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Merhaba
Yayın hayatındaki ilk yılı geride bırakan Prusa Dergi’nin 5. sayısı ile karşınızdayız. Her 
sayıda Anadolu’nun kültürel birikimine biraz daha hayranlık duyarak yayına hazırladığımız 
dergimizin 5. sayısında, yine bu zenginliğin izleri var. 

Bu sayıda birbirinden renkli röportaj ko-
nuklarımız var. Besteci ve aranjör olarak 
imza attığı; “Sultans of the dance”, “Ana-
dolu Ateşi” “Dawool” ve “Night Of Sultans”  
isimli projelerle dikkat çeken ve şimdi de 
Prusa Sanat Kulübü’nün girişimiyle Bur-
sa’da sahnelenecek olan “Barışa Son Mek-
tup Çanakkale Oratoryosu”na hazırlanan 
Taner Demiralp bunlardan biri. 

Hem ses, hem saz sanatçısı, hem besteci, 
hem aranjör olarak yüzlerce esere imza 
atan Taner Demiralp “Tanıdığım en büyük 
besteci Anadolu” diyor. Müzik dünyasında 
son derece özgün eserlere imza atan ve 
kendi alanında Türkiye’nin en iyi isimle-
rinden biri olan Taner Demiralp ile müzik 
alanındaki çalışmalarını ve Bursa için hazır-
ladığı “Barışa Son Mektup Çanakkale Ora-
toryosu”nu konuştuk…

Bir diğer konuğumuz R. Şinasi Çelikkol 
oldu. Karagöz-Hacivat efsanesinin doğdu-

ğu kent Bursa’da yüzlerce yıllık geçmişe 
sahip olan bu sanatı gelecek nesillere ak-
tarmak için 1988 yılından buyana çabalayan 
Bursalı Karagöz ustası, tasvir yapımcısı, ko-
leksiyoner ve folklor araştırmacısı Çelikkol 
ile gölge oyununun geçmişini ve geleceğini 
konuştuk…

Zamana yenik düşüp unutulmaya yüztutan 
gelenekler, danslar, kostümler, türküler vb. 
kültürel değerleri gün ışığına çıkarıp günü-
müz insanının ilgisine sunan folklor araştır-
macılarından biri de İnegöl’ün kültürel bel-
leğine önemli katkılarda bulunan Ali Osman 
Olgun.

Hayatını folklor araştırmalarına adayan Ali 
Osman Olgun bir diğer röportaj konuğumuz 
oldu ve İnegöl’ün 80 köyünde yaptıkları alan 
çalışmalarının sonuçlarını, oyun, kostüm ve 
türkü derlemelerini ve ayrıca, İnegöl Kent 
Müzesi’nin kuruluş sürecini bizlerle pay-
laştı.

“Son Ustalar” bölümümüzde Mustafake-
malpaşa’da hasır örgü işini yaşatan Ramiz 
Erçoban ve Ayten Şenşahin yeralırken, 
“Müzelerimiz” bölümünde ise kısa süre 
önce kaybettiğimiz grafiker, ressam, yazar, 
şair araştırmacı ve koleksiyoner Hüsnü Zü-
ber’in, Bursalılara miras bıraktığı yaşayan 
müzesine konuk olduk.

Bu sayıda ayrıca ilk kez yayınlanan iki araş-
tırma dosyası da Prusa Dergi’ye renk kattı. 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Abdur-
rahim Karademir, Ege’de deve güreşleri ge-
leneğini anlatan yazısı ile ve Bursa İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı 
Zedal Özer de “Geçmişten günümüze deği-
şen Misi mutfağı” araştırmasıyla yayınımıza 
değer kattı.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle….

Editörden 

Hülya Güven
hulya@icerikofisi.com
hulyaguven.nilufer@gmail.com



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 20156

Prusa’da çifte heyecan



Ekim Kasım Aralık 2015   |  PRUSA  |  7

Folklor dünyasına yeni 
bir soluk katma amacında 
olan Prusa Halk Oyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü, 
adresini değiştirdi. 
Karaman Mahallesi’ndeki 
kulüp merkezi ve çalışma 
salonlarını İhsaniye 
Mahallesi’ne taşıyan Prusa 
Sanat, yeni sezona çalışma 
olanaklarını iyileştirerek 
ve bomba gibi ses 
getirecek yeni projelerle 
hazırlanıyor.

Bundan böyle çalışmalarını İhsaniye 
Mahallesi Okan Sokak No:11’de 
sürdürecek olan kulüp, iki çalışma 
salonu, kafeterya ve sosyal alanları 
bulunan yeni bina ile daha sağlıklı 
çalışma koşullarına kavuştu. Ekim 
ayında; halk dansları, bale, modern 

dans, klinik plates, aletli plates, oryantal, 
roman, zumba, Türk halk müziği koro 
ve enstrüman kursları ile yeni sezonu 
açacak olan Prusa, yeni bir projenin de 
telaşı içinde.

“Barışa Son Mektup” 
Prusa Sanat, yeni sezonda Çanakkale 
Zaferi’nin 100. yıldönümü nedeniyle, 
“Barışa Son Mektup Çanakkale 
Oratoryosu”nu sahneye koymaya 
hazırlanıyor.

Genel Sanat Yönetmenliğini Suat İnce, 
Tiyatro Yönetmenliğini Haşim Kayabaş, 
Müzik yönetmenliğini Taner Demiralp‘in 
yaptığı, “Barışa Son Mektup Çanakkale” 

projesinde, Türk halk danslarının 
yanı sıra savaşa katılan tüm ülkelerin 
danslarına da yer verilecek.

Barış vurgusunun yapılacağı projeye 
Prusa’nın yanı sıra İnegöl Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu, Gürsu Belediyesi 
Halk Dansları topluluğu, Evita Dans ve 
Sanat Merkezi, 3d3 Tech Prodüksiyon-
Animasyon ve Ankara Sanat Merkezi 
Tiyatro toplulukları da destek verecek.  
130 dansçı ve 20 tiyatrocunun katılımı 
ile gerçekleştirilecek olan proje, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, 
21 Kasım 2015 saat 20.00’da Bursa 
Merinos A.K.M. Osmangazi salonunda 
sahnelenecek. 

Haber          Prusa
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Ropörtaj       Taner Demiralp

7 yaşında mandolin çalarak başladığı müzik hayatında hem ses, hem saz sanatçısı, hem 
besteci, hem aranjör olarak yüzlerce esere imza atan bir müzik adamı Taner Demiralp.

Bugün 16’yı aşkın enstrüman çalan, senfoniden piyasa şarkılarına, dizi-belgesel 
müziklerinden müzikal gibi büyük sahne projelerine imza atan Demiralp’in; 12 albümü, 
600’ün üzerinde yayınlanmış eseri, müzik yönetmenliği ve aranjörlüğünü üstlendiği 
100’ün üzerinde albüm ve bu çalışmalarla aldığı çok sayıda ödülü bulunmakta.

“Müzik tanrının verdiği duygu ve ruh sayesinde kainat yolculuğu yapmaktır, bence 
seçilmişliktir” diyen sanatçı, müzikte çalıştığı geniş yelpaze içinde halk müziğinin özel 
bir yeri olduğunu vurgulayarak “Benim tanıdığım en büyük besteci Anadolu’dur. Öyle 
melodileri var ki Anadolu’nun, besteciyim diyen bir çok insanın kafasını duvarlara 
vurdurur” diyor.

Besteci ve aranjör olarak imza attığı; “Sultans of the dance”, “Anadolu Ateşi” “Dawool” 
ve “Night Of Sultans”  isimli projelerle dikkat çeken Demiralp, şimdi Çanakkale zaferinin 
100. yılı nedeniyle Prusa Sanat Kulübü’nün girişimiyle Bursa’da sahnelenecek olan 
“Barışa Son Mektup Çanakkale Oratoryosu”na hazırlanıyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 21 Kasım 2015 akşamı  Bursa Merinos 
A.K.M. Osmangazi salonunda sahnelenecek olan projenin müzik yönetmenliğini üstlenen 
sanatçı, 130 dansçı ve 20 tiyatro sanatçısının sahne alacağı proje için “Sanatseverleri 
çok nitelikli bir eser bekliyor” diyor. 

Müzik dünyasında son derece özgün eserlere imza atan ve kendi alanında Türkiye’nin en 
iyi isimlerinden biri olan Taner Demiralp ile müzik alanındaki çalışmalarını ve Bursa için 
hazırladığı “Barışa Son Mektup Çanakkale Oratoryosu”nu konuştuk…

Önce sizi biraz tanıyalım. Kimdir Taner 
Demiralp?  
1968 yılında İstanbul’da doğdum. Müziğe 7 
yaşında Mandolin çalarak başladım. 11 yaşında 
bağlama çalmaya başladım, 15 yaşında TRT Türk 
Halk Müziği ön dinleme sınavını hem ses hem 
de saz sanatçısı olarak kazandım. Aynı yıl Türk 
Folklor Kurumu Halk Müziği Okulu’nu birincilikle 
bitirdim.1984-85 yıllarında, TRT Gençlik Koro-
su (Klasik Batı Müziği) sınavını kazanarak bu 
koroda 2 yıl korist olarak görev aldım. TRT’de 
halk müziği alanında çalışmalar yaparken; koro 
çalıştırma ve yönetme tekniğini izlemek, kavra-
mak ve klasik batı müziği koro literatüründeki 
eserleri tanımak amacıyla korodaki görevimi de-
vam ettirdim. 1988 yılından itibaren’’ Milli Eğitim 
Bakanlığı Türk Halk Müziği Yarışmaları Seçici 
Kurul Üyeliği görevini aldım. Aynı zamanda Türk 

Halk Müziği ve Türk Halk Dansları Seçici Kurul 
Üyesi Yetiştirme kurslarında ‘’Öğretim görevli-
si‘’ olarak görev yaptım.1988–1992 yılları arsında 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
Müzik Eğitim Bölümü’nde Lisans eğitimini ta-
mamladım. 1994-1997 Yılları arasında İ.T.Ü.Türk 
Musiki Devlet Konservatuarı Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Türk Halk Müziği alanında yüksek 
lisans yaptım. 2001 yılı mayıs ayından itibaren 
sahneye konan “Sultans of the dance”, 2002 
yılından itibaren de “Anadolu Ateşi” dans göste-
risinin müziklerine hem besteci hem de aranjör 
olarak imza attım. Bu çalışma Almanya, Katar, 
İsrail, Çin, Japonya, Lübnan, Rusya gibi 3 kıtaya 
ait birçok ülkeye ulaştı. 2001 yılında bu proje ile 
birlikte Magazin Gazetecileri Derneği Ödülü’nü 
aldım. 2002 FIFA Dünya Kupası resmi CD’sinde 
Türkiye’yi temsil eden  “Zafer Zamanı”  isimli 



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201510

Ropörtaj       Taner Demiralp

şarkının da bestesin, yaptım. 2003 yılı 
itibarı ile konserler veren Anadolu Ateşi 
Orkestrası’nın şefliğini yaptım. 2004 yı-
lında Türkiye’ de yapılan Eurovision Şarkı 
Yarışması finallerinde Anadolu Ateşi 
gösterisindeki beste ve arajmanlarımla 
eserlerim 1,5 milyar kişiye ulaştı.  Aynı yıl 
gösterime sunulan ritm ve dans tiyatrosu 
“Dawool”  ile  “Night Of Sultans”  isimli 
dans gösterisinin müziklerine besteci 
ve aranjör olarak imza attım.  2004 yılı 
sonunda “Anatolia”, 2005 yılında da 
“Legends Of Anatolia”  isimli enstrüman-
tal albümleri çıkardım. Bu albümlerdeki 
7 eserim tüm dünya listelerinde yer alan 
albümlerde yayınlandı. 2005 UNICEF 
yararına hazırlanan “We are the world” 
isimli albümde Türkiye’yi temsil ettim. 
2006 yılında farklı bir anlayışla aranje 
ettiğim Klasik Türk Müziği’nin en önemli 
eserlerinden biri olan ‘’Gül Yüzlülerin 
Şevkine Gel’’ isimli çalışmayla Köln Un-
derground Müzik Festivali’nde yer aldım. 
2008 yılında ‘’Senfonik Türkülerim‘’ isim-
li albümü ve çaldığım enstrümanlardan 
üçüne ait Live Performans Bağlama, Tan-
bur ve Ud albümlerini çıkardım. İSGİAD 
tarafından organize edilen ‘‘Yılın Başarı 
Ödülleri’’ organizasyonunda ‘’2008 Yılın 

Müzik Adamı’’ödülünü aldım. 2009 yılın-
da TRT için müziklerini yaptığım ‘’Anado-
lu Mayası’’, ‘’Katip Çelebi’’ belgeselleri ve 
2010 yılında ‘’Ayrılık’’ dizisi önemli ses 
getirdi. Bunlardan ‘’Katip Çelebi Belgese-
li’’ Gazeteciler Cemiyeti Yılın TV Belge-
seli Ödülü’nü aldı. 

1990 yılından itibaren 300 civarında 
kaset ve CD’lerde yayınlanmış şarkım ve 
100’ün üzerinde müzik direktörlüğü ve 
aranjörlüğünü yaptığım albümle müzik 
sektöründeki çalışmalarımı halen sürdü-
rüyorum. 2010 yılı içinde ‘’Hasat’’ isimli 
solo albümümü çıkardım. Bu albümde 
‘’şan performansımı’’ da sergiledim. 2011 
yılı içerisinde kurulan İstanbul Mir Sanat 
Topluluğu’nun Sanat Yönetmenliğini ve 
Orkestra Şefliğini yaptım. Bu orkestrayla 
TRT Avaz kanalında yayınlanan “Ulus-
lararası Avrasya Yıldızı” yarışmasının 
pop-caz orkestra şefliğini gerçekleştir-
dim. Kültür Bakanlığı’nın Sabancı Vakfı 
ile ortak olarak düzenlediği VAKSA Halk 
Dansları Yarışması’nda 2011’de Mardin 
yöresi, 2012’de de “Yirmi Yılın Birincisi” 
finalinde Kırklareli yöresi müzikleriyle 
Türkiye birinciliklerini kazandım. 2013 
yılında Üniversitelerarası Halk Dansları 

Yarışması’nda Marmara Üniversitesi’ne 
yaptığım müzikle ‘’en iyi müzik’’ ödülünü 
aldım. 2014 yılında, içerisinde 4 bölüm 
“Ulu Çınar Senfonisi”, “Çarık” isimli, 
bağlama için yazılmış 2 bölümlük kon-
çertonun da yer aldığı “Sentezfoni” adlı 
albümü çıkardım. Halen, kendi ses kayıt 
stüdyomda çalışmalarımı sürdürüyorum.

Müzik sizin için neyi ifade ediyor? 
Müzik benim için kelimenin tam anla-
mıyla hayat demek, nefes alıp vermek. 
Öyle ki; yürürken bile istem dışı belli bir 
metronomu tutturma eğilimi, uyurken bir 
şekilde tempo tutmak (şahit olanlar var), 
bir korna sesinden hareketle, şu tondan 
diyerek mırıldanmaya başlamak.. Bunlar 
hep günlük yaşamın içinden örnekler. 
Ama daha özel anlatmak gerekirse, size 
Allah tarafından verilen en büyük duygu, 
ruh sayesinde kainat yolculuğu yapmak-
tır müzik. Bu üstün niteliğiyle de bence 
seçilmişliktir.

Yaşamınız boyunca özellikle Türk Halk 
Müziği ile ve dolayısıyla folklor ile iç içe 
oldunuz. Halk kültürümüzün önemli bir 
parçası olan türküler sizce neyi anlatır?  
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Ben halk müziğimiz ve curayla başlayan 
müzik yolculuğumda, müziğin bir çok 
dalıyla ciddi biçimde uğraştım ve eserler 
verdim. Bunların içinde senfoniden tutun, 
eğlence müziğine ait piyasa şarkılarına 
kadar her şey var diyebilirim. Müzikal, 
dizi müziği, belgesel müzikleri, büyük 
sahne projeleri, tiyatro müzikleri ve 
daha bir çok alanda.. Dolayısıyla bunlar-
da dünya müziklerinden, etnik yapılara 
kadar her şey var. Melodi yapılarındaki 
farklılıklarla beraber bizzat icralarını 
yaptığım çok sayıda enstrümanlar da var. 
Bağlama, ud, tanbur, buzuki, cümbüş, tar, 
piyano, keman, banjo, balalayka, sitar, 
klarnet, flüt, akordeon, harmonika, ney 
bunlardan bazıları. Bu geniş yelpaze içe-
risinde halk müziği benim için her zaman 
hep en özel yerde olmuştur. Benim tanı-
dığım en büyük besteci Anadolu’dur. Öyle 
melodileri var ki Anadolu’nun, besteciyim 
diyen bir çok insanın kafasını duvarlara 
vurdurur. Ama bunu tutucu duygusallıkla 
ifade etmek bence bu kültüre haksızlık 
olur. Çünkü müzikalite anlamında da 
gerçekten önemli eserlerimiz var, bizim 
diye değil.

Halk müziği konusundaki zenginliğimiz 

sizce neyin ifadesi? Ve bu zenginliği 
yeterince sahiplenip geleceğe aktarabili-
yor muyuz? 
Elbette binlerce yıllık Anadolu kültürünün 
müziğe yansımasıdır bu. Etnik grupların 
birbirlerine göre farklılıklarını görmekle 
birlikte, aynı bölge insanının 10-15 km 
arayla farklı çaldığına söylediğine bile 
şahit olduğumuz bir Anadolu! Dolu dolu! 
Sadece bu zenginlik için değil, her miras 
ancak belgelemelerle, notasyonlarla, gör-
sel ve işitsel kayıtlarla geleceğe aktarılır. 
Ama bu yapılırken en önemli unsurlardan 
birisi, kişisel, ego katkılarının tamamen 
sıfıra indirilmiş olmasıdır. Yani gelecek, 
geçmişteki birilerinin istediği kadar değil, 
her bilgiye, her doneye sahip olabilme-
lidir. Burada akademik çalışmalara ve 
kadrolara çok ihtiyacımız var. Ama hak 
etmiş, özümsemiş, ehil, liyakat esasıyla 
oluşturulmuş kadrolara. Ben hemşehrili-
ğin ve fikirsel yandaşlığın, kısaca siya-
setin her şeye müdahale edebildiği bir 
ülkede bunun mümkün olabileceğini san-
mıyorum. O zaman, çağlar boyu varolsun 
Anadolu’nun usta-çırak ilişkisi!

Söz yazarı, besteci ve aranjör olarak 
çalışmalarınızın ürünlerini rakamsal ola-

rak sorsam... Bugüne kadar kaç albüm 
çıkardınız, yayınlanmış kaç şarkınız var? 
Müzik  direktörlüğü  ve  aranjörlüğünü  
yaptığınız albüm sayısı nedir? 
Çıkardığım şahsıma ait albüm sayısı 
12. Yayınlanmış eserlerle ilgili de ens-
trümantal olanlar dahil sanırım 600’ün 
üzerinde. MESAM’da hepsi kayıtlıdır. 
Bugüne dek sanatçı arkadaşlarımızın ve 
bazı proje albümlerinin de müzik yönet-
menliği ve aranjörlüğünü üstlendiğim 100 
civarında da albüm var.

“Sultans of thedance”, “Anadolu ateşi”, 
“Dawool” ve “Night of  sultans” gibi  
dans  gösterilerinin  müziklerine  hem  
besteci,  hem  de  aranjör  olarak  imza  
attınız. Müzik duyguları anlatmada en 
güzel araç ama bu gibi projelerde, yani; 
derinlikli bir hikayesi olan ve karma-
şık duyguları iç içe aynı anda vermeyi 
gerektiren projelerde işiniz bir hayli zor 
olmalı. Bu işin püf noktaları nelerdir? 
Benim en zevk aldığım ve yaparken beni 
mutlu eden çalışmalar görüntüye müzik 
yapmaktır. Tabi bunların içinde belgesel, 
dizi, reklam, tiyatro müzikleri olmakla 
birlikte sanırım en çok yaptığım şey dans 
gruplarına yaptığım çalışmalar oldu. 
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Ropörtaj       Taner Demiralp

Gerçekten zordur ama muhteşem bir 
neticesi vardır. Bir adım dizisine hayat 
vermek, bir sahneyi ayağa kaldırmak, 
en arkadaki seyircinin görmediği mi-
mikleri yaptığınız vurgularla göstermek, 
koreografiye daha da anlam katmak… 
Hazzı büyüktür. Bu tip çalışmalarla ilgili 
çok da ödül aldık bugüne dek, onlar da 
o hazzın maddeye dönüşmüş hatıraları 
oldu. İşin püf noktasını da, vizyonu geniş 
tutmak olarak cevaplayabilirim. En etnik 
solo enstrümanın en iyi tınlayacağı yeri 
bilmekten başlar, bir senfoni orkestra-
sındaki armoni ve rejistir (müzikal bölge) 
dağılımına kadar gider. Tabi hepsini saran 
kucaklayan bir üretici zevki olmazsa 
hepsi anlamsız kalır diyebilirim.

