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Merhaba
Anadolu folklorunun bir parçası olan halk takvimine göre cemreler düştü ve bahar geldi. 

Tabiat olaylarına ve bunların tekrarına da-
yalı tecrübelerden oluşan halk takvimine 
göre; kışın hükmünü kaybetmeye başladığı 
şubat ayı sonlarına doğru cemreler düşme-
ye başlar ve 7 gün arayla önce havaya cem-
re düşer ve hava ısınmaya başlar. Ardından 
suya cemre düşer ve sular ısınıp buzlar çö-
zülür ve son olarak da üçüncü cemre top-
rağa düşer ve toprağı ısıtıp kardelen, öksüz 
oğlan, çiğdem gibi ilk kır çiçeklerinin çık-
masını sağlar.

Kıştan bahara geçisin sembolü olan ve 
ısınmayı ifade eden cemrelerin ardından 
baharın müjdecisi “Nevruz” gelir. Geceyle 
gündüzün eşitlendiği bu günden sonra gün-
düzler uzamaya başlar. 

Yılın en güzel dönemini yaşadığımız ba-
har aylarında biz de bahar gibi cıvıl cıvıl 
bir Prusa Dergi ile karşınızdayız. Üç ayda 
bir yayınlanan dergimizin bahar sayısında; 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 
Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi ‘ne dahil 
edilen ve dünyanın en eski bayramlarından 
biri olan “Nevruz” konusuna yer verdik. Ye-
niden doğuşun, arınmanın, bereketin, dirili-
şin güzel günlerin sembolü olan “Nevruz”u, 
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor 
Araştırmacısı Zedal Kondakçı’nın kalemin-
den okuyacaksınız.

Bir diğer konumuz da Türk el sanatlarının 
yaşatılmasına önemli katkılar sağlaması-
na rağmen yeterince farkında olmadığı-
mız ve toplumda hak ettiği yeri bulamamış 
kurumlardan biri olan Olgunlaşma Ens-
titüleri. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nün 
çalışmalarını paylaştığımız bu sayımızda 
ayrıca, Bursa’nın somut olmayan mirasının 
en önemli ayaklarından biri olan bıçakçılık 
sanatını el yapımı Arnavut çakısı yaparak 
yaşatan son ustalardan Hüsnü Altıparma-

koğulları ile atlarla birlikte tarihe karışan 
saraçlık sanatının son ustalarından Mehmet 
Muş’a da yer verdik.

Ege Üniversitesi Ekin Dans Topluluğu ta-
rafından çeşitli illerde sahnelenerek bü-
yük ses getiren “Üç Mehmet’in Dansı” adlı 
gösteri, Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği’nin örnek çalışmaları ve 
Bursa’nın 172 yıllık sessiz tanığı “Hünkar 
Köşkü Müzesi” ile Nilüfer Belediyesi Müba-
dele Evi de bu sayıdaki konu başlıklarımız 
arasında.

Baharla birlikte taptaze başlangıçlarımız 
olsun, yaz sayımızda buluşmak dileğiyle….

Editörden 

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



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 20164

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Münevver Yaman



Nisan Mayıs Haziran 2016   |  PRUSA  |  5

Ropörtaj       Bursa Olgunlaşma Enstitüsü

Türk el sanatlarının yaşatılmasına önemli katkılar sağlayan Bursa 
Olgunlaşma Enstitüsü, Atatürk Dönemi Kadın Giysileri, Osmanlı 
Dönemi Kadın Giysileri, İğne Oyası, Bursa Keles Yöresi Kadın 
Giysileri, İznik Çini Desenli Kıyafetler ve Modernize Kadın Giysileri 
gibi koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. 

Bursa’da yaşamış padişahların kaftanları ve kitre bebeklerini 
sergilemeye hazırlanan kurum; Bursa Keles yöresi, İznik çinileri, 
İpekböceği Kozası, Bursa ipeği, İğne Oyası, Bursa Gelin Hamamı, 
Karagöz-Hacivat gibi temalarla hazırladığı kreasyonlar ve yaptığı 
yayınlarla Bursa folklorüne katkı sağlıyor.

