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Merhaba
2016 yılının ilk sayısında öncelikle herkese mutlu yıllar diliyoruz. Geleceğin tüm dünyaya 
ve özellikle ülkemize barış, huzur, refah getirmesini diliyoruz. Farklı kültürlerin bir 
araya geldiği rengârenk yapısıyla Anadolu mozaiğinin, tüm renkleri ve benzersiz kültürel 
zenginliği ile geleceğe taşınmasını diliyoruz.

Bu sayımızda; Osmanlı saraylarına Ulu-
dağ’dan buz taşıyan ve padişah fermanı ile 
aldıkları bu görevi nesilden nesile yüzyıllar-
ca yerine getiren Buzcular ailesinin günü-
müzdeki en yaşlı üyesi İsmail Buzcular ile 
söyleştik. Buzdolabının olmadığı o yıllarda 
özellikle yaz aylarında sarayın yiyecekle-
rini saklama ve içeceklerini soğutma gibi 
amaçlarla ihtiyaç duyulan buzu, o zamanki 
adıyla Keşiş Dağı’nın zirvelerinden balta-
larla kesip beygirlerle şehre indiren, sonra 
da Mudanya limanından gemilerle saraya 
ulaştıran Buzcular, yaptıkları iş nedeniyle 
bu soy ismini almışlar. Bugün 88 yaşında 
olan İsmail Buzcular ile yüzyıllarca Osmanlı 
saraylarının “buzcubaşısı” olan atalarının 
hikâyesini konuştuk…

Bir başka konumuz da Prusa Halk Oyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü’nün geçtiğimiz ay 
sahnelediği ve çok ses getiren “Barışa Son 
Mektup Çanakkale” oratoryosu oldu. Ça-
nakkale Zaferi’nin 100. Yıldönümü nedeniy-
le hazırlanan ve dansla, müzikle, drama ile 

harmanlanarak, perdeye yansıtılan görün-
tülerle de desteklenen oratoryo, Bursa’da 
ilk kez denenen bir proje olarak büyük be-
ğeni topladı.

Bu sayımızda; Ege Üniversitesi D.T.M.K. 
Türk Halk Oyunları Bölümü Öğretim Görev-
lisi Abdurrahim Karademir, “Cebken ve kısa 
dizlikli Bursa erkek giyimi Pırpıt- Kırpıt” 
başlıklı araştırmasıyla sayfalarımıza konuk 
olurken, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü Folklor Araştırmacısı Zedal Kondakçı 
da “Dağın arka yüzündeki renkler” başlık-
lı yazısıyla Keles merkez ve köylerindeki 
yatık- matara, iğne oyası, kaşıkçılık, Keles 
kadın kıyafetleri gibi son ustalar tarafından 
yürütülen el sanatlarını bizimle paylaştı.

“Son Ustalar” bölümümüzde ise ilerleyen 
yaşına rağmen halen daha semercilik ya-
pan ve Bursa merkezinde bu sanatın son 
temsilcisi olan Kemal Yarutkan konuğumuz 
oldu. Artık pek ustası kalmayan geleneksel 
el sanatlarımızdan cam süsleme sanatını 

yeni nesillere aktarabilmek için Bursa’da 
ilk kez İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
girişimi ve Kültür Bakanlığı’nın desteğiyle 
açılan ücretsiz cam süsleme eğitimi de bir 
başka konumuz oldu.

Vee yaşadıkları yeri değiştirip-dönüştürür-
ken folklorik unsurları da en güzel şekilde 
geleceğe taşıyan köy kadın dernekleri-
mizden, Aksu Köyü Kadınları Dayanışma 
Derneği bu sayımızda sayfalarımıza konuk 
oluyor. 650 yıllık bir Osmanlı köyü olmasına 
rağmen unutulmaya yüztutan Aksu Köyü’nü 
tanıtmak ve canlandırmak için var güçleriy-
le çabalayan kadınlar, diğer köy kadınlarına 
da örnek oluyor.

Her alandaki kültürel mirasımızı koruyup 
geleceğe taşıyan müzelerimizden ise To-
faş Anadolu Arabaları Müzesi’ni tanıtıyor 
ve sizleri bu çatı altında açılan “İşte Benim 
Zeki Müren” sergisine götürüyoruz.

Yeni sayılarda buluşmak dileğiyle….

Editörden 

Hülya Güven
hulya@icerikofisi.com
hulyaguven.nilufer@gmail.com
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Padişah fermanıyla Keşiş Dağı’ndaki kar ve buzun kuramsal sahibi olan Buzcular ailesinin en yaşlı üyesi 
İsmail Buzcular, elindeki fermanları evinin en güzel köşesine asarak saklamış.
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Ropörtaj       İsmail Buzcular

Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan ve 
ilk 6 padişahın mezarına da ev sahipliği yapan 
Bursa, tarih boyunca hem tarımsal üretim 
zenginliği, hem İstanbul’a yakınlığı ve denizyolu 
ulaşım olanakları nedeniyle İstanbul’un ve 
sarayın iaşesini sağlayan en önemli şehirlerden 
biri olmuştur. Saraya tahıl, sebze, meyve, et vb 
gıdalar gönderen Bursa, buzdolabının olmadığı 
o yıllarda sarayın yiyeceklerini saklama ve 
içeceklerini soğutma gibi amaçlarla saraya buz 
da temin ediyordu. 

Yaz aylarında Uludağ’ın zirvelerinden 
baltalarla kesilip özel beyaz keçelere sarılarak 
katır sırtında Mudanya iskelesine taşınan 
buzlar, oradan da buz gemileriyle saraya 
ulaştırılıyordu. Saraya buz temin etme görevi 
ise padişah fermanı ile Buzcular ailesine 

verilmişti. 21 kuşak Bursalı olan ve “erkek 
evlattan erkek evlada geçen” bu görevi 
yüzyıllarca yerine getirerek, meslekleri 
nedeniyle “Buzcular” soyadını alan ailenin 
bugün hayatta olan en yaşlı üyesi İsmail 
Buzcular. 

88 yaşında olan ve çocukluğunda Tuzpazarı’nda 
buz satarak aile mesleğine girdikten sonra, 
başka mesleklere geçse de buzculuk hikayesini 
araştırmaktan hiç vazgeçmeyen İsmail 
Buzcular, röportaj konuğumuz oldu.

Bursa’nın belki de en köklü ailesi olan 
“Buzcular”ın soyağacını çıkaran İsmail 
Buzcular ile kişisel yaşam öyküsünü ve 
kuşaktan kuşağa aktarılarak yüzyıllarca süren 
buzculuk hikayesini konuştuk…

Osmanlı’yı ferahlatan

“Buzcular”

Hülya Güven
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Ropörtaj       İsmail Buzcular

Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? 
Ben 1928 yılında Bursa’da doğdum. 
Bursa Erkek Lisesi’nden mezun oldum. 
13 yaşıma kadar okurken bir yandan da 
aile mesleği olan buzculuk işine yardım 
ettim. Benim çocukluğumda Tuzpazarı’n-
daki Okçular cami avlusunda buz ve kar 
satardık. Her gün 4-5 ton buz satardık, 
1940 senesine 
kadar bu işe 
devam ettik. 
Hayatımızdan 
çok memnunduk 
çünkü rakibimiz 
yoktu bu nedenle 
iyi para kazanı-
yorduk. 1940 yı-
lından sonra Türk 
insanı yavaş ya-
vaş buzdolabı ile 
tanışmaya başladı 
ve Bursa’da bir 
de buz fabrikası 
açıldı böylelikle 
asırlarca ekmek 
yediğimiz buzcu-
luk işi sona erdi. 
Büyüklerimizin 
elinde ne diploma ne iş ehliyeti vardı, 
böyle olunca vasıfsız işçi olarak bulduk-
ları işlerde çalıştılar, zamanla elimizde 
avucumuzda ne varsa sattık. Evimizdeki 
gramofonu bile sattık ki, en çok da ona 
üzülürüm. Ben liseyi bu şartlar altında 
bitirip askere gittim. Askerden döndü-
ğümde 2 yıl bankada çalıştım sonra teks-
til işlerine transfer oldum. Kumaş ve iplik 
ticareti yaptım, 12 yıl önce de işlerimi 
oğluma devrettim.

Bildiğimiz kadarıyla Buzcular ailesi 21 
kuşak Bursalı bir aile. Siz ailenizin soya-
ğacını çıkarmak için çalışmalar yapmış-
sınız. Ailenin kökü nereye kadar gidiyor 
siz nereye kadar ulaşabildiniz? 

Askerden dönünce Buzculuk işinin 
geçmişini ve aile şeceremi çıkarmak için 
araştırmalar yapmaya, tarih okumaya 
başladım. Buzcular ailesinin şeceresi, 
Osman Gazi’nin silah arkadaşlarından 
Abdurrahman Gazi’ye dek iniyor. Ben 
ailemin 529 senelik şeceresini çıkara-
bildim ve ulaşabildiğim her bilgiyi bir 

kitapta toplayarak 
yayınladım. Bursa 
Erkek Lisesi’nde 
okurken ailemi 
ve soyadımı bilen 
hocam Kazım 
Baykal bana 
elimde somut bir 
belge olup olma-
dığını sormuş-
tu. Ben de ona 
elimizde bulunan 
6 padişah ferma-
nını gösterdim. 
Bu fermanlar; II. 
Abdülhamit, 1. 
Mahmut, II. Mah-
mut, Abdülmecit, 
Abdülaziz ve 
Mehmet Reşat’ın 

mührünü taşıyan fermanlar, daha eskileri 
ne yazık ki bizde yok. Hocam onların 
tercümesini yaptırdı böylelikle içeriklerini 

İsmail Buzcular ve ailesi.



Ocak Şubat Mart 2016   |  PRUSA  |  9

KÜÇÜKKUYU
ULUBUZLUK

MANDIRA

DOMBAY ÇUKURU

SARIALAN

YANTEKİR 
PATİKASI

BUZCULAR 
ÇEŞMESİ

HÜNKAR 
KÖŞKÜ

MUDANYA

BÜYÜKKUYU
ULUBUZLUK

öğrendim. Fermanlarda “buzculuk size 
Murat Hüdavendigar Vakfı’ndan verilmiş-
tir ve bu hak erkek evlattan erkek evlada 
geçer ve sülalede erkek evlat kalmazsa 
o zaman hazineye intikal eder. Saraya 
haftada 30 yük buz göndereceksiniz 
ve karşılığında her sezon sonunda bir 
defa para alacaksınız. Bu hakkı kimseye 
devredemezsiniz, satamazsınız, ortak 
olamazsınız” deniliyor. Her padişah 

değiştiğinde fermanlar aşağı yukarı aynı 
içerikle yenilenmiş.

Buzcular ailesi ilk olarak buzculuk işine 
ne zaman başlamış? 
I. Murat döneminde başlamışlar. Edirne 
alındıktan sonra Mudanya’dan Edirne 
Sarayı’na buz götürdüğümüzü kitaplar 
yazar. Bursa’da yazın buza alışan padi-
şah ve yakınları oraya da buz isteyince 
gemi almaya mecbur olmuşuz. İstanbul 
alındıktan sonra da Edirne’ye Tekirdağ 
üzerinden buz taşımaya devam etmişiz. 
Yeniçeriler kar yağdığında karı toplar 
suni kuyulara teperlermiş ama çabuk 
eridiği için fazla dayanmazmış o ne-

denle buradan saraya buz taşınması 
elzemmiş. İlk önce sultan Murat 

Edirne’ye buz istemiş, sonra 
ölenlerin naaşı da eğer sa-

raya getirilecekse kokma-
sın diye buzlara konup 
öyle getirilirmiş, o ne-
denle sürekli saraylara 
buz götürülmüş I.Murat 
döneminden sonra 
her yıl, Uludağ’dan 

saraylara kar taşınır 
olmuş. Padişah 

fermanıyla 
Uludağ’ın 

Kırkpınar, 

Karapınar, Kilimlisarı, Beypınarı vb. böl-
gelerinde biriken kar ve buzların toplan-
ması hakkı atalarımıza verilirken saray 
için buz toplanan bu yerlerde hayvan 
otlatılması da yasaklanmış.

Peki buzcular hangi güzergahla dağa 
çıkıp iner ve sarayların ihtiyacını kar-
şılayacak onca buzu kaç saatte, nasıl 
taşırlarmış? 
Buzcular her sabah, Hünkar Köşkü üze-
rinden, onun hemen üzerinde bulunan 
Buzcular Çeşmesi yoluyla dağa çıkar-
lardı. Yantekir, Sarılan, Dombay Çukuru 

yoluyla zirveye doğru çıkarlardı. Önce 
Sarıalan’dan buzlar kesilir, sonra 
Dombay Çukuru’ndaki buzlar kesilir, 
sonra Mandıra’ya gelinirdi. Yazın 
en sıcak günlerinde de, zirvedeki 
Küçük ve Büyükkuyu’daki buzlar ke-
silir ve en son olarak da Gölbaşı’nın 
karları çekilirdi. Oralarda erimemiş 
karları-buzları baltayla keserlerdi. 
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Ropörtaj       İsmail Buzcular

Bu çıkış-iniş 13 saat sürer, buzlar beygir-
lerle taşınırdı. Çok zor yollardı. Çocukken 
bende buzcularla dağa çıkmıştım. Bir 
seferde 30 yük, yani 3 ton buz indiriyor-
lardı. Bursa’daki katırcıların neredeyse 
tamamı bize çalışırdı. Dağdan indirilen 
buzlar burada başka katırlara aktarılarak 
Mudanya limanına gönderilirdi. Buzların 
buradan İstanbul’a Topkapı Sarayı’na 
gönderilmesi de 5-6 saat sürüyordu. 
Buzcubaşı ailesinin Mudanya ile İstanbul 
arasında her gün çalışan süratli gemileri 
vardı.

Peki o günlere ait dedelerinizin size 
anlattığı ilginç hatıralar var mı? 
Evet buzu en fazla tüketen merkez olan 
Topkapı Sarayı’nın ihtiyacının bir kıs-
mı, Uludağ’dan bir kısmı da Gemlik’teki 
Katırlı Dağı’n-
dan karşıla-
nırmış.1768 
Eylül’ünde 
yaşanan bir 
kaçırma olayı 
yüzünden sa-
rayın buzdan 
mahrum kal-
dığı ve saray 
mutfağındaki 
yiyeceklerin 
bozulduğu anlatılır. O zamanlar eşkiyalar 
varmış, Gemlik Katırlı Dağlarında eşkiya-
lar buzcuları kaçırmış ve fidye istemişler. 
Bir de o zamanlar birçok sultan bizim 
gemilerimizle Bursa’ya gelirmiş. 31. 
Padişah Abdülmecid de 1844’de Temen-
yerindeki Hünkâr Sarayı’nın açılışına 
bizim gemimizle gelmiş. Padişahı ağır-
layan sarayın buzcubaşısı dedem Hasan 
Bey’dir. Abdülmecid’in bu gezi sırasında 
önündeki evraklara göz gezdirdikten 
sonra dedeme; “Buzcubaşım siz Gazi 
Abdurrahman’ın ahfadından geliyorsu-

nuz. Erkek evlattan erkek evlada geçen 
bir soyla tam 640 senedir yaşıyorsunuz 
hiç böyle şey olur mu? Size evliya duası 
sinmiş” dediği anlatılır.

Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Bur-
sa’daki buzculardan bahsediyor sanırım. 
Öyle değil mi? 
Evet Buzcular ailesinin Mudanya ile 
İstanbul arasında hergün çalışan sü-
ratli gemileri varmış. Yazın buz taşıyan 
gemiler kışın da başka yükler ve yolcu 
taşırlarmış. Evliya Çelebi de 1647 yılında, 
yani sekizinci kuşaktan dedemiz Hacı 
Sefer Ağa zamanında buz gemisiyle Bur-
sa’ya gelmiş ve Buzcular ailesi tarafından 
ağırlanmış. Seyahatnamesinde gemide 
fasıl olduğunu, buzcubaşının tamburcu-
sunun çok güzel sesi olduğunu ve yolun 

nasıl bittiğini 
anlayamadığını 
anlatır. Ayrıca 
Uludağ’a 
gittiğini, 
Bakacak’tan 
Bursa’yı 
seyrettiğini ve 
aynı gemiyle 
geri döndüğü-
nü anlatır.

Peki Osmanlı’dan sonra Cumhuriyet dö-
neminde Buzcular ailesi ne yapmış, nasıl 
devam etmiş bu işe? 
Cumhuriyet döneminde tabi artık saraya 
değil de ticari işletmelere buz veriliyordu. 
İstanbul’un birçok yerinde ‘karlık’ denilen 
buz depoları vardı. Bursa’da hastaneye, 
balıkçılara, kasaplara, dondurmacılara, 
şerbetçilere, muhallebicilere, limonata-
cılara, ayrancılara buz satılırmış. 1940 
yılına kadar böyle gitmiş.

Buzcular ailesinin hikâyesini araştırıp soyağacını çıkararak kitap 
haline getiren İsmail Buzcular, Bursa Erkek Lisesi’nden mezun 
olduktan sonra bankacılık ve ardından da kumaş ve iplik ticareti 
yapmış. Aynı zamanda Bursaspor’un kurucularından olan ve 17 
yıl aralıksız kulübe hizmet eden İsmail Buzcular, uzun yıllar yerel 
basında spor yazarlığı da yapmış.
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Prusa        Barışa Son Mektup Çanakkale

Barışa Son Mektup
Çanakkale

Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Türk 
milletinin bağımsızlık mücadelesinde de dönüm 
noktası olan Çanakkale Zaferi, 100. Yıldönümünde 
Bursa’da sahnelenen bir oratoryo ile anıldı. 

Bu kahramanlık destanını “Barışa Son 
Mektup Çanakkale Oratoryosu” adıyla 
sahneye taşıyan Prusa Halk Oyunları 
Gençlik ve Spor Kulübü, Merinos AKKM 
Osmangazi salonunda sergilenen orator-
yo ile büyük takdir topladı. 

Genel Sanat Yönetmenliğini Suat İnce, 
dramatizasyonu Bülent Durmaz, Müzik 
yönetmenliğini Taner Demiralp‘in yaptığı, 
“Barışa Son Mektup Çanakkale Oratoryo-
su” seyirciye; “Sancı”, “Yakarış”, “Göz-
yaşı”, “İsyan”, “Çığlık”, “Varoluş”, “Sabır”, 
“Kıvılcım”, “Son Mektup” başlıkları altında 
Çanakkale destanını anlattı. 
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Dansla, müzikle, drama ile harmanlanan 
ve ayrıca perdeye yansıtılan görüntü-
lerle de desteklenen oratoryoda, Türk 
halk danslarınn yanısıra savaşa katılan 
ülkelerden Yeni Zelanda’nın savaş dansı 
olarak bilinen Haka dansı, Hint dansı ve 
İrlanda step dansına da yer verildi.

Prusa’nın yanı sıra İnegöl Belediyesi 
Halk Dansları Topluluğu, Gürsu Beledi-
yesi Halk Dansları topluluğu, Evita Dans 
ve Sanat Merkezi dansçıları ve Ankara 
Sanat Merkezi üyelerinin de  görev aldığı 
oratoryoda; toplam 150 dansçı ve 20 
drama sanatçısı sahneye çıktı. 

Savaş sürecine dair canlandırmaların 
yapıldığı ve ayrıca ünlü sanatçı Hüseyin 
Turan, Sümer Ezgü, Taner Demiralp ve 
Meliha Güneş’in seslendirdiği türkülerle 
renklenen etkinlik, kostüm zenginliği ile 
de beğeni topladı. 

Bursalıların büyük ilgi gösterdiği gece-
ye ünlü sanatçı Hüseyin Turan, Meliha 
Güneş ve aynı zamanda projenin müzik 
yönetmenliğini yapan Taner Demiralp de 
katıldı. 
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Prusa        Barışa Son Mektup Çanakkale
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Barış vurgusunun yapıldığı oratoryo, Mustafa 
Kemal Atatürk’ün 1934 yılında Anzak annelerine 
hitaben yazdığı mektup ile sona erdi. Mektubu 
Atatürk’e benzerliğiyle tanınan ve etkinlikte de 
Atatürk’ü canlandıran Nejdet Bardak okudu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla organize 
edilen etkinliğin sonunda projenin genel sanat 
yönetmeni Suat İnce, müzik yönetmeni Taner 
Demiralp ve emeği geçen herkese teşekkür eden 
Prusa Sanat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ay-
demir, bundan sonraki hedeflerinin projeyi daha 
da geliştirerek diğer kentlerde ve hatta yurtdışın-
da da seyirci ile buluşturmak olduğunu söyledi.

Sonuçları yıllar sonra bile hayranlık uyandıran bu 
savaşta Türk askerinin kahramanlığını anlatırken 
savaş sürecini hem acıları, hem zafer sevinci, 
hem de insani değerleriyle seyirciye hissettiren 
etkinliğin ardından izleyicilere, Çanakkale sava-
şında askerlerin yemeği olarak bilinen buğday 
çorbası ile kuru ekmek ikram edildi.
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Konuk Yazar      

Kültürel bilimsel ve 
sanatsal açıdan tartım
Gerek oyunda ve dansta, gerekse sanatta 
hayatın yeniden üretimi, yeniden yaşan-
ması toplum bilimi açısından önemlidir. 
İnsanlar sanat eserlerinde hayatlarını 
yeniden yaşarken toplumsal yaşayış için 
kendilerini hazırlarlar, yetiştirir ve ona 
uyarlar. Toplumsal yaşamın yarattığı kültür 
insanın duygu ve düşüncelerinin oluş-
masında mutlak bir katkı sağlar. İnsanın 
temel duyguları olan haz (sevgi, aşk, neşe, 
sevinç, umut vb.), elem (acı, keder, kin, 
nefret vb.) ve yüksek duygularımız (Allah 
sevgisi, vatan sevgisi, bayrak sevgisi, 
millet sevgisi) toplumsal yaşayışımızda 
edindiğimiz kültürle beslenir, şekillenir ve 
yaşam biçimimizi belirler. Duygu ve dü-
şünce dünyamızın oluşması gelişmesi ve 
olumlu açıdan devamlılığının sağlanması 
için sanatın önemi de büyüktür. Duygu ve 
düşüncelerimizin sesle ifade edilmesiyle 
müzik, hareketle ifade edilmesiyle de dans 
ortaya çıkmaktadır.

Müzik bir bilim olduğu kadar aynı zaman-
da da bir sanattır.

Müziği oluşturacak sesin müzik sayılabil-
mesi için şu dört temel özelliğinin olması 
gerekmektedir:

1. Süresi (tartım)

2. Yüksekliği (frekansı)

3. Şiddeti (gürlük)

4. Tınısı (rengi)

Sesi oluşturan neden, titreşimdir. Frekans 
veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman 
(tipik olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, 
kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, İnsan 
kulağı, frekansları 20 ile 20.000 titreşim 
arasında olan sesleri duyabilir.

Tartım Türk Dil Kurumunun düzenlediği 
sözlükte şöyle tanımlanmaktadır.

• Tartım a. müz. Dizem.

• Tartım İng. rhythm 

Belirli bir ses dizisinin belirli bir düzen 
içindeki ölçüsü. Genel anlamı içinde tar-
tım, sürekliliği gösteren bir ölçüdür. 
Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983

Sinema-Bir filmde varlıkların, alıcının 
deviniminden, çekimlerin birbirini izleme-
sinden, anlatımın gerilim ve gevşeme nok-
talarının düzenlenişinden doğan yavaşlık, 
hızlılık, durgunluk, gerginlik, bekleme 
duygusunun yarattığı sonuç.

Suat İnce
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Sesin Yüksekliği (Frekansı) :Tiz sesi, pes 
sesten ayıran özelliğe sesin yüksekliği 
denir. Ses yüksekliği, ses kaynağının 
titreşme hızına bağlıdır. Ses kaynakları

hızlı titreştiği zaman sesin yüksekliği artar 
ve ses tiz çıkar. Ses kaynakları yavaş 
titreştiği zaman sesin yüksekliği azalır ve 
ses pes çıkar. Ses kaynağının 1 saniyedeki 
salınım (titreşim) sayısına frekans denir. 
Frekans birimi hertz’dir ve Hz ile göste-
rilir.

Kişilerin konuşurken baskın frekansı-
nı ölçme imkânınız olursa, o frekansın 
üstündeki vereceğiniz bir frekansla onları 
etkileme ve davranış biçimlerini değiştire-
bilme şansına sahip olabilirsiniz.

Sesin Şiddeti (Gürlük): Sesin zayıf veya 
gür olmasına sesin şiddeti denir. Sesin 
şiddet birimi Desibel’dir (Db). Ölçen alete 
de desibel metre denir. . 0 – 60 (Db.) 
arasındaki sesler insan kulağını rahatsız 
etmez.

Tını: Sesin rengini ifade eden bir terimdir. 
Bir cismin titreşiminden çıkan sesi, başka 
nitelikteki bir cismin aynı yükseklikte 
çıkan sesinden ayırt ettiren özellik. Türlü 
müzik araçlarının verdiği sesleri birbirin-
den ayırt etmeyi sağlayan ses özelliği.

Tartım, ritmolojinin (ritim bilim) ve 
dolayısıyla müzik bilimi ve sanatının ana 
konularından birisidir. Bu kavram, belli 
bir kültür ve sosyal yapıya sahip olan 
insanların, günlük yaşamındaki davranış-
lar sonucunda ortaya çıkmasına rağmen 

toplum tarafından ne olduğu ve önemi pek 
bilinmemektedir.

Tartım, insanların ruh ve beden sağlığı 
açısından önemli olduğu için bilinmesi 
gereken bir kavramdır. Tartım insanın var 
oluşuyla yaşıttır. Anne rahminde iken an-
nenin düzenli kalp atışları ile hissedilmeye 
başlar. Doğumla doğadaki mevcut olan 
düzenli ve düzensiz tartımlarla yaşamın 
içine girer. Yaşam boyu insanları etkiler 
ve davranışlarını değiştirebilir.

Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Güzel 
Sanatlar Enstitüsü Müzikoloji Departma-
nı’nda 1980 yılında sayın Cemil Demirsi-
pahi nezaretinde yaptığımız 200 öğrenci 
üzerindeki deneme çalışmasında, 100 
öğrenciye  (ritmoloji)  eğitimi verilerek, 4 
dans öğretilmişti.  Diğer 100 öğrenciye de 
geleneksel çalışma tekniği ile öğretilmişti. 
Tartım eğitimi alan öğrenciler 5 derste 
dansları öğrenip sahnelemeyi gerçek-
leştirirken, geleneksel tarzda öğrenen 
öğrenciler ise bir dansı bile öğrenmeyi 
başaramamışlardı. 

Bu sonuç o günden itibaren oyunun ve 
dansın öğrenilmesi ve öğretilmesinde 
tartımın ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymuştu.1981 yılından itibaren Gençlik ve 
Spor Bakanlığı seçici kurul üyesi yetiş-
tirme kursları ile usta öğretici yetiştirme 
kurslarında kursiyerlere öğretilmek sure-
tiyle de  bir metot oluşturulmuştur.

Prusa Sanat bu metodu bu yıl uygulamaya 
başlamıştır.

Bu metot oyun ve dans öğrenecek ve 
öğreteceklere;

1. Tartımsal hususlarda bilgi edinmek, 
bedene intikal ettirerek çok kısa sü-
rede dans öğrenmek ve öğretmek ve 
davranışları olumlu anlamda değiştir-
mek yetisi.

2. Enerjiyi ve sesi doğru kullanma 
becerisi.

3. Algılama ve kavrama yeteneğini 
geliştirme

4. Zamanlamayı doğru yapma ve konuya 
odaklanma yetisini artırmak.

5. Sözcükleri doğru kullanma prozodinin 
doru kullanılmasının önemini kavra-
mak.

6. İnsan bedeninde ve ruhunda olumlu 
değişiklikler yapmak gibi faydalar 
sağlayacaktır.

Ayrıca oyun ve dans alanında çalışma 
yapanlar, kendilerine öğretilen ve bundan 
sonra öğretilecek tartım kalıpları ile bütün 
dansları daha kolay öğrenecek ve öğre-
tebileceklerdir. Bunun en güzel örneğini, 
Barışa Son Mektup-Çanakkale orator-
yosunun çalışma aşamasında drama ve 
dans çalışmalarına yeni katılan arkadaş-
larımız yaşamışlardır. 2016 yılında oyun 
ve danslarda tartım adı altında seminerler 
düzenlenecektir. Bu seminerlere kurumu-
muz dışındaki ilgililer de katılabilecektir. 
Sağlıklı mutlu ve barış dolu bir yıl yaşan-
ması dileğiyle.
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Pırpıt giyimi. 
A.Karademir Kostüm 
Koleksiyonundan.
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Konuk Yazar      

Cebken ve kısa dizlikli 
Bursa erkek giyimi

“Pırpıt-Kırpıt”

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

Pek çok yazılı kaynaktan Türk giyim 
kuşamının batı dünyasının ilgisini 
çektiğini, bununla birlikte yüzyıllar 
süren zaman diliminde bu giysilerden 
alıntılar yaparak, bunları kendilerine mâl 
ettiklerini öğreniyoruz.

Buna karşın batılı değerlerin, özellikle 
son yıllarda giyim alanında geleneksel 
değerlerimizin hızla yok olmasının 
önünü açtığı da bir gerçektir. Şüphesiz 
bu süreçte çağdaşlaşmanın batılılaşma 
olarak algılanmasının rolü büyüktür.

“Türk giyim tarihine bakıldığında 
XIX. yüzyıldan itibaren Avrupa giyim 
kuşamının etkisi görülmeye başlanmış, 
1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıyla birlikte Yüce Atatürk’ün 
önderliğinde 1925- 1934 yılları arasında 
“kıyafet inkılâbı” yapılmıştır. Önce 1925 
yılı sonlarında erkeklerin şapka giymesi 
kabul edilmiş, ceket, pantolon, kravat 
benimsenmiş, Türk kadınları ise bir kanun 
çıkarılmasına gerek görülmeden çarşaf 
ve peçeyi bırakarak çağdaş modern kadın 

giyimine geçmişlerdir.”1

Aslında geleneksel giyim “geleneksel 
kültürümüzün“ bir parçasıdır. 
Cumhuriyetle birlikte özellikle kent 
merkezlerinde benimsenen modern 
yaşam biçimi, geleneksel giysi kültür 
özelliğinin hızla yok olması da bir bakıma 
doğal sonuçtur. Ancak kültürel değişim 
ve gelişmede temel olan, aslının “nasıl” 
olduğunun bilinmesi kadar “neden” böyle 
olduğudur.

“Günümüzde, basın yayın organlarında 
“bindallı” giysili bir fotoğraf altlığına “Türk 
Kıyafeti” ya da “Türk modası yeniden 
doğdu” başlıklarının yanı sıra, “üçetek ve 
şalvar için de Anadolu köylü kadını” gibi 
yazılarla ya da tanımlarla bazı oturmamış 
kavramları yazmak gibi tavırların, 
geleneksel kültürümüzü yeterince 
bilmemekten ya da değer bilmezlikten 
ileri geldiği ortadadır. Bu yanlış ve 

1  Mehmet Özel, FOLKLORİK TÜRK KIYAFETLERİ, Türkiye 
Güzel Sanatları Geliştirme Vakfı Yayınları:1, Ünal Ofset, 
Ankara, 1992, S. 11.

eksik anlatımın ve tanımlamaların 
geleneksel kültürümüzün “maddi ve 
manevi” yanlarıyla bir bütün olarak ele 
alınmamasından ve bunun sonucu da 
yeterli bilgi edinememekten ileri geldiği bir 
gerçektir.”2

“Gelenekler; görenek, adet, moda ve 
töreler denilen kavramlardır. Moda 
üretim biçimlerinde, üretimi tüketime 
dönüştürmedir. Moda adetleri oluşturarak, 
alışkanlıkları yaratır. Adetler ise yapıla 
geldiği gibi, ola geldiği gibi kullanma 
ve davranmalardır. Adetler devamlılık 
kazanarak, değişmezlik kazanmışsa 
geleneğe dönüşmüştür. Gelenekler ancak 
çok güçlü kültürlerle ve uzun sürede 
değişimlere uğrayabilirler.”3

Türkiye’ de geleneksel giysi kültürü 
kendi sınırları ve kendi ağırlığı içinde bir 

2  Ayten Sürür, Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri, Ak Yayınları, 
Türk Süsleme Sanatları Serisi: 7, Apa Ofset Basımevi, 
İstanbul, 1983, S. 5.

3  A. Rıza Balaman, Karşılaştırmalı Kültürler, EÜSBF 
Dersleri, İzmir, 1980.
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olgudur ve bir yaşam biçimi oluşturur. Bu 
anlamda Cumhuriyetin temel değerleriyle 
örtüşmese de giysi kültürümüzün ana 
yapısı içerisinde ilgi çekici giysi kültürü 
çevreleri olarak değerlendirebileceğimiz 
alanların oluştuğunu görürüz. Bu 
alanlardan biride Uludağ Türkmen ve 
Yörük giysi çevresidir. Türkiye içinde 
önemli geleneksel giysi çevrelerinden 
biridir.

Bilindiği gibi 9. yüzyıldan itibaren 
Anadolu’ya göç eden Oğuz Boylarına 
TÜRKMEN, bunlardan Batı Anadolu’da 
yaşayanlarına YÖRÜK denmektedir. 
Yörük; göçebe, dağlı, çok ve çabuk 

yürüyen iyi yol alan, eskiden yeniçeriye 
katılan yaya asker; Anadolu ve Rumeli’de 
hayvancılıkla uğraşan göçebe Oğuz 
boylarıdır… Yörük kelimesinin, Türkçe 
yürümek, fiilinden türediği söylenir. Yazın 
yayla, kışın kışlakta hayvancılıkla uğraşan 
konargöçer halka, verilen ad olduğu 
söylenmiştir.  Yörük, Anadolu ağızlarında 
ise cesur, çabuk anlamında kullanılır. 
Bazılarına göre Yörük kelimesinin etnik 
özelliği yoktur. Dolayısıyla Oğuzlar, 
Türkmenler ve Yörükler hepsi aynı 
boydan gelen ve göçebe hayatı yaşayan 
aynı köklü topluluğun değişik zamanlarda 
ve yerlerde aldığı adlardır.4 Önceleri 
konargöçer bir yaşam sürdüren bu kültür 
grubunun daha sonra (17 yy.dan itibaren) 
yerleşik düzene geçtiği bilinmektedir. 
Bu yüzden de konargöçer yaşam 
biçiminde sıkı sıkıya bağlı oldukları giysi 
geleneğini yerleşik düzende de sürdürüp 
günümüze kadar güncelleyerek devam 
ettirmişlerdir.

Bursa Uludağ Türkmen ve Yörüklerinin 
giysi kültürü ve geleneği kendileri 
gibi Yörük olan Eskişehir, Bilecik, 
İznik, Balıkesir, Kütahya Yörükleriyle 
benzer özellikler taşımaktadır. Ancak, 
giyim-kuşam hemen her kültürde 
kültürel sınırların görünür kılınmasını 
sağlama işlevini üstlenmektedir. 
Bu anlamda Batı Anadolu Yörük ve 
Türkmenlerinde temelde benzerlikler 
görülse bile tarihsel derinlik ve dar 
bölge bazında, ayrıntıların farklılık 
yarattığı bir gerçektir. Bu bakımdan 
Bursa Uludağ yöresi geleneksel giyim-
kuşamının, maddi ve manevi yönüyle 
zenginliği ve çeşitliliği göz kamaştırıcıdır. 
Böyle olmakla birlikte, bu kültürel 
görüntülerin sosyal yönü, işlev ve 
yapısı, genellikle göz ardı edilerek kimin 

4  Sema Erkan, “Bursa Uludağ Türkmen Köylerinde 
Giyim Kuşam Geleneği (KOCAKAVACIK)”, HALK 
KÜLTÜRÜNDE GİYİM- KUŞAM SÜSLENME ULUSLAR 
ARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Yayın No: 146, Eskişehir, 2008, S. 435.

neyi niçin giydiği yeterince araştırılıp 
öğrenilemediğinden ötürü çeşitliliğin 
farkına varılamamaktadır.

Giyim-kuşam basit bir konu olmadığı gibi; 
içinde, daha çok etnografik çalışmalar 
açısından olmak üzere diğer bazı sosyal 
bilimlerin de ilgi alanına giren önemli 
toplumsal, kültürel ve siyasal anlamlarla 
birlikte pas geçilmemesi gereken kimi 
sorunları da barındırmaktadır. Oysa 
ülkemizde halk kültürü yaratmalarıyla 
ilgilenen camia, genellikle maddi bir 
kültür ürünü olan giysi ile ilgilenmekte 
ve bu çalışmalar daha çok Halk Oyunları 
alanında kurgulanan tek tip giyimde ön 
plana çıkmaktadır.5 İnsan yaşamının 
hangi evresinde olursa olsun tek tip 
bir giysi türü yoktur. Temelde ortak 
özelliklerde benzer olsalar bile Halk 
Oyunları ekiplerince giyildiği biçimiyle 
kullanılıp kullanılmadıkları tartışmalı bir 
konudur. Ayrıca bu durum; sahneleme 
sürecinde kimi yenilikler, sanatsal ve 
estetik kaygılarla değişimlere gidildiği 
gibi bir gerekçe ile savunulsa da yine 
aynı camia tarafından otantikliğin, yöreye 
aitliğin, gelenekselliğin aranması bir 
çelişki olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bilindiği gibi 19.yy ikinci yarısında 
folklorun bilimsel bir disiplin olarak 
kabulünden sonra Halk Oyunları da 

5  M. Muhtar Kutlu, Abdurrahim Özmen, “Kimlik(ler) 
Sembolü Olarak Giyim Kuşam ve Süsleme”, HALK 
KÜLTÜRÜNDE GİYİM- KUŞAM SÜSLENME ULUSLAR 
ARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ, Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Yayın No: 146, Eskişehir, 2008, S. 313.

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

Osmanlı’da resmi fes kullanımı.
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yaygınlık kazanmıştır. Tarımsal üretimden 
sanayi üretimine geçiş sürecinin 
başladığı bu dönemde ulus devletlerin 
yapısını güçlendirmek, içindeki 
farklı kültürel grupları kaynaştırmak 
amaçlanarak Halk Oyunları yönetimsel 
programlarla desteklenmiştir. Bizde 
benzer durumun başlangıcı 1930’lu 
yıllara rastlar.

Kültürel kimlik olarak algılanan Halk 
Oyunlarının oynanması sırasında 
ekiplerin geleneksel kültüre dayalı, 
tarihin belirli bir döneminde, özellikle 
yakın dönemlerde kullanılmış giysileri 
giymeleri bizde ve bütün dünyada 
görülen yaygın bir uygulamadır. Gerçek 
hayatta, halk yaşayışında toplu oyunlarda 
bir halk oyunu giysiyi yoktur. Halk Oyunu 
oynayacağı zaman üzerinde hangi giysi 
varsa onunla oyuna katılır.

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında milli 
bayramlarda, düğünlerde şenliklerde Halk 
Oyunları oynama geleneği başlatılmıştır. 
Kalabalık halk kitlelerinin karşısına çıkan 
oyun ekipleri, kendilerine kıyafet inkılâbı 
öncesi giyilen geleneksel giysilerden 
birini seçmişlerdir. Bu giysiler 
çoğunlukla düğün ve dini bayramlarda 
giyilen giysilerden biri olmuştur. Bugün 
Halk Oyunları ekiplerinin üzerindeki 
giysiler bunlardır. Söz konusu bu 
giysiler kalıplaşmış ve tek tipleşmiştir. 
Tek tipleşmedeki ufak değişiklikler 
bile eleştirilere neden olmaktadır. Bu 
anlamda Türkiye’de her ildeki Halk 
Oyunları ekiplerine ayrı bir giysi 
belirlenmiştir.6

Bursa’da da Halk Oyunları çalışmaları 

6  Mehmet Özel, FOLKLORİK TÜRK KIYAFETLERİ, Türkiye 
Güzel Sanatları Geliştirme Vakfı Yayınları:1, Ünal Ofset, 
Ankara, 1992, S. 24.

1930’lu yıllarda başlamıştır. “Kurtuluş 
savaşından sonra Atatürk’ün Bursa’ya 
ayak basışında Bursalıların kılıç kalkan 
oyunu ile karşıladıklarını görüyoruz. 1932 
yılında oyunu bilen kişilerce kılıç kalkan 
oyunu incelendiğini, yeniden bir oyun 
oluşturulduğunu, 1946 yıllarında okullarda 
öğretildiğini ve benimsendiğini görüyoruz. 
1960 yılında Avrupa’ya bu oyunumuzu 
götürüyor ve uluslar arası yarışmaya 
sokuyoruz.”7

Bursa Uludağ Yöresi Türkmen ve 
Yörük çevresinin yüzlerce yıldan 
beri geleneksel ortamda kuşaktan 
kuşağa aktara geldiği oyunlar Keles 
ekibi tarafından 1966 yılında 2.Bursa 
festivalinde halkın karşısına kısa 
dizlikli giysileriyle çıkmıştır. Onlar bu 
giysi takımına  ‘PIRPIT’ diyorlarmış. 
7  Cemil Demirsipahi, TÜRK HALK OYUNLARI, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınlar: 148, Ankara, 1975, S.298.

Brendizi Gravürü,Hayat Tarih Mecmuası,sayı6,s.63,İstanbul,1965 
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Keles ekibi kılıç kalkan gibi yalnızca 
erkeklerden oluşan bir grup olarak 
1972 yılında Turizm Bakanlığı’nın 
Kırşehir de yapmış olduğu Mahalli 
Ekipler Yarışmasına PIRPIT giysileriyle 
katılmıştır. Keles ekibi o yıllarda Bursa 
ve çevresinde kısa dizlikli (pırpıt) 
giysileriyle pek çok gösteri yaparak 
Halk Oyunları ve giysi kültürümüze katkı 
sağlamıştır.8

Cemil Demirsipahi Türk Halk Oyunları 
kitabının giysi bölümünde Bursa erkek 
giysilerini şöyle tanımlamaktadır; 
“Görülen giysilere göre zeybek giysilerini 
andıran bir takım giysilerin Halk 
Oyunlarında kullanıldığını görüyoruz, 
bunlar paçası dizkapaklarının üstünde olan 
kısa şalvar, belde kayış ve üzerinde geniş 

8  İbrahim TÜRKMEN, Keles Halk Oyunları Ekibi Oyuncusu 
ile 28.09.2013 tarihli yapılan karşılıklı görüşmeden elde 
edilen bilgi.

bir kuşak bulunur. Bu kuşak silahlık yerine 
kullanıldığında ‘Kuburluk’ adını alır. Cepken 
kısa kollu bir ceket biçimindedir içte geniş 
çizgili yakasız gömlek kullanılmaktadır. 
Ayaklarında diz altında yün çorap daha 
alta yumuşak köseleden yapılmış siyah 
yemeni giyilir.”9 Demirsipahi; yün çorap, 
şayak adı verilen kumaşlardan yapılan 
don, mintan, cepken, yelek, şal, silahlık, 
külah, kefiye, poşu görülür diyerek devam 
ettirdiği Bursa erkek giysileriyle ilgili 
olarak farklı bir giysiden söz etmektedir. 
Cemil Demirsipahi’nin sözünü ettiği 
bu şayak kumaştan yapılma giysi 
muhtemelen manav giysisi olmalıdır. 
1972- 76 yıllarında Bursa merkez, 
Orhaneli, Keles ve İnegöl ilçelerinde 
yaptığım halk oyunları saha araştırmaları 
sırasında bazı kaynak kişilerden 
kendilerinin Manav ve Bursa’nın yerlisi 
olduğunu duymuştum. 

“Manav:

1. Batı Anadolu’ya dışarıdan gelen 
(göçmen/ muhacir) ve göçebelikle 
yerleşmiş (yörük) nüfus dışında 
eskiden yerleşmiş köylere/ köylülere 
verilen ad.

2. Taze yemiş satan esnaf, küçümseyici 
anlamda Anadolu Türkü.

3.  Balkan göçmenlerince, Osmanlı 
Dönemi’nde İstanbul saraylarının 
sebze, meyve, et, süt ve yoğurt gibi 
ihtiyaçlarını karşılayan yerleşik yöre 
insanı.

4. Rumlar tarafından, Rumca yüzyıl 
anlamına gelen ve yörede yüz yıldan 
fazla yerleşik olarak yaşayan Türkçe 
konuşan topluluk.

5. Yerli halk, yerleşik Türk/Türkmen 
topluluğu.

6. Yerli olan, muhacir olmayan.

9  Cemil Demirsipahi, TÜRK HALK OYUNLARI, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınlar: 148, Ankara, 1975, S. 82.

7. Hareketli nüfusa karşın yerini 
değiştirmeyen, devamlı olarak orada 
oturan.”10

Cebken ve kısa dizlikli Bursa erkek 
giysisinin temelde kesim ve kalıp olarak 
(potur hariç) manav giysisine benzediğini 
söyleyebiliriz. Manav giysisindeki en 
belirgin farkın, ayak bileklerinde biten 
potur ile giysinin şayak kumaştan 
yapılıyor olmasıdır. Şayak kumaş, ister 
potur, isterse kısa dizlik için olsun, 
dağlılar için tercih edilen bir giysi 
kumaşıdır. Şayak; iplikleri verev dokunan 
dimi nevinden bir yün kumaş türüdür. 
Çuhaya nispetle kaba olmakla beraber 
daha sıcak tuttuğu ve ucuza bulunduğu 
için iş güç sahipleri tarafından giyim 
eşyası yapılır.11 Önceleri İngiliz şayağı çok 
makbul iken tekstil sanayimizin gelişmesi 
üzerine Türkiye’de de şayak kumaş 
üretilmeye başlanmıştır. Kısa sürede ithal 

10  Ali Aktaş, “Marmara Bölgesi’ndeki Manavlarda Zeybek 
Kültürü (Geyve- Taraklı, Pamukova ve Kurudere Zeybeği)”, 
Zeybek Kültürü Sempozyumu, Muğla Üniversitesi Yayınları, 
Muğla, 2004, S. 11-12.

11  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 217.

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

Osmanlı’da 19. yüzyıl sonlarında Ermenilerde 
fes kullanımı. Fotoğrafı Çeken Abdullah Feres.

19. yüzyılda zeybek ve halkta fes kullanımı.
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edilen şayaklardan vaz geçilerek, yerli 
şayak kullanılmaya başlanmıştır. 

Aynı yıllarda Keles ve Orhaneli 
köylerindeki araştırmalarım sırasında 
yaşlılardan, yöre insanlarının eskiden 
PIRPIT adını verdikleri kısa dizlik ve 
cebken giydiklerini tespit etmiştim. 
Kendilerine PIRPIT’ın anlamını 
sorduğumda, şayak, aba kumaştan 
yapılan takım giysi olduğunu 
söylemişlerdi.

Dursunbey araştırmalarımız sırasında 
yöre Yörüklerinin de kısa dizlik 
giydiklerini tespit ettik. Ham bezden 
yapılan kısa dizlik, yelekli iki takım 
orijinal giysi DUFAD arşivinde 
saklanmaktadır. Yörede bu giysiye KIRPIT 
denmektedir.12 

Kuzey Batı Anadolu illerinden Afyon, 
Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Bursa, 
Balıkesir ve Çanakkale’de de kısa 
dizlik Yörük giyiminde öne çıkan bir 
giysidir. Bununla beraber bu illerin halk 
oyunları ekipleri de kısa dizlikli giysiler 
kullanmaktadır. Bu durumun zeybeklik 
olgusuyla bağlantılı olduğu açıktır.

 “Ahmet Vefik Paşa‘nın 
(Lehçe-i Osmanî) sinde zeybek 
maddesinde şunlar yazılıdır: ‘Hafif 
tüfekçi askeri, Devleti Selçukiye 
zamanında Teke ve Aydın 
taraflarından Mısır’a celbolunan 
zaptiye askeri.’

 Büyük Türk Lügatinde ise :’Aydın 
ve Bursa halkına verilen isimdir’ 
diye geçmektedir. Kelime olarak 
zeybek deyiminin kökü hakkında 
çeşitli yakıştırmalar vardır. Bütün 
bunlar, hiç olmazsa zeybek 
bölgesinin alanını çizmektedir 
ki, o da Kuzeyde Marmara 
havzasından başlayarak, Antalya 

12  Halil Erkek, Dursunbey Halk Oyunları Derneği Başkanı 
ile 08.09.2005 tarihli yapılan karşılıklı görüşmeden elde 
edilen bilgi. Abdurrahim Karademir özel arşivi.

körfezine kadar uzanan bütün 
Batı Anadolu bölgesi, merkezi 
Bursa olan Hüdavendigar, 
merkezi İzmir olan Aydın ili, 
Teke sancağı, bugünkü Antalya 
ve diğer Batı illerini içine alan 
bölgedir.

 Eski Hüdavendigar, Aydın ve 
Teke içinde bulunan, bugünkü 
büyük merkezler şunlardır: 
Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, 
Uşak Karesi-Balıkesir, Edremit, 
Bandırma, İzmir, Bergama, 
Ödemiş, Manisa, Denizli, Aydın, 
Isparta, Burdur. (Teke, Konya, 
iline bağlı idi.)Buna göre, merkezi 
Ege kıyıları ve iç bölgeleri olmak 
üzere, en hareketli zeybek 
yuvaları Balıkesir, Bergama, 
Ödemiş, Aydın, Denizli, kısmen ve 
karışık olarak Burdur, Isparta.”13

13  Sadi Yaver Ataman, 100 Tük Halk Oyunu, Yapı Kredi 
Bankasının Bir Kültür Hizmetidir, Tifduruk Matbaacılık A.Ş., 
İstanbul, 1975, S. 82.

Zeybek; toplumsal yapının baskı altında 
tutulduğu dönemlerde haksızlığa 
adaletsizliğe zulme uğrayanları korumak 
ve kollamak için halkın içinden çıkan 
yasadışı silahlı aktif eylem adamlarıdır. 
Milli mücadele yıllarında gösterdikleri 
bağımsızlık yanlısı eylemlerinden ötürü 
Ege halkıyla özdeşleşip sembol olmuştur. 
Zeybekler kendilerine has kültürleriyle 
tüm batı Anadolu’yu derinden 
etkilemiştir. Bu nedenle de zeybek 
sıfatı nerelerde bilinmişse, zeybekler 
nerelere ulaşabilmişse oralarda zeybeklik 
kültürünün etkilerini görmek doğaldır.

Türk Folklor araştırma ve derlemelerinde 
büyük emeği geçen Ferruh Arsunar 
1920’lerde başladığı derleme çalışmaları 
sonunda zeybek oyunlarını sadece batı 
Anadolu’da değil yaygın bir coğrafyada 
oynandığını söyleyerek bu bölgeleri 
ana bölge, esasa yakın bölge ve tesir 
alanı olarak ayırmıştır. Halk Oyunları 
çalışmalarında giysi uygulamalarının da 
bu paralelde olduğu görülmektedir. Şöyle 

Gérome’nin 1878 yılında yaptığı “Mavi Camii” adlı tabloda kısa dizlikli zeybek.
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ki Aydın, İzmir, Denizli, 
Manisa yöresi zeybek 

giysilerinde görülen ağır işlemeler 
ve giysi parçaları Bilecik Eskişehir, 

Bursa’da görülmemektedir.

Giysi kültüründe zeybeklerle halkı ayıran 
en belirgin özellik zeybeklik kurumu 
giysilerinin daha gösterişli süslü ve 
abartılı olmasıdır. Zeybek giysileri 
ithal çuha kumaştan yapılırken, halk 
giysilerinin ham bez, şayak, tepilmemiş 
aba kumaşlarından yapılmasıdır. 
Öte yandan halk giysileriyle zeybek 
giysilerinin biçimsel olarak benzer 
özellikler taşıdığı görülmektedir. 

Cebken ve kısa dizlikli Bursa erkek 
giyiminin geçmişte yaygın olarak 
kullanıldığını somut belgelerden 
öğreniyoruz. Osmanlı döneminde Bursa 
19. yy. ortalarından 20. yy.’a kadar 
Bursa Fotoğrafları adlı 2 ciltlik kitapta 
bulunan 293 fotoğrafın pek çoğunda bu 
giysileri görmekteyiz. Bu fotoğraflar 
1854 yılından Cumhuriyet’in başlangıç 
yıllarına kadar farklı zaman dilimlerinde 
ve Bursa’nın farklı mekânlarında 
çekildiği belirtilmektedir. Fotoğraflardaki 
giysiler, farklı yaş gurupları, farklı 
giyiniş tarzlarıyla dikkat çekicidir. Siyah 
beyaz olsalar da dikkatlice bakıldığında 
giysilerin çuha, şayak, pamuklu ham bez 

ve çitare gibi özel kumaşlardan dikildiği 
kolayca anlaşılmaktadır. 

Yukarıda yapılan analizler ışığında 
Bursa yöresinin günümüzde halk 
oyunları ekipleri tarafından da giyilen 
cebken ve kısa dizlikli Bursa erkek 
giysisini “Pırpıt-Kırpıt” başa, üste, ayağa 
giyilenler ve tamamlayıcı takılar olarak 
değerlendireceğiz. Buna göre:

BAŞA GİYİLENLER;

Önce fes giyilerek etrafına oyalı yazma, 
Bursa’ya özgü kefiye veya kellepoş 
sarılır.

Fes; Kuzey Afrika’nın batısında Fas 
şehrinde icat edilmiş kırmızı renkli bir 
baş giysi parçasıdır; bütün Osmanlı’nın 
yönetimdeki topraklarda ve diğer bazı 
Müslüman ülkelerde özellikle Kuzey 
Afrika’da giyilmiştir. Giyilirken zaman 
ve zamana uygun modaya göre çeşitli 
şekillerde kalıplanmış ve o yüzyıl içinde 
değişik püsküllerle süslenmiştir.14 Bu 
kalıplardan ikisi öne çıkmaktadır; Sultan 
Abdülaziz’in padişahlığı dönemindeki 
kalıp biçimi, alt kısmının gayet geniş olup 
kulak hizasına kadar inmesi, kenarı ile 
üst tablasının arası kısa olması özelliğini 
taşır. Abdülmecit dönemi fesleri, 
diğerinin tamamen tersidir.15

Zeybek ve halk giysilerinde fesin 
etrafına mutlaka bir kumaş dolanır. Bu 
kumaş genellikle ipek ve pamukludur. 
Zeybeklerde ise başlığın süslü görülmesi 
için etrafına oyalar takılır. Başa sarılan 
bu kumaş parçası bütün Müslüman 
ülkelerinde olduğu gibi aynı zamanda 
kefenlik bezdir.

14  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 113.

15  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 20.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte kırsal 
kesimde fes kullanımı sona ermiş, yerini 
ise “arakçın” almıştır.  

ÜSTE GİYİLENLER;

1.Ten Gömleği:

İçe yerli pamuklu dokumadan krem 
renginde uzun kollu yakasız, önden yirik 
ten gömleği giyilir. Bu gömleklerin saf 
ipekten ve ipek iplik karışımı olanlar 
vardır. Gömleğin etekleri oldukça 
uzundur ve kasıktan bağlanan dizliğin 
içine sokulur. 

2. İçlik Zıbın:

Ten gömleğin üstüne zıbın denilen boyu 
göğüs altına inecek kadar kısa olan uzun 
kollu, kol manşetleri düğmeli, yakası dik, 
önden açık ve patlı bir mintan giyilir. 
Bu mintanlar çoğunlukla kutnu veya 
çitari gibi yerli dokuma kumaşlardan 
yapılır. Zıbının boyunun kısa olmasının 
nedeni, bele sarılan kuşağın içine 
sokulmamasındandır. Zıbının düğümlenen 
ön tarafı bazen çitarinin çizgili 
kumaşlarından verevlemesine kesilerek 
dikilir. Bu tür farklı bir modeldir. Bu 
modellerde yaka kalınlığı 2 cm geçmez. 

3. Cebken:

Reşat Ekrem Koçu’nun Türk Giyim 
Kuşam ve Süsleme Sözlüğü’ne göre 
günümüz ceketi yerine her sosyal 
grubun giyebileceği eski bir üstlüğün 
adıdır. En kabul göreni çuha kumaştan 
dikilenidir. Mintan üstüne giyilir. Giyenin 
yaşına, sosyal durumuna, mesleğine 
göre altına uzun paçalı potur veya dizlik 
ya da kara bez don giyilir. Kol kesimi iki 
türlüdür. Biri günümüzdeki gibi kolları 
kapalı, diğeri ise kollar cepken bedenine 
yalnız omuz başından dikilerek tutturulan 

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

Kefiye. 
A.Karademir 
Arşivinden
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biçimidir. Bu biçimin koltuk altı yelek 
gibi açık kalır. Kolun alt açıklığı dirsek iç 
hizasına kadar iner. Kol dikişi o noktadan 
kol ağzına kadar uzanır. Çoğu zamanda 
bu dikiş yerine düğme ile iliklenerek 
birleşme gerçekleştirilir. Açık kalan 
yerden gömlek kumaşı görünür.16

Yaşlıların cepkenleri siyah veya 
kahverengi, gençlerin kırmızı ve 
mavi renkli kumaşlardandır. Yaka 
ve kol kenarları, önleri etek 
köşeleri ipek, sırma ile işlenir ve 
süslenir. 

Cepkenin boyunun kısa oluşu 
bele sarılmış kuşağın yüksek 
olmasındandır.

4. Kuşak: 

“Kuşak beli sıkı tutmak için sarılan 
uzun ve dar kumaş, şal ve benzeri.
(Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki)”17 
olarak tanımlanmıştır. Zeybek ve Yörük 
giyimlerinde bele dolgu kuşak, şal kuşak, 
kolon kuşak olmak üzere üç kuşak 
sarılır. Bu parçaların üzerine kuburluk- 
silahlık da eklenerek giyim tamamlanır.

4.1. Dolgu Kuşak: 

En alta bağlanan 20-25 cm. 
kalınlığında, pamuk ve yünden yapılan 
kuşaktır. Pamuk ve yün, ham bezin 
içine konularak yorgan gibi dikilir. Bu 
nedenle bu kuşağa yorgan kuşak denir.

Kuyruk sokumunun üstüne bel çukuruna 
yerleştirerek sarılır.  

16  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 51.

17  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 160.

Pırpıt giyimi. 
A.Karademir Kostüm 
Koleksiyonundan.
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4.2. Şal Kuşak:

Dış kuşak da denilir. Saranın mali gücü 
ve sosyal durumuna göre yün, pamuk 
ve ipekten olabilir. Şal kuşağın pek çok 
çeşidi olup, el tezgâhlarında dokunanlar 
daha kıymetlidir. Bursa’da daha çok 
Horasan ve Bademli çeşitleri kullanılır. 
Bunun dışında Lahuri Şal, Amberser 
Şal, Göbekli Şal, Potalı Şal vb. çeşitleri 
de zaman içerisinde eski zamanlarda 
kullanılmıştır. 

Şal kuşaklar uzun ve kare biçiminde 
olmak üzere iki şekilde görülmektedir. 
Uzun ve kare biçiminde olan şallar 
desenli ise mutlaka desenleri bedende 
verev getirilecek şekilde bağlanır. Şal 
kuşaklar kasık üstünden, meme altına 
kadar beli kapatır. 

Düğün bayram ve özel günlerde Şal 
kuşak üstüne ipekli Trablus kuşaklar 
bağlanır. Trablus kuşağın dik çizgileri, 
özel katlama biçimi ile verev hale 
getirilerek sarılır.

4.3. Kolon Kuşak:

Belin dik durması için Şal kuşağın 
üzerine dolanarak bağlanan ince uzun 
kuşağa Kolan kuşak denir. Bunun 10 cm 
genişliğinde 4 m uzunluğunda olanlarına 
Yörükler Kütüklük demektedir.

İki ayrı teknikle Yörük kadınları tarafından 
yapılır. Birincisi, kondu tezgahında 
(yer tezgahı) yapılan teknik, kolay 
olduğundan sıklıkla kullanılan tekniktir. 
Kolanın uzunluğuna göre kesilen ipler 
yere çakılan iki kazık arasına çözülür. 
Çözgülerin arasına gücü çubuğu 
geçirilerek, iplerin yer değiştirilmesi 
sağlanır. Atkı ipi çözgülerin arasına 
geçirilip sıkıştırılarak dokunur. Diğer 
bir teknik ise dörtgen veya çokgen deri 
levhaların 90- 180 derece döndürülmesi 
ile araya atkı ipi sıkıştırılarak yapılan 
dokuma şeklidir.18

18  Türk El Sanatları, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini 
Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları: 202,  
Maddi Kültür Dizisi: 12, Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 
Ankara, 1993, S. 127.

Kolon kuşak daima kasığın üzerinden 
başlanarak yukarı doğru sarılarak 
bağlanır. Zeybeklerin bu kuşağı 
özenle yavaş yavaş doladıkları 
söylenegelmektedir.

5. Kuburluk- Silahlık:

Bursa’da silahlığın adı Kuburluktur. 
Zeybeklerden başka zaman zaman 
halkında kullandığı görülmektedir. 
Sahtiyandan yapılır, çok gözlü ve kapaklı 
olanları da vardır. En dikkat çekici yeri 
bele bağlanan kayışıdır. Bunun nedeni 
ince ve renkli göz alıcı süslemelerinin 
olmasıdır. Kişiye ait kubur, yatağan, 
hançer, saldırma, mühür kesesi, para 
kesesi, vb. gibi eşyalar silahlığın 
gözlerinde taşınır. 

6. Dizlik: 

Dize kadar olan kısa don.(Türk Lügatı).

1720 yılında İstanbul’da ilk yangın 
tulumbacılığı teşkilatı kurulduktan sonra 
yangın tulumbacılarının giydikleri beyaz 
dimiden, kısa dona dizlik adı verilmiştir. 
Dizlik tulumbacılık ile bütünleşmiş ve 
onun simgesi haline gelmiştir. Bu teşkilat 
kaldırılıncaya dek tulumbacılar dizlik 
giymiştir.19

Cumhuriyet dönemine kadar tüm Ege’de 
zeybekler ve halk tarafından giyilen bu 
giysi parçası adını buradan almıştır. 
Cebkenle bir takım halinde giyilir. Aynı 
kumaştan yapıldığı gibi, ayrı kumaşlardan 
da yapıldığı görülmektedir. Boyu kasıktan 
başlayıp, diz kapağının üç dört parmak 
altına kadar iner. Kasığın altından, 
düşük bir bel seviyesinde bağlandığı 
görsel belgelerde de görülmektedir. 
Belden düşmemesi için bir kanca 

19  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 91.

Konuk Yazar      Abdurrahim Karademir 

Kolon kuşak. A.Karademir Arşivinden.
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(kuskun) ile yorgan kuşağa iliştirildiği 
söylenmektedir. Paçaları diz kapağının 
altından bolluk kalmayacak şekilde 
ve bacağı sıkı sıkıya saracak biçimde 
dikilmiştir. Bel kısmında 3- 4 cm. 
genişliğinde uçkurluk vardır. Uçkurluk, 
dizlik kumaşının kontrast rengindeki 
çitare kumaştan yapılır. Ağının genişliği 
2,5- 3 metredir. Giyildiğinde nakışlar 
önde dizin üstüne getirilir. Geniş ağı 
arkada toplanıp, giyildiğinde ağ minder 
görevi görür. Dizlik bele uçkurla bağlanır. 
Uçkur başları, genç kızların yaptıkları 
bolluk ve bereketi simgeleyen motiflerle 
süslüdür.

AYAĞA GİYİLENLER

1.Tozluk ve Çorap:

Bursa ve merkezindeki erkek giysileri 
süsleme ve çeşitleri açısından efe/ 
zeybek giysileri ile benzerlikler 
taşıdığından cebken ve kısa dizlikli giysi 
de tozluk ve çorap kullanılır. Cebken ve 
dizlik kumaşından yapılan tozluklar, özel 
örülen uçlarında püsküller olan tozluk 
bağlarıyla kullanılır. Tozluk bağları, 
tozlukların düşmesini engellemenin 
yanında, görüntü güzelliği verir. Bazı 
zevk sahibi insanlar, renk uyumu 
ve püskülleri konusunda hassasiyet 
gösterirler. 

Tozlukların yanı sıra 5 şiş ile örülen 
nakışlı çorap bu giysinin temel 
parçalarından biridir. Çorapların konçları 
diz altına kadar uzanır.  Konçların uç 
kısmında tıpkı tozluk bağı gibi çorap 
bağları vardır. Bazen de bu bağlar yünle 
örülür. Püskülleri boncuklarla süslenir. 

2. Ayakkabı:

Ayaklara yemeni giyilir. “Yemeni; 
Kısa kenarlı kırmızı, sarı yahut siyah 
sahtiyandan yapılan yandan dikişli 

kaba pabuç.(Şemsettin Sami Türki)”20 
Bir erkek ayakkabısıdır şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Yüzyıllar boyunca askerler ve halk 
tarafından giyilmiştir. Ökçeli ve üstü 
açıktır. Kısa dizlik ve tozluk giyildiğinde 
yemeni içindeki ayağın üstü görünür. 
Bazı kaynaklar ayaklara tulumbacı 
denen bir ayakkabı giyildiğini aktarsalar 
da, yangın tulumbacılarının giydiği 
ayakkabılar ince sahtiyan deriden ve 
köseleden yapıldıkları için yemenilerden 
farklıdır. Adını da buradan almıştır. Bu 
nedenle de tulumbacı ile yemenileri 
karıştırmamak gerekir.

TAMAMLAYICI TAKILAR

Hançer, saldırma, yatağan, saatin ucuna 
takılan boyun kösteği, para kesesi, mühür 
kesesi, tütün kesesi, tel işlemeli mendil 
bu giysinin tamamlayıcı parçalarıdır. Bu 
giysiyi taşıyan kişiler yukarıda sayılan 
tamamlayıcı parçaları ya kuşaklarının 
arasına ya da takmış oldukları kuburluk- 
silahlığın gözlerinde saklarlar.

Saat kösteği iki parçadan oluşmuştur. 
Kösteğin uzun zinciri boyuna takılarak, 
boynun hemen altından, çıkmaması için 
bir klipsle sabitlenir. Kösteğin sallama 
kısmına takılan saat, ya cebkenin eteğinin 
iç kısmında bulunan cebe ya da kuşağın 
içine sokularak sallaması sarkıtılır. 
Köstekler gümüşten yapılır. 

Eldeki verilere göre Cebken ve kısa 
dizlikli erkek giysisinin 19. Yüzyılın 
başından itibaren Cumhuriyet’in ilk 
yıllarına kadar halk tarafından giyildiği 
anlaşılmaktadır. Cumhuriyetle birlikte 
çağdaş yaşama geçildiğinden zamanla 
fonksiyonunu tamamlayarak ortadan 
kalkmış ve giyim tarihimizde yerini 

20  Reşat Ekrem Koçu, Türk Giyim Kuşam Ve Süslenme 
Sözlüğü, Sümerbank Kültür Yayınları 1969, Başnur 
Matbaası, Ankara, 1967, S. 246.

almıştır. Elde kalanların sandıklarda 
saklanıp 1950- 60’lı yıllara kadar 
bölgede yapılan Söğüt ve benzeri 
şenliklerde kültürel kimlik anlamında 
giyildiğine tanıklık ettik. Günümüzde 
ise bu giysilerin elde kalan örneklerini 
müzelerimizde, imitasyonlarını da halk 
oyunları ekiplerimizde görmekteyiz.
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Dağın arka
yüzündeki renkler

Zedal Kondakçı
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Folklor Araştırmacısı

Keles, Uludağ’ın arka yüzünde çam ormanları ve kekik kokularının 
arasında, zamana karşı renklerini, zengin otantik yapısını ve 
geleneklerini korumaya çalışan bir dağ ilçesi. 

Coğrafi yapısı nedeniyle kendine yetmek zorunda olan Kelesliler 
binlerce yıllık göç ve geçmişin birikimlerini; dokudukları kumaşlara, 
işledikleri oyalara desenlere yansıtmışlar. Doğada buldukları 
malzemeler ile en iyi, en sağlam kaşık, koyunlardan elde edilen yünlerle 
en güzel dokumalar ve çoraplar, hayvanları için nal ve semer yapmışlar. 

El sanatlarının yürütücüsü olan ustalar, 
günümüzün değişen ekonomik ve kültü-
rel şartları karşısında zamana tutunmaya 
çabalar ve eski bir türküyü söyler gibi 
giderek azalan sesleri ile türkülerini 
söylerken, artık temsilcisi kalmayan el 
sanatı ürünleri de etnoğrafik ürün olarak 
müzelerde veya özel koleksiyonlarda 
yerini almakta.

Keles’de yaygın olarak yapılan yemek 
ve oyun kaşıkları dört usta tarafından 
yapılmaktadır. Diğer el sanatlarından 
semercilik, sepetçilik, nalbur, keçecilik 
gibi el sanatı ürünleri Keles dışındaki dağ 
ilçelerinden ve Bursa’dan karşılanmakta-

dır. Keles kadın kıyafetlerinde kullanılan 
dokumalar, işlemeler, boncuk kolye ve 
süslemeler kadınlar tarafından yapılmak-
tadır. Geleneksel el sanatlarının yaşatıl-
ması ve yeni ustalarla gelecek kuşaklara 
aktarılması amacıyla Keles Halk Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yöreye özgü yün 
dokumalar, Keles bebeği yapımı, halı 
ve kilim kursları gibi meslek edindirme 
kursları açılmaktadır.

Günümüzde Keles merkez ve köylerinde 
yatık- matara, iğne oyası, kaşıkçılık, Keles 
kadın kıyafetleri son ustalar tarafından 
yürütülen el sanatlarındandır.

Konuk Yazar          
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Konuk Yazar      Zedal Özer 

Yatık-matara yapımı
Yatık, tarlada ve orman yerinde su 
taşımada kullanılan günümüz matarası 
olarak adlandırılabilir. Keles’in Dağdibi 
köyünde yaşayan yatık ustası Bekir 
Özdemir kendi atölyesinde,   kendi yaptığı 
aletlerle yatık üretimi yapmaktadır. 
Bekir usta, inatçı ve yaratıcı yapısı ile 
yatık dışında çeşitli tarım aletleri ve 
tasarımı sadece kendisine ait olan yapım 
aletleri ile zamana meydan okuyor. Yatık 
yapımında kullandığı ağaçların odunlarını 
kendisi ormandan topluyor ve bütün 
aşamaları Bekir Usta tarafından yapılıyor.

Yatık yapımında genellikle çam ağacı 
ve yatığın ibrik kısmında kayın ağacı 
kullanılmaktadır. Her yatıkta 
büyüklüğüne göre 20-25 parça 
tahtaya sıyırgı, pergel, çene, eşek 
ve testere ile şekil verilerek iki 
çemberin arasına su sızmayacak 
şekilde sıkıştırılır. Yatığın son işlemi 
olan tekparça gövdesi takılarak 
verniklenir ve kullanıma hazır 

hale gelir. İsteğe göre cilasız boyasız 
da kullanılabilen yatıklar, Bekir Usta 
tarafından kendi tasarımı olan desenler 
ile boyanıyor.Yatıkta kalan su uzun süre 
soğuk kaldığı için özellikle yaz aylarında 
tarlada çalışan kişiler tarafından 
kullanılmaktadır. Keles’in tek yatık ustası 
olan Bekir Usta yatık yapımı konusunda 
meraklı olan çıraklar yetiştiremediği 
için son temsilci olarak çalışmalarını 
yürütmektedir.

Kaşıkçılık
Geleneksel olarak en sağlam kaşıklar 
şimşir, ıhlamur, meşe, gürgen 

ağaçlarından 
yapılmaktadır. 
Kullanım alanlarına 
ve ebatlarına göre 
yemek kaşığı, tatlı 
kaşığı, çorba kaşığı, 
çeyizlik kaşık, oyun 
kaşığı çeşitleri ile 
Keles’in Sorgun, 

Yatık ustası

Çeyizlik kaşıklar
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Harmanalan, 
Kocakavacık, 
Gelemiç Köylerinde 
kaşık yapan ustalar 
bu sanatın son 
temsilcileri olarak 
çalışmalarını 
yürütmektedir.  
Kaşık yapımında 
keser, testere 
ve törpü adı verilen aletler ile 
kaşıkların boyutlarını belirlemek amacıyla 
kalıp kullanılmaktadır. Dağ yöresi 
oyunlarında ritim amacıyla kullanılan 
“Tongurdaklı Kaşık” lar deneyimli kaşık 
ustaları tarafından kaşığın sap kısmı 
oyularak zincir şeklinde tek parça olarak 
yapılmaktadır. Tongurdaklı kaşılar, 

çetlemik ağacından 
yapılarak üzeri 
çeşitli desenlerle 
süslendiğinde ise 
nazarlık olarak 
kullanılmaktadır. 
Kızların çeyizi 
için yemek kaşığı 
boyutlarında üzeri 
vernikli ve işlemeli 
kaşıklar yapılır.

Tongurdaklı kaşık

Kaşık yapımında 

kullanılan kalıp

Kaşık 
yapımında 
kullanılan 
malzemeler

Kaşık ustası (Harmanalan Köyü)
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Konuk Yazar      Zedal Özer 

İğne oyası
İğne oyaları geleneksel olarak kadın ve 
erkek kıyafetlerinde, bohça havlu, çarşaf, 
yazma kenarlarında dekoratif amaçlı 
kullanılmaktadır. Zarafetin simgesi olan 
iğne oyaları genellikle ipek, yün, sentetik 
iplikler ve pamuk iplik ile geçmişten 
günümüze aynı teknikle yapılmaktadır. 
İğne oyalarında genellikle geleneksel 
bilinen motifler kullanılmaktadır. Keles’de 
yaygın olarak 2’lik, 4’lük armut oyası, 
adı verilen oyalar yapılmaktadır. Has 
yazma adı verilen kenarı oyalı yazmalar 
genellikle yeni gelinler tarafından takılır. 
Yaşlı kadınlar başlarını oyasız yazmalar 
ile örterler.  Oyanın yapıldığı yere 
göre değişen motiflerle geçmişte genç 
kızlar ve gelinler duygularını oyalara 
aktarmış ve oyalarla konuşmuşlardır. 
Keles’de yaygın olarak yapılan iğne 
oyaları geleneksel kadın kıyafetlerinde 
kullanılmaktadır.

 

Geleneksel kadın 
kıyafetleri
Keles kadın kıyafetlerinde 
kullanılan bütün giyecekler 
dağ bölgesinin doğasını, 
kültürünü ve estetiğini 
yansıtmaktadır. Geleneksel 
Keles kadın kıyafetleri 
renkleri ve motifleri 
ile  kültürel mirasımızın 
binlerce yıllık hikayesini 
anlatmaktadır.  El emeği 
göz nuru, ilmek ilmek 
işlenerek oluşturulan 
kıyafetlerde kullanılan 
renkler ve desenler 
anlamlı duruşları 
ile günümüz 
tasarımcılarına ilham 
vermektedir. 

Kadınların başında, 
örme keçe veya kadife 
fes, tepelik veya al 
fes de denilen fesin 

üst kısmı 10 cm eninde “çatık” denen 
renkli boncuklarla süslenir. Fesin ön 
tarafına tamamen boncuklardan yapılan 
“sarkıtma” takılır. Fesin üstüne beyaz 
ya da renkli,  kenarları iğne oyalı veya 
pullu yazma takılır. Fesin iki yanında; 
sapları boncuk dizili yün iplikten yapılan 
püsküller sallandırılır. Boyun kısmına,  
siyah, kırmızı, mavi, beyaz renkli  
“gıdıklık” adı verilen kolyeler takılır. Alta 
saten veya keten kumaştan yapılan “don” 
adı verilen giysinin paça önleri kanaviçe 
ile işlenir. Donun üzerine pamuklu 
kumaştan yapılmış, kenarları işlemeli ve 
genellikle beyaz renkli “göynek” denilen 
uzun bir içlik, bunun üzerine de “üçetek” 
giyilir. Kızlar için ipekli kumaştan yapılan 
bu entarinin düz olan yaka ve kol ağızları 
ile ön-arka etek kenarları kanaviçe ile 
süslenir. Üçeteğin üzerine mavi, mor, 
bordo veya açık yeşil renklerdeki divitin 
ya da kadife kumaştan dikilen “güdük 

cepken” giyilir. Güdük cepkenin 
kolları ve yakaları sim ve renkli 

ipliklerle yöresel motiflerle 
işlenir.”Peşkir” veya “fita” 
adı verilen  “önaba”, 
Kelesli kadınlar tarafından 
yün iplikler kullanılarak 
el tezgahlarında 
dokunmaktadır. Gelinlerin 
kullandıkları ön abalar 
pullarla ve kanaviçe 
işlemelerle süslenir. 

Siyah, kırmızı ve 
beyaz yün iplerle, el 
tezgahlarında ya da 
çarpana ile 5-6 cm 
genişliğinde 2,5-3 
metre uzunluğunda 
dokunan “dizge 
(veya çizge)” bele 
3-4 sıra halinde 
dolanır. Dizgenin 
uçlarına, kadını 
nazardan korumak 
için keçi kılından 

Keles iğneoyası

Keles bebeği
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yapılan püsküller ve tongurak (tongurdak) 
denilen mavi boncuklar takılır. Dokuma 
tezgahında yün veya ipek ipliklerden 40-
50 cm genişliğinde ve 3 m. uzunluğunda 
kare şeklinde dokunan kuşak üçgen 
olarak bele bağlanır. Ayaklara genellikle 
koyun yününden örülen parmak uçları ve 
konç kısımları renkli desenlerle işlenmiş 
çorap giyilir.

Keles kadın kıyafetlerinin tanıtılması ve 
turistik hediyelik eşya olarak ulaşılabilir 
olması amacıyla “Keles Bebeği” adı 
verilen folklorik bebekler yapılmaktadır. 
Keles kadın kıyafetinin birebir aynısı 
olan Keles bebeğinde kullanılan bütün 
malzemeler Kelesli kadınlar tarafından 
üretilmektedir. Yöre kadınlarına hem 
meslek edindiren, hem de ek gelir 
sağlayan bu çalışmalar Keles Halk Eğitim 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Değişen yaşam şartları ile tarım ve 
hayvancılık yapan kişilerin sayısı azalmış, 
geçmiş dönemlerde yaygın olarak 
kullanılan köfün (sepet), semer, nal gibi 

el sanatı ürünleri artık Keles pazarında 
satılan unsurlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Cuma günleri kurulan 
Keles pazarında köylerden ve çevre 
ilçelerden gelen satıcılar sadece Keles’in 
değil bütün dağ bölgesinin öyküsünü 
anlatıyor. Yöresel ürünlerin satıldığı ve 
yaş ortalamasının yüksek olduğu pazar 
yerinde “artık işime yaramaz” diyerek 
semerini satışa çıkarmış köylüler 
görebilirsiniz.

Geleneksel el sanatlarının gelişen 
teknoloji karşısında ayakta duramadığı 
günümüz şartlarında, halkın kendi 
kültürünü yansıtan bu ürünleri aslını 
bozmadan, hediyelik eşya olarak 
tasarlayarak hayata katabiliriz. Tamamen 
doğal, yalın bir estetikle yapılan bu 
ürünlerin geleceğe taşınması için hatıra 
eşya olarak bile olsa Bursalı her evde 
tongurdaklı kaşık, yatık veya Keles 
kıyafetlerinden bir parça bulundurduğu 
zaman geleceğe sahip çıkmış oluruz. 

Kadın kıyafetinde elbisenin eteklerine işlenen kanaviçeler

Gıdıklık
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Semerciliğin 
son temsilcisi

Yük taşımak için hayvanların kullanıl-
maya başlamasıyla birlikte günde-
me gelen semer; at, katır, eşek, 
deve gibi yük taşıyan hayvanla-
rın sırtına yerleştirilen bir çeşit 
yastık olarak tanımlanıyor.

Taşıyacağı yük hayvana zarar 
vermesin diye yapılan semer 
aslında özen isteyen incelikli bir 
iş. Çünkü dengesiz yapılmış bir semer 
hayvanın sırtının yaralanmasına neden 
olabilir.

Semercilik, çok eski bir el sanatı olması-
na rağmen günümüzde binek hayvanların 
yerini motorlu araçların almasıyla artık 
hayatımızdan çıkmış durumda.

1950’li 
yıllarda altın 
çağını yaşayan, ancak 1970’li 
yıllarda yavaş yavaş kullanım alanı orta-
dan kalkan semercilik bugün artık çırak 
alamayan ve unutulmaya mahkûm olan 
mesleklerden biri. 

Son Ustalar        Kemal Yarutkan

İnsanlık tarihi boyunca değişen teknolojik olanaklar 
insanların yaşam tarzları ile birlikte sanatsal üretimlerini de 
değiştiriyor. Böylelikle bir zamanlar popüler olan 
el sanatları ya da zanaatler, kullanım alanı 
kalmayınca zamanla tarihe karışıyor. 
Bunlardan biri de semercilik. 
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Bu mesleğin Bursa’daki son temsilci-
lerinden biri de 85 yaşında olmasına 
rağmen halen daha Aralıkhan’daki dükka-
nında semer yapmaya devam eden Kemal 
Yarutkan.

Bu mesleğin dedesinden babasına, ba-
basından da kendisine kaldığını kayde-
den Kemal Usta, 9 yaşında çırak olarak 
babasının yanında çalışmaya başladığını 
ve ilk dükkanını da 1958 yılında açtığını 
söylüyor.

Semercilerin kendilerini hayvan terzileri 
olarak nitelendirdiğini kaydeden Kemal 
Usta, emek ve zaman isteyen semer 
yapım hakkında şu bilgileri veriyor; “İyi 
semer yapmak için hayvanın sırt ölçüsü-
nü iyi almak ve iyi malzeme kullanmak 
gerek. Semerin yapılacağı ağacın seçimi 
önemli her ağaçtan olmuyor özellikle 

gürgen ağacı kullanıyoruz ve bu mal-
zemeyi Uludağ’ın eteklerinde yaşayan 
köylülerden temin ediyoruz. Tabaklanmış 
keçi derisini Balıkesir’den getirtiyoruz, 
keçi derisini doldurmak için kullanılan 
sazlar ise yakındaki göllerden toplanıyor. 
Önce semerin ahşap iskeletini yapıyoruz, 
gürgen ağacından kasnak yapıyoruz, yay 
şeklinde iki parça bir araya getiriliyor 
sonra üzerine içi saz ile doldurulmuş 
keçi derisi monte ediliyor, üzeri keçe 
ile kaplanıyor. Ölçü alınması çok önemli 
çünkü semerin sıkması ya da bol olması 
hayvanda yaralara neden olabilir. 2-3 
günde bir semer ancak yapabiliyorum, 
fiyatları da kullanılan malzemeye, işçiliğe 
ve hayvanın büyüklüğüne göre 80-150 
TL arasında değişiyor. Kullanılacağı yere 
göre semerleri tamamlayınca renkli iplik-
lerle süsleme de yapıyoruz.”

Son Ustalar        Kemal Yarutkan
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Eskiden Bursa’da özellikle Kayhan ve 
Tahtakale civarında 70-80 kadar semerci 
olduğunu ve bu işten iyi para kazanıldı-
ğını vurgulayan Kemal Usta, o zamanlar 
bulunduğu hanın köylülerin hayvanlarıyla 
geldiği bir yer olduğunu ve köylülerin 
hayvanlarını buraya bağlayıp alışveriş 
yapmaya gittiklerini ancak şimdi hay-
vanla şehir merkezine girilmediği için 
hanların da değiştiğini vurguluyor.

Teknolojinin gelişmesiyle hayvanlara ihti-
yaç kalmayınca bu sanat dalının da tarihe 
karışmaya başladığını söyleyen Kemal 
Usta, sözlerini şöyle noktalıyor; “Bugün 
bizim tek müşterimiz dağ köylüleridir. 
Şimdi artık dağ köylerinin de yolları açıl-
dığı için hayvanlara da semere de eskisi 
gibi ihtiyaç yok. Ancak en uzak köylerde 
yaşayıp da araç alamadığı için halen daha 
hayvanlarla yük taşıyan köylüler semer 

alıyor. Ne yazık ki gençler bir 
gelecek vaat etmediği için bu 
işi öğrenmek istemiyor, o 
nedenle bu sanat bizlerle 
beraber yok olup gide-
cek. Ancak müzelerde 
yaptığımız işler unu-
tulmuş el sanatları 
arasında sergi-
lenecek. Benim 
yaptığım semer 
örnekleri de 
Kent Müzesi’nde 
sergileniyor.” 
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Gelenekten 
geleceğe
cam süsleme

Cam süsleme sanatı pek çok sanat dalı gibi 
incelik, titizlik ve sabır isteyen bir sanat 
dalı. Günümüzde az sayıda usta tarafından 
yaşatılan bu sanat dalında, Bursa’da son 
yıllarda atölye çalışmaları ile yeni ustalar 
yetiştiriliyor.

Söyleşi         Sabriye Pamuk Gülpek

Antik çağlardan buyana insan hayatında 
varolan ve Osmanlı döneminde devlet 
tarafından da desteklenen cam sanatı, 
günümüzde az sayıda atölyede 
yaşatılmakta ve gelecek nesillere 
aktarılmakta. Pek çok dalı olan cam 
sanatının sadece dekoratif cam 
süsleme alanında Bursa’da dersler 
veren Sabriye Pamuk Gülpek ise, bu 
sanatı gelenekten geleceğe aktararak, 
yeni ustalar yetiştirmekte…
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6 yıl tezhip alanında çalışmalar yaptıktan 
sonra, 2,5 yıl İstanbul Kadıköy Halk Eği-
tim Merkezi’nde “Cam Süsleme” 
eğitimi alan ve Kültür Bakan-
lığı Geleneksel El Sanatları 
Sanatkârı olan Sabriye 
Pamuk Gülpek, 2009 yılında 
Bursa Büyükşehir Belediye-
si tarafından açılan Çukurca 
Cam Seramik Atölyesi’nde 
imalat çalışmaları yapmaya 
başlamış. 

Bir süre önce belediyenin Beşevler 
Sosyal Tesisleri’ne taşınan atölyede ça-
lışmalarına devam eden Gülpek, Bursa İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün girişimi 
ve Kültür Bakanlığı’nın da desteğiyle 
Eylül ayında burada ilk kez ücretsiz ve 
sertifikalı eğitim çalışmalarına başlamış.

Cam sanatında “Beykoz işi” olarak anılan 
tekniği yaymak ve yeni ustalar yetiştir-
mek amacıyla Kültür Bakanlığı’nın böyle 
bir girişimde bulunmasını önemsediğini 
belirten Gülpek, bu geleneksel sanatı 

geleceğe taşımayı misyon 
edindiği için kurs çalış-
masını memnuniyetle 
kabul ettiğini söylüyor.

Bursa’da bu alandaki ilk 
atölyeyi Büyükşehir Be-
lediyesi’nin kurduğunu ve 
hiçbir masraftan kaçınma-
dıklarını kaydeden Gülpek, 

Kültür Bakanlığı’nın kayıt altına 
aldığı bu atölyede zaman içinde 
cam boncuk yapımı ve üfleme 
cam gibi çalışmalar yapmayı da 
hedeflediklerini vurguluyor.

Talep çok olduğu için sadece 
fırçayı iyi kullanabilen kişile-
ri seçerek kursa aldıklarını 

kaydeden Gülpek, “Burası bir dekorlama 
atölyesi biz önce rölyef cam tekniği ile 

başladık, sonra fırça işi Beykoz 
yapmaya başladık. Rölyef cam 

tekniğinde, örneğin eski 
kaftanlarda kullanılan kumaş 
desenlerini çizip 
bilgisayar orta-
mına aktarıyor 

oradan çıktı alıp 
tasarımı 

hazırlıyor 
maskeleme ve 
eskitme tekniği 
ile cama uygu-
luyoruz. Fırça işi 
Beykoz tekniğinde 

Söyleşi        Sabriye Pamuk Gülpek
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de doğrudan sıvılaştırılmış altın ile 
cam objeye Beykoz çiçeği, Beykoz 
çizgisi, Beykoz baklavası denilen 
desenler çiziyoruz. Bu atölye-
de Kültür Bakanlığı için yapılan 
ücretsiz kurs çalışmasının yanı sıra 
ücretli gruplara da ayda 300 TL be-
delle eğitim veriyoruz. Kurs dışında 
burada üretim yapılıyor. Siparişle 
kişiye özel çalışmalar da yapılıyor 
ve satışa sunuluyor. Bu oldukça 
masraflı bir uğraş ileride 
kursiyerlerimizin yaptığı 

cam süsleme işlerini 
de burada satışa 
sunmak istiyo-
ruz” diyor.

Bu atölyede; 
Çintemani bir 
vazodan, Yeşil 
Türbe’nin bordür 

desenleriyle 
süslenmiş 
bir ibriğe, 
Rumi bir 
şıra şişe-
sinden, haliç 
işi bir tabağa 
kadar 50’den fazla 
cam obje ve 30’dan 
fazla deseni buluşturduk-
larını sözlerine ekleyen Sabriye Pamuk 

Gülpek, geleneksel motiflerle 
süslü ve 24 ayar altın 

yaldızla kaplı, tamamı 
el emeğiyle dekor-
lanmış cam ürünleri, 
yurt içinde ve yurt 
dışında satışa suna-
rak bu köklü geleneği 

geleceğe taşıdıklarını 
vurguluyor. 
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Bursa’da halk danslarına olan ilgiyi 
görünce bu zengin potansiyeli değerlen-
dirmek amacıyla kulübün Bursa şubesini 
açtıklarını belirten Tuana Sanat Kulübü 
Bursa Şubesi sanat yönetmeni Taylan 
Tazegül, kuruluş sürecini şöyle anlatıyor; 
“Uzun süre amatör olarak ilgilendiğim 
halk danslarına Anadolu Ateşi’ne katıl-
dıktan sonra daha profesyonel bakmaya 
başladım. Okullarda da eğitmen olarak 
görev alınca, Bursa’da yaşayan kültürün 
geleceğe aktarılması, düzenli ve sistemli 
bir yapıya kavuşması, süreklilik kazan-
ması gerektiğini hissettim. Bu bilinçle, 
Türkiye’nin halk oyunlarında en önemli 
gruplarından olan Tuana Sanat Kulü-
bü’nün Bursa’da da olması için Genel Sa-
nat Yönetmeni Tugay Ertunç ve Başkan 

Dilek Çelebi öncülüğünde çalışmalara 
başladık ve kulübümüzü kurduk.” 

Kısa bir geçmişi olmasına rağmen kulü-
bün Bursa şubesinin önemli başarılara 
da imza attığını kaydeden Tazegül; “Tuana 
Bursa, Türkiye Halk Oyunları Federasyo-
nu’nun düzenlemiş olduğu Kaşıklar Bölge 
Yarışması’nda Türkiye birincisi olarak 
Bursa’yı temsil ederek kuruluşunun 
ilk yılında büyük bir başarı kazanmış-
tır. Topluluğumuz KKTC’de düzenlenen 
Beyarmudu Belediyesi Uluslararası Halk 
Dansları Festivali’nde de ülkemizi başa-
rıyla temsil etmiştir. Tuana Sanat Kulübü 
Bursa Şubesi olarak konusunda uzman 
eğitmen kadromuzla halen Burdur, Bursa 
Keles, Gaziantep,  Kırklareli, Milas, Muş, 

Halk Danslarına Gönül Verenler Tuana Sanat Kulübü 

Sanat Kulübü
Bursa’da halk danslarına gönül verenlerin buluştuğu 
merkezlerden biri de Tuana Sanat Kulübü. Aslında 
Ankara merkezli olan Tuana Sanat Kulübü, İstanbul ve 
İzmir’in ardından 2014 yılı Eylül ayında açılan Bursa 
şubesiyle, kentimizdeki folklor meraklılarının da ilgi 
odağı olmuş durumda.
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Roman, Trabzon ve Van yöresi danslarını 
sahneleyerek faaliyetlerimizi aralıksız 
olarak devam ettiriyoruz” dedi.

Tuana Sanat Kulübü’nün folklorik öğe-
lerimizi gün ışığına çıkarıp yaymak ve 
yaşatmak amacı ile 2002 yılında Anka-
ra’da kurulduğunu sözlerine ekleyen Tay-
lan Tazegül, kulübün genel merkezinin 
adından sözettiren çalışmalarını ise şöyle 
özetliyor; “Türk kültürüne hizmet etmeyi 
amaç edinen topluluğumuz kurulduğu 
günden bugüne kadar özel televizyon 
kanalları ile TRT’de birçok yapımda yer 
almıştır. Ulusal organizasyonlarda görev 
alan kulübümüz, 2004 yılından bugüne 
kadar, İspanya, Pakistan, Güney Kore, 
Avusturya, Estonya, Kanada, Belarus, 
Belçika, ABD, Yunanistan, Çin, İsviçre, 
Ukrayna, Romanya, Finlandiya, Arnavut-
luk, Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, 
Katar, Fransa, Suriye, İspanya, Rusya, 
Hindistan, Malezya, Nijerya, Bulgaris-
tan, Meksika, İngiltere ve Slovenya gibi 
ülkelerde gösterilere katılmıştır. Topluluk 
2014 yılında Güney Kore’de düzenlenen 
festival bünyesinde 23 ülkenin yarıştığı 
Uluslararası Halk Dansları Yarışması’nda 

dünya birincisi olarak 
büyük ödülü Türkiye’ye 
kazandırmıştır. Topluluk 
ayrıca T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ile Hacı 
Ömer Sabancı Vakfı’nın 
birlikte organize etti-
ği yarışmalarda 2004 
yılından bugüne kadar 
birincilik de dahil olmak 
üzere başarılı dereceler 
almıştır. 2009 yılında 

‘5. Dünya Su Forumu’ kültürel etkinlik-
leri kapsamında da sahne alan ekibimiz, 
2011 yılında Erzurum’da düzenlenen ‘25. 
Dünya Üniversitelerarası Kış Olimpi-
yatları’ açılış gösterilerinde 100 kişilik 
dansçı kadrosu ile görev yapmıştır. Aynı 
yıl ‘Modern Pentatlon Yıldızlar Dünya 
Şampiyonası’ ile  ‘Ankara Büyükşehir 
Belediyesi 1.Dünya Çocuk Oyunları’ açılış 
organizasyonunda da başarılı temsil-
ler vermiştir. Başarı grafiğini dramatik 

öğelerle beslenmiş sahne 
çalışmaları ile betimle-
meyi de gelenek haline 
getiren topluluğumuz ‘Bir 
Anadolu Rüyası’ isimli 
eserle birçok kez An-
karalılarla buluşmuştur. 
2009 yılında ise ‘Masal’ 
isimli eser ile izleyicisine 
ulaşmıştır. 2014 yılında 
Ankara İstanbul ve İzmir 
şubelerinin ortaklaşa 
sahneye koydukları 
‘Kolaj’ isimli eser İzmir ve 
İstanbul’da seyircisi ile 
buluşmuştur.” 

Tuana Sanat Kulübü Bursa 
Şubesi sanat yönetmeni 
Taylan Tazegül
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Kadınların dernek çatısı altında örgütle-
nip emeklerini, el becerilerini ekonomik 
değere dönüştürme çabalarını paylaş-
tığımız bu bölümde bu kez yine kadın-
ların yarattığı bir başka derneğe ve bir 
başka köye konuk oluyoruz. Burası 
Kestel’in Aksu Köyü. 

Bursa merkeze 24 kilometre uzaklıkta 
eski Ankara yolu üzerinde, Uludağ’ın 

eteklerinde kurulmuş yaklaşık 650 yıllık 
bir Osmanlı köyü. Tarihte İpek yolu 
üzerinde derbentçi köyü olarak anılan 
ve rivayete göre 14. Yüzyılda Horasan 
erenlerinden Çiçek Dede tarafından ku-
rulan köy, Osmanlı döneminden kalma 
sivil mimarlık örneği evleri ile içinden 
geçen deresi, yeşilliği ve insanlarının 
sıcaklığı ile büyük şehrin kıyısında ade-
ta masal gibi bakir bir yer.

Kadın Dernekleri        Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği

Aksu’nun kaderini 
kadınlar değiştiriyor
İpek yolu üzerinde kurulmuş 650 yıllık bir Osmanlı köyü 
olmasına rağmen unutulmaya yüztutan Aksu Köyü, kadınların 
köyü tanıtma çabaları ile yeniden canlanmaya ve ziyaretçi 
akınına uğramaya başladı.

Tıpkı Cumalıkızık gibi iyi bir turizm potansiyeline sahip olan 
ancak bu yönü değerlendirilmeyen köy, kadınların girişimiyle 
yerel yönetimin de dikkatini çekmiş ve desteğini almaya 
başlamış durumda.

Hamam gibi tarihi yapıların restore edildiği, korunup yeniden 
işlevlendirildiği Aksu Köyü, bakım bekleyen birbirinden şirin 
Osmanlı evleri ile gelecekte Cumalıkızık gibi bir turizm bölgesi 
olmaya aday…

Hülya Güven
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Kadın Dernekleri        Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği
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Bursa

Aksu
Köyü

Köyün ortasına dikilen ve 425 yaşın-
da olduğu belirtilen tarihi çınar ağacı 
ile altındaki tarihi çeşme, bir zamanlar 
Bursa-Ankara arasında seyahat edenlerin 
mola yeri imiş. Köylülerin anlatımına göre 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında bir Bursa zi-
yareti dönüşünde Mustafa Kemal Atatürk 
de o çınarın altında mola verip köylülerle 
sohbet etmiş, çaylarını içmiş.

O zamanlar geçimini gülcülükle sağlayan 
köy mis gibi gül kokarmış, ardından ipek 
böceği yetiştiriciliği yapan köylüler sonra 
da meyveciliğe başlamışlar. Ama zaman 
içinde yeni Ankara yolu kullanılmaya 
başlanınca kimselerin uğramadığı köy 
cazibesini kaybetmiş ve köyün gençleri 
de geçim derdiyle yavaş yavaş köyü terk 
edip büyükşehirlere gitmeye başlamışlar.

İşte Aksu köyü kadınları da bu noktada 
devreye girmiş ve evlerin birer birer 
boşaldığı köyden, artık göç olmasın diye, 
köy eski cazibesine kavuşsun ve gençler 

köyü terk etmesin diye harekete geç-
mişler. Aksu Köyü Kadınları Dayanışma 
Derneği’nin kuruluş sürecini anlatan ilk 
başkan Ayşe Akyıldız o günleri şöy-
le anlatıyor; “2010 yılında 16 kadının 
girişimleriyle bu dernek kuruldu, köy 
halkının kabullenmesi biraz zaman aldı. 
O zamanlar bu köy hakkında kitap yazmış 
bir abimiz vardı, adı Hüseyin Öztürk. 
Kendisi resmi işlemlerin halledilmesi ko-
nusunda bize yardımcı oldu, tüzüğümüzü 
hazırladı. Küçücük bir binada çalışmaya 
başladık, zamanla bağış gibi destekler de 
alarak mutfaklarımızı yaptık binayı bü-
yüttük herkes evinden bir şeyler getirdi. 
Önceleri sadece taş fırında gözleme-pide 
çeşitleri yapıyorduk, zamanla köy halkının 
da hoşuna gitti bize destek olmaya başla-
dılar. Şimdi 8’er kişilik 2 grup oluşturduk 
bir grup cumartesi, diğer grup da Pazar 
günleri çalışıyor. Mekanımızda 50 kişiye 
kahvaltı verebiliyoruz. Köyde meyvecilik 
yaygın, sebze de ekiliyor, kadınların çoğu Ayşe Akyıldız 
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tarla işine gittikleri için bize katılamıyor-
lar, dolayısıyla sayımız artmasa bile ama-
cımıza ulaşıyoruz. Hafta sonları 15 liraya 
kahvaltı veriyoruz, üstelik de tamamı 
köy yapımı ürünlerle kahvaltıda; tarha-
na çorbası, tereyağında köy yumurtası, 
lokma, domates biber kavurması, peynir, 
salça, zeytin, reçel gibi ürünlerimizi 

ikram ediyoruz. Çok ilgi 
görüyor. Köyümüzün 
adını duyurmak için 
para kazanmasak bile 
kermeslere katılıyor ve 
ev yapımı ürünlerimizi 
satarak köyümüzü tanı-
tıyoruz. Köyden ayrılan 
gençlerimiz geri dön-
sün, kızlarımız okusun 

sosyal faaliyetlere katılsınlar istediğimiz 
için başka adımlar da attık. Gençlerimize 
futbol takımı kurduk, folklor eğitimi aldır-
dık, şimdi gösteriler yapıyorlar.”

Haftanın bir günü sadece ekmek yapa-
rak sattıklarını ve köy ekmeklerinin çok 
beğenildiğini kaydeden Ayşe Akyıldız, 
sahip oldukları mekanın bir bölümünü 
satış reyonu olarak düzenlediklerini ve 
burada köydeki herkesin satmak istediği 
ürününü satışa sunup emeğini ekonomik 
değere dönüştürebildiğini söylüyor.

Köydeki Tarım İl Müdürlüğü’nün 2 katlı 
binasının kadın derneğine tahsis edile-
ceğini ve Kestel Belediyesi tarafından 
düzenlenecek binayı üretim merkezi 
haline getireceklerini sözlerine ekleyen 
Akyıldız, üretim izni alarak burada; tarha-
na, erişte, yöresel kuskus, nohutlu mantı, 
salça, reçel, turşu üretimi yapacaklarını 
ve kendi markalarıyla satış yapacaklarını 
vurguluyor.

Yöreye özgü kuskus ve Hıdırellez çorbası 
gibi geleneksel yiyecekler ile iğne oyası, 
el nakışı, dantel gibi el sanatlarını yaşat-

Kadın Dernekleri        Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği
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mak için bunların yapılışını 
gençlere de öğreten köy ka-
dınları, bu arada 20 köy kadın 
derneğinin bir araya geldiği 
Bursa Üreten Köy Kadınları 
Dernekler Federasyonu’na da 
katılarak, diğer köylerde aynı 
çabayı sergileyen kadınlarla da dayanış-
ma içerisinde oluyorlar.

Federasyonun öncülüğünde konserlere, 
gezilere, tiyatro, kermes gibi organizas-
yonlara katıldıklarını ve fikir alışverişinde 
bulunduklarını söyleyen köy kadınları, 
“Bütün bu çabalar sonucu köyümüzün 
adını duyurmaya başladık. Köydeki tarihi 
hamam restore edildi, büyükşehir beledi-
yesi bizim mekanımızın açık alan kısmını 
düzenleyerek bizim çabamıza destek 
oldu. Sonuçta bu güzel köyün adını in-
sanlara yeniden öğrettik. O kadar ki hafta 
sonları burası, doğa ile iç içe köy kah-
valtısına gelen insanlarla dolup taşıyor, 
biz para kazanmasak da köyümüz eski 
itibarını cazibesini kazanıyor, bu da bize 
yetiyor” diyorlar. 
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Şehrin 
göbeğindeki 
vaha
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Müzelerimiz Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi

Türkiye otomotiv sanayinin başkenti Bursa. 1960’ların sonlarında; 
önce Tofaş, ardından da Oyak Renault otomobil fabrikalarının 
faaliyete geçmesiyle birlikte Bursa’nın araba sektörünün kalbi 
olduğu bir kez daha tescillenmiş. 

Bir kez daha 
diyoruz çünkü, 
Bursa’nın motorlu 
araçlardan önce 
de 1900’lü yıllar-
da at arabaları 
üretim merkezi 
olduğu bilini-
yor. Belki de bu 
altyapı otomobil 
üretiminin de 
temeli oluyor. 

Hal böyle olunca 
Türkiye’de araba 
tarihinin müzesi de doğal olarak Bursa’ya 
kuruluyor. Müzenin kurulduğu alan öyle 
bir yer ki, adeta Bursa’nın simgelerine de 
ev sahipliği yapıyor. Şehrin ortasında, adı 

yine Bursa’yla anılan 
ipeğin işlendiği İpeker 
Fabrikası’nın eski 
arazisinde bulunuyor 
Tofaş Anadolu Araba-
ları Müzesi. 

Fabrikanın kalıntıları 
üzerine 1998 yılında 
yapılmaya başlanan 
müze 2002 yılında 
ziyaretçi kabul etmeye 
başlıyor. Bahçesin-
de ipek böceklerinin 
temel besini olan 200 

yaşında bir dut ağacıyla 300 yaşında bir 
çınarı da barındıran Müze, bir yönüyle de 
botanik bahçesi adeta. 

Uğur Yılmaz
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Müzelerimiz Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi
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Büyükşehir Belediyesi ile Tofaş A.Ş. 
arasında yapılan 30 yıllık bir protokolle, 
toplam 17 bin metrekare alan üzerine 
kurulu Umurbey Mahallesi’ndeki parkta, 
Müze’nin yanı sıra yürü-
yüş alanı, kafe-
terya, Umurbey 
Hamamı, Eski 
Türk Evi, Tofaş 
Sanat Galerisi 
bölümleri de 
mevcut. 

Pazartesi günleri 
dışında her gün 
10.00-17.00 arası 
ziyaretçi kabul 
eden müze ücretsiz gezilebiliyor.

2600 Yıllık Macera..
Müzede sizi ilk olarak, bu fikrin başlangıç 
noktasını oluşturan Balıkesir Üçpınar’da 

bulunan at arabası parçaları, 
mezar ve bulunan parça-
larla yeniden oluşturulan at 
arabası karşılıyor. 2600 yıl 
önce sahibini mezara taşı-
dıktan sonra onunla birlikte 
tümülüse bırakılan at arabası 
parçalarıyla başlayan müze 
gezisi, sırasıyla, araba ve 
semer imalatçıları, savaş 
arabaları, öküz arabaları, 
faytonlar, tekerlekler ve 

Tofaş tarafından üretilen otomobillere 
doğru sizi götürüyor.

Müzenin inter-
net sitesinde, 
“Yeni ustaların 
eski ustalara 
bir teşekkürü” 
kelimeleriyle 
ifadesini bulan 
Bursa’nın 
araba tasarım 
serüvenini 
de bir çırpıda 
görmüş oluyorsunuz gezi-
nizle. 

Müze binası bununla bitse de park ta 
ayrıca, Umurbey Hamamı ve ununla bağ-
lantılı sergi salonu da görülmeye değer. 
Şu sıralarda sergi salonunda “İşte Benim 
Zeki Müren Sergisi”ni de izleyebilirsiniz. 
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Sanat Güneşi
doğduğu
topraklarda
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Haber         “İşte Benim Zeki Müren” sergisi

Bursa Ortapazar’da, 6 
Aralık 1931’de dünyaya 
gelen ve kendi deyişiyle, 
‘İyi halt’ eden “Sanat 
Güneşi” Zeki Müren, 
doğduğu topraklara bu kez 
bir sergiyle döndü. 

Yapı Kredi Private Banking ve Yapı Kredi 
Kültür Sanat Yayıncılık işbirliği 
ile açılan “İşte Benim Zeki 
Müren” sergisi, İstanbul, 
Ankara, İzmir ve Bodrum’un 
ardından Bursalılarla buluş-
tu. “Sanat Güneşi”nin ço-
cukluğundan, son günlerine 
kadar gündelik hayatından 
ayrıntılara ışık tutan ve 
11 Kasım’da açılan sergi 

19 Şubat 2016’ya kadar Tofaş Anadolu 
Arabaları Müzesi’nde ziyaretçilerini 
bekliyor.

“İşte Benim Zeki Müren” sergisi, 
Zeki Müren’in 18 yıldır Türk Eği-
tim Vakfı ile Türk Silahlı Kuvvet-
leri Mehmetçik Vakfı arşivinde 

bulunan, bazıları daha önce hiç 
sergilenmemiş fotoğraflarını 
ve özel eşyalarını da kapsıyor.
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Haber         “İşte Benim Zeki Müren” sergisi
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Küratörlüğünü Derya Bengi’nin yaptığı 
sergide, Müren’in hayatı, resimler ve an-
latımlarla sergilenirken, belki de hayatı-
nın dönüm noktalarından biri olan 1965’te 
de Arena Tiyatrosunda sahneye koyulan 
Robert Anderson’un ”Çay ve Sempati” 
isimli oyununa ilişkin fotoğraf ve anla-
tımlar da ilgi çekiyor. Müren’in Tom Lee 
isimli efemine genci canlandırdığı oyuna 
ilişkin ifadeleri de önemli bir yer tutuyor. 
Zeki Müren, o zamanlar verdiği demeç-
lerinde, oyunun yazarının sanki bu piyesi 
onun için yazdığını belirtmiş. 

Sergide, plaklar, fotoğraflar, aksesuarlar 
ve defterlerin yanı sıra Sanat Güneşi’nin 
tasarımlarını kendi yaptığı kıyafetleri de 
ilgi çekiyor. 

Sergide ayrıca 
oluşturulan küçük bir 
sinemayla da Mü-
ren’in filmlerinden 
kısa sahneler 
ziyaretçilere 
gösteriliyor.

Bursa’da 1931 yılında doğan 
Zeki Müren, kalp rahatsızlığı ve 
şeker hastalığı nedeniyle hayatı-
nın son yıllarını Bodrum’da inzi-
vaya çekilerek geçirdi. 24 Eylül 
1996 günü, TRT İzmir Televizyo-
nu’nda kendisi için düzenlenen 
tören sırasında geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayata gözlerini 
yumdu. Cenazesi büyük bir halk 
kalabalığının katıldığı törenle 
Bursa’da düzenlendi. Babasının 

yanına Emirsul-
tan Mezarlığına 
defnedildi.

Vasiyetinde 
tüm mal var-

lığını Türk 
Eğitim 
Vakfı ve 
Meh-

metçik 
Vakfına bırak-

tı. 2013 yılına kadar 
en az 2251 üniversite 
öğrencisi Zeki Müren’in 

yardımlarıyla TEV’den 
eğitim bursu aldı. Ayrıca 

TEV ve Mehmetçik Vakfı, 
2002 yılında Bursa’da 
Zeki Müren Güzel Sanatlar 
Anadolu Lisesi’ni yaptırdı. 
Bu okulda sanatın birçok 

dalı ile ilgili eğitim halen 
verilmektedir.

Zeki Müren 
kimdir?
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Turizm Daire Başkanlığı tarafından yü-
rütülen proje kapsamında okullarda öğ-
rencilere ipek böceği eğitim seti dağıtıldı. 
Proje kapsamında seçilen okullarda 1000 
öğrenciye de ipek böceğinin yaşam ev-
releri hakkında eğitim verildi. Kozabirlik 
tarafından desteklenen proje kapsamın-
da 5000 ipek böceği Kozabirlik’e bağlı 
‘Tohum Üretim ve Yetiştirme Merkezi’n-
de hazır bulunduruldu ve dağıtım için 
de Mustafakemalpaşa İlçesi Çaltılıbük 

Mahallesi’nden günlük taze dut yaprağı 
temin edildi. Proje için tasarlanan yapay 
yaşam ortamında dağıtılan ipek böcekleri 
öğrencilerin de ilgisini çekti. Öğrencilere 
verilen eğitimlerde de ipek böceğinin 
kozasını sağlıklı örmesi için günlük taze 
dut yaprağına ihtiyacı olduğu, kimyasal 
maddelerden uzak kalması ve belirli bir 
ısıda yaşaması gerektiği aktarıldı.

Proje kapsamında Muradiye İpek Fabri-
kası’nda kozadan ipek çekimini de canlı 

olarak gören 
öğrenciler, 
üretilen ipeğin 
nihai ürüne 
dönüştürüle-
ceği Umurbey 
İpek Üretim 
ve Tasarım 
Merkezi’ni de gezerek ipek dokuma ve 
ipek halı tezgahlarını ilgiyle incelediler. 
Öğrenciler, burada Bursa’nın İpek Yolu’n-
daki önemini de öğrenme şansı buldu.

Bursa İpeği yeniden 
hayat buluyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Bursa 
İpeği Yeniden Hayat Bulacak’ projesi, tüm kentte ipekçiliğe ilgiyi 
arttırmaya devam ediyor.

Haberler               

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘tari-
hi ve kültürel mirası tespit ve havadan 
fotoğraflama çalışmaları’ kapsamında 
İznik’te ortaya çıkartılan 1500 yıllık bazi-
likada su altı arkeolojik kazı çalışmaları 
start aldı. Sualtı arkeologlarınca elde edi-
lecek bulgular vasıtasıyla tarihi bazilika-

nın ne olduğunun 
kesin olarak tespit 
edileceğini belirten 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Recep Altepe, göle 
kuracakları su altı 
müzesiyle birlikte 
İznik’in Hristiyan 

alemi için önemli turizm duraklarından 
biri haline geleceğini söyledi.

İznik üzerinde yapılan hava çekimlerinde 
göl içinde görüntülenen yaklaşık 1500 
yıllık Batık Bazilika, Amerikan Arkeo-
loji Enstitüsü tarafından 2014 yılının en 
önemli 10 keşfi arasında gösterilmişti. 
Tüm dünyanın ilgisini çeken batık bazili-
kanın evrensel bir değer olarak turizme 
kazandırılmasını hedefleyen Büyükşehir 
Belediyesi, Uludağ Üniversitesi Fen 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim 
Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin 
koordinatörlüğünde çalışmalara başladı. 
Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’n-

deki sualtı 
arkeologları 
göl içindeki 
bazilika-
nın Aziz 
Neophytos 
Kilisesi mi 
yoksa İznik Konsili’nin toplandığı Kons-
tantin Sarayı’nın bir parçası mı olduğu-
nun belirlenmesi için dalış yaptı. Prof. Dr. 
Mustafa Şahin’in yönettiği çalışmada ba-
lık adam kıyafetlerini giyen arkeologlar, 
İznik Gölü’ne dalarak bazilika çevresinde 
ilk tespit çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Su altındaki tarih çıkıyor
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Haberler               

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin “Bursa 
ipeği yeniden hayat bulacak” projesi kap-
samında Büyükorhan Kınık Mahallesi’nde 
açılan İpek Halı Dokuma Evi, Kınıklı ka-
dınlara halı dokuyarak eski geleneklerini 
yaşatma şansı 
sunuyor. BUS-
MEK tarafından 
açılan kursta 
adeta ipek halı 
dokuma yarışına 
giren Kınıklı ka-
dınlar durumdan 
hayli memnun. 
Köylerde doku-
nan halı ve ipek 
kumaşlar sayesinde, ipekten hediyelik 
malzeme üretimi sağlanırken bir taraftan 
da kırsal alanlarda istihdam ve maddi 
kazanç çeşitliliğin arttırılması hedefleni-
yor. BUSMEK, kursiyerlere tezgâh, iplik 

ve kurs imkânı sunarak, birbirinden güzel 
halıların dokunmasını sağlıyor. Kurs mer-
kezlerinde dokunan halıların ‘Hüdavendi-
gar’ adıyla markalaşarak stantlarda yerini 
alması hedefleniyor. Kınık Mahallesi’nde 

açılan İpek Halı 
Dokuma Evi’nin 
ardından Har-
mancık’ın Gülözü, 
Nalbant ve Kara-
ca mahalleleri, 
Keles’in Sorgun, 
Baraklı ve Dağ-
dibi mahalleleri, 
Orhaneli’nin 
Merkezakalan ve 

Gümüşpınar mahalleleri, Büyükorhan’ın 
Sarnıç ve Karaağız mahalleleri, İnegöl’ün 
İhsaniye ve Mustafakemalpaşa’nın da 
Çaltılıbük mahallelerinde ipek halı kursla-
rı açılması planlanıyor. 

Kınıklı kadınlar 
halı dokuyor
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‘Önce insan’ ilkesiyle sosyal gelir grup-
ları arasında dengenin sağlanması ve 
sosyal dayanışmanın gelişmesini amaç-
layan Nilüfer Belediyesi, Giymiyorsanız 
Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydi-
rin Kampüs ile ikinci el eşyaları yeniden 
kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırıyor. 

Duyarlı vatandaşlar tarafından Giymiyor-
sanız Giydirin Atölyesi, Nilüfer Belediyesi 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Sosyal Destek Bürosu, Nilüfer’deki muh-
tarlıklar, Carrefour Alışveriş Merkezi’nde 
bulunan İletişim Noktası ve Nilüfer Kent 

Konseyi’ne bırakılan eşyalar önce elden 
geçiriliyor ve kullanılabilir durumda olan-
lar ayrılıyor. Kullanılabilir eşyalar arasın-
dan tamir edilmesi gerekenler tamir edili-
yor, ardından hepsi yıkanıp ütüleniyor ve 
raflardaki yerini alıyor. Nilüfer Belediyesi 
Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
personeli tarafından ilk günkü görünümü-
ne kavuşturulan eşyalar, gelen taleplerle 
birlikte ihtiyaç sahiplerine veriliyor. 

2015 yılı boyunca; İhsaniye Mahalle-
si’nde bulunan Giymiyorsanız Giydirin 
Atölyesi’nden toplam 65 bin 215 adet 
kıyafet dağıtılırken, üniversite öğrencile-

rine yönelik hizmet veren Giymiyorsanız 
Giydirin Kampüs’ten de 6826 adet kıyafet 
öğrenciler tarafından alındı. 

Vatandaşların taleplerine göre Türki-
ye’nin dört bir tarafına eşyanın gönde-
rildiği atölyeden; 2015 yılı içerisinde 
toplam bin 248 aileye, 147 muhtarlığa ve 
24 defa şehir dışına giyim eşyası gön-
derildi. Öğrencilerin yararlanabilmesi 
için Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk 
Caddesi Çağrıyan Sokak’ta hizmet veren 
Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’den de 
579 öğrenciye yardımda bulunuldu.   

1 yılda 72 bin kıyafet 
yerine ulaştı

‘Giymiyorsanız Giydirin’ Atölyesi ve ‘Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’ ile kullanılabilir durumdaki 
2. el giysiyi toplayan Nilüfer Belediyesi, 2015 yılında toplam 72 bin 41 adet kıyafeti ücretsiz olarak 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. 

Haberler               



Ocak Şubat Mart 2016   |  PRUSA  |  63

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Akordeon 
Buluşması’ etkinliği ile Türkiye’nin dört bir yanından akordeon 
sanatçılarını bir araya getirdi. Akordeon çalmadaki ustalıklarını 
sergileyen sanatçılar, verdikleri konser ile izleyicilere müzik 
ziyafeti sundu.

Haberler               

Ördekli Kültür Merkezi’nde ilki gerçek-
leştirilen ve vatandaşların büyük ilgi 
gösterdiği ‘Akordeon Buluşması’ etkin-
liğine Muammer Ketencoğlu, Aziz Ali 
Elyağutu, İberya Özkan, Aydın Çıracıoğlu, 
Fırat Semercioğlu gibi usta akordeon 
sanatçılarının yanı sıra, bu müzik aletine 
gönül vermiş olan öğrenciler ve yerel 
sanatçılar da katıldı. Sahneye çıkarak 
yeteneklerini sergileyen usta akordeon 
sanatçıları, verdikleri konserde Türk, 
Balkan ve Gürcü musikisi eserlerinin 
yanı sıra tango müziklerinden örnekler 

de sergileyerek müzikseverlere muhte-
şem bir gece yaşattı. Konserin sürprizi 
ise Yunanistan’dan gelerek etkinliğe 
katılan keman sanatçısı Giannis Poulios 
ile klasik kemençe sanatçısı Alexandios 
Poputsis oldu. 

Türkiye’nin en önemli akordeon sanat-
çılarından biri olan Aydın Çıracıoğlu ile 
birlikte kısa bir konser veren Yunanlı 
sanatçılar, Yunan müziğinin en güzel 
eserlerini seslendirdiler.

Akordeon ustaları 
Osmangazi’de buluştu
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Haberler               

Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunla-
rı Topluluğu, 5 farklı yaş kategorisinde 
200 halk oyunları dansçısı ile çalışma-
larını yürüterek kültürümüzün önemli 

unsurlarından biri olan folklor oyunlarını 
genç kuşaklara aktarıyor.

Uzman eğitmenlerin öncülüğünde 5-6 
yaş minikler, 7-9 yaş küçükler, 10-14 
yaş yıldızlar, 15-29 yaş gençler ve 30 
yaş üzeri yetişkinler gruplarıyla, Ana-
dolu’nun dört bir yanından asırlardan bu 
yana gelen kültür mozaiği Erguvan Halk 
Oyunları Topluluğu’nun çalışmaları ile 
Yıldırım’da sahneleniyor. 30’dan fazla 
yörenin halk oyununun sahnelendiği 
Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nda bu 
yıl Bursa, Artvin, Kütahya, Aydın, Bilecik, 
Burdur, Samsun, Trabzon, Rize, Gazian-

tep, Erzurum, Kastamonu, Adıyaman ve 
Van yörelerine ait oyunlar sergileniyor. 
Kılıç kalkan ekibini de bünyesinde ba-
rındıran Erguvan Halk Oyunları Toplulu-
ğu, Bursa’nın kültürünü de izleyenlere 
yansıtıyor. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli 
festivallerde boy gösteren Erguvan Halk 
Oyunları Topluluğu, geçtiğimiz Ağustos 
ayında Artvin’de katıldığı 43. Uluslararası 
Arhavi Kültür ve Sanat Festivali ve Bosna 
Hersek’te katıldığı 11. Uluslararası Maoça 
Folklor Festivali, 10. Uluslararası Vuçko-
vtsi Folklor Festivali ve 6. Çeliç Uluslara-
rası Folklor Festivali’nde Yıldırım’ı başarı 
ile temsil etti.

Bursa Yıldı-
rım Beledi-
yesi, ilçede 
kaybolmaya 
yüz tutan 
mesleklerin 
korunması 
için adım 
attı. Bele-
diyecilik 

hizmetleri dışında toplumun değerlerine 
sahip çıkmak için çalışmalar da yürüten 
Yıldırım Belediyesi, gelişen teknolojiye 
rağmen mesleklerini azimle sürdüren 
zanaatkarlara vergi muafiyeti kolaylığı 
getirdi. Yıldırım Belediye Meclisi toplan-

tısından çıkan karar ile el dokuma işleri, 
bakırcılık, ahşap oyma, çini ve çömlek 
yapımı, yorgancılık, yemenicilik, baston-
culuk, yazmacılık, oymacılık gibi kültürel 
ve sanatsal değeri olan meslek dallarında 
faaliyette bulunanlar, Gelir Vergisi Ka-
nunu’nda yapılan ek düzenlemeyle gelir 
vergisinden ve çalışma ruhsatından muaf 
oldular.

İlçe esnafının her zaman yanında olduk-
larını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, “Kendi ürettikleri 
ürünleri satanlara özgü olmak üzere, 
geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan 
ve kaybolmaya yüz tutan meslek kolların-
da faaliyette bulunanları, esnaf muaflığı 

kapsamına alarak mesleklerini yaşatma 
fırsatı sunuyoruz. Bu sanatlarla uğra-
şanlar ustalaştıkça, daha güzel eserler 
ortaya koydukça sanat tutku haline dönü-
şüyor. Bunun yanında YIL-MEK kursla-
rımız sayesinde çok sayıda geleneksel 
sanatımıza da yeni zanaatkarlar kazan-
dırarak kültürümüze sahip çıkıyoruz. 
Restore ederek hanımlarımızın kullanımı-
na sunduğumuz Hançerli Hamamı Kültür 
Merkezi’ndeki atölyede de Osmanlı 
sanatları eğitimi veriyoruz” dedi.

Anadolu’nun kültür mozaiği Yıldırım

Kaybolmaya yüz tutan 
mesleklere destek
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• Bale • Halk Dansları • Modern Dans • Klinik Pilates ve Aletli Pilates
• Oryantal ve Roman • Zumba • Türk Halk Müziği Koro ve Enstrüman

Renklerimiz ayrı, özümüz aynı
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No:11 Nilüfer / Bursa
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