“Anadolu Ateşi”;doğu ile batı kültürleri-
ni buluşturan bir proje. Halk danslarını 
bale, modern dans ve dansın diğer disip-
linleri ile sentezleyen bu çalışmanın mü-
zikleri de aynı çeşitliliği gösteriyor. Yani 
pop tınıları içinde, vermek istediğiniz 
duyguya göre bazen ney, bazen kemen-
çe, bazen zurna sesleri yükselebiliyor. 
Bu çok incelikli bir sentez gerektiriyor 
olmalı. Kaynağını Anadolu’nun binlerce 
yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan 

ve ülkenin her yöresinden derlenmiş 
müzikleri harmanlayan böyle projelere 
kendinizi nasıl hazırlıyorsunuz. Hangi 
aşamalardan geçiyorsunuz, örneğin 
öncesinde ciddi bir okuma-araştırma 
yapmanız gerekiyor mu? 
İşte demin anlatmak istediğim şey 
buydu. O çeşitliliği kavrayabilmek, 
ifade edebilmek. Bu tür çalışmalarda 
ön hazırlık eserin tarihsel boyutuyla, 
kahramanlarıyla, mekanlarıyla vs. ilgili 
oluyor. Kahramanları ifade eden tipler, 
kostümler olduğu gibi, onun karakterine 
paralel tınılar, enstrümanları eşlemek 
gerekir. Bir kralı sadece bir piccolo flütle 
anlatmaya kalkarsanız, onun ihtişamına 
gücüne denk bir seçim olmaz bu. Ya da 
çok güzel bir kadın kahramanın zerafetini 
bir tuba anlatamaz. Ya da savaş sahneleri 
için bestelediğimiz melodilerdeki yapı, 
ton, kazanılan ve kaybedilen savaşlar için 
bambaşka ifade edilir. Bunlar sadece bir 
kaç örnekti. Bunlar gibi her küçük nok-
tayı es geçmeden irdelediğinizde farkınız 
ortaya çıkar, esere katkınız büyük olur.

Şimdi Çanakkale zaferinin 100. yılı 
nedeniyle Prusa Sanat Kulübü’nün 
girişimiyle Bursa’da sahnelenecek olan 
“Barışa Son Mektup Çanakkale Ora-
toryosu”na hazırlanıyorsunuz.  Müzik 
yönetmenliğini üstlendiğiniz projeyi bize 
biraz anlatır mısınız? Nasıl bir hazırlık 
çalışması içindesiniz? 
Bu çalışmada Suat İnce gibi bir usta var. 
Zaten O eseri her yönüyle tarif eden, ne 
istediğini bilen bir duayen. Bu bakımdan 
benim müzikal boyuttaki katkılarımla bü-
tünde çok özel bir eser ortaya çıkacağına 
inanıyoruz. Prusa Sanat’ın çok kıymetli 
sanatçılarının da sahnedeki duygu ve 
oyun gücüyle çok güzel ifade edileceğini 
düşünüyorum. Sanatseverleri çok nitelik-
li bir eser bekliyor..

Son yıllarda tarihi dizi ve filmler sıkça 
gündeme geliyor. Bu projeler için de 
sizden müzik isteniyor mu? Var olan 
dönem filmlerinin müziklerini nasıl bulu-
yorsunuz? 
Popüler kültür içersindeki tarihi dizi-
lerde, yapımlarda çok yer almadık. 2010 
İstanbul Avrupa Kültür Başkenti organi-
zasyonuna sunduğum “Fatih Müzikali”, 
bütçesinin büyüklüğünden dolayı kabul 
edilmemişti. Fatih gibi bir hükümdarı 
anmak, her kıtaya ulaştırmak, anlatmak, 
yaşatmak, sahilde trafiği kapatıp gemi 
çekme masrafıyla denk düşmediği için 
netice elde edememiştik. O dönemde 
müziğini yaptığım TRT’ye ait “Katip 
Çelebi” belgeseli ise yılın en iyi belgeseli 
ödülünü aldı. Bahsettiğiniz tarihi yapımlar 
içerisinde müzik açısından da başarılı 
olanlar var. Ancak bu işte teknolojiye 
mağlup olmamak gerekir. Bir bakıyor-
sunuz sound anlamında çok geniş bir 
orkestra, bir ihtişam, gümbür gümbür 
her şey… Sorsam; kulağınızda kalan bir 
melodi yoksa, sinemadan çıktığınızda 
mırıldandığınız, televizyonu kapattığınızda 
hala içinizde çalan bir melodi yoksa, ya-
pılan müziğin başarısı sorgulanır. Kriter 
budur. 
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Gölden gelen ekmek:

Hasır

İnsanoğlu, doğa ananın kendisine sunduğu 
malzemelerin yerine yapay olanları seçtikçe, 
hem dengeleri, hem de bazı meslekleri yok 
ediyor. Yok olan mesleklerden biri de göl 
kıyılarında yetişen sazları hammadde olarak 
kullanan hasırcılık. 

Son Ustalar        Şenşahin Ailesi

Uğur Yılmaz
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Yıllar önce Mustafakemalpaşa’nın Bayır 
Mahallesi’nde sesleri duyulan onlarca  
hasır dokuma tezgahından geriye sadece 
Şenşahin Ailesi’ninki kalmış. Ailenin reisi 
Mehmet Şenşahin, Uluabat Gölü kıyısın-
daki sazları biçerken, evin annesi Ayten 
Şenşahin ve akrabaları Ramiz Erçoban 
da dokuma işlerini yapıyor. 

Aksaz ve yuvarlak saz olmak üzere iki 
cinsten oluşan sazlar, hasır dokuma ve 
hasır ip yapımında kullanılıyor. İp haline 
getirilen hasırlar, tabure ile damacana 
örtüsü gibi malzemelere dönerken, boy 
boy olarak dokunan hasır ise, mezar 
örtüsü, halı, kilim altlığı ve günümüzde en 
çok plajlarda rastladığımız gölgeliklerde 
hayat buluyor.

Yaklaşık 5 metrekare bir hasır dokuması-
nın 2.5-3 saatte bitirildiğini anlatan hasır 

ustası Ramiz Erçoban, satış fiyatının da 
50-60 lira olduğunu söylüyor. Eskiden 
yer örtüsü ve halı altı örtüsü olarak sık 
kullanılan hasırın, artık plajlarda ve yazlık 
kahvelerde gölgelik olarak görülebildiğini 
belirten Erçoban, hasırın bir kullanım 
alanın da mezarlar olduğunu dile getiri-
yor. Erçoban, cenazenin defnedilmesinin 
ardından üstüne koyulan tahtaların da 
üstüne hasır koyulduğunu anlatıyor. 

Hasırın kadın ustası Ayten Şenşahin 
ise, 37 yıl önce gelin olarak geldiği evde 
daha önce çanak çömlek işleri yapıldığını, 
hasırcılığa ise daha sonra başladıklarını 
anlatıyor. Şenşahin, yaptıkları hasırları 
yurdun batısındaki pek çok kente gön-
derdiklerini de belirtirken, “eskisi gibi 
olmasa da hala hasıra talep var” diyor.
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Müzelerimiz Hüsnü Züber Evi 

Birgül Telli Uysal

Hüsnü Züber Evi 
Yaşayan Müze
Bursa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan, adını 2. Murat’tan 
alan Muradiye’de Uzunyol Sokağı’na girdiğinizde  ‘Hüsnü Züber 
Evi’yle karşılaşıyorsunuz. 

1836 yılında Devlet Konukevi olarak 
yapılan evde uzun yıllar Muradiye Kül-
liyesi’ne gelen misafirler ağırlanmış. 
Aynı bina daha sonra Rus Konsoloslu-
ğu olarak kullanılmış. Konsolosluğun 
ardından evde peş peşe iki Yugoslav 
aile yaşamış. Son olarak Hüsnü Zü-
ber, 14 hissedardan evi satın alarak 
Sedat Hakkı Eldem’in “Türk Evi” adlı 
kitabındaki çizim ve fotoğraflarından 
yararlanarak restore ettirmiş. 

1930 doğumlu grafiker, ressam, ya-
zar, şair araştırmacı ve koleksiyoner 
olan Emekli Yarbay Harita Mühendisi 
Hüsnü Züber, eserlerini sergilemek 

için müze arayışına girdiğinde bir çok 
kentte farklı mekanlara bakmış ve 
Muradiye Külliyesi manzaralı bu eski 
evi görünce almaya karar vermiş. 
1988 yılında evi alan Hüsnü Züber, 
dört yıllık zorlu restorasyon sürecinin 
ardından, 1992 yılında evi ziyarete 
açmış. 

Kısa süre önce kaybettiğimiz Hüs-
nü Züber, ilk yıllar gözü gibi baktığı 
eserlerini sergilediği bu evi dernek 
olarak hizmete sunmuş. 200-250 ki-
şilik önemli seminerlerin verildiği ve 
dernek üyelerinin ağırlandığı ev, ma-
halle içinde kalması ve çevredekilere 
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Müzelerimiz Hüsnü Züber Evi 

yaşatabileceği rahatsızlıklar düşünü-
lerek Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne 
müze olarak bağışlanmış. Hüsnü Zü-
ber evini belediyeye; yaşadığı sürece 
evin kullanım hakkının kendisinde 
olması ve üst kattan görülen Muradiye 
Külliyesi manzarasının asla kapanma-
ması şartıyla vermiş.

Üzerinde Osmanlıca 17 yazan, Uzun-
yol Sokağı’nın üç numaralı evine atla-
rın rahatça geçebilmesi için oldukça 
büyük yapılmış olan eski bir kapıdan 
giriyorsunuz. Yaşayan Müze, iki katlı 
bahçeli bir ev… Sokağa taşmış düz ve 
yuvarlak çıkmalar, eliböğründelerle 
destekleniyor. Sol koldaki evin başo-
dasını taşıyan köşe eliböğründesinin 
üzerinde görülen oyma ibrik motifi 
evi daha da ilginç kılıyor. 

İçerisine girdiğinizde yaşayan bir 
evden çok zamanın donup kaldığı 
bir mekana girdiğinizi hissediyor-

sunuz. Kapıdan girince sağda ahır, 
solda kiler bulunuyor. Ahır küçük bir 
konferans salonuna dönüştürülmüş. 
Müzede alt katta Hüsnü Züber’in 
450 parça tahta eşya üzerine dağ-
lama-yakma yöntemiyle birleştirdiği 
600 Türk motifi koleksiyonu ile ağaç 
kaşık derlemeleri bulunuyor. Küçük 
bir asma kat şeklinde yapılan kışlık 
odada ise farklı yörelere ait kaşıklar 
ve Hüsnü Züber’in grafik çalışmaları 
yer alıyor. 

Hüsnü Züber Türkiye’de “Pyrogravu-
re”(dağlama) sanatının öncüsü. Ana-
dolu’nun dört bir yanından topladığı 
ahşap nesneleri dağlama ile süslemiş. 
Yaptığı her eserde kullandığı motifi 
hangi çalışmadan aldığını da eser-
lerin yanına eklemiş. Motifler Türk 
çinilerinden, camilerden, müzelerde 
sergilenen eserlerden alınmış. Örnek 
olarak bir kaşığın içinde, padişahlar-
dan birisinin kaftanında kullanılan bir 

motife rastlayabiliyorsunuz. Züber 
birçok esere dağlama yapmış ama 
onun için en özel olanlar kaşıkları. 
Kaşık kullanıldığı yörenin özellikleri-
ni taşıyan yeme içme kültürüne etki 
eden bunun yanında oyunlara kadar 
girmiş olan bir kültür objesi. Kaşık 
kültürel öneminin yanında dağlama 
sanatının oval yerlere uygulanmasının 
zorluğu ve sanatın değerini artırması 
bakımından da önemli. 

Hüsnü Züber’in grafik çalışmaları 
yine müzede kışlık odada sergilen-
mekte. Grafik çizimlerinde, kadın, 
çocuk ve elips figürlerini kullanmış. 
Elips daha çok dünyayı tasvir ettiği 
çalışmalarında yer almış. Hüsnü Zü-
ber grafik çalışmalarına aşık olduğu 
bir kadın şairin kitabı için grafik 
uygulamaları hazırladığında başlamış. 
Sonrasında kendisini derinden etki-
leyen olayları, yaşamını şekillendiren 
fikirleri grafik çalışmalarına aktarmış. 
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Hüsnü Züber Müzesi’nde kışlık odada 
grafik çalışmaları kaşık örnekleri 
sergilenirken, odanın döneminin özel-
liklerine göre yapılan mimari detayları 
da korunmuş. Odada sol tarafta ibadet 
yeri bulunmakta. İbadet yerinde Kâbe 
figürü, aynı zamanda da Hıristiyan-
ların ibadet yapabilmesi için mum 
koyma yerleri yapılmış. Hüsnü Züber 
Osmanlı’da farklı din ve inanışlara 
duyulan saygıyı göstermesi sebebiyle 
ibadethane bölümünün gelen ziyaret-
çilere özellikle anlatılmasını istemiş. 

Alt katta, evin arka tarafında büyük 
bir bahçe karşılıyor sizi. Bahçede 
kapının hemen karşısında orijinali 
korunmuş olan mermer çeşme dikkat 
çekiyor. Hüsnü Züber, bahçe dü-
zenlemesini 65 yaşındayken kendisi 
yapmış. Taşları Cumalıkızık Köyü’nden 
getirtmiş.  Osmanlıda, İslam inan-
cındaki ilk insan tasvirleri sebebiyle 
Müslüman ailelerin bahçelerinde 

bulunan incir ağacı, Hüsnü Züber 
Evi’nde de mevcut. 

Evin ikinci katına ahşap merdivenlerle 
çıkıyorsunuz. Merdivenlerin başında 
Hüsnü Züber’in sergi açtığı kentlerin 
listesi bulunuyor. Hüsnü Züber, Tür-
kiye dahil 66 ülkede 135’in üzerinde 
sergi açmış. Türkiye’nin doğu illerin-
de ilk sergi açan sanatçılar arasında 
yer alıyor. 

Üst kata çıktığınızda, devrin özellik-
lerine uygun döşenmiş yatak odası, 
başoda ile açık sofa bulunmakta. Evin 
sofa bölümü orijinalinde camsızken, 
Hüsnü Züber Muradiye Külliyesi 
manzarasının görünmesi için yüksek 
camlar yaptırmış. Işığa göre ayar-
lanan camlarla aydınlık ve ferah bir 
mekan sizi karşılar hale gelmiş. Sofa 
bölümünde oldukça zevkli seçilmiş 
Fransız oturma grubu ve Fransız 
yemek masası da var. Yemek masa-

Müzeye gittiğinizde Hüsnü 
Züber’in son anlarına kadar 
yanında olan Müze Görevlisi 
Engin Kaplan sizi karşılıyor. 
Hüsnü Züber’e sevgisini 
satır aralarında hissettiğiniz 
Engin Kaplan, rehberliğin 
çok ötesinde bir özenle ko-
nuklara eşlik ediyor. Hüsnü 
Züber vefatından sonra 
müzeye göz kulak olmanın 
yanında rehberlik de edecek 
olan Engin Kaplan’a her 
ayrıntıyı titizlikle aktarmış. 
Engin Kaplan da Hüsnü Zü-
ber’in bu kıymetli mirasına, 
konsepti farklı olan ikinci 
kata geçerken dinlenecek 
müziği değiştirip, odaların 
aydınlatmalarını düzenleye-
cek kadar büyük bir saygı 
ve özenle rehberlik ediyor. 
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sı ceviz ağacından yapılmış, açılan, 
sekiz kişilik ağaç oyma antika bir 
masa. Sofayı ayrıca İznik çinileri ve 
gramofonlar süslüyor. Manzaranın 
önüne konumlandırılmış taht bölü-
mü ve Hüsnü Züber’in aldığı ödül ve 
plaketlerin yer aldığı bölüm de uyum 
içinde tasarlanmış.  

Sağdaki başoda kapısının üzerinde 
eski yazı ile “Maşallah” ve soldaki 
yatak odası kapısının üst kısmında 
yine eski yazı ile “Barekallah (Kutlu 
olsun)” sözcükleri yazılı. Başodanın 
üzerindeki Maşallah’ın az altında 
eski rakamlarla hicri takvime göre 
evin yapıldığı yıl olan 1252 yazılmış. 
Kapılardaki otantik kilit ve halkalar da 
günümüze kadar gelebilmişler. Başo-
dada varak yaldız çerçeveli ayna, ye-
şil çini soba ile döküm odunluk, pirinç 
mangal, önden kurmalı camsız saat, 
borulu gramofon ve nargile dikkat çe-
kiyor. İki yanda da sedirler konumlan-
dırılmış. Odada ayrıca Hüsnü Züber’n 
anne babası, 15 yaşında kaybettiği ve 
çok sevdiği erkek kardeşi ile ablası ve 
yeğeninin fotoğraflarının bulunduğu 
bir bölüm var. Zor bir çocukluk geçir-
diği bilinen, babasına kızgınlığını her 
fırsatta dile getiren Hüsnü Züber, tüm 
bunlara rağmen anne babası anısına 
Özlüce’de yaptırdığı okulla ve evinde 
başodada özenle yerleştirdiği fotoğ-
raflarla ailesine minnetini sunuyor. 

İkinci katta Hüsnü Züber’in kolek-
siyoncu yönü ortaya çıkıyor. Evin 
orijinaline sadık kalınarak, döneme 
uygun toplanan antika eşyalar her 
ayrıntı düşünülerek uyumla yerleş-
tirilmiş. Evin tavanının bu bölümde 
nispeten daha iyi korunmuş olduğunu 
görüyorsunuz. Ortadaki gaz lambası 

da oldukça ihtişamlı duruyor. Avru-
pa’dan gelen lambanın topuzu kurşun 
dolu… Osmanlı evlerinde paşa resim-
leri başodaların olmazsa olmazları 
olduğundan Hüsnü Züber Evi’nde de 
bu detay atlanmamış. Duvarda Mihri 
Müşfik Hanım’ın yapmış olduğu bir 
sultan resmi bir de paşa resmi var. 
Odada bulunan saatler Hüsnü Zü-
ber’in ölümüne kadar Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölüm saati olan, 09.05’e 
kuruluyken, şimdi Hüsnü Züber’in 
vasiyeti üzerine kendisinin ölüm saati 
olan 14.00’a getirilmiş. 

Yatak odasına girdiğinizde mahremi 
korumak için yukarıya yapılmış küçük 
camları görüyorsunuz.  Odadaki 
ahşap yatağın yanında Kur’an-ı Kerim 
asılı. Hüsnü Züber’in 12 yaşındayken 

yapmış olduğu bir resim çalışması da 
sehpanın üzerinde mevcut. İtalyan bir 
ressama ait olan bir resmi büyüterek 
birebir aynısını resmedebilmiş sanat-
çı. Hüsnü Züber ölmeden önce cena-
zesinde taşınmasını istediği fotoğrafı 
seçip onu da yatak odasına koymuş. 
Renkli kişiliğiyle dikkat çeken Hüsnü 
Züber öldükten sonra taşınmasını 
istediği fotoğrafın yanına, öldüğü anın 
mizansenini yaptığı bir fotoğrafı da 
iliştirmiş. 

Müzeyi gezerken tarih ve sanata ait 
birçok şey görürken, Hüsnü Züber’in 
renkli kişiliğini, eserleriyle yansıt-
maya çalıştığı dünya görüşünü, yeni 
nesillere taşımak istediği disiplinleri 
de fark ediyorsunuz. Müzede eserleri 
sergilenen Hüsnü Züber’in 1972 yı-
lında Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazır-
ladığı “Kaşıkçılık” konulu 250 kaşık 
üzerindeki Türk kumaş deseni çalış-
malarına yer verildi. Sanatçı ayrıca 
çeşitli sanat dergileri ve şiir kitapla-
rında kapak ve iç desenler yaptı. Der-
lediği Türk Süsleme Sanatı adlı kitap, 
1971-1972 yıllarında İş Bankası Kültür 
Yayınları arasında iki kez yayımlandı. 
Bunun yanı sıra 17 farklı sergiyle sun-
duğu grafik çalışmalarının bir kısmı-
nı İnsancıl Çizgiler adı altında 1991 
yılında Türkçe, İngilizce, Fransızca 
ve Almanca olmak üzere dört dilde 
yayımladı. Hüsnü Züber, Türkiye’de 
Folklor Oskarı niteliği taşıyan İhsan 
Hınçer Türk Folkloruna Hizmet Ödülü 
(1994) ile ödüllendirilmiş olup ya-
şarken yapıtlarını kendi müze evinde 
sunan ilk sanatçıdır. Ve ölümünden 
sonra insanlığa miras bıraktığı eserle-
ri de hergün bu müzede 10:00 –17:00 
saatleri arasında ziyarete açıktır. 
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Hay hak... Perde kurduk 
ışık yaktık gösteririz 
gölge hayal...

Gerçeğin aynasıdır bu 
sanılmaya martaval.

Bu perde başka perde 
gölge oyunu perdesi

Karagöz”ü sevenlere işte 
Karagöz perdesi...
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“Perde kurdum ışık 
yaktım.

Açıldı, Bursa’da bahtım.

Ulucami yapısında,

Rastladım bir tuhaf 
adama!..

Adı Karagöz, kendi 
derbeder…

Biz konuşunca etraf, 
seyreder.

Padişah sordu:

“Neden işler yürümez 
aceb!..”

Dediler: “bu iki kişi 
sebep…”

Padişah köpürdü.

İkimizin de başını 
götürdü.

Bunu duyan Şeyh 
Küşteri,

Yaptı deriden birer suret,

“İşte Karagöz ile Hacivat, 
seyret!..”

Dosya      Karagöz 

“Yar! Bana bir
eğlence medeet!...”

Türkçe oyuncak bebek anlamına gelen 
ve bugün Anadolu’da korçak, kudur-
cuk, kaburcuk, koğurcak, kavırçak, 
lubet, vb. gibi isimlerle yaşayan kukla 
17. yüzyıldan beri Anadolu toprakla-
rında oynatılmaktadır.

Türkiye’de geçmişi Orta Asya ve 
Mezopotamya’ya kadar uzanan ve 
Anadolu’dan Osmanlı İmparatorlu-
ğu’na yayılan kukla sanatı, Osmanlı 
döneminde gelişim göstermiş ancak 
19. yüzyıl sonlarında önemini kaybet-
meye başlamıştır.

El ve Parmak Kuklaları, Çubuklu 
Kuklalar (Wayang Goleg Kuklala-
rı), İpli Kuklalar (Marionette), Gölge 
Oyunu Kuklaları, Siyah Işık Kuklaları 
(Bunraku), Su Kuklaları, Stop Motion 
Kuklaları, Işık Kuklaları gibi pek çok 
türü bulunan bu sanat; Pinokyo’dan, 

Kermit’e, Muppet Show kuklaların-
dan Karagöz Hacivat’a kadar pek çok 
kahraman yaratmıştır. 

Osmanlı’da 1400’lerde sokak sanat-
çıları ve hokkabazlarla birlikte gölge 
oyunları da popüler olmaya başlar. 
Karagöz ve Hacivat özel günlerin ve 
bayramların en sevilen eğlenceleri 
olur. Gölge oyunlarının ülkemizdeki 
temsilcisi olan Karagöz ile Hacivat 
tiplemelerinin yaşamış gerçek kişiler 
olup olmadığı bir tartışma konusudur.  
Bu konuda çeşitli anlatılar bulunmak-
tadır. 

Bu anlatıya göre Karagöz’le Hacivat 
demirci ve duvarcı ustası iken Or-
han Cami inşaatında çalışıyorlarmış. 
Çalışırken sürekli konuşmaları ve bir 
şeyler anlatarak diğer işçileri meşgul 
etmeleri yüzünden cami inşaatında 

Geçmişi şamanizme kadar uzanan ve genellikle dinsel ritüellerde 
kullanılırken zamanla birçok ülkede bir sanat ve eğlence 
etkinliği olarak ortaya çıkan kukla sanatı, insanlığın; güldürmek, 
eğlendirmek, eğitmek ve dini konular-politik taşlamalar için araç 
olarak kullandığı en eski seyirlik oyunlardan biridir.
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aksamalar olmaya başlamış. Orhan-
gazi bu durumu haber alınca Karagöz 
ile Hacivat’ı ölümle cezalandırmış. 
Bu durum hem halkın hem de işçile-
rin moralini bozmuş, Orhangazi’nin 
de üzüldüğünü gören Şeyh Küşteri, 
Padişahın üzüntüsünü gidermek için 
Karagöz’le Hacivat’ın konuşmalarını 
perdenin arkasında ayakkabılarını 
oynatarak perdede canlandırmış. O 
günden sonra Karagöz’le Hacivat’ın 
konuşmaları ve deriden yapılmış tas-
virleri bir perdede oynatılarak insan-
ların izlenimine sunulmuş. 

Günümüzde Bursa’da Karagöz ve 
Hacivat geleneği az sayıda “hayali” 
tarafından sürdürülmekte. Karagöz ile 
Hacivat’ın anıt mezarları karşısında 
faaliyet yürüten Karagöz Evi’nde hem 
bu gelenek yaşatılmakta, 
hem de sonraki kuşakla-
ra aktarılması için genç 
hayali ustaları yetiştiril-
mektedir.

Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi, gölge oyununun 
merkezi ve Karagöz-Ha-
civat efsanesinin doğ-
duğu kent Bursa’da 600 
yıllık geçmişe sahip olan 
bu sanatı günümüze 
taşımak için uluslar arası 
bir organizasyona hazır-
lanıyor.

Anadolu köy seyirlik 
geleneğinde ve Türk Tiyat-
ro tarihinde ayrıcalıklı bir 
yere sahip olan gölge oyunu 
geleneğini canlandırabilmek 
ve geliştirebilmek amacıyla, 
ilki 1993 yılında gerçekleştirilen 

Uluslararası Bursa Karagöz, Kukla 
ve Gölge Oyunları Festivali’nin 16.’sı 
23-28 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Bursa’da gerçekleştirilecek.

Karagöz’ün 2009 yılında UNESCO ta-
rafından Türkiye’nin Somut Olmayan 
Kültürel Mirası kabul edilerek, “Dün-
ya Somut Olmayan Kültürel Miras 
Listesi’ne” dâhil edilmesi ile daha 
da anlamlı hale gelen festivale bu yıl 
yerli ve yabancı, toplam 18 grubun 
katılması bekleniyor.

Bursa bu renkli festivale hazırla-
nırken biz de 1988 yılından buyana 
Bursa’da bu sanatı yaşatmak için 
çaba sarfeden, yüzlerce oyun 
sergileyerek gölge oyununu 
gelecek kuşaklara tanıtan, 
eğitim seminerleri ile yeni 
ustalar yetiştirmeye çalı-

şan ve Karagöz Evi‘nin 
kurulmasına da önayak 
olan “hayali” R. Şinasi 
Çelikkol’u sayfalarımı-
za konuk ettik. 

1983-1994 yılları arasında yardak-
lık yapan; Metin Özlen, Orhan Kurt, 
Taceddin Diker ve Torun Çelebi gibi 
ustalarla çalışıp, 1994 yılında Hadi 
Poyrazoğlu’dan “Hayalî” unvanını 
alan Bursalı Karagöz Ustası ve tasvir 
yapımcısı R. Şinasi Çelikkol’u, Misi’de 
açtığı Etnoğrafya Evi’nde ziyaret 
ettik.

Aynı zamanda iyi bir koleksiyoner ve 
folklor araştırmacısı olup çalışma-
larından ötürü 1993 yılında Türkiye 
Folklor Araştırma Derneği, 1997’de 
Uluslararası Gölge Oyunu Birliği, 
1998 yılında İstanbul Çocuk Vakfı 
tarafından ödüllendirilen ve 2001 

yılında Uluslararası 
Kukla Festivali 

Onur Ödülü’nü 
alan Çelikkol ile 
gölge oyunu-
nun geçmişini 
ve geleceğini 
konuştuk…
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Sayın Çelikkol Karagöz ve gölge oyunu-
na geçmeden önce sizin koleksiyoner 
yönünüzü tanıyalım. Siz aynı zamanda 
halk kültürü araştırmacısı ve iyi bir ko-
leksiyonersiniz. Rumeli ve Türkmen-Yö-
rük kıyafetleri konusunda uzmansınız.  
Küçük bir Karagöz perdesi kurduğunuz 
Misi Etnoğrafya Evi’nde Bursa yöresi el 
işlemeleri, ev eşyaları, dokuma tez-
gahları ve yöresel orijinal kıyafetleri de 
sergiliyorsunuz. Nasıl başladı bu merak 
anlatır mısınız? 
1947 Bursa doğumluyum. Hoca İlyas 
İlkokulu’nu bitirdikten sonra imti-
hanla Bursa Ticaret Lisesi’ne girdim. 
Sonra İstanbul Ticari İlimler Akade-
misi’ne gittim. Babamın Kapalı Çar-
şı’nın altıda, zemin katta bir işyeri 
vardı hediyelik eşya satıyordu, folklor 
kıyafetleri topluyor satıyordu. Benim 
askerliği bitirmeme yakın aradı Aynalı 
Çarşı’da dükkan tuttuğunu söyledi. 
Askerden gelince ben de aynı işi 
yapmaya başladım. Babam üç sene 

sonra vefat etti. Ben 1965’ten bu yana 
giyisi topluyorum. Önceleri köylüler 
ve bohçacılar bize getiriyordu. Yeni-
şehirli, İznikli, İnegöllü, Kemalpaşalı 
bohçacılar. Dağlarda folklor kıyafet-
lerinin kıymetini bilmiyorlardı. Babam 
bu konuda bilinçli ve meraklıydı. Ben 
de meraklıydım. Babam bazı güzel 
değişik parçaları saklıyordu. İlk Keles 
kıyafetlerini biz sattık. Köylülere de iş 
çıksın diye orijinal kıyafetleri onlara 
yaptırıp satıyorduk bazen.  O dönemin 
folklor camiasındaki isimler hep bize 
kostüm almaya gelirdi. Bursa Göç 
Müzesi de dahil pek çok müzeye de 
kıyafet verdik.

50 yıldır bu işi yapıyorsunuz Bursa ile 
ilgili bir değerlendirme yapmanızı iste-
sek, halk kültürü açısından Bursa zengin 
mi? 
Potansiyel olarak zengin ama bu 
kültürel birikim gelecek kuşaklara 
aktarılmıyor. Dağ köylerinde devam 

etmesi için uğraştık ama olmadı. 
Köyden kente göç artınca bu birikimin 
aktarılması da aksadı. Gençler şehre 
geldiler ve şehre gelince ilgi bitti. 

Gölge oyununa ilginiz nasıl başladı? 
İlkokuldayken Karagözcüler geliyordu 
zembille. Okulun içinde hademe oda-
sında oynatıyorlardı. Bütün öğrenciler 
izliyordu. Radyoda Hayali Küçük Ali, 
Muhittin Sevilen dinliyorduk. 1964’te 
turistler gelmeye başladı. İstan-
bul’dan bir çocuk deriden Karagöz 
figürleri getirip satıyordu. Babam da 
onları asıyordu, satıyordu. Öyle bir 
merak başladı.

Ne zaman “hayali” oldunuz? 
1983 senesinde Bursa’da, İstanbul 
ve İzmir’de bir festival oldu. Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptığı 
bir festival. Bursa’ya ustalar geldi.  
Profesör Metin Ant’la tanıştım orda. 
Tuncay Tanboğa, Tacettin Diker, 
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Orhan Kurt, Metin Özlen geldi. Teşvik 
ettiler. 1985-86-87’de Kültürpark’ta 
Akbank Karagöz ve Kukla Tiyatro-
su geliyordu. Tacettin Diker perde 
kuralım dedi. Dükkanda perde kurduk.  
Sonra tek tük dükkanda turistlere 
de oynatmaya başladım. Metin Öz-
len, Orhan Kurt, Taceddin Diker ve 
Hayali Torun Çelebi’den ders aldım 
ve onlara çıraklık yaptım. 1994 Ekim 
ayında ustalar ustası Hadi Poyrazoğ-
lu’nun elinden Peştamal kuşanarak, 
Karagöz sanatçılığına ilk adımı attım. 
Bu isimler bundan sonra kimsenin 
bulamadığı çok değerli hocalar. Son-
rasında başladık gösterilere. Karagöz 
Evi o zaman yoktu. Bursa Karagöz 
Kukla ve Gölge oyunları festivalleri 
düzenleme komitelerine başkanlık 
yaptım. Bu Festivali 11 defa biz yaptık 
ancak 2007 yılından sonra UNIMA 
Genel Merkezi ile birlikte organize 

etmeye başladılar. Karagöz çıraklık 
semineri, Karagöz oynatım seminer-
leri düzenlenmesine öncülük ettim. 
Yurtiçi ve yurtdışında pek çok gösteri 
yaptım Karagöz figürleri ve Bursa 
konulu sergiler açtım. Uzun yıllar 
Kent Otel’de turistlere ve ilgi duyan 
Bursalılara yönelik gösteriler yaptım. 
Ocak 1997’de Uluslararası Kukla ve 
Gölge Oyunu Birliği UNIMA’nın Bursa 
Şubesi’ni kurduk. 

Türk Gölge Oyununun ortaya çıkışı 
konusunda yapılan araştırmalar birçok 
farklı görüş geliştirmiştir. Siz ne düşü-
nüyorsunuz? 
Bazıları bu oyunun Çin’den Hindis-
tan’a geçtiğini, sonra da Moğollar 
tarafından Orta Asya Türkleri’ne tanı-
tıldığını iddia ediyor. Başka akademik 
çalışmalar ise Gölge Oyunu’nun Ana-
dolu’ya 16. yüzyılda Mısır’dan geldi-
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ğini söylemekte. Bence çıkış noktası 
Çin. Bize gelişi Osmanlı döneminde. 
Başlangıcı her nasıl olursa olsun 
Karagöz ve Hacivat günümüzde Bur-
sa’ya ait birer semboldür. Bu bir halk 
kültürüdür. Buna halkın sahip çıkması 
gerek. Bence bu 2 figür kent sembolü 
olarak yeterince değerlendirilemiyor. 
Belediyelerin sahip çıkması yetmez 
halkın sahip çıkması gerek.

Peki Karagöz Müzesi’nin kuruluş süreci-
ni anlatır mısınız? 
1995’de Orhan Kurt ve Metin Özlen’le 
birlikte Karagöz tasvirleri ve dokü-
manları sergisi açmak üzere Dışişleri 
Bakanlığı tarafından Atina Kukla ve 
Gölge Oyunları Festivaline gönderil-
miştim. Orada Yunanistan’ın en büyük 
sanatçısı Eugenios Spatharis’le kar-
şılaştım ve onun davetiyle Atina’nın 
Maroussi Banliyösünde açılan E. 

Spatharis Karagiozis Müze Evi’ni zi-
yaret ettim. Çok etkilendim ve dönüş-
te dönemin Belediye Başkanı Sayın 
Erdem Saker’e bu müze hakkında 
fotoğraflarıyla birlikte bir dilekçe 
verdim. Sayın Başkan ilgi gösterdi ve 
Karagöz Anıtı karşısındaki eski trafo 
binası bir Karagöz Evi haline getiri-
lerek 1997’de açıldı. Orada pek çok 
gösteri yapıldı ve sergi açıldı. Şu an 
Türkiye’deki tek Karagöz Müzesi’dir 
ancak sanırım Kültür Bakanlığı da An-
kara’da bir Karagöz Müzesi kuracak.

İyi bir hayali nasıl olmalıdır sizce? 
“Hayali” olmak çok yönlü bir sanatçı 
olmayı gerektiriyor. Gölge oyunu sa-
natçısı perdesini, ışığını kendisi kurar, 
oyun müziklerini icat eder, seslendir-
meleri yapar, tasvirleri hareket ettirir, 
oyundaki bütün tiplerin ses taklitlerini 
yapar. İyi bir hayali kültürlü ola-
cak. Sonra “ben oldum” demeyecek. 
Gündemi takip edecek. Taş taş üstüne 
koyacak. Geleneksel oyunlardan da 
mutlaka bilmesi gerekecek. Benim o 
konuda 4 ustamın olması büyük bir 
şanstı. 

Türkiye’nin en iyi Karagöz ustaları kim-
lerdir?  
Tacettin Diker, Metin Özlen, Orhan 
Kurt, Alpay Ekler ve Bursa’dan Tayfun 
Özeren’i sayabilirim.

Yeni ustalar yetişiyor mu? Bursa’da 
gölge oyununu yeni kuşaklara aktarmak 
için siz çaba sarf ettiniz en çok. Peki 
sizden sonra bu işi devam ettirecek olan 
isimler kimler?  
2000 yılında UNIMA Bursa Şubesi; 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa 
Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliği 
ve UNIMA Milli Merkezi desteği ile 
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Karagöz Evi’nde Eğitim Seminerle-
ri açtık. Bu seminerler sonucunda 
çeşitli Karagöz Toplulukları oluştu. 
Bu arada gençlerden çıraklık yaparak, 
yani usta-çırak ilişkisiyle Karagöz 
eğitimi almaya devam edenler oldu. 
Bizden sonra bu işi devam ettirecek 
isimler olarak; Tayfun Özeren, Ufuk 
Durmaz,  Bülent Akay. İsmail Hakkı 
Özemek’i sayabilirim.

Karagöz gölge oyununda hayali doğaç-
lama mı yapar, geleneksel temalar var 
mıdır?   
Geleneksel temalar vardır. Oyun dört 
bölüm. Giriş, muhavere bölümünde 
günlük oyunlara yer verilir. Esas oyun 
var sonra. Onun geleneksel olması 
geliyor. Bir de bitiş ölümü var. İzleye-
nin seviyesine göre belirlenir. Bu dört 
bölüme sırlamasıyla sadık kalınarak 
içeriğini kendiniz belirlersiniz. Pek 

bilinmez ama pornografik Karagöz de 
varmış zamanında. Galata’da gemi-
cilere ve elçilik mensuplarına oyna-
tıyorlarmış. Şeyhülislam kızmış ve 
Sultanahmet Meydanı’nda yaktırmış. 
Sonrasında bir Yahudi hayali tasvir-
lerini almış Pire Limanı’na kaçmış. 
Sonra orada gemicilere oynatmaya 
başlamış. Yunanistan’da başlaması da 
öyle olmuş. 1830’lu yıllarda. Yunan 
Karagöz’ü böylelikle ortaya çıkıyor. 

Yerel yönetimler gölge oyununun ya-
şatılması konusuna yeterince duyarlılık 
gösteriyor mu? 
Belediyelerle ortak çalışmalar yapma-
yı denedik Nilüfer’de mesela kurs aç-
tık ama talep olmadı. 14 kişi katıldı, 7 
kişi bitirdi. Talep olmayınca sürdüre-
medik. Belediyeler bu işleri ücretsiz 
yapınca kıymeti olmuyor galiba. Ben-
ce belediyeler UNİMA gibi kuruluşlara 
destek olsunlar. Son olarak Yıldırım 
Belediyesi’yle konuştuk. Biz kursa 
açacağız siz yapar mısınız dediler? 
Yaparız dedik. O kursları başlattık. 
Her sene beş tane el sanatını yaşat-
mak için. 

Bundan sonrası için hedefiniz nedir? 
Önemli bir koleksiyona sahipsiniz. Nasıl 
değerlendirmek istersiniz?  
Ben Nilüfer’de bir müze açmak istiyo-
rum ve sizin aracılığınızla da Nilüfer 
Belediyesi’ne çağrıda bulunuyorum. 
Bursa civarındaki Türkmen Yörük 
kıyafetleri gibi çok sayıda parçanın 
günlük yaşamda kullanılan araç gereç 
gibi parçaların bulunduğu çok önem-
li bir koleksiyona sahibim ve bunun 
yaşarken değerlendirildiğini gör-
mek isterim. Bende böyle bir kültür 
müzesinin içini dolduracak çok fazla 
eser var. Bir dönem Mübadele Müze-
si kurulması düşünülmüştü. Bunun 
için de eşyalar var bende. Nilüfer’de 
böyle bir müze yok eğer Mustafa 
Bozbey konuya ilgi duyarsa hayatım 
boyunca biriktirdiğim koleksiyonumu 
bu şekilde halkla, yani bu kültürel mi-
rasın gerçek sahipleriyle paylaşmak 
isterim.
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Kukla festivali
Kasım’da

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına 
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ve 
UNIMA Türkiye Milli Merkezi işbirliği 
ile organize edilen 16. Uluslararası 
Bursa Karagöz, Kukla ve Gölge Oyun-
ları Festivali, 23-28 Kasım tarihleri 
arasında Bursa’da gerçekleştirilecek. 
Türk Gölge Tiyatrosu ‘Karagöz’ün 
2009 yılında UNESCO tarafından 

Türkiye’nin Somut Olmayan Kültürel 
Mirası kabul edilerek, ‘Dünya Somut 
Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne dâ-
hil edilmesi festivale, daha da anlam 
kazandırdı.

Hedefi, özellikle geleneksel Türk 
gölge sanatı Karagöz’ü ve farklı kül-
türlere ait gölge ve kukla sanatlarını 
tanıtmak, kültürel ve sanatsal anlam-
da uluslararası paylaşım ve iletişim 
ortamı oluşturmak ve bu sanatlar 
yoluyla ülkeler arasındaki dostluğu 
geliştirmek olarak belirlenen festi-
valde, oyun gösterimlerinin yanı sıra 
seminerler, konferanslar, sergiler gibi 
farklı etkinlikler de yer alacak. Bu yıl 
yerli ve yabancı, toplam 18 grubun 
katılması planlanan festival, dostluk 

ve kardeşlik mesajlarını Bursa’dan 
dünyaya ulaştıracak. Festivale Türki-
ye’nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, 
Brezilya, İran, İspanya ve Rusya’dan 
ekiplerin katılması bekleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘16. Uluslararası Bursa Karagöz, Kukla 
ve Gölge Oyunları Festivali’, 23 –28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Röportaj          Ali Osman Olgun 

İnegöl’ün kültürel
belleğine katkı

Hayatını folklor araştırmalarına adayan 
Ali Osman Olgun, bu alandaki çabalarıy-
la İnegöl’e ve halk bilimine önemli kaza-
nımlar sağlamış bir isim. 4 arkadaşıyla 
birlikte İnegöl’ün 80 köyünde yaptıkları 
alan çalışmaları sonucu sadece İne-
göl’de oynanan 13 oyun ve kostümler 
derleyen Olgun, 13 adet de türkü derle-
mesi yapmış.