Çölde bir vaha;
Bursa Olgunlaşma 
Enstitüsü

Hülya Güven
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Ropörtaj       Bursa Olgunlaşma Enstitüsü

Bu sayımızda Türkiye’de 1945 yılından 
buyana eğitim sisteminin bir parçası olan 
ama nedense pek de göz önünde tutul-
madığı için farkında olmadığımız “Ol-
gunlaşma Enstitüleri”ne dikkat çekmek 
istedik. 

Eski adı ile “Kız Teknik Öğretim Olgun-
laşma Enstitüleri”, Türk el sanatlarını 
araştırıp evrensel boyutları hedef alarak 
güncelleştirip gelecek nesillere aktara-
bilecek, nitelikli insan gücü yetiştirmek 
amacıyla kurulmuş.

Bugün Türkiye’de 15 adet Olgunlaşma 
Enstitüsü var. 2 yıllık eğitim veren ve 
döner sermaye ile işletilen bu kurumlar 
en az ilköğretim okulunu bitirmiş öğren-
cileri alarak Türk giyim ve el sanatları 
alanlarında araştırma, geliştirme, değer-
lendirme, arşivleme ve üretim çalışma-
ları yapan kişiler yetiştiriyor ve böylece 
Türk el sanatlarının yaşatılmasına pek 
de farkında olmadığımız önemli bir katkı 
sağlıyor.

Sanatsal ağırlıklı eğitim ve üretim çalış-
malarını birlikte sürdüren ve seçkin el 
sanatı örneklerini yurt içi ve yurt dışında 
tanıtan Enstitüler, 1997–1998 öğretim 
yılından itibaren sektörel ihtiyaçlar ve 
teknolojik gelişmeler doğrultusunda 
programlarını yenilemişler.

Bu kurumlarda artık; el sanatları teknolo-
jisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, güzellik ve 
saç bakım, giyim üretim teknolojisi, teks-
til teknolojisi, seramik ve cam teknolojisi, 
yiyecek ve içecek teknolojileri, grafik ve 
fotoğraf alanında eğitim verilirken, gele-
neksel Türk el nakışları, resim, photos-
hop, freehand, bilgisayarlı moda tasarımı, 
bilgisayarlı modelistlik, çocuk hazır giyim 
modelistliği, pastacılık, tel kırma, takı 
tasarım, dokuma, dolgu oyuncak bebek 
yapımı, kitre bebek yapımı, kırkyama, deri 
süslemeciliği gibi pek çok alanda kurslar 
da açılıyor.

Araştırma, Tasarım ve Tanıtım Pazarlama 
bölümleri de faaliyete giren Enstitülerin, 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen bazı 
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bölümlerine en az lise ve meslek lisesi 
mezunları alınıyor. İlköğretim mezunları-
na “Olgunlaşma Bitirme Belgesi” verilir-
ken, lise mezunları 2 yıllık eğitim progra-
mı sonunda “Meslek Lisesi Diploması” ve 
“İşyeri Açma Belgesi” alabiliyor. Ayrıca 
ilköğretim mezunları mesleki açık öğre-
tim liselerinden kültür derslerini alarak 
bölüm diploması alabiliyorlar.

Kız çocuklarının eğitiminin hayli sıkıntılı 
ve öteden beri yetersiz olduğu ülkemizde 
hem kadınlara meslek edindirip ekonomik 
özgürlük yollarını açan, hem de vasıflı 
işgücü sıkıntısı yaşayan iş dünyasına 
nitelikli ara eleman yetiştiren Olgunlaş-
ma Enstitüleri, daha çok tanınmayı ve 
desteklenmeyi hak ediyor.

Ülkemizde çeşitli sebeplerle örgün 
eğitