam etti.

Bursa’nın fethedilişinin 689’uncu yılında, 
etkinliğe ev sahipliği yapan köylerin 
tarihini bir kitapla yaşattıklarını belirten 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, bugün artık mahalle olsa da bu 
köylerdeki düğün geleneklerini canlan-
dırmak istediklerini söyledi. Etkinliğe 
Çağlayan Mahalle Muhtarı Hakkı Tokuş ile 

Nilüferköy muhtarı Burhan Mandacı ve 
çok sayıda vatandaşın yanı sıra Almanya, 
Bosna, Makedonya ve Filistin’den konuk-
lar da katıldı.

Çağlayan mahallesindeki çok amaçlı 
hizmet binasının salonunda gerçekleştiri-
len kınaya arkadaşları tarafından mumlar 
eşliğinde getirilen gelinin avuçlarına 

Şenlikler-Festivaller         Osmangazi Belediyesi Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri

Yaz döneminde Bursa’nın dörtbir köşesi belediyeler tarafından yapılan şenliklerle renklendi. 
Bunlardan biri de Osmangazi Belediyesi tarafından “Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi 
Şenlikleri” kapsamında Çağlayan ve Nilüferköy mahallelerinde düzenlenen geleneksel köy 
düğünü etkinliği oldu.
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Şenlikler-Festivaller         Osmangazi Belediyesi Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri
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kayınvalidesi tarafından para konulması-
nın ardından, kına yakıldı ve geleneklere 
göre gelin havaya atılarak damadın adı 
söyletildi.

Kınanın ardından geleneksel tavuk alma 
etkinliği yapıldı. Giydikleri kıyafetlerle ge-
lin, damat, köy imamı ve gelinin akraba-
ları kılığına giren köyün gençleri, çalgılar 
eşliğinde gelinin ve akrabalarının evlerine 
giderek tavuk istediler. Tüm köy halkının 
da katıldığı tavuk alma etkinliği, oldukça 
renkle görüntülere sahne oldu.   

Gelinin Başkan Dündar tarafından evden 
çıkarılması sırasında, köyün köklü bir 
geleneği olan, gelinin kötülükleri berabe-
rinde damat evine götürmemesi için ete-

ğindeki taşları dökme adı verilen gelenek 
yerine getirildi. Yapılan duanın ardından 
gelin ata bindirilerek düğün alayı eşliğin-
de köy dışına kadar çıkartıldı. 

Çağlayan mahallesindeki gelin alma 
töreninin ardından şenliğin ikinci adre-
si, damat evinin bulunduğu Nilüferköy 
Mahallesi oldu. Köy meydanına akın eden 
vatandaşlar davul zurna eşliğinde folklor 
gösterileriyle coşarken, Başkan Dün-
dar, köyün girişinde ata bindirilen gelini 
köy meydanına kadar elleriyle getirdi ve 
nikahlarını kıydı.

Nikah’ın ardından meydanda bir san-
dalyeye oturtulan damada, damat tıraşı 
yapılırken, geleneklere göre damadın 

sabunlu yüzü başından aşağıya dökülen 
bir bakraç suyla yıkanırken, ardından ar-
kadaşları damadın başında yumurta kırıp 
un ve tuz döktü. 

Bununla da yetinmeyen köyün gençleri, 
bu kez de damadın üzerindeki kıyafetleri 
yırtarak parçaladı. Üzeri yumurta, un ve 
tuzla kaplanan, kıyafetleri parçalanan 
damat, ardından köy meydanındaki çeş-
menin ahırına yatırılarak yıkandı. 

Son derece renkli görüntülerin yaşandığı 
köy düğünü, Türki Halk Müziği sanatçısı 
Ali Çakar’ın verdiği konserle son buldu. 
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Haberler               

Osmangazi’de 
halk dansları 
gecesi

El sanatları 
NİLSEM’de 
yaşatılıyor

Osmangazi Belediyesi Halk Dansları 
Topluluğu, “Saltanatın Adımları”, ‘Bir Asır 
Çanakkale’ temalı halk oyunları göste-
risi ile, Bursalılara unutulmaz bir gece 
yaşattı.  

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merke-
zi Osmangazi Salonunda gerçekleştirilen 

dans gösterisinde toplam 250 dansçı 
sahne aldı. Bursa’nın yanı sıra, Artvin, 
Adana, İzmir, Antep, Trabzon gibi Ana-
dolu’nun 10 farklı yöresinden dansların 
sahnelediği gecede, Çanakkale Savaşını 
anlatan mizansen de izleyicilerin beğeni-
sini topladı. 

2 seyirlik oyun ve 1 modern dans gös-
terisinin de yer aldığı gecenin sonunda 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Halk Dansları Topluluğu Genel 
Sanat Yönetmeni Vedat Planalı’yı kutlaya-
rak teşekkür etti.

Kadınları sosyal yaşamın bir parçası 
haline getirerek üretimde daha fazla yer 
almalarını isteyen Nilüfer Belediyesi’nin 
bu amaçla kurduğu Nilüfer Sürekli Eğitim 
Merkezi (NİLSEM), verdiği eğitimlerin 
meyvesini topluyor. 

NİLSEM tarafından 2014/2015 eğitim 
döneminde 9 farklı branşta eğitim gören 
270 kursiyer, yıl boyunca ürettikle-
ri birbirinden değerli eserleri Fethiye 
Mahallesi Meydanı’nda bulunan Eğitim 

Merkezi’nde sergiledi. 

Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Halk Eğitim 
Merkezi işbirliğiyle organize edilen ser-
ginin açılışına Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey ve Nilüfer Halk Eğitim 
Merkezi Müdürü Emin Ay da katıldı. 

Giyim, el nakışı, koza çiçek, hediyelik 
eşya, dekoratif dokuma, keçe yapımı, gü-
müş kazaziye, ev mefruşatı ve iğne oyası 
olmak üzere toplam 9 branşta kadınların 

eğitim aldığını belirten Başkan Bozbey, 
bu çalışmayla unutulmaya yüz tutan 
el sanatlarının da gün yüzüne çıktığını 
söyledi. 

Bozbey,  kursiyerlerin kendi ürünlerini, 
Agora Çarşı’da bulunan NİLSEM’e ait 
satış yerinde satarak gelir elde ettiğini 
sözlerine ekledi. Sergide yeralan el eme-
ği göz nuru ile yapılmış ürünler büyük 
beğeni topladı.
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Bursa’nın yeni 
UNESCO hedefi: İznik

Artvin Günleri

Bursa Büyük-
şehir Beledi-
yesi, Bursa ve 
Cumalıkızık’ın 
‘Osmanlı 
İmparatorlu-
ğu’nun Doğuşu’ 

temasıyla UNESCO Dünya Mirası Liste-
si’ne girmesinin 1. Yıldönümünü bir dizi 
etkinlikle kutladı.

UNESCO’nun kültür varlıkları konusun-
daki en önemli danışma organı olan ICO-
MOS’tan yetkililerin de katıldığı kutlama 
programının açılışında konuşan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
gerek Türk ve İslam gerekse Hristiyanlık 
dünyası açısından büyük öneme sahip 
İznik’in de listeye dahil edilmesi konu-

sunda yoğun çalışmalar sürdürdüklerini 
söyledi.

Merinos Atatürk Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ‘UNESCO Dünya Miras Günü’ 
etkinliğinde; Bursa’nın sur, han, kaplıca, 
türbe, hamam ve çeşmeleriyle eşsiz bir 
tarihi mirasa sahip olduğunu ifade eden 
Başkan Altepe, İpek Yolu üzerinde bulu-
nan şehrin özgün değerlerini günümüze 
kadar korumayı başarabilen bir tarih ve 
kültür kenti olduğunu vurguladı. Tarihi 
Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Cumalıkızık ve 
Sultan Külliyeleri’nin ardından İznik’i de 
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
aldırmak istediklerini kaydeden Altepe, 
İznik’in sahip olduğu değerlerle sadece 
Türk ve İslam medeniyetine değil Hristi-
yanlık alemine de hitap ettiğini ve buranın 

da evrensel değer kapsamına alınarak 
dünya malı haline getirilmesini istedikle-
rini vurguladı. 

Yeniden düzenlenen Cumalıkızık Etnoğ-
rafya Müzesi’nin açılışının da yapıldığı 
etkinlikler kapsamında ayrıca ‘Bursa’nın 
Yaşayan Miras Alanları’ adlı özel fotoğraf 
sergisi, ‘Patrimonito’nun Yolu’ adlı gölge 
oyunu gösterisi ve ‘40 Ney 1 Nefes’ din-
letisi gerçekleştirildi. Orhangazi Meyda-
nı’nda gerçekleştirilen etkinlikte Neyzen 
İbrahim Benlioğlu ve ekibi sahne alırken, 
usta sanatçılar Arife Aktuğ, Nükhet 
Poyraz, Hatice Yüksel, Gül Kölük, Ersut 
Biçkin, Zeynep Gültekin ve Mutlu Çatal-
kaya; ebru, tezhip, kaligrafi ve çini gibi 
geleneksel Türk el sanatlarından örnekler 
sundu. 

Bursa’da yaşayan Artvinliler, kendi 
kültürel değerlerini ve Artvin’in öne çıkan 
güzelliklerini tanıtmak amacıyla 4 günlük 
bir organizasyona imza attılar.