Saha çalışmalarında topladıkları malze-
melerle İnegöl Kent Müzesi’nin kurul-
masını sağlayan Olgun ve arkadaşlarının 
tek isteği yaptıkları alan çalışmalarının 
yazılı yayın haline getirilmesi. İnegöl 
folkloruna verdiği destekle ilçe için 
önemli bir değer olan Ali Osman Olgun 
ile çalışmalarını, yaptığı derlemeleri 
ve İnegöl Kent Müzesi’nin kuruluşunu 
konuştuk…

Önce sizi tanıyabilir miyiz? Halk dansla-
rıyla tanışmanız nasıl oldu?  
1975-76 yıllarında Bursa Atatürk Ortao-
kulu’nda halk danslarıyla tanıştım. Lisede 
Bursa Turizm Folklor Derneği Başkanı 
Metin Genç ile birlikte çalışmalara başla-
yarak üniversiteye kadar çeşitli festival 
ve organizasyonlara katıldım. Sonrasında 
1984 yılında Marmara Üniversitesi Fran-
sız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü kazandım. 
1985 yılında Marmara Üniversitesi’nde 
sözleşmeli müzisyen, ritimci olarak çalış-
maya başladım. 1986 yılında da üniver-
sitede halk oyunları hocalığına başladım. 
İlk olarak Bursa ve Artvin yörelerini ça-
lıştırdım. 1991’e kadar Marmara Üniver-
sitesi’nde halk oyunları grup başkanlığı 
yaptım. 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlı-
ğı’na geçtim. İlköğretime öğretmen olarak 

atandım. Öğretmen olduktan sonra da 
halk oyunları çalışmalarına devam ettim, 
festivallere gittim. Daha sonra 2002 
yılının Eylül ayında İnegöl’e geldim. Gelir 
gelmez uzun süredir istediğim derleme 
çalışmalarına başladım. İlk başladığım 
dönemde derlemeler için saha çalışma-
larını kendi olanaklarımla yapıyordum. 
2007 yılında İnegöl Kent Müzesi çalışma-
larına dahil oldum ve gönlüler grubuyla 
birlikte derlemeleri kent müzesinde 
toplamak için kolları sıvadık. 

Müze çalışmalarına nasıl katıldınız? 
Saha çalışmalarına başlayınca folklorun 
zenginliğini ve kentleşmeyle kaybolmaya 
başlayan bu zenginliği arşivlemenin ne 
kadar önemli olduğunu daha iyi anla-
dım. İnegöl’e bağlı 92 köyün yaklaşık 

Son derece zengin bir kültürel mirasa sahip olan Anadolu coğrafyasında, zamana yenik 
düşüp unutulmaya yüztutan gelenekler, danslar, kostümler, türküler vb. halk kültürü adına 
birikmiş ne varsa, tüm bu kültürel değerler, bu işe gönül vermiş folklor araştırmacılarının 
emekleriyle gün ışığına çıkarılıyor ve derlenip günümüz insanının ilgisine sunuluyor.

Birgül Telli Uysal
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seksenine gittim. Sadece halk oyunları, 
kıyafet ve türküler değil son ustaları 
kalan mesleklere de rastladım. Beledi-
ye Başkanı Alinur Aktaş öncülüğünde 
başlayan kent müzesi çalışmalarına da 
2007 yılında gönüllü olarak dahil oldum. 
Beş arkadaş saha çalışmalarıyla kent 
müzesinde sergilenecek olan eserlerin 
derlenmesine yardımcı olduk. Koordi-
nasyon Kurulu’nda gönüllü olarak yer 
alan Nedim Baylan, Serdar Rubacı, İsmail 
Hakkı Özak, Bayram İnaltekin ve ben bir-
likte mesai çıkışlarımızda köylere giderek 
yaptık çalışmalarımızı. Müzedeki hemen 
hemen her parçayı bu kuruldaki gönüllü 
arkadaşlarla beraber topladık. Köylerde 
bize özel geceler düzenlediler. Hepsini 
kayıt altına aldık. Kadın oyunları için de 
destek aldık. Sadece İnegöl’de oynanan 
toplamda 13 oyun derledik. 

Derlediğiniz oyunlar Bursa oyunları için-
de yer alıyor mu? Bildiğimiz izlediğimiz 
oyunlar mı, yoksa tamamen farklı mı? 
Derlemelerimizdeki müziklerin birço-
ğu tanıdık gelecektir. Mesela “yüksek” 

oyununun müziğinin bir kısmı İnegöl’de 
oynanan “sekme”ye çok benziyor ama 
figürleri farklı. Çiftetelli zaten İnegöl’e 
has, İnegöl Çiftetellisi. Zeybekler bireysel 
oyunlar olarak geldi, biz onları derleye-
rek bireysel ve daire olarak sahneledik. 
Bugüne kadar 4 erkek, 9 kadın oyunu 
derledik. Kadın oyunlarında eksiklerimiz 
var. Daha derlenebilecek oyunlar var 
ama saha çalışmasının zorlukları yavaş-
lamamıza sebep oluyor. Örnek olarak 
Çavuşköy’e gittik o gün taze gelin ölmüş. 
Yeni gelinlerin ölümünden sonra köyde 
40 gün bir şey yapılamaz. Öyle durumlar 
tabi çalışmaları aksatıyor. 

Derlediğiniz oyunlar hangileri? Detaylı 
olarak paylaşır mısınız?  
Erkek oyunlarını, “İnegöl Çiftetellisi”, 
“İnegöl Karşılaması” (Güvende), “İnegöl 
Sekmesi” ve “Zeybek” olarak sıralaya-
biliriz. Bir de “kaşık oyunu” var. Çok sık 
karşılaştık ama sonrasında araştırmala-
rımızda oyunun sadece İnegöl’de değil 
yakın bölgelerde de oynandığını gördük. 
Bu yüzden İnegöl oyunları içinde yer ver-

Röportaj           Ali Osman Olgun 
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medik. Kadınların oynadığı oyunları da, 
“Çiftetelli” (Nay Nay Nirinay), “Düz Oyun” 
(Avlıları), “Sekme” (Salgıncılar),” Gide 
Gide”, “Of Aman” (Başındaki Gülüdür), 
“Kütahya Yolu” olarak sıralayabiliriz. 

Türkü derlemelerinize gelirsek. Bu yö-
rede türküler daha çok neye dair? Hangi 
duyguları türkülere yansıtmışlar? 
Yaklaşık 13 tane türkü derledik. Türkü-
lerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
1936’da bir öğretmenin yapmış olduğu 
çalışma elimize geçti. Zeybek ve iki tane 
türkü üzerine çalışmış. Türkülerin sözleri 
var ama melodileri eksik. Köye ulaştık. 
Ezgiyi yakalayabilirsek iki tane daha 
derlemiş olacağız. Kadın 
oyunlarının türküleri 
daha çok sevda 
üzerine, erkek 
oyunlarının 
ise kahra-
manlık 

üzerine diyebiliriz. Farklı türküler de var 
tabi. Örnek olarak kadınların oynadığı düz 
oyun var, ağır oynanan bir oyun. Sözlerle 
içerik birbirini tamamlıyor. Eğlenceli, 
günlük hayatta yaşananları komik şekilde 
anlatan sözleri var. 

Bölgenin demografik yapısı nasıl? 
Osmanlı İmparatorluğu yıkıldığında 
Anadolu hangi bölgelerden göç aldıysa 
İnegöl’e de tüm o bölgelerden göç ol-
muştur. 2 Çerkez, 5 Abhaz, 20 kadar da 
Gürcü köyü var. Şu an İnegöl’de konuşu-
lan Boşnakça, Gücüce ve Abhazca orjinal 
diller. 150 yıl önce konuşulan diller. Ger-
çek Boşnakça ve Gürcüce bu yörelerde 
konuşuluyor. Dil bozulmamış. 

Yapılan alan çalışmala-
rında toplanan fotoğraflar 
da içerikleriyle dikkat 
çekiyor. İnegöl yöresine 
özgü don fanila denilen 
altta şalvar üstte cepken 
modelini arşivde yerini 
almış olan bir fotoğ-
raftan görebiliyoruz. 
Çekildiği dönemden 
günümüze çok az 
görsel malzeme ulaş-
tığı düşünülünce fotoğrafın değeri 
daha da iyi anlaşılıyor. 

Müze için arşivlenen ve oldukça 
önemli olan bir diğer görsel de ka-
dınlardan oluşan kılıç kalkan ekibi. 
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Peki kostümler nasıl? Kostümlerin Bur-
sa’ya göre farklılıkları neler? Karakteris-
tik özelliklerini aktarır mısınız? 
Oyunlara göre kostüm de derliyoruz. 
Bizde don fanila denilen, altta bir şalvar 
üstte cepken modeli var. Daha sade bir 
kostüm. Akbaşlar Köyü’nde mesela kısa 
belden yelpazeli bir cepken yakaladık. 
Don fanila örnekleri çok çeşitli. Üç etek 
türü de kullanılmış. Onları da aldık ve 
müzede sergiliyoruz. Üç etek daha çok 
yerli Türkmen köylerinde kullanılmış. Don 

fanila hemen hemen her yöreye girmiş. 
Balkanlardan gelenlerde ağlar daha yük-
sek. Bir de farklı olarak tam kare görü-
nümlü şalvarlar var. 

Ekip olarak derlemeler için çok faz-
la emek harcamışsınız ve çok önemli 
işler ortaya çıkarmışsınız. Bu derlenen 
oyunları oynayıp sergileme şansınız oldu 
mu? 
Evet tabi. İlk oyunumuzu 2009 yılında 
Kültür Bakanı’nın katılımıyla İnegöl Kent 
Müzesi önünde sergiledik. Müzenin açılış 
günüydü. Sonra Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş’ın desteğiyle 2011 yılında İnegöl 
Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ku-
ruldu. Topluluk kurulduktan sonra çeşitli 
festivallerde, açılışlarda bu derlenen 
oyunları sahneleme fırsatı bulduk. 

Belediye’nin topluluğu dışında aktif olan 
dernekler var mı İnegöl’de? Derlemeleri-
nizi onlar da kullanıyor mu? 

Altı yedi tane dernek var. Mesela Bosna 
Hersek Derneği 2009 yılında uluslararası 
bir temsilde, İnegöl Zeybeği’ni sergile-
di.  Ertuğrulgazi Derneği ve Manavlar 
Derneği sık sık oynuyor. Derlediğimiz 
oyunlar milli bayramlarda İnegöl’de 
hemen hemen her yıl, orta öğretim ve 
lise gruplarında yaklaşık 250 öğrenciyle 
statta oynanıyor. 

Folklor araştırmacısı olarak hedeflerinizi 
öğrenebilir miyiz? 
Öncelikle yaptığımız alan çalışmala-
rının yazılı yayın haline getirilmesini 
istiyoruz. Görüntüleri kayıt altına alıp 
arşivledik ama yazılı yayına dönüştüre-
medik. Sadece oyunlar değil kaybolmaya 
başlayan meslekler de var. Artık tek tük 
son örneklerini görüyoruz. Kaşık mesela. 
Dömez ve Maden köyünde iki çoban kaşık 
yapıyor. Dömez köyünde yapılan kaşık 
yemek kaşığı gibi bir formda. Bunları 
görüntüledik ama ayrıca yazılı bir yayında 
toplamak çok önemli. Sonrasında da İne-
göl Belediyesi Halk Dansları Topluluğunu 
kalıcı hale getirmek istiyoruz. 

Teşekkür ederiz.

Müzenin kuruluşunda büyük emeği 
bulunan, Koordinasyon Kurulu 
Üyesi Serdar Rubacı yaptıkları 
araştırmalarda önemli belgelere 
ve görsel malzemelere ulaştık-
larını vurguladı. 1936 yılında bir 
öğretmen tarafından yapılan bir 
çalışmanın belgesini paylaşan Ru-
bacı, belgede derlenen ve sözleri 
yer alan iki tane türkü olduğunu, 
melodilerine de ulaşılırsa iki yeni 
türkünün daha derlemelere eklene-
ceğini söyledi. 
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2011 yılında kurulan İnegöl Halk Dans-
ları Topluluğu Ali Osman Olgun, Recep 
Erdoğan ve Fatih Oral eğitmenliğinde, 
küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler 
kategorilerinde çalışmalar yapmakta. 
Eğitmenlerden Fatih Oral, İnegöl Beledi-
yesi Halk Dansları Topluluğu’nun başta 
İnegöl yöresi olmak üzere, Bursa, Artvin, 
Trabzon, İzmir, Kırklareli yörelerinden 
temsiller gerçekleştirdiğini söyledi. Oral, 
farklı halay ve potpurileri de sahneledik-
lerini belirtti. 

Toplulukla ilgili bilgi veren Fatih Oral; 
“Her yaştan dansçılarla çalışma yapan 
topluluğumuzda öncelikle, Ali Osman Ol-
gun hocamızın derleyip sahnelediği İne-
göl Yöresi Oyunları öğretilmekte, bunun 
yanında yurdumuzun değişik bölgelerin-
den de oyunlar verilmektedir” dedi. 

Fatih Oral yurt içi ve yurt dışında önemli 
festival ve gösterilerde yer alan toplulu-
ğun temsilleriyle ilgili şu bilgileri verdi; “ 
Topluluğumuz, Eskişehir 2013 Türk Dün-
yası Kültür Başkenti Ajansı’nın program-
ları kapsamında, 2014 yılında Tataristan 
Kazan’da, 2015 yılında da Türkmenistan’ın 

Merv kentinde Türkiye’yi temsilen görev 
almıştır. 2015 yılında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nde, Gazimağusa’ya bağlı 
Yeniboğaziçi Belediyesi’nin düzenlemiş 
olduğu Uluslararası Pulya Festivali’nde 
göz dolduran gösteriler yapmıştır. 2015 
Türkiye Halkoyunları Federasyonu’nun 
yapmış olduğu yarışmada da üçüncü 
olmuştur. Yurt içinde önemli açılış prog-
ramlarında görev alan topluluğumuz, her 
yıl düzenlenen Uluslararası İnegöl Halk 
Oyunları Festivali’nde de sahne almak-
tadır.”

Fatih Oral topluluğun kuruluş ilkeleri ve 
hedefleriyle ilgili de şunları söyledi;“Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ‘Halk oyunlarını 
oynamak bir şeref, oynatmak görev, 
yaymak ve yaşatmak kutsallıktır’  sözle-
rini ilke edinen Belediye Halk Dansları 
Topluluğu, bulunduğu bölgede halk dans-
larının yaygınlaşması için bir okul görevi 
görmektedir. Bir sanayi ve mobilya kenti 
olan İnegöl’de, Türkiye’nin hemen hemen 
her bölgesinden insanlar, kardeşlik ve 
barış içerisinde yaşamaktadır. Bu neden-
le yörelerimizi oluştururken, İnegöl’de 
yaşayan bu topluluklar dikkate alınmakta-

dır. 2014-2015 sezonunda 120 dansçıyla 
çalışmalarını tamamlayan topluluğumu-
zun bu yılki hedefi en az 200 dansçıya 
ulaşmaktır. Halk oyunlarının birleştirici 
gücünün ve kültüre katkılarının farkın-
dayız. Başta İnegöl yöresi halk oyunları 
derlemeleri olmak üzere sahnelediğimiz 
tüm oyunlarla kültürümüze katkı koyma-
ya devam edeceğiz.”

Halk Danslarına Gönül Verenler İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

İnegöl Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu
İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu 2011 yılında, İnegöl yöresi oyunlarını derlemek ve 
yaygınlaştırmak amacıyla Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın teşvikiyle kuruldu. İnegöl’de halk 
danslarının yaygınlaşması için bir okul gibi çalışmalarını yürüten topluluk, ulusal ve uluslararası 
etkinliklerde ilçeyi başarıyla temsil etmekte. 
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Konuk Yazar      

Ege’de deve 
güreşleri
Halk eğlencelerinin barındırdığı ve ba-
rındırması muhtemel konuların eksiksiz, 
yeterli ve herkesin üzerinde anlaşabi-
leceği bir çerçevesini çizmek oldukça 
zordur. Halk eğlenceleri olarak ele alınan 
konuların çoğu diğer halk kültürü konula-
rını da içerisinde barındırır. Konumuz olan 
deve güreşleri de diğer halk eğlenceleri 
gibi pek çok halk kültürü unsurunu içinde 
barındırmaktadır.

Deve güreşlerinde halk edebiyatı, halk 
müziği, halk oyunları, el sanatları, giyim 
kuşam, süs, halk ritüel ve inançları gibi 
pek çok halk kültürü ürününün birlikteli-
ğinden söz edilebilir. Bu makalede, tüm bu 
konuları halk eğlenceleri perspektifinden 
ele alıp değerlendireceğiz. Ayrıca konuya 
tespit boyutunda yaklaşarak 1992 yılında 
Aydın Merkez Germencik ve İncirliova 
ilçelerinde yaptığımız saha çalışmaları, 
deşifre metinleri ve merhum Nusret Kı-

lınçkıran’ın III. Milletlerarası Folklor Kong-
resi’nde sunduğu “Ege’de Kış Turizminin 
Kurtarıcısı: Deve Güreşleri” adlı bildirisi 
esas alınarak, tarihçe, güreş develerinin 
yetiştirilmesi, soyları ve adlandırmaları, 
güreş öncesi hazırlıklar, güreşler, deve 
giysisi ve süsleri ve deve güreşlerinde 
müzik ve dans başlıkları altında incelene-
cektir1.  

Deve güreşleri yurdumuza özgü bir spor, 
bir kültür ürünü ve son 30 yıldır bir turizm 
etkinliği olarak görülmektedir. Eski bir 
gelenek olarak sürdürülen bu etkinlik, gü-
nümüzde de halkın geniş ilgisini çekmekte 
ve ekonomik eğlencesi olmaktadır.

Günümüzde yaygınlık kazanan deve 
güreşleri Ege Bölgesi’nde Aydın/Merkez, 
İncirliova, Germencik, Çine, Nazilli, Buhar-
kent, Bağarası, Söke; İzmir/Selçuk, Tire, 
Ödemiş, Menemen; Manisa/Salihli; Deniz-
li/Sarayköy; Balıkesir/Edremit ve Altınova 

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

1. Mazlum Nusret Kılıçkıran. “Ege’de Kış Turizminin Kurtarıcısı Deve Güreşleri”. III. Milletlerarası Folklor Kongresi 
Bildirileri, III. Cilt: Halk Müziği, Oyun, Tiyatro, Eğlence, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1987, ss:125-146.

f1
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ile Çanakkale/ Bayramiç’te takvim esasına 
göre sürdürülmektedir. 

Kırsal kesim insanı başta olmak üzere 
kentli, yerli ve yabancı seyirciler tara-
fından ilgiyle izlenen güreşler, basın ve 
medyada da geniş yankı uyandırmaktadır.

1. Deve güreşlerinin tarihçesi:
Deve güreşlerinin, göçebelik ve kervan-
cılığın yaygın olduğu dönemlerden beri 
yapılageldiği sanılmaktadır. 1950’li yıllara 
kadar konargöçer bir hayat sürdüren Ay-
dın Merkez, Böcek Köyü’nden Halil Alkoç, 
köylülerin, taşımacılık işlerinde ve göçler-
de kullanılmak üzere deve yetiştirdiklerini, 
işlerin azaldığı ve develerin kızdığı kış 
aylarında kendi aralarında güreştirildikle-
rini söylemektedir. 

Aydınlı Metin Çetin’e göre, Aydın’da ilk 
deve güreşleri 1890’lı yıllarda Pınarba-
şı’nda başlamış, 1900’lü yıllarda her yıl 

tekrarlanarak devam ettirilmiştir. Ona 
göre Aydın’ın köklü ailelerinden olan ve 
deve nakliyeciliği ile tanınan Şahinler’in 
develerini kış aylarında güreştirerek bu 
günlerin organizasyonlarının temelini 
oluşturduklarını belirtmektedir.

A. Munis Armağan’ın “Batı Anadolu 
Tarihinde İlginç Olaylar” (İzmir-1984) adlı 
kitabında “Develerin Sonu” bölümünde 
II. Mahmut döneminde Tire ve çevresin-
de deve güreşlerinin yapılmakta olduğu 
kaydedilmiştir. 

“1960’lı yıllarda Aydın’dan ‘Çayırlı’, Deniz-
li’den ‘Tavaslı’ adlı iki türünün Amerika’ya 
güreş için gönderildikleri, ayrıca zaman 
belirtilmeden bir kez Ankara’ya, iki kez de 
turistler için İstanbul Hilton Oteli’nin bah-
çesinde deve güreşleri yapıldığı söylence-
ler arasındadır.”2

2. Güreş develerinin yetiştirilmesi, 
soyları ve adlandırılması:

Bir zamanlar yük hayvanı olarak kullanılan 
develer, ulaşım olanaklarının artışı, her 
tarafa yolların yapılması, buna bağlı olarak 
taşımacılığın makineleşmesi nedeniyle, 
bugün yalnızca güreşler için beslenmek-
tedir. 

Develerin yalnızca erkekleri güreşir. 
Yurdumuzdaki güreş develeri iki hörgüç-
lü Asya develeriyle, tek hörgüçlü Afrika 
develerinin melez türüdür. Develerin 
güreşkenliği soya bağlıdır. Bu soy “buhur” 
adı verilen çift hörgüçlü damızlık erkek 
deve ile “maya” adı verilen dişi devenin 
çiftleşmesinden olur ki bunlara “arıkan” 
veya “arısoy” denir.

Halk tarafından “pehlivan deve” olarak 
anılan bu develer için güreş, ırsidir. Bu 
develer pehlivan olarak doğar, güreş 
alanlarında gelişir, pehlivanlıklarına göre 
değer kazanırlar. Yenilgi almaya başladık-
larında ise değer kaybederler. 

“Develerin çiftleşme zamanına “oğür” 
denir. Buhur yaklaştığında maya kuyru-
ğunu kaldırırsa tavında demektir.”3 Aydınlı 
deveci Metin Çetin’in söylediğine göre 
çiftleşme ilkbahar ve sonbaharda olur. 
Eskiler buna geç kızan develer için “ilkba-
har tohumu”, erken kızan develer içinse 
“sonbahar tohumu” derler. 

Develerin hamilelik dönemi on iki aydır. 
Bakımı zor olması nedeniyle çoğu zaman 
doğumun kış aylarına rastlamaması için 
özen gösterilir. Develerin altı-yedi yaşın-
da doğum yaptığı bilinir ve daha erken 
yaşlarda yapılan doğumun deve neslini 
küçülteceğine inanılır. Doğum sırasında 
ahıra yabancıların alınması halinde yav-
ruya nazar değip öleceği inancı yaygındır. 
Yeni doğan deve yavrusuna “köşek” ya da 
“bodur” denir. Köşek doğumdan sonra on 
beş gün kundaklanarak “havut”un altına 

2 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., s. 127.  
3 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., s. 129.
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konularak kafası dışarıda bırakılır. Böy-
lece maya tarafından basılıp çiğnenmesi 
engellenir. 

Bazı damlarda başında ışık yakılır ve 
köşek anne sütüyle beslenir. Kundaklan-
mış köşek yürüyene kadar kundakta kalır 
ve özenle korunur. Yavru bir yaşına kadar 
emer. Daha sonra kendi kendine besle-
nir. Bir yaş ile beş-altı yaşlarına kadar 
“dorum”, altı yaşından on iki yaşına kadar 
ise “daylak” adı verilir. Erken olana “tülü 
daylağı”, dişi olana “maya daylağı” denir. 
On iki yaşından sonra erkeğe “tülü”, dişiye 
“maya” adı verilir.4 

Buhurdan olma develerin % 99’u güreşir. 
Ancak buhurdan olan tüysüz, gösterişsiz 
develere “yoz deve” denir. Bundan başka 
“kükürt” ve “nacır” denilen cinsler vardır 
ki bunlar da güreşlere çıkabilir ve kısmen 
başarılı olurlar. Nacırın boyun altında tüy-
leri vardır, kükürtte ise bu tüyler olmaz. 

Deveciler arasında bilinen “lök” ve “celep” 
cinsi develer güreşemez. Celep cinsi olan 
devenin dudakları düşük olur. Deveciler, 
devenin güreşçi olup olmadığını; boyun 
tüyleriyle, dudak yapısıyla ve dış görü-
nüşüyle değerlendirip karar verebilirler. 
Pehlivan develere halk arasında daylak 
ve tülü denir. Genç olan daylaklar “ayak”, 
“orta”, “başaltında”; tülüler ise “baş” 
güreşirler. 

Göçerliğin ve kervancılığın yaygın olduğu 
zamanlarda bir köyde seksen ila yüz deve 
bakılırken günümüzde bu sayı bir ikiye in-
miştir. Güreşler için yetiştirilen develerin 
bir sahibi yani “patronu”, bir de bakıcısı 
yani “savranı” vardır. 

Devecilik sevgi ister, gönül ister. Deve 
sahibi, savran ve deve ilişkisi önemlidir. 
Metin Çetin’in anlattıklarına göre, deveciy-
le savran ana-oğul gibidir. Savranla deve 

arasındaki iletişim çok daha önemlidir. 
Onun sesiyle güreş şeklini değiştiren 
develer vardır. Develerin güreşe hazırlan-
ması büyük ölçüde savranın işidir. Bunun 
yanında, deve sahibinin de ortamın ha-
zırlamasında büyük bir rolü vardır. Onun 
da en az savran kadar deveyle dostluk 
kurması gerekmektedir. 

Develer normal olarak beş yaşından sonra 
güreşmeye başlar. Güreş deveciliğine ilgi 
duyanlar “dorum” denilen deve yavrularını 
alıp büyütürler ya da yeni yeni güreş tut-
maya başlayan daylakları alıp yetiştirirler. 

Deve sahipleri develer için uygun dam 
yaptırırlar. Damlar, tuğla, briket ve kerpiç-
ten yapılır. Develer için en makbul olanı 
kerpiçtendir. Deve damları şu özelliklere 
sahip olmalıdır:

• Yüksekliği uygun olmalıdır. 

• İçinde ahır bulunmalıdır.

• Zemin, toprak olup, mutlaka meyilli 
olmalıdır.

• Etrafında, yaz için devenin gölgesine 
bağlanabileceği geniş gölgeli ağaç 
olmalıdır. Eğer ağaç yoksa çardak ya 
da gölgelik olmalıdır. Develer yazın 
tüylerini dökerler, bu yüzden serin bir 
yerde bulunmalıdır.

Develer, bu damlarda Ağustos ayına kadar 
yeşil otla, daha sonra savran tarafından 
hazırlanan “hap” olarak adlandırılan kuru 
yiyecekle beslenir. Haplar iki elin yum-
rukları büyüklüğünde hazırlanır. Günde iki 
öğün, sabah ve akşam, on adet verilebilir. 
Bu beslenme Kasım ayına kadar devam 
eder. Kasım ayında “davranma” tabir edi-
len kısa kızgınlık dönemi başlar. Bu dönem 
geldiğinde develere “havut” vurulur.

3. Güreş öncesi hazırlıklar
A. Havutlama Töreni

Havut, devenin semerine verilen addır. 
Geçmişte yük taşımak için deveye giydiril-
miştir. Sekiz parçadan oluşur. Bu parçalar 
şunlardır: Hatap, Peş, Havan, Tengah, 
Keçe, İşkence, Tarak, Saz. İyi bir havut, 
devenin sırtına tam olarak oturur, deveyi 

4 Yörük ve Türkmenlerde iri, alımlı kadınlara “maya gibi kadın” denir.
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rahatsız etmez ve devenin güreşmesine 
yardımcı olur. Bu yüzden güreşlere bir iki 
ay kala, törenle deveye vurulur ve buna 
“havutlama töreni” denir. Belirlenen bir 
hafta sonu, davet edilen konukların hu-
zurunda, dualarla, “maşallah” nidalarıyla 
devenin sırtına konur. Bu tören, mevlütlü 
olabileceği gibi; yemekli, içkili, eğlenceli 
de yapılabilir. Deve sahibinin getirdiği 
davullar ve zurnalar eşliğinde, konuklar 
yörenin zeybek oyunlarını oynarlar, coşku 
artar. Davul-zurna pehlivan deve için de 
zeybek ve köroğlu havalarını çalar.

Tören, havutu vurulmuş devenin, bulundu-
ğu çevrede gezdirilmesiyle son bulur. 

Havutlamadan sonra deve yürüyüşlere 
başlar. Savran tarafından yaptırılan bu 
idmanlar, güreşler yaklaştıkça biraz daha 
arttırılır, ta ki deve terleyene kadar. Bu id-
manlar sonunda devenin terlemesi durur 
ve deve kızmaya başlar. Arka ayaklarını 
açıp, kıç kısımlarını bastırıp, kuyruğunu 
sıklıkla vurur. Buna “devenin döğünmesi” 
denir. Böyle dövünen develer güreşe hazır 
demektir.

B. Tertip Heyetinin Kurulması

“Deve güreşleri, kişisel çıkar için düzen-
lenmez. Hilesi ve kumarı yoktur. Genellik-
le bir dernek ya da topluma yararlı hizmet 
kuruluşlarının çoğaltılıp korunması gibi 
amaçlar için düzenlenir.”5

Öncelikle bir tertip heyeti oluşturulur. 
Heyete, deveciler tarafından tarafsızlığı, 
dürüstlüğü ile tanınan ve “çatma” deni-
len, deve eşleşmesini iyi bilen kişiler, 
bunun yanı sıra muhtar, belediye başkanı, 
kaymakam, kulüp başkanı, yöneticiler ve 
bölgenin bilinen ve sevilen devecileri se-
çilir.  Heyetin faaliyetleri arasında şunlar 
bulunmaktadır:

• Güreş gününü tespit ederek, gerekli 
yasal izinleri alır.

• Güreşe katılacak develerin sahipleri-
ne davetiye çıkararak güreşe katılma-
ları için gerekli olanları yapar.

• Güreş alanını hazırlatır.

• Hakem heyetlerini, güreşlerin sunu-
cusu olan “cazgır”ı,

• Saha içinde develeri ayıran “urgan-
cılar”ı,

• Güreşlerden önce develerin ağızlarını 
bağlayan bağcıları bulur ve onlarla 
anlaşır.

• Dağıtacağı ödülleri temin ederek 
masa hakemlerine teslim eder.

• Güreş sahasının dışındaki seyyar 
lokantaları organize eder.

• Hepsinden önemlisi bilet fiyatlarını 
tespit ederek, biletleri bastırıp satışa 
sunar ve güreş alanına biletsiz girişin 
önlemlerini alır.

• Halı gecesini düzenler.

• Güreşe gelecek develerin nakliye ve 
bağlanma yerlerini temin eder.

Bu ve buna benzer, organizasyonla ilgili 
işlerin tamamında iş bölümü yaparak ek-
siklikleri tamamlar, ortaya çıkan sorunları 
çözüme kavuşturur.  

Aydın’da 1988–1989 güreş sezonuna kadar 
tertip heyetleri güreş tarihinin tespiti 
konusunda bağımsız karar verebiliyordu. 
Organizasyonların daha güçlü olabilmeleri 
ve aynı zamanda turizm açısından uygun-
luğu düşüncesiyle İl Turizm Müdürlüğü 
Başkanlığı’nda bir güreş takvimi oluşturul-
du. Bu takvime uyularak önemli güreşler 
her yıl aynı zaman diliminde yapılır oldu.

4. Güreşler
A. Halı Gecesi

Güreşlerden bir önceki gece yapılır. Deve 
güreşi tertip heyetlerinin vazgeçilmez 
ismi Aydınlı Muhterem Ağababaoğlu’na 

5 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., s:125.
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göre, deve güreşini seven insanların, 
dostlarını, arkadaşlarını görmek için uzun 
yollar teperek bir araya geldikleri bir ge-
cedir. Bu gecenin bundan başka iki amacı 
daha vardır: 

1. Ertesi gün, güreş alanında güreşecek 
develerin, rakiplerini kendilerinin belirle-
mesi. (Daha sonra bu sistemden vazge-
çilerek deve sahiplerinin rızası alınarak 
düzenleme kuruluna bırakılmıştır.) Ve 
verilecek ödüllerin şekli ile miktarının 
belirlenmesidir.

2. Geceye adını veren halı artırımıyla or-
ganizasyona ek gelir sağlanmasıdır.

Halı artırımında cazgırın yerel özellikler 
içeren manileri rekabet ortamı yaratır. 
Bütün bunların hepsi, dostluk, sevgi, saygı 
ve paylaşım için yapılır.

Artırım saati çaldığında halı en son artırım 
yapanda kalır.

İncirliova eski Belediye Başkanı Yaşar 
Kocabıyık’ın söylediğine göre artırım halısı 
ve develerin aldığı halılar hemen olmasa 
bile sonradan çoğu zaman cami ve benze-
ri yerlere hayır olarak verilir. Böylece işin 
bu safhasında bile topluma hizmet anlayışı 
sergilenmiş olur.

B. Güreşlerin Yapıldığı Alanlar

Aydın Merkez Böcek Köyü’nden Halil 
Alkoç, 1930’lu yılları kastederek “O zaman 
ekin dikin pek olmazdı. O yüzden selamet 
bir yerde güreştirirdik” demiş ve 1900’lü 
yılların başındaki güreş alanlarının özel 
olarak hazırlandığını ortaya koymuştur. 
Organizasyonlara turizm düşüncesinin 
katılmasıyla birlikte güreşler için uygun 
sahalar yapılmaya başlanmıştır. 

Bu sahalara develerin bağlanabileceği 
alanlar, seyyar lokantalar için ayrı yerler 

ve uygun altyapılar yapılarak ortam her 
geçen yıl daha da uygun hale getirilmiş-
tir. En önemlisi herhangi bir üzücü olaya 
meydan vermemek için güreş alanı tel 
örgülerle çevrilerek, her türlü güvenlik 
önlemi alınmıştır. Seyirciler için özel, 
taşınabilir oturma yerleri yapılmıştır. 

Masa hakemlerinin ve güreşi yöneten caz-
gırın, alanı en iyi şekilde görebileceği bir 
yönetim alanı ve medyanın güreşleri takip 
edebileceği özel alanlar oluşturulmuştur. 

Geçmişten günümüze güncellenerek ge-
len güreşler, zaman, mekân ve izleyenleri 
dışında tüm Ege’de standartlaştırılmıştır. 

C. Güreşleri Yöneten Hakem Kurulu ve 
Diğerler Görevliler

Cazgır: Güreşleri yöneten önemli ve en 
renkli kişidir. Güreşlerin her aşamasında 
yörenin mani geleneğinin en güzel ve 
en ilginç örnekleriyle izleyenlere, deve 
sahiplerine, görevlilere methiyeler düzer. 
Güreş sırasında gördüğü olumsuzlukları 
yine mani geleneğiyle dile getirir.

“İlan ettiği halde güreş alanına getirilme-
yen develer için “Çok mu içirdiniz? Sar-
hoş mu oldu deveniz? Üzerine tuz dökün 
de getirin”  der.”6 

Aydın’ın sevilen cazgırlarından Seyfi De-
mirli’den manili örnekler:

Güreşlerin yapıldığı yeri öven maniler:

“Güzel ovaların, altın pınarların,

İçmek nasip olmadı İncirliova’nın”

Ağırbaşlı ve olumlu davranışlarını takdir 

6 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., s. 135.
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ettiği deve sahiplerini öven maniler:  

“Demirci durmadan üflüyordu demirli 
körük,

Devecilerin Beyi’dir Kolombo’nun sahibi 
İncirliova’dan Emin Sarıyörük”

Masa Hakemleri: Deve güreşlerinin akışını 
sağlamak için güreş alanında kendilerine 
ayrılan masada görev yaparlar. Görevleri 
şunlardır:

• Güreş kategorilerine göre eşleşme-
si yapılan develerin güreş sırasını 
yapmak.

• Güreş sırası gelen develeri, cazgır 
aracılığı ile güreş alanına davet etmek.

• Güreşecek deve sahiplerinin itirazla-
rını sonuçlandırmak.

• Güreşi biten develerin hak ettikleri 
halıları dağıtmak.

• Güreş süresini tutmak.

Orta Hakem (Başhakem): Saha ortasın-
da develerin güreşini yöneten hakemdir. 
Develerin ayrılması, galibiyeti, mağlubiyeti 
ve beraberlikleri konusunda tek karar 

vericidir. Develerin aktif güreşmesini de 
sağlar.

Urgancı: İki grup halinde, güreş alanında 
develeri ayırmak için görev yapan kişi-
lerdir. Her iki grubun birer grup başkanı 
vardır. Orta hakemin kararına göre ayak-
larından urganları bağlayarak develerin 
ayrılmasını sağlarlar. Her bir grupta en az 
beş kişi olmalıdır. Bunların diğer bir adı da 
“ipçi”dir. Eski yıllarda yapılan güreşlerde 
urgancılarda hiçbir işaret yokken, daha 
sonra kollarına iki grubu belirleyen iki ayrı 
renkte kurdeleler bağlanmıştır. Son za-
manlarda üzerlerinde reklam olan forma 
gibi üstlükler giymektedirler. 

Ağız Bağcı: Güreşler için develerin 
ağızlarının mutlaka bağlanması gereklidir. 
Bu görevi yapanlara “ağız bağcı” denir, 
en az iki yardımcısı vardır. Güreş sırası 
gelen develer ilan edildikten sonra cazgır 
tarafından ağızlarının bağlanması istenir. 
Bu bağlar güreş sırasında devenin çene-
sinin kırılmaması içindir. Ayrıca develerin 
birbirilerini ısırması da engellenir. Ağız 
bağcılar, yeterli miktarda ipi güreş alanın-
da bellerinde taşırlar. Bağ sırasında ağız 
etrafında ip, üç tur dolandırıldıktan sonra 

alt kısmında domuz düğümü yapılarak yan 
kısımlarda bağlanarak sağlamlaştırılır.

Ağız Bağı Kontrolcüsü: Ağzı bağlanan 
devenin bağını kontrol eden kişidir.

 

D. Güreş Alanına Geliş, Hazırlıklar ve 
Güreş Kategorileri

“Güreş günü erken saatlerde damlarında 
giydirilip süslenen develer, güreş alanına 
doğru önde sahibi ve savranları olmak 
üzere yürüyüşe geçerler. Deve, güreş 
alanına giderken kabararak havranından, 
dizgarlarından kulağa hoş gelen sesler çı-
karır.”7 Güreş alanına doğru birbiri ardınca 
yürüyen bu pehlivan develerin görünümü 
güreşlere heyecan katar.

Her deve aynı karakterde değildir. Kızgın-
lık döneminde çok sinirli olabilir, bu tür 
develer güreş alanına çift savranla çekilir. 

Güreşler pazar günleri yapılır. Biletlerini 
alan güreş severler, sabahın erken saat-
lerinde güreş alanında yerlerini alır. Alana 
gelen develer kendilerine ayrılan yerde 
savranları ile birlikte güreş alanını bekler. 
Güreş sırası geldiğinde anonsunu duyan 
savranlar ve sahipleri, devenin süsleri-
ni çözerler.  “Deve giyimi” tabir edilen 
dizgarlar, arka giyimleri, boncuklar, atma 
yular devenin üzerinden çıkarılır. Zincirli 
yular ve ağzı bağlanmış şekilde güreşe 
hazır olarak hakemlerin ve cazgırın işare-
tini bekler. 

Bazı develer, dişi bir deveyle güreş alanı-
na gelir. Buna “çıkma” denir. Kızmaya ya 
da güreşe istekli olmayan develer, kıskan-
dırma yöntemi ile güreştirilir. Bazıları ise 
dorum, eşek, köpek ve benzeri alıştıkları 
diğer hayvanlarla güreş tutarlar. 

Güreşler, Orta Hakemlerden Aydınlı 

7 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., s. 137. 
8 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., s. 136.
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Alaaddin Tuncel’in söylediğine göre 1960 
öncesi eleme usulü ve daha uzun süreli 
yapılırmış. Bunların diğer bir adı da “kupa” 
usulüymüş. Galipler, galiple güreşir, son 
galip deve kupayı alır, şampiyon olurmuş. 
Böylece bir deve birden çok güreş yapa-
rak sonuca ulaşabiliyormuş.

Güncellenen günümüz güreşlerinde deve-
ler eşleşme ile güreş tutmaktadır. Süreler 
kategoriye ve güreşecek deve sayısına 
göre on ila on beş dakika ile sınırlandırıl-
mıştır. Bu süre içerisinde birbirini yene-
meyen develer berabere ilan edilmektedir. 

“Güreşler, “ayak”, “orta”, “baş altı” ve 
“baş” gibi gruplarda yapılırken, iki kez 
Aydın’da “baş üstü” denilen başpehlivanlık 
güreşleri yapılmış, bu güreşlerin birin-
de eski, ünlü pehlivan develerden “Kara 
Cennet”, diğerinde “Arapkuyusu’nda İpçi” 
pehlivanlığı kazanmıştır. Bugün Antalya 
/ Kumluca’da hala “baş üstü” güreşler 
yapılmaktadır.”8

Güreşte galibiyet üç türlüdür. Bağırtarak, 
yıkarak, kaçırarak. Birincisinde, deve zor 
bir oyunla rakibini bağlar. Zora gelen rakip 
deve, diğerinin gücüne dayanamaz ve 
bağırır. İkincisinde, deve yaptığı oyunla 
rakibini yıkar ve üzerine çöker. Üçüncüde, 
deve duruşu, heybeti ve güç gösterisiyle 
diğer deveyi kaçırır. Bazen bu kaçış ürke-
rek de olabilir. 

Galip gelen ve berabere kalan develere 
tertip heyetince bir halı verilir. Halı, sahibi 
tarafından devenin üzerine atılır ve deve 
güreş alanından öylece ayrılır. Güncelle-
nen günümüz güreşlerinde ödüller, plaket 
ve benzeri objeler de olabilmektedir. 
Ayrıca deve sahiplerine güreşe katılmaları 
karşılığında önceden yapılan ikili anlaşma 
gereği nakdi ödeme de yapılmaktadır. 

E. Develerin Güreşlerde Yaptıkları Oyun-
lar

“Develer güreşteki yönlerine göre “sağcı” 
ve “solcu” olarak değerlendirilmektedir. 
Sağ taraftan güreşenlere “sağcı”, sol 
taraftan güreşenlere de “solcu” deve 
denir. Her iki tarafı da kullanan develer ise 
daha kıymetlidir. Develer güreş esnasında 
sırtındaki havutun ağırlığı ve yüksekli-
ğinden de yararlanır. Birbirlerine havut 
ve tangahlarıyla vururlar. Develer güreş 
esnasında yaptıkları oyunlarla da anılırlar. 
“Tekçi”, “çengelci”, “makasçı”, “bağcı” gibi 
bu oyunlardan bazıları şunlardır:”9

Çatal: Birbirinin kafasını altlarına alıp gü-
reşmeleridir. Oyunu sonradan yapan deve 
genellikle güreşi kazanır. 

Tekçi: Boynuyla rakip devenin ayaklarına 
yüklenir. Diğer deve genellikle yarım bağ 
oyunuyla karşılık verir. Bu oyunda amaç, 
ayaktan yüklenip, hasmı sırt üstü devir-
mektir. 

Tam Bağ: Deve, rakip devenin boynunu, 
ön ayaklarıyla kıstırır, aynı zamanda onun 
boynunun üstüne oturur. Alttaki deve 
boynunu geri çekmeye kalkarsa güreşi 
kaybeder. Ama boynunu rakibin altına 
sürüp, üstteki deveyi alttan kaldırabilirse 
devirebilir.

Yarım Bağ: Rakip devenin, ön ayaklarını 
kıstırıp sıkmasıdır. 

Çengel: Bu oyunu yapanlar genellikle 
beraberlik güreşi yaparlar. Ayak ayağa 
yapılan bu oyunda amaç,  devenin aya-
ğını kıstırıp yana devirmektir. Bu oyunu 
yapanların ayakları çok darbe gördüğü için 
gerek güreş yaşamları gerekse ömürleri 
kısa olur. 

Düz Çengel: Çengel oyununda devler yere 
çökerse düz çengele girebilirler. Bu oyun 
dayanıklılık istediğinden dayanan kaza-

nır. Ancak, develerden birinin ayağının 
kırılması tehlikesi olduğundan hakemler 
genellikle bu oyuna giren develeri ayırtır-
lar.

Makas: Develer, vücutları ve kafalarıyla 
diğer deveye yüklenir. Eksenleri etrafın-
da döner dururlar. Genellikle beraberlik 
güreşidir. Oyun yapmadan karşılıklı durup 
dönmelerine “boş makas” denir. 

Muşaf Çengel: Buna ortak çengel de 
denir. Birbirinin ayağını çengele alır 
sıkıştırırlar. Birinin ayağı uyuşup, kıpırdar 
ve kafasını öbür tarafa atarsa, diğer deve 
arkasını kaldırıp o deveyi devirebilir.

Kol Atma: Devenin ön ayağını, öbür 
devenin kafasının üstüne atıp bağlamak 
istemesidir. 

Kol Kaldırma: Kafasını bağlamak için kol 
atmış olan devenin, kolunu kendi kafasıyla 
kaldırıp kıç üstü sürerek, üç ayak üzerinde 
kalmış olan devenin dengesini kaybettirip 
onu devirmesidir.

Develer eşleştirilirken genellikle iki 
çengelci ve iki boş makasçı deve eşleşti-
rilmemeye çalışılır. Çünkü güzel bir güreş 
yapamazlar.

9 Mazlum Nusret Kılıçkıran, a.g.e., ss: 138-139.
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5. Deve giysisi ve deve süsleri
Develerin üzerinde bir servet bulunur. 
Bunlar halkımızın el emeği, göz nuru olan 
kendine özgü sanat ürünleridir ve el sa-
natlarımız açısından çok önemlidir. Deve 
sahiplerinin zenginliğine göre çok alımlı 
ve görkemli olanları görülür. Genel olarak 
develerin üzerinde şu giysi ve süsler 
vardır. 

Havut: Sırtındaki çuldan yapılmış semeri-
dir. Üst kısımları renklidir.

Karabaş Yular: “Çılgak” denilen yünden 
yapılır. 

Boyun Tasması: Boynu saran süslenmiş 
bir tasmadır. 

Peşi: Devenin sırt tarafını ör-
ter ve süsler, devenin kasabası ve                                            
adı bu PEŞİ’ye yazılır

Dizgör: Dizgör, iki yanda uzanan, iki sıra 
zil dizisidir.

Boncuklar: Hapishane işi denilen türden-
dir. Ön bacakları, boynu süsler.

Hatap: Havutun altından gelen ön tarafın 
iki yanında bulunan ağaç çatmalardır. 
Havuta yükseklik kazandırır.

Havan: Hatapa asılan iri ve büyük bir 
çandır. Deve yürüdükçe ses verir.

6. Deve güreşlerinde müzik ve 
dans
Pehlivan güreşlerinde olduğu gibi, yüksek 
sesli çalgılar olan davul ve zurna, deve 
güreşlerinin de vazgeçilmez çalgıların-
dandır. Bu çalgılar, güreş alanına coşku 
katmaktadır. Güreşen develer için, çalınan 
Köroğlu ezgisi, develerin güreşlerini 
mutlaka etkilemektedir. Ayrıca güreş 
alanının dışında kurulan seyyar lokantalar 
da eğlencenin farklı bir yanını oluşturmak-
tadır. Güreşler için farklı illerden gelen 

develer, beraberlerinde geldikleri illerin 
çalgı gruplarını da getirmektedir. Sonuçta 
güreş alanları da Ege’nin birbirinden farklı 
zeybek danslarını görebileceğiniz bir halk 
eğlencesidir.  

SONUÇ:
Deve yetiştirip güreştirmek, eskiden 
olduğu gibi günümüzde de kökeni çiftçi-
liğe ve kırsal kesime dayanan insanımızın 
toplumda kendine statü, itibar kazandırma 
istek ve arzularından beslenmektedir. Bu 
yüzden de sahibi olduğu maddi ve manevi 
gücünü güreşler için cömertçe harcaya-
bilmekte ve amacına ulaştığı oranda mutlu 
olmaktadır.

Öte yandan yine aynı kökenden gelip 
günümüzde kent yaşamından bunalmış 
pek çok insanımızın pazar keyfi olarak 
değerlendirdiği deve güreşleri Ege’de yay-
gınlaşmış durumdadır. 

Yabancıların da ilgisini çeken deve gü-
reşlerine turizm olgusu da eklendiğinde,  
bu geleneğin katılım olarak giderek artan 
önemli bir kış halk eğlencesine dönüştüğü 
söylenebilir. Zamanla halk eğlencesi kim-
liğini genişleterek  festivaller aşamasına 
da ulaşmıştır. 

Ege Bölgesi’nde kasım ayında başlayıp 
nisan ayı başlarına kadar pek çok bel-
dede irili ufaklı deve güreşleri organize 

edilmektedir. Deve güreşlerinin en çok 
ilgi göreni, Selçuk – Efes’te her yıl ocak 
ayının ikinci haftasında yapılmaktadır. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek 
alarak gerçekleştirilen bu organizasyon 
aynı zamanda Ege’de yapılan pek çok 
deve güreşi arasından en büyüğü olarak 
nitelendirilendir. 

KAYNAKÇA: 
KILIÇKIRAN, Mazlum Nusret. “Ege’de Kış Turizminin 
Kurtarıcısı Deve Güreşleri”. III. Milletlerarası Folklor 
Kongresi Bildirileri. III. Cilt: Halk Müziği, Oyun, Tiyatro, 
Eğlence, Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1987.

KAYNAK KİŞİLER LİSTESİ 
1. Halil ŞENTÜRK, 65 Yaşında, Aydın/Merkez, Kuyulu 
Köyü doğumlu, çiftçi ve deveci.

2. Alaaddin TUNCEL, 1945 Aydın doğumlu, Aydın 
Şöförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı, Deve 
güreşleri orta hakemi.

3. Zeki KORAK, 1949 Aydın/Merkez doğumlu, deve 
sahibi, deve süsü ve giyimi ustası.

4. Celal ŞENTÜRK, 1955 Aydın/Merkez Kuyulu Köyü 
doğumlu, savran.

5. Seyfettin DEMİRAĞ, 1930 Aydın/Bozdoğan doğum-
lu, cazgır.

6. Muhterem AĞABABAOĞLU, 1947 Aydın doğumlu, 
Aydın eski belediye başkanı, deve güreşi organizatörü.

7. Halil ALKOÇ, 1920 Aydın/Merkez Böcek Köyü 
doğumlu, çiftçi ve deveci.

8. Metin ÇETİN, 1952 Çine doğumlu, SSK’da devlet 
memuru, deve güreşi organizatörü.  

FOTOĞRAF ALTLARI: 
f1 Deve güreşinde tambağ oyunu.
f2 Çatal oyunu.
f3 Ağız bağcı.
f4 Saha hakemi ve yardımcıları. 
f5 Güreş alanı.
f6 Hatap çanı.
f7 Tülülerin güreş alanına girişi.
f8 Deve güreşlerinde dans ve müzik.
f9 Çatal oyunu.
f10 Halı ile ödüllendirilen deve.
f11 Güreş alanı.
(Abdurrahim Karademir Ocak 1992 İncirliova)

f12 Havut yandan görünüş.
(Abdurrahim Karademir Eylül 1991 Osmanbükü Köyü)
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Dernek çatısı altında örgütlenen kadın-
ların ürettikleri ürünleri satmaları ve 
ekonomiye çevirmeleri amacıyla der-
neklere işletecekleri sosyal tesisler için 
yer tahsisi yapan Nilüfer Belediyesi’nin 
bu girişimi, Ürünlü’de memnuniyetle 
karşılandı.

Geçmişi Roma dönemine dayanan tarihi 
hamamın dış cephe ve çatısını özgün 
haline uygun şekilde restore ettirerek, 
kadınların üretim ve satışta kullanabile-
cekleri bir mekan haline getiren Nilü-
fer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 
mekanın açılışını yaparken, Ürünlü 
Mahallesi’nin tarihi önemine değinerek; 
“Ürünlü Mahallesi’nin geçmişi Roma 
dönemine dayanır. Bu yerleşim bölgesi,  
Bizans döneminde de Kite Tekfurluğu adı 

Kadın Dernekleri        Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği

Ürünlü’de 
kadın atağı

Nilüfer bölgesinde örgütlenen 
kadın derneklerinden Ürünlü 
Kadın Dayanışma Derneği bu 
sayıdaki konuğumuz oldu. Bu 
dernek ilçedeki en şanslı kadın 
derneklerinden biri, çünkü 
Nilüfer Belediyesi tarihi Ürünlü 
Hamamı’nı restore ederek 
Ürünlü Kadın Dayanışma 
Derneği’nin kullanımına verdi.
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altında, uzunca yıllar bölgenin en önemli 
yerleşim ve idare birimi olmuştur. Öyle 
ki Kite, Osmanlılar tarafından 1324’te fet-
hedildiğinde Gemlik ve Mudanya bile bu 
tekfurluğa bağlıydı. Tekfurluk dönemin-
den kalma Kite Kalesi kalıntılarına bugün 
de rastlamak mümkün. 600 yıllık Osmanlı 
döneminden geride kalanlardan biri de 
Kite-Ürünlü Hamamı’dır. Ben inanıyorum 
ki Ürünlü’nün birbirinden yetenekli ka-
dınları, burada yerel ürünleriyle gönülleri 
fethedecektir” dedi. 

Açılış sonrası ziyaret ettiğimiz Ürünlü 
Kadın Dayanışma Dernek Başkanı Melek 
Dikme ise Nilüfer’de kadınların Baş-
kan Bozbey sayesinde her zaman hak 
ettikleri değeri gördüğünü vurgulayarak, 
belediyeden bir destek daha istedi. Bu 

mekanı aktif olarak kullanmak istedik-
lerini ancak insanların oturup kahvaltı 
edebilecekleri açık alana da ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan Dikme, önümüzdeki 
yaza kadar, hamamın yanındaki alanın da 
bu amaçla kullanılmasının sağlanmasını 
istedi.

2011 yılında kurulan ve şu an 45 üyesi 
olan derneğin en önemli sorununun ta-
nıtım olduğunu vurgulayan Melek Dikme, 
şu an yönetimdeki 4 kişinin kendisiyle 
birlikte aktif çalıştıklarını ve Yüksel 
Sönmez, Zuhal Atan, Yasemin Cansız 
ve Zeynep Kızmaz’dan oluşan bu ekibin 
dışındaki üyelerin de çalışmalara aktif 
katılımını sağlayacaklarını söyledi.

Haftanın 3 günü toplanıp köy ekmeği, 
tarhana, erişte, salça, turşu, gözleme, 

çiğ börek, tavuklu mantı yapıp sattıklarını 
ama kazanılan para ancak masrafları kar-
şıladığı için emek veren kadınlara maddi 
bir kazanım sağlanamayınca, kadınların 
zamanla uzaklaştıklarını kaydeden Melek 
Dikme, “Tek sorun Ürünlü Mahallesi’nin 
tanınmaması, kimse gelmiyor, yeterince 
ziyaretçi olmayınca bunca emek boşa 
gidiyor. Biz burayı hareketlendirmek isti-
yoruz. Bir bahçemiz olsa yazın insanların 
Pazar kahvaltısına gelebilecekleri, özel 
toplantılarını yapabilecekleri bir mekan 
alternatifi yaratabiliriz. Gelenler hem 
bu tarihi mekanı ve Ürünlü Mahallesi’ni 
görmüş, hem de yöresel lezzetleri tatmış 
olur. Böylece daha çok kadının bu çabaya 
katılmasını ve onların da para kazanması-
nı sağlayabiliriz” diyor. 

Kadın Dernekleri        Ürünlü Kadın Dayanışma Derneği

Melek Dikme



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201550



Ekim Kasım Aralık 2015   |  PRUSA  |  51

Geçmişten günümüze 
değişen Misi mutfağı

Zedal Özer 
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Folklor Araştırmacısı

Adını Antik çağda Mysia (Misya) bölgesinden alan Misi. 

Nilüfer Çayı’nın kıyısında, üzüm kokulu, 
Bursa’nın tarihine tanıklık eden Misi.

Geleneksel sivil mimari örnekleri, yerel mutfağı gibi güçlü yanlarını 
günümüze kadar taşıyan, Bursa’nın yanıbaşında içine kapanarak 
yaşayan Misi, son yıllarda Nilüfer çayı boyunca açılan çay bahçeleri 
ve restoranları ile konuklarını ağırlamaya çalışıyor. 

Tarihi evlerin bir kısmı kahvaltı evi ve 
kafe olarak işletmeye açıldı. Günümüzde 
yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği 
köyde kadınların da üretime katıldığı 
ekonomik bir yapı oluştu. 

15 yıl önce halk kültürü alan araştırması 
yaptığım köyde kültür-turizm potansi-

yelini fark eden Misililer geleneksel 
ve modern enstrümanlarını 
kullanarak değişime ayak 
uyduruyor. 

2011 yılında kurulan Misili 
Kadınlar Yardımlaşma Derne-
ği’nde örgütlenen kadınlar 
gerçekleştirdikleri projeler 
ile kalıcı işler yaparak Mi-
si’nin tanıtımını sağlıyorlar. 

Misili kadınların katkıları ile Misi’yi ziya-
ret eden ünlü gurmeler, yemek yazarları, 
gazeteciler, aşçılar, sanatçılar kadınların 
yaptığı geleneksel yemeklerin tadına ba-
kıyor, kadınlarla birlikte kırda topladıkları 
otlarla yerel yemekler pişirdikten sonra 
yazılarında Misi’yi anlatıyor. 

Dernek lokalinde geçmişte yapılan bugün 
yapılmayan unutulmuş yemekler, geç-
miş zaman lezzetlerine olan özlem ile 
araştırılarak ortaya çıkarılmış. Kadınların 
“ninem yapardı” dediği yemeklerden 
güllaç dolması, koca görmez yemeği ve 
mürver reçeli gibi yemekler dernek loka-
linde yapılarak konuklara ikram ediliyor. 
Özellikle gelen ziyaretçilerin geleneksel 
tatları tercih etmeleri kadınların bu ürün-

Konuk Yazar          
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ler konusunda kendilerini geliştir-
melerini sağlamış durumda.

 “%100 Misia” projesi ile geleneksel 
kültür ürünlerini tanıtarak, yaşadıkları 
topluma sağladıkları katkının farkına 
varan kadınlar bu tür faaliyetlerde sivil 
toplum kuruluşları ve yerel yönetimler-
le çalışmaya devam ediyor, bu işbirliği 
sayesinde 15 yıl önce sadece evde ya-
pılan yemekler sokağa çıktı ve beğeniye 
sunuldu.

Geleneksel yemeklerden geçmişte 
sadece uzun süre tokluk hissi vermesi 
amacıyla yapılan yemekler ile günümüz 
damak tadına uymayan yemekler sadece 
evde yapılarak aile içinde tüketiliyor. Ör-
neğin; üzümün bol olduğu yıllarda üzüm 
toplayan işçiler için hazırlanan “mama-
lika”, “asude”, “kuymak” gibi yemekler 
günümüzde özlemle anılan yemekler 
arasına girdi.

Geleneksel yemeklerin ilgi görmesi ile 
ismi çok az duyulan otantik, sunumu ko-
lay lezzetli yemeklerden “kestaneli kelem 
sarması”, “koca görmez yemeği”, “hamur 
çorbası” gibi yemekler çok sık yapılarak 
konuklara ikram edilmektedir. Eski ku-
şakların her öğün yediği ve “hamurumuz 
tarhanayla yoğruldu” dediği ve sabah 
kahvaltılarında tarlaya gitmeden önce 
uzun süre tokluk hissi vermesi için içilen 
“tarhana çorbası”, günümüzde hem kışlık 

hazırlık olarak yapılarak satışa sunulmak-
ta, hem de yemeklerde ilk yemek olarak 
yenmektedir.

Kent ile sanayi bölgesi arasında sıkışan 
Misi köyünün azalan tarım alanları ile 
geçmişte ”Misi kokulu üzümü” olarak 
bilinen üzüm çeşidi artık yetiştirilmiyor. 
Üzümün bol olduğu yıllarda yaygın olarak 
şarap üretimi yapılan köyde, günümüz-
de sadece bir tane şaraphanede üretim 
yapılıyor. 

Misi’deki yemek gelenekleri ve alışkan-
lıkları çeşitli etkinliklerin düzenleyicisi 
olan kadınlar tarafından, yardımlaşarak 
sürdürülüyor.

Geleneksel 
Misi Halk Mutfağı
Ekonomik ve sosyal alanda yaşanan 
değişim, kadınların üretime ortak olması 
ile hayatın önemli geçiş dönemleri olarak 
kabul edilen doğum, evlenme, ölüm gele-
nekleri sırasında yapılan mutfak hazırlık-
larını da etkilemiştir. 

ÇORBALAR
Misi mutfağında çorbalar öğünlerde ilk 
yemek olarak tüketilmektedir. Tarımın 
yoğun olduğu yıllarda hem pratik olması 
hem de tok tutması nedeniyle sabah kah-
valtılarında içiliyordu. Genellikle bakliyat 
çeşitlerinden yapılan çorbalar soğan ve 
salça ile tatlandırılmaktadır. Ayrıca süt, 
yoğurt ve bazı bakliyat çorbalarına tam 
kıvamı vermesi için “oğmaç” adı veri-
len küçük hamur parçaları atılmaktadır. 
Çorbalar içine katılan malzemenin türüne 
ve yapıldığı yere göre adlandırılmışlardır. 
Bunlar; düğün çorbası, pirinç çorbası, 
sütlü oğmaç çorbası, yeşil mercimekli 
oğmaç çorbası, ekşili baş çorbası, tarha-
na çorbasıdır.

Yeşil Mercimekli Oğmaç Çorbası

Yeşil mercimek suda bekletildikten sonra 
ocakta iyice pişiriliyor, bir kabın içine 
oğmaç hamuru yapmak için un, su ve tuz 
katılarak küçük bir hamur hazırlanıyor. 
Hamurdan küçük parçalar koparılarak 
avuç içine alınır eller birbirine sürtülür 
çıkan küçük hamur topları çorbaya atılır. 
Oğmaç ile bir süre daha mercimekler 
pişirildikten sonra, başka bir tencerede 
soğan ayçiçek yağı veya tereyağı bir süre 
kavrulduktan sonra içine salça katılarak 
mercimeğin üzerine dökülür ve tekrar 
kaynatılır.

MANTAR ÇEŞİTLERİ
Özellikle sonbahar aylarında ilk yağmur-
lardan sonra ormana mantar toplamaya 
gidilmektedir. Mantar toplayanlar bu ko-
nuda ustalığı olan mantar yollarını bilen 
deneyimli kadınlardır. Mantar pişirilmesi 
kolay lezzetli ve besleyici bir yiyecek 
olduğu için yaygın olarak toplanarak tü-
ketilmektedir. Bölgede tanınan ve pişiri-
len oniki çeşit tespit edilmiştir; Biberler, 
kayışçıran mantarı, çam melkisi, meşe 
melkisi, cüncüle melkisi, kızılca, pirinç 
melkisi, kulacık melkisi, horoz daşşağı, 
yeryaran melkisi. Böğür melkisi (dede 
böğrü), ebe melkisi  isimleri ile bilinen 
mantarlar genellikle tereyağında kızartılır.

Melki  (Yabani Mantar)

Genellikle Kasım ayında toplanarak pişi-
rilen melkiler özellikle çamlık alanlarda 
bulunmaktadır. Köyde bu aylarda satış 
için melki toplayan kadınlar,  pazarda 
sattıkları melkinin nasıl pişirileceğini de 
anlatmaktadırlar. Melkiler suda haşlan-
dıktan sonra tereyağında veya sıvı yağda 
kızartılıyor ya da şişlere dizildikten sonra 
ızgarada pişiriliyor. 

Folklor
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SEBZE VE OT YEMEKLERİ
Misi çevresinden kızıl bacak (pazı da de-
niyor), yaban pırasası, tavuk otu, gelincik, 
(çiçek açmadan taze olarak toplanıyor), 
mantar çeşitleri toplanıyor. Kayganası 
yapılacak olan otlar doğrandıktan sonra 
üzerine tuz serpilerek ovuluyor, yeşil 
suyunun çıkması için sıkılıyor, içine kim-
yon, karabiber, pul biber, un ve yumurta 
konularak hamur haline getiriliyor, kızgın 
yağda kızartılıyor. Yaban pırasası, tavuk 
otu, gelincik ve ebegümecinden kaygana 
yapılıyor. Kavurması yapılacak olan otlar 
zeytinyağı, soğan ve salça ile tatlandırıla-
rak pişiriliyor. Son yıllarda otların sağlık 
açısından faydalarının ortaya çıkması ile 
otlar zamanına göre daha çok toplanarak 
hem satışa çıkarılmakta hem de yemeği 
yapılarak tüketilmektedir.

Kestaneli Lahana Dolması 
(Kelem Dolması) 

Dolma için özelikle ince yapraklı laha-
nalar tercih ediliyor, yumuşayana kadar 
suda haşlanıyorlar. Dolmanın harcı için 
soğan ve yağ kavrulduktan sonra içine 
salça ve küçük parçalara ayrılmış kesta-
neler ilave ediliyor. Tuz karabiber ilave 
edildikten sonra lahanalara sarılarak 
kısık ateşte pişiriliyor

Kaygana

Yaban pırasası, kızılbacak, ebegümeci, 
gelincik doğranarak üzerine tuz serpi-
lerek ovulur. Yeşil suyu akınca sıkılarak 
tepsiye konur üzerine kimyon karabiber 
pul biber un ve yumurta kırılarak karış-
tırılır, tepsiden kaşıkla alınarak kızgın 
yağda kızartılır.