Artvin ve Kafkas Dernekleri Federas-
yonu, Artvin Vakfı, Dünya Artvinliler 
Federasyonu ve ARSİAD gibi grupların 
işbirliği ile organize edilen Artvin Günleri 
etkinliği, Yıldırım Belediyesi önü Ahmet 
Taner Kışlalı Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Bursa’da yaşayan insanlara Artvin kül-
türünü anlatmak amacıyla ilk kez dü-

zenlenen ve geleneksel hale getirilmesi 
planlanan etkinlikte Bursalı ve Artvinli 
sanatçıların sahne aldığı konserler ya-
pıldı. Ayrıca Ahmet Taner Kışlalı Meyda-
nı’nda kurulan standlarda Artvin’e özgü 
yiyecekler, giyisiler vb ürünler satışa 
sunuldu.

Artvin Günleri’nin birinci gününde Mesut 
Torun, Mehmet Çınar, Handan Aksu, Öz-
gür Şahin, Necati Erdoğan, Züleyha Sa-
vaş, ikinci gününde Fatih Yüksel, Özgür 
Kartal, Mavisal, Nazlı Dursun, Muharrem 
Torun, üçüncü gününde Cem Aksoy, 
Fatma Usta, Aydoğan Can, Olgun Karade-
niz, Erol Alkan, Alaaddin Alkan, dördüncü 
gününde ise Aşık Tubetli, Ahmet Kara, 
Pınar Çelik, Erdem Gedikli, Nuray Çiftçi 
ve Engin Sezer sahne aldı.
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Haber              Bursa Bıçağı Tasarım Yarışması

Bıçağın sanatkârları

Bursa el zanaatları arasında geçmişten günümüze kadar özel bir yeri olan ve 700 yıllık bir 
geçmişe sahip olan bıçakçılık, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği geleneksel 
“Bursa Bıçağı Tasarım Yarışması” ile teşvik ediliyor.

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen yarışma-
nın dereceye giren Bursalı bıçak ustaları, 
Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len törenle ödüllerine kavuştu.

Bursa’nın değerlerinin korunması ve 
zenginleştirilerek geleceğe aktarılması 
konusunda ciddi çalışmalar gerçekleş-
tirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, bu yarışmanın da 

somut olmayan kültürel mirasın korun-
ması ve geleceğe taşınması konusundaki 
projelerin başında geldiğini vurguladı.

Geleneksel yöntemlerle ve el işi ile ya-
pılan bıçakların kullanım alanlarına göre 
150 çeşidi olduğunu ve belediye olarak 
açılan bıçak tasarım yarışması ile hem 
bu güzel geleneğinin yaşamasına hem de 
gelişmesine katkı sağladıklarını kaydeden 

Altepe, dereceye giren yarışmacılara 
Vali Münir Karaloğlu ile birlikte ödüllerini 
verdi.

6 kategoride gerçekleşen ve 69 kişinin 
230 ürünle katıldığı yarışmada birincilere 
8, ikincilere 6, üçüncülere 4, mansi-
yon alanlara da 2’şer bin TL para ödülü 
verildi.
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Gezi                  Evleri ve Sokakları En Güzel 10 Anadolu Kasabası

Yarışmada kategoriler ve  
dereceye girenler şu şekilde;

Mutfak ve Kasap Bıçağı Seti:
1. Özgür Ulus                   
2. Erdoğan Güder                          
3. Engin Demirtaş                           
Mansiyon: Vedat Şengüzel      
                
Kılıç Seti:
1. Erol Çetintaş                
2. Turgut Aydemir                         
3. Yusuf Karagülmez                     
Mansiyon: Yılmaz Apaydın

Hançer ve Av Bıçağı Seti:
1. Koray Orhan
2. Yıldıray Sapmaz          
3. Yavuz Süslü  
Mansiyon: Cemil Özden   
           
Çakı Seti:
1. Refik Demirtaş            
2. Celil Demirtaş              
3. Recep Cosun               
Mansiyon: Yıldıray Sapmaz

Testere Seti
1. Kazım Güven                              
2. Hüsnü Altıparmakoğulları                      
3. Fehim Korkmaz                          
Mansiyon: Recep Cosun           
                  
Döner-Pastırma-Börek Bıçağı Seti
1. Abdi Aydemir              
2. Cevat Bozkurt             
3. Saffet Keremsoy       
Mansiyon: Özgür Adliğ
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• Halkoyunları (çocuk, gösteri ve yetişkin grupları) • Latin Dansları
• Düğün Dansı • Bale • Pilates • Çocuk Pilatesi • Oryantal • Zumba eğitimleriyle hizmetinizde…

Yeni dönem kayıtlarımız 15 Ağustos’ta başlıyor.

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

Renklerimiz ayrı, özümüz aynı