ET VE BAKLİYAT YEMEKLERİ
Kırmızı etin dışında tavuk, balık ve badi 
(ördek) eti yemeklerde sebzelerle, 
tahıllarla ve sade olarak haşlaması veya 
kızartması tüketilmektedir. 

Keşkek

Özel günlerde, düğünlerde, bayramlarda 
yapılan ve geleneksel bir yemek olan 
keşkek için bir gece öncesinden yarma 
suda bekletilir, suyu birkaç kez değiştiril-
dikten sonra pişirilir. Bulamaç haline ge-
tirmek için  “keşkek küreği” ile tencerede 
ezilir. Tavuk ayrı bir yerde pişirildikten 
sonra etleri küçük parçalara ayrılır, tavuk 
etleri ile birlikte tekrar kaynatılıyor. Baş-
ka bir kapta tereyağı, kimyon, karabiber 
yakılarak keşkeğin üzerine dökülür. 

ÖZEL GÜNLER VE 
BAYRAMLARDA 
YEMEK KÜLTÜRÜ
Doğum

Yaşamın başlangıcı olan doğum öncesin-
de hamile kadının yedikleri ile bebeğin 
kişiliği, meslek seçimi, fiziksel görünü-
mü arasında bağlantı kurulmuştur. Bu 
inanca bağlı olarak; Dondurma yiyen 
kadının çocuğunun sulu göz olacağına, 
tavşan eti yiyen kadının çocuğunun 
dudağının yarık olacağına, izin alma-
dan bir başkasının yiyeceğinden yiyen 
kadının çocuğunun hırsız olacağına, 

kuş eti yi-
yen kadının 
çocuğunun az 
uykulu olaca-
ğına inanılarak 
bu yiyecekler 
hamile kadına 
yedirilmez. 
Doğumdan 
sonra ziyare-
te gelenlere 
ikram etmek 
ve lohusaya içirmek için “lohusa şerbe-
ti” yapılır. ”Lohusa şerbeti “yapmak için 
tarçın, karanfil, kırmızı şeker bir tülbentte 
konularak dövülür ve suda iyice kaynatıl-
dıktan sonra süzülür,  sıcak olarak ikram 
edilir. Doğum yapan kadının sütünün 
olması için kadına süt içirilir, soğan yedi-
rilir, hoşaf içirilir, soğan, ekmek, peynir, 
çobana verilir, çoban bütün gün bunları 
gezdirdikten sonra kadına yedirilir,  gü-
cünün artması için özellikle etli yiyecek-
ler yediriliyor. Yeni doğan bebeğin ağzını 
açmak için şeker şerbeti hazırlanarak 
bebeğe içirilir. 

Evlenme 

Evlenme adetleri içinde yemek hazırlık-
larının önemli bir yeri vardır. Günümüzde 
geleneksel olarak sürdürülen bu hazır-
lıklar söz kesme ile başlayarak düğün 
bitimine kadar devam eder. Düğünler-
de “aşçı kadın” olarak tanınan, yemek 
hazırlıklarını organize eden temizliğine 
ve yemek bilgisine güvenilen kadınların 
yerini Bursa’dan getirilen aşçılar almış-
tır. Düğünlerde ve özel günlerde pişirilen 
keşkeğin yerini düğün yemeği olarak 
bilinen yemekler almıştır. Düğün yemeği 
dışındaki yemek hazırlıkları için kadınlar 
arasında büyük bir dayanışma sağlana-
rak cevizli lokum, baklava v.b yiyecekler 
hazırlanmaktadır. Nişan ve düğün hazır-

Keşkek

Yumurta Dolması
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Konuk Yazar      Zedal Özer 

lıkları sırasında 
özellikle cevizli 
lokum yapılı-
yor, nişandan 
bir gün sonra 
nişana gelen 
komşulara kız 
tarafı cevizli 
lokum dağı-
tarak teşek-
kür ediyor, 
erkek tarafı 
da baklava 
göndererek 

bu teşekkür 
dağıtımına katılıyor. Düğünden günlerce 
önce yemek hazırlıkları başlıyor, aşçının 
yaptığı yemekler dışında zeytinyağlı sar-
ma, keşkek, baklava ve cevizli lokum ya-
pılıyor. Ayrıca düğün evine gelen herkese 
vermek üzere küçük paketlerde çerezler 
hazırlanıyor. Düğün evine gelen herkes 
mutlaka yemek yedirilmeye çalışılıyor. 
Düğünden sonra kız evinden ayrılırken 
kız tarafının hazırladığı içinde pişmiş bü-
tün tavuk, helva ve cevizli lokum bulunan 
tepsi gelin arabasının arkasına konur 
oğlan evine götürülür. Düğün sonunda 
gelinle damat odalarına çekilince hazır-
lanan bu yiyecekleri birlikte yerler. Evde 
yapılan geleneksel düğünlerin masraflı 
olması nedeniyle düğünlerin büyük bir 
kısmı düğün salonlarında yapılmaktadır.

Ölüm 

Ölen kişinin ardından ölü evine komşular 
tarafından yedi gün süresince yemek 
getirilir, bu süre içinde ölü evinde yemek 
pişirilmez. Ölü gömüldükten sonra meza-
rı başında olanlara helva ekmek dağıtılır. 
Yedinci günde ölü evinde okutulan mevlit 
için et ve pilav pişirilir günümüzde daha 
pratik ve ekonomik olduğu için kıymalı 
pide yaptırılarak gelenlere ikram ediliyor.

BAYRAMLAR
Dini bayramlarımızdan olan ramazan 
bayramı öncesinde ramazan ayı için 
yiyecek hazırlıkları yapılmaktadır. İftar ve 
sahur için hazırlanan yiyeceklerin başın-
da kuru yufka yapımı gelmektedir. Kuru 
yufka için günler öncesinden kadınlar bir 
araya gelerek her gün bir evin yufkasını 
yaparak yardımlaşırlar. Kuru yufkalardan 
peynirli börek, yufka tatlısı yapılarak iftar 
veya sahurda yenmektedir. Ramazanın 
ilk günü iftarda yeşil mercimek çorbası 
ile oruç açmanın sevap olduğuna inanılır, 
“tezbih çeker” denir. Özellikle sahurda 
tokluk hissi veren yiyecekler hazırlanır; 
Pide kebabı, erişte, börek gibi hamur 
işleri yapılır. Ramazan bayramında her 
evde cevizli lokum yapılır. Kadınların 
kendi aralarında yardımlaşarak yaptıkları 
cevizli lokumlar bayram ziyaretine gelen-
lere ikram edilir. 

Kurban bayramından bir gün önce “kabir 
kurbanı” adı verilen kurban kesilir, bu 
kurbanı ölen kişinin yakınları kestirmek-
tedir. Kesilen kurbanın etinin tamamı 
dağıtılır, kurbanı kesen eve “kurbanın 
kesildiği bıçak” bile gitmez. Bayramın 
birinci günü kesilen kurbanın ilk önce 
ciğeri pişirilir, kurban kesen kişi kurban 
eti ile orucunu açar.

Muharrem ayının onuncu günü pişirilme-
ye başlanan aşurenin ortaya çıkışı ile ilgi-
li söylenceler anlatılmaktadır. Nuh tufanı 
sırasında Nuh peygamberin gemisinde 
kalan yiyecekler birbirlerine karıştırıla-
rak aşure yapıldığı ve tufanın son günleri 
aşure ile geçirildiği için aşurenin kutsal 
olduğuna inanılmaktadır. Geleneksel 
olarak sadece kurban kesenlerin pişir-
diği aşure; buğday, nohut, kuru fasulye, 
kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, pirinç, 
şeker ve çerezler ile en az yedi çeşit 
malzeme bir arada kaynatılarak, kurban 
etinden bir parça mutlaka konur. Aşure 

piştikten sonra ocaktan alınmadan önce 
tencerenin başında yasin okunur, tabak-
lara doldurularak en az yedi eve dağıtılır.

HIDIRELLEZ
Mevsimlik bayramlarımızdan olan hıdırel-
lez kışın bitip baharın başlaması bol ve 
bereketli bir mevsimin karşılanması anla-
mına gelmektedir. Hıdırellezde gelecekle 
ilgili çeşitli dilekler dilenir, çocuğu ve evi 
olmayanlar, evlenmek isteyenler dilek-
lerini farklı şekillerde ifade ederler. Ma-
yısın ilk haftası kutlanan hıdırellez günü, 
Hızır ile İlyas’ın buluştuğuna, bu buluşma 
ile dünyaya bolluk ve bereket geleceğine 
inanılmaktadır. Hıdırellez günü mahal-
lenin yakınlarında bulunan keçiyatağı 
adlı çamlık araziye pikniğe gidilerek 
çeşitli eğlenceler düzenleniyordu. Günler 
öncesinden hazırlanan kaygana, patates 
köftesi, yumurta dolması,  yaprak sar-
ması gibi yiyeceklerin yanında oğlaklar 
kesilerek piknik alanında  paylaşılıyordu. 
Yaklaşık otuz yıl öncesine kadar büyük 
bir coşku ile kutlanan hıdırellez  bayramı 
günümüzde kutlanmamaktadır.

SAKATAT YEMEKLERİ 

Ciğer Sarma       

Kurban bayramlarında kurbandan alınan 
ciğerin üzerini kaplayan ince yağ taba-
kası ve karaciğer ile hazırlanmaktadır. 
Karaciğer bıçakla ince ince kıyıldıktan 
sonra yağda kavruluyor üzerine suda 
haşlanmış pirinç konuyor tuz karabiber, 
kırmızı pul biber, bazıları bu harcın içine 
tarçında eklemektedir. Sarma işleminde 
kullanılacak yağ tabakası makasla parça-
lara bölünüyor, küçük bir kasenin içine 
bu parçalar yerleştirildikten sonra içine 
harcı konuluyor üzeri sarma ile kapatı-
lıp kase ters çevriliyor böylece sarma 
hazırlanmış oluyor, kalan diğer parçalar-

Ciğer Sarma
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da aynı işlemden geçirilip tepsinin  içine 
dizildikten sonra tepsiye bir bardak su 
eklenerek fırında veya ocakta bir süre 
pişiriliyor. Suyunu çekince üzerine kapak 
kapatılarak dinlendiriliyor. Ciğer sarması 
genellikle sıcak olarak tüketiliyor.

HAMUR İLE HAZIRLANAN 
YİYECEKLER
Cevizli Lokum

Cevizli Lokum için un, sıvı yağ, tuz,  
ceviz, maya, süt ile mayalı bir hamur ha-
zırlanır, hamurun mayasının gelmesi için 
bir süre bekletilir. Diğer taraftan cevizler 
ayıklanarak dövülür. Mayalı hamur kaba-
rınca tekrar yoğrulur ve bir parça beze 
kopartılarak merdaneyle açılır. Yarım 
santim kalınlığında açılan hamurun içine 
önce zeytinyağı sonra ceviz ve susam 
döşenir. Hamurun kenarından başlayarak 
rulo haline getirilir. Keskin bir bıçakla 3-4 
cm kalınlığında hamurlar kesilir,  daha 
önce yağlanmış olan tepsiye iç kısmı üst 
tarafa gelecek şekilde yerleştirilir. Bu 
şekilde fırına verilir üzeri iyice kızarın-
ca fırından alınır. Fırından alınan cevizli 
lokumların üzerinin yumuşak olması için 
sıcakken üzerine süt sürülür. Cevizli 
lokum genellikle bayram ve düğünlerde 
yapılarak gelen konuklara ikram edilir.

Yoğurtlu Sıkma Hamur

Un, su, tuz ile hamur yapıldıktan son-
ra bezelere ayrılarak oklava ile mantı 
yufkası kalınlığında açılır. Yufka 1 cm ge-
nişliğinde kare şeklinde kesilir, ortadan 
büzülen hamurla fiyonk makarna şeklini 
alır. Kaynar suyun içine atılarak pişi-
rildikten sonra tabağa alınarak üzerine 
sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülerek 
servis yapılır.

TATLILAR
Şekerin  bulunmadığı dönemlerde tatlıla-
rın şerbeti doğal tatlandırıcı olan pekmez 
ile yapılıyordu. Geleneksel şerbetli tatlılar 
üzüm ya da başka meyvelerden yapılan 
pekmez şerbeti ile hazırlanan revak ile 
tatlandırılıyordu.

Tatlı Börek

Tatlının yapılacağı tepsi zeytinyağı ile 
yağlanır, kuru yufkalar ıslatılarak tepsi-
ye yerleştirilir, iki sıra yufkanın arası-
na tereyağı ile ceviz dökülür, yufkalar 
tepsiye yerleştirilir. Ocağın üzerinde 
hafif ateşte altüst yapılarak kızartılır veya 
fırında pişirilir. Kızaran yufkalar bıçak ile 
baklava dilimi şeklinde kesilir, pekmez su 
ile eritilerek belli bir tat ve kıvama gelin-
ceye kadar başka bir tencerede kaynatı-
lır,  yufkalar sıcaksa ılık, soğuksa sıcak 
olarak yufkaların üzerine dökülür. 

Güllaç 
Dolması

Güllaç orta-
dan iki parça-
ya ayrılarak 
süt ile ıslatılır. 
“D” şeklindeki 
parçaların 
uzun kenarına 
ceviz serpi-
lerek sigara 
böreği gibi 
sarılır, kızgın yağda kızartıldıktan sonra 
şerbete atılır.Güllaç Misi’de yaygın olarak 
yapılan tatlılardan olduğu için köy içinde 
güllaç üretimi yapan bir imalathane bulu-
nuyordu”

İncir Dolması

Kuru incirin içi çıkartılarak içine kırık 

cevzi doldurulur, tepsiye dizildikten 
sonra üzerine su veya süt ile hazırlanan 
şerbet dökülerek ocağın üzerinde veya 
fırında incirler yumuşayıncaya kadar 
pişirilir.

Yerel Lezzetler Şenliği
2005 yılından itibaren düzenlenen   “Ye-
rel Lezzetler Şenliği” geleneksel yemek-
lerin ve yetiştirilen tarım ürünlerinin 
tanıtılmasına büyük katkılar sağlamıştır. 
Bu kültürel yapının yürütücüleri olan Mi-
sililer, üzerinde yaşadıkları kültürel yapıyı 
fark ettiler ve harekete geçtiler. Kadınla-
rın başrolde olduğu bu faaliyetlerde yerel 
olan geçmişte yapılan bugün unutulmuş 
bir çok yemek ve yiyecek çeşitleri ortaya 
çıkarıldı. Günümüzde, geleneksel ürünle-
rin satıldığı ve yemeklerin tadına bakıla-
bilecek şimdilik altı işletmede Misililerin 
konuğu olabilirsiniz.

Onbeş yıl 
önce sadece 
“kendilerine 
kadar“ yapılan 
kışlık hazırlık-
lardan reçel-
ler, domates 
ve biber 
salçası, erişte, 
tarhana ve 
turşu çeşitleri 
satılmaktadır.  
Yüzlerce yıllık 

deneyim ve beceri ile kadınlar tarafından 
ortaklaşa hazırlanan kışlık yiyecekler 
köyün ekonomisine ve kendi ekonomi-
lerine katkı sunmaktadır. Bu ekonomik 
dönüşüm sosyal davranışlarda da büyük 
değişime neden olmuştur, geçmişte sa-
ya’sına sarılarak yanınızdan hızla geçen 
kadınlar, günümüzde gülümseyerek sizi 
karşılamaktadır.  

İncir Dolması
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Tarihe dokunuş
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Haber               

Yerinde incelediği Muradiye’deki çalış-
maların UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne 
dahil alanlardaki son restorasyonlar 
olduğunu ifade eden Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, tarihi 
eserleri ayağa kaldırmak ve yeniden 
işlevlendirmek için titizlikle çalıştıklarını 
vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, Mudanya 
Tekke-İ Cedid Cami yanındaki iki katlı 
sivil mimari örneği yapının restorasyo-
nunu da tamamladı. İlçenin tam kalbi olan 
eski zeytin halinin yanında, düne kadar 
harabe halde bulunan tarihi yapı, Mudan-
ya Müftülüğü Eğitim ve Kültür Merkezi 
olarak hizmete açıldı.

Mudanya’da yürüttüğü projelerden 
Tahir Ağa ve Hasanbey hamamlarındaki 
restorasyon çalışmalarını da tamamlama 
aşamasına getiren Büyükşehir Belediye-
si, bu mekanları da kültürel ve sanatsal 
etkinliklerin yapılabileceği bir merkeze 
dönüştürerek bu yıl içinde hizmete aç-
mayı hedefliyor.

İznik’te bulunan yaklaşık 2 bin yıllık Roma 
Tiyatrosu’nda Uludağ Üniversitesi Sanat 
Tarihi Bölümü’nden Arkeolog Yard. Doç. 
Dr. Ayşın Özügül’ün bilimsel danışman-
lığında başlatılan kazı çalışmaları ise 
devam ediyor. UNESCO Dünya Mirası 
Listesi’ne aday olan İznik’teki çalışmaları 
yerinde inceleyen Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Recep Altepe, sırtı bir yere 
yaslanmayan ve düz bir arazide kurulan 
örnek bir yapı olarak nitelendirilen Roma 
Tiyatrosu’ndaki kazılarda elde edilen 
bilgilerle, tiyatronun rölevesinin çıkaca-
ğını ve tiyatronun 2000 yıl önceki orijinal 
haline kavuşacağını söyledi.

Restorasyon çalışmalarına son olarak 
Karacabey İlçesi’nin Karakoca Köyü’ndeki 
150 yıllık Rum kilisesini ekleyen Büyük-
şehir Belediyesi, bu yapıyı da restore 
edip işlevlendirerek sosyal, kültürel ve 
sanatsal faaliyetlerde kullanmayı planlı-
yor. 

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında; restorasyon, rekonstrüksiyon ve yeniden 
işlevlendirme çalışmalarını aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye 
Külliyesi’ndeki restorasyon çalışmalarını tamamladı. 

Hasanbey Hamamı İznik kazısı

İznik Roma Tiyatrosu Mudanya MüftülüğüTahir Ağa Hamamı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 
kente kazandırılan ‘Aktopraklık Höyük 
Arkeopark ve Açıkhava Müzesi’nin açılışı, 
11 Eylül Bursa’nın kurtuluşunun 93. yıldö-
nümünde yapıldı.

Ziyaretçilerini 8500 yıl öncesine uza-
nan bir tarih yolculuğuna çıkaran höyük 
ve açık hava müzesinin açılış töreninde 
konuşan Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, “Arkeolojik ça-
lışmalar sonucu Aktopraklık’ın ilk çiftçi 
topluluklarının yaşadığı önemli bir bölge 
olduğu ortaya çıktı. Neolitik ve kalkolitik 
dönemlerden izleri ortaya çıkaran yapı-
sıyla Aktopraklık, bölge turizmine ciddi 
katkı sağlayacak” dedi.

Arkeopark Açık Hava Müzesi alanının 
öğrencilerin eğitiminde de kullanılabi-
lecek bir yapıyı içerdiğini, farklı atölye 
çalışmalarıyla interaktif bilgi akışının 
sağlanacağını da sözlerine ekleyen Baş-
kan Altepe, 187 dönüm alan içerisindeki 
proje kapsamında giriş takı ve meydan 
düzenlemesi, uzman atölyesi, çocuk kazı 

evi binası ile kazıdan çıkarılan buluntu-
ların saklanacağı depo yapılarının inşa 
edildiğini söyledi.

Kazı alanlarının daha yüksek bir kottan 
algılanabilmesi için gözetleme kulesinin 
de yapıldığını söyleyen Başkan Altepe, 
“Tarih öncesi yaşam biçiminin daha iyi 
anlaşılması amacıyla projede Neolotik 
Köy ve Kalkolitik Köy canlandırmaları ile 
geleneksel mimarlık örneklerinin aslına 
uygun bir şekilde yeniden inşa edildiği 
Kızılelma köyünün kopyası oluşturuldu. 
Böylece tarih öncesi bir yerleşimin nasıl 
olduğu gösterilirken, yakın çevredeki et-
noğrafik malzeme de korunup saklanmış 
olacak. Bu zaman dilimlerini birbirine 
bağlayan bir tünelle zamanda yolculuk 

Arkeopark ziyarete açıldı

Bursa’nın Akçalar Aktopraklık Mevkii’nde 2004 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Prehistorya Anabilim Dalı tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmalarının sonunda, bölge 
Açık Hava Müzesi olarak ziyarete açıldı.
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yaparak alanı gezmek mümkün olacak. 
Alanın ortasında yer alan dere üzerinde 
de farklı zaman dilimlerine sıçramaların 
yapılacağı köprüler yer alıyor. Ayrıca 
geleneksel köy içerisinde pekmezlik, 
zeytinyağı işliği, değirmen ve köy haya-
tını yansıtacak işlevlere sahip yapıların 
oluşturulması da planlanıyor. Şu anda 
devam eden müze binası da Mart ayında 
bitecek” dedi.

Proje yöneticisi ve kazı başkanı Doç. Dr. 
Necmi Karul da kazı çalışmalarında 12 yılı 
geride bıraktıklarını söyleyerek, “Önce-
likle kurtarma kazısı olarak başlayan ça-
lışmaların ardından ortaya çıkan bulgular, 
Bursa’nın 8500 yıllık tarihine ışık tuttu. 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Prehistorya Anabilim Dalı, Aktopraklık 
Höyük Kazı Başkanlığı tarafından 2004 
yılından bu yana arkeolojik kazı, değer-
lendirme ve çevre araştırmalarının yapıl-
dığı alanda uzun bir süre ilgiyle yürütülen 
bilimsel çalışmalar, yerini 7 yıl önce fark-
lı bir işbirliğine bıraktı. Bursa’nın geç-
mişine ilişkin bu araştırmaların toplumla 
bütünleştirilmesinin önemi konusundaki 
farkındalık, çalışmaların desteklenmesi 
gerektiğini gösterdi. Bu noktada Bursa 
Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 

devam eden çalışmaların ardından bura-
da yıl boyu gezilebilen bir düzen oluş-
turuldu. Arkeolojik alan bir düzenleme 
çalışmasıyla birlikte merkezinde eğitimin 
olduğu bir niteliğe kavuşacak biçimde 
düzenlendi” diye konuştu.

Bursa ‘Bıçakçılık 
Müzesi’ne kavuşacak
Bursa’nın en önemli el sanatlarından biri 
olan bıçakçılığın yaşatılması amacıyla 
kente bıçakçılıkla ilgili hem müze, hem de 
satış yerinin olacağı bir merkez kazan-
dırmaya hazırlanan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bu amaçla tarihi bir binayı 
restore ediyor.

Bursa’nın merkezinde tarihi Valilik 
binasının üst tarafındaki Hacılar Mahalle-
si’nde Hacılar Camii’nin doğusunda kalan 
ve yaklaşık 400 yıllık tarihe sahip olan 
Bursa’nın en eski evlerinin bu amaçla 

restore edildiğini söyleyen Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
‘Bıçakçılık Müzesi’nin bıçakçılık sanatının 
yaşatılması ve tanıtımı açısından Bursa’ya 
büyük katkı sağlayacağını söyledi. 

Tarihi konağın inşaatında incelemelerde 
bulunan Altepe, “Şehrin tam merkezinde-
ki bu güzel mekan restorasyonun tamam-
lanmasının ardından Bursa’nın somut 
olmayan mirasının en önemli özellikle-
rinden biri olan bıçakçılık sanatını burada 
yaşatacak” diye konuştu.

Başkan Altepe, Bursa’ya kazandırılması 
planlanan 8 müzeden biri olan eserin 
önemine değinerek, “Bıçakçılık Müzesi, 
bıçakçılık sanatının yaşatılması ve tanıtımı 
açısından da kente büyük katkı sağlaya-
cak. Bursa’nın kültürel anlamda önemli 
bir zenginliği olan güzel bir merkezi daha 
kente kazandırmanın sevincini yaşıyoruz” 
dedi.
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Hisar ya da tarihi kale içi olarak bilinen 
bölgede, Mollagürani Mahallesi Dolaplı 
Sokak’ta kazı çalışmaları devam Hisar 
Arkeopark sahasında incelemelerde 
bulunan Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, Arkepork projesinin 
Bursa’nın tarihi geçmişini gün yüzüne 
çıkartıp gözler önüne serecek çok önemli 
bir çalışma olduğunu söyledi. Yürütülen 
kazı çalışmalarında Osmanlı, Bizans 
ve Roma dönemlerine ait çok önemli 
bulgulara ulaşıldığındı ifade eden Başkan 

Dündar, “Büyük bir titizlikle yürütülen 
çalışmalar sonunda, belki de kentimizin 
bilinen tarihinin çok daha öncesine ini-
lerek, tarih belleğimizi yeniden oluştura-
cağız. Şu anda, Osmanlı, Bizans ve Roma 
dönemini kapsayan bulgular ışığında 
araştırma ve kazı çalışmaları devam 
ediyor” diye konuştu.

Hisar Arkeopark proje çalışmalarının 
yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanı kap-

sadığını, bölgede kamulaştırma işlemle-
rinin yüzde 80 oranında tamamlandığını 
ifade eden Başkan Dündar, “Kamulaştır-
ma çalışmalarının tamamlandığı alanlarda 
kazı çalışmalarımız devam ediyor. Hisar 
mahallesinin bulunduğu bölgenin tama-
mı, aslında bu proje çerçevesinde bizim 
çalışma alanımızı oluşturuyor diyebili-
rim” şeklinde konuştu. Yürütülen kazı 

çalışmalarında her gün yeni bir bulguya 
rastlandığını dile getiren Başkan Dün-
dar, “Son olarak, Roma dönemine ait 
tuğla zemin, kazı ekiplerimiz tarafından 
gün yüzüne çıkartıldı. Önemli bir yapı 
parçasına ait olduğu tahmin ediliyor. Bir 
hamamın mı yoksa bir çarşının parçası 
mı bilinilmiyor. Tuğla zeminin mahiyeti, 
daha sonra yapılacak çalışmalarla netlik 
kazacak” dedi.

Ortaya çıkartılan kalıntı ve bulguların, 
çalışmaları daha da heyecanlı hale getir-
diğini söyleyen Başkan Dündar, “Araştır-
macılar açısından da yeni verilerin ortaya 
çıkması, Bursa’nın tarihi geçmişine yeni 
verilerin eklenmesi manasına geliyor. Hi-
sar Arkeopark, Bursa’nın tarih belleğinin 
yeniden oluşturulmasına öncülük edecek. 
Dolayısıyla bu yönüyle bakıldığında çok 
önemli, verimli bir çalışma” diye konuştu.  

Hisar Arkeopark 
heyecan yaratıyor
Bursa-Osmangazi Belediye’sinin Bursa’ya kazandıracağı vizyon projelerden biri olan Hisar 
Arkeopark alanında yürütülen kazı çalışmaları gün yüzüne çıkan yeni bulgularla heyecan yaratıyor.
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Kamberler Parkı’nın yanında toplam 4 bin 
300 metrekare alan üzerine inşa edile-
cek olan “Panorama 1326 Bursa” Tarih 
Müzesi’nin temel atma törenine protoko-
lün ve vatandaşların ilgisi büyük oldu. 

Törende konuşan Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, “Panorama 
1326 Bursa Tarih Müzesi, fetih günü ve o 
dönemin yaşayışı ile birlikte, Osmanlı’nın 
insan odaklı yönetim anlayışını, dönemin 
düşünür ve ilim adamlarının felsefeleri-
nin de yansıtılacağı, maddi mirasımızın 
yanı sıra manevi mirasımızı da gelecek 
nesillere taşıyacak önemli bir yatırım” 
dedi.

Panorama 1326 Bursa Tarih Müzesi 
için, yaklaşık 5 yıl süren titiz bir çalışma 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan 
Dündar, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Prof. 
Dr. Metin Sözen gibi önemli isimlerin da-
nışmanlığında, üniversiteden akademis-

yenlerimiz, sanatçılarımız ve tarihçileri-
miz ile birlikte, Bursa’nın fethini anlatan 
her ayrıntıyı titizlikle inceledik. Panora-
mik müze 360 derece dairesel döndüğü 
için referans noktası olarak Saltanat 
Kapı’yı belirledik. Fethi gerçekleştiren 
Orhan Bey’in fetih anındaki durumunu 
da, panoramik müzede ayrıntılı olarak 
tasvir edeceğiz. Bursa’nın varoluşunun 
simgesi olan değerler de panoramik 
müzede manevi anlamlarına uygun olarak 
kullanılacak” diye konuştu.   

Panorama Bursa 1326 Fetih Müzesi 
hakkında ayrıntı bir şekilde bilgi veren 
Başkan Dündar,  “Panoramik müze ile 
aslında Osmanlı’nın iki yönünü gün yüzü-
ne taşıyoruz. Bursa’nın nasıl fethedildiği, 
nasıl bir mirasa sahip olduğumuzun ya-
nında, Osmanlı’nın sahip olduğu manevi 
güç ve adaleti de tüm dünyaya anlatmış 
olacağız. İnsanı önemseyen, yücelten 
‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ mantığı ile 
yönetilen Osmanlı Devleti’nin bu hassasi-
yetini biz de müzemizde vurgulayacağız. 
Manevi mirası ayakta tutan Şeyh Edebali, 
Emir Sultan, Geyikli Baba, Somuncu 
Baba gibi şahsiyetlerin sözleri, felsefe-
leri ve öğütleri müzemizde yer alacak. 
Bu öğretilerle süslenmiş müzeyi gezen 
ziyaretçilerimiz, Osmanlı’nın kuruluş 
felsefesine de vakıf olacak” diye konuştu. 

Başkan Dündar, bu projenin klasik müze 
anlayışına da farklı bir yorum kazandıra-
cağını dile getirerek şunları ekledi: “Fetih 
gününün üç boyutlu olarak yansıtıldığı 
canlandırma salonunun yanı sıra, sergi 
salonları, toplantı salonları, kafeterya ve 
idari bölümlerin yer alacağı Panorama 
Bursa 1326, çevre dostu bina formun-
da inşa edilecek. Enerji ve çevre dostu 
tasarım özelliği ile uluslar arası LEED 
sertifikası (yeşil bina sertifikasyonu)  
alabilecek teknik donanıma da sahip ola-
cak. Panoramik Müze için 4 yılda 2 bin 
500 metrekare alan kamulaştırdık. Mayıs 
2015’te ihalesi yapılan müzenin, 2,5 yıl 
içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi 
planlandı. İhale bedeli 20 milyon 912 bin 
TL olan müze için sanatsal çalışmaları 
ve kamulaştırma ile birlikte toplam 35 
Milyon TL kaynak kullanılacak.”

Bursa’nın tarihi 
yeniden canlanıyor
Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın fethi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş hikayesinin 
destansı bir şekilde anlatıldığı, Panorama 1326 Bursa Tarih Müzesi’nin temellerini attı. 
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“Odryses’ten Nilüfer’e”

Gölyazı’ya yel değirmeni

Nilüfer Belediyesi “Odryses’ten Nilüfer’e 
Uluslararası Nilüfer Sempozyumu”na ev 
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.  Kasım 
ayında düzenlenecek sempozyumda 
akademik anlayış çerçevesinde Nilüfer’in 
tarihsel, toplumsal, kültürel, arkeolojik, 

coğrafi ve çevresel boyut-
ları ele alınacak.

Nilüfer Belediyesi, 8 bin 
500 yıllık bir geçmişe sa-
hip olan Nilüfer’in tarihsel 
sürecinin ele alınacağı bir 
sempozyum düzenliyor. 
13-15 Kasım 2015 tari-
hinde düzenlenecek olan  
“Odryses’ten Nilüfer’e 
Uluslararası Nilüfer 
Sempozyumu” ile hem 

Nilüfer’in tanıtımına katkı sağlanacak 
hem de ilçenin turizme kazandırılmasın-
da güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek. 

Nilüfer Belediyesi,  akademisyen ve 
araştırmacıların geniş katılımıyla ger-
çekleştirmeyi planladığı sempozyum ile 
Nilüfer’in antik dönemlerden bu yana 
yaşadığı tarihi, toplumsal ve sosyal de-
ğişimi ile gelişimine ilişkin hazırlanacak 
bildirilerle, ilçenin sahip olduğu tarihi 
değerlerin, doğal güzelliklerin ve turizm 
potansiyelinin irdelenmesini amaçlıyor. 

Ayrıca gelişen sanayi ile birlikte hızlı 
nüfus artışı ve benzer etkenlerin yarat-
tığı olumsuzluklar karşısında bozulan 
ekolojik dengenin kent ve kentli yaşamı 
lehine nasıl çevrilebileceği konularında 
hazırlanacak bilimsel çalışmalar da bildiri 

konuları arasında yer alacak.

Akademik bir anlayış ile Nilüfer’in her 
türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, arkeo-
lojik, coğrafi ve çevresel boyutlarıyla ele 
alınacağı sempozyum yurt içi ve dışından 
konuyla ilgili akademisyen ve araştırma-
cıların katılımına açık olacak. 

Katılımcılar “Tarihsel Süreçte Nilüfer”, 
Nilüfer’de Halk Kültürü” “Ekonomi ve 
Turizm”, “Demografik ve Sosyal Yapı” ve 
“Kentselleşme Sorunsalları” başlıkları 
altında bildiriler sunacak. 

Nilüfer Belediyesi,  Gölyazı’da kaderine 
terk edilmiş halde bırakılan, günümüzde 
örneklerine az rastlanan yel değirmenini 
restore ettirerek mahalleye kazandırdı. 

Bursa’nın en zengin antik yerleşim yer-
lerinden biri olan Gölyazı’da bulunan ve 
uzun süredir atıl halde kalan yel değir-
meni Nilüfer Belediyesi’nin çalışmasıyla 
yeniden canlandı.  Nilüfer Belediyesi, yıl-

lar içinde yoğun bir bitki örtüsüyle kapla-
nan ve yan tarafta bulunan okulun kömür 
deposu olarak kullanılan, çatısı betonla 
kapatılan, yapılan müdahalelerle aslından 
neredeyse tümüyle uzaklaştırılmış olan 
yeldeğirmenini eski haline kavuşturmak 
için restorasyon gerçekleştirdi. 

Türkiye’de örneklerine az rastlanan, 
Bursa ve çevresinde de bilinen çalışan 
örneği bulunmayan yeldeğirmeninin 
tekrar hayat bulması için, Türkiye’deki 
2 yel değirmeni ustasından biri olan ve 
Samsun’da yaşayan Orhan Sanaroğlu ile 
çalışma başlatıldı. 

Usta Sanaroğlu, yel değirmeninin ahşap 
kısımları için çalışmalarını Samsun’da 
başlatılırken, bu süre içinde yapı sonra-
dan yapılan müdahalelerden arındırıldı, 
bozulan ve yok olan bölümleri aslına uy-
gun olarak onarıldı, iyileştirmeler yapıldı. 

Yel değirmeni ustası Orhan Sanaroğlu,  
Samsun’da hazırladığı ahşap kısımları 
Gölyazı’ya getirerek monte etti. Ve ortaya 
aslına uygun yel değirmeni çıktı. İşleye-
bilecek hale getirilen değirmen,  çevre-
sinde yapılacak düzenlemelerin ardından 
açılacak. 
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Nilüfer’de Biber Festivali

Tahtalı’da bir ilk

Yaz dönemi pek çok festivale imza atan 
Nilüfer Belediyesi 3. Ürünlü Biber Festi-
vali’ni geniş katılımla gerçekleştirdi. En 
iyi biber yetiştiricilerinin seçildiği festi-
valde yemek yarışmasına katılan biberle 
yapılan çok farklı yemekler de büyük 
ilgi topladı. 11 kişinin katıldığı yarışmada 
jürinin en çok dikkatini çeken ise biberli 
tatlılar oldu. Biberli Sütlaç ve Acılı Kır-
mızı Biber Tatlısı’nın da yer aldığı yemek 
yarışmasında sivri biberli bahar kebabıy-
la Rabia Beki birinci olurken, acılı biber 
tatlısıyla farklı bir lezzeti jürinin beğeni-
sine sunan Zeynep Çakır ikinci, kaymaklı 

domata biberi dolma ile yarışmaya katılan 
Nazmiye Kızmaz da üçüncü oldu. 

Ürünlü’de en iyi biber yetiştirenler de 
festivalde ödüllendirildi. Jüri üyeleri 
tarafından bir hafta boyunca tarlalarda 
yapılan incelemede verim, kalite, çevre 
düzeni, hastalık ve zararlı durumuna göre 
değerlendirme yapıldı. Değerlendirme 
sonucunda biber üreticisi Fikri Atan bi-
rinci olurken Şerife Çakır ikinci, Rüstem 
Dinç de üçüncü olmaya hak kazandı. 

3. Ürünlü Biber Şenliği’nde 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey CHP Bursa 
Milletvekili Lale Karabıyık 
ile birlikte kazananlara 
ödüllerini verirken birbi-
rinden lezzetli yemeklere puan ver-
mekte zorlandıklarını kaydetti. Bozbey 
bölgede üretimi arttırmak için yeni 
projeleri de hayata geçirdiklerinin altını 
çizdi. Bozbey, “Kentlileri ve okul çocuk-
larını toprak ve tohumla buluşturmak ve 
küçük parseller içinde üretim yapmaları-
nı sağlamak üzere yepyeni bir proje ge-
liştirdik. Nilüfer Belediyesi olarak, Küçük 
Ölçekli Kent Bostanları Projesini çok kısa 
bir sonra Ürünlü’de hayata geçireceğiz” 
dedi.  Festival  kapsamında ünlü sanatçı 
İzel de sevenleriyle bir araya geldi. 

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilk 
kez Tahtalı’da düzenlenen 1. Şeftali Festi-
vali renkli görüntülere sahne oldu. Kentte 
yetişen tarımsal ürünleri tanımak ama-
cıyla çalışmalar yapan Nilüfer Belediyesi, 
enginar, biber ve incirden sonra Tahtalı 
şeftalisinin de adını tüm dünyaya duyur-

mak için festival düzenledi.  Nilüfer’de 
2000 dönümlük alanda üretilen şefta-
linin üçte birinden fazlasının yetiştiği 
Tahtalı’da düzenlenen festivalde 
‘İyi Tarım ve Şeftalinin Hikayesi’ 
paneli de yapıldı. 

Festival kapsamında yapılan 
“En İyi Şeftali” Yarışmasında 
üreticilerden İbrahim Oktay 
birinci, İsmail Işık ikinci, 
İsmail İlgi de üçüncü 
oldu.  “Şeftalili Lezzetler 
Yarışması”nda da kadın-
lar hünerlerini sergiledi. 

Şeftali ile yapılan yemeklerin ve tat-
lıların yer aldığı yarışmada Rahşan 

Başaran “Fırında kuzu haşlama” 
ile birinci olurken, Özlem 
Dolan “Şeftalili Pasta” ile 
ikinci, Nuran Yıldız da “Şeftali 
Tatlısı” ile üçüncü olarak para 
ödülü aldı.  Büyük ilgi gören 
festivalde ünlü sanatçı İlhan 
Şeşen de konser verdi. 
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Haberler               

Cumalıkızık projesine onay çıktı

Artvin’de ‘Erguvan’ fırtınası

Bursa Yıldırım Belediye’si Cumalıkızık’ı 
kültür turizminin merkezi yapmak için 
kolları sıvadı. ‘Yeni Yıldırım’ı turizm 
merkezi haline getirmek için projeler 
üreten Başkan İsmail Hakkı Edebali, dün-
ya mirası Cumalıkızık’ı yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak yeri haline getirmek için 
çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsam-
da hazırlanan ve bölgenin hem yerli hem 
yabancı turistler için önemli bir çekim 
merkezi haline gelmesini sağlayacak ve 

tarihi mirasa zarar veremeden köyün 
yeniden şekillenmesini sağlayacak olan 
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı, 
Bursa Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan yapılan 
incelemeler sonrası onaylandı. Bu onay 
sonrası UNESCO Dünya Mirası Liste-

si’ne giren Cumalıkızık’ta 7 bölge, çevre 
düzenlemesi ve mimari projeler yapılarak 
Osmanlı’nın kuruluş günlerine tanıklık 
eden tarihi dokuya zarar verilmeden eski 
kimliğine yeniden kavuşacak.

 Cumalıkızık’ın Bursa’nın en iyi kimliği 
olduğunu belirten Yıldırım Belediye Baş-
kanı İsmail Hakkı Edebali, “Şehrimizin 
gözbebeği Cumalıkızık kadim medeni-
yetimizin temellerinin atıldığı 700 yıllık 
miras. Bir yerin kimliğini belirleyen özel-
likler vardır. Bu evler de bizim kimliği-
mizdir. Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından 
onaylanan bu proje ile de Cumalıkızık ta-
rihi dokusuna zarar verilmeden yeniden 
şekillenecek” dedi. 

Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyun-
ları Topluluğu Artvin’in Arhavi ilçesinde 
düzenlen 43. Uluslararası Arhavi Kültür 
ve Sanat Festivali’nde Yıldırım’ı ve Bur-
sa’yı temsil etti.

Yaz aylarında Bosna Hersek ve Hırvatis-
tan’da katıldığı halk oyunları festivalle-
rinde herkesin büyük beğenisini toplayan 
Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunla-
rı Topluluğu Artvin’in Arhavi ilçesindeki 

festivale de renk kattı. Ankara Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi Halk Oyunları Toplulu-
ğu, İzmir-Gaziemir Folklor Eğitim Mer-
kezi, Arhavi Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü, Ukrayna, Gürcistan, Bulgaristan, 
Makedonya ve Meksika Halk Dansları 
Toplulukları’nın da katıldığı etkinlikte Er-
guvan ekibi, Bursa, Gaziantep ve Burdur 
yöresinden oyunlar sergiledi. Festivalin 
ikinci gününde Gaziantep yöresi halk 
oyunları sergileyen ekip kapanış gününde 
ise Burdur yöresi oyunları oynadı.

Erguvan ekibinin Arhavi’de gördüğü 
büyük ilgiden dolayı memnuniyetini dile 
getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail 
Hakkı Edebali “Yıldırım’da yaşayan Kara-
denizli vatandaşlarımızın sayısı azım-
sanmayacak kadar fazla. Bu festivale 

katılım gösteren ekibimiz ile Karadeniz’in 
fırtınasına Bursa’nın lodosunu katarak 
ilçemizdeki gibi kültürler arası mozaiği 
oluşturduk” dedi. 
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• Bale • Halk Dansları • Modern Dans • Klinik Pilates ve Aletli Pilates
• Oryantal ve Roman • Zumba • Türk Halk Müziği Koro ve Enstrüman
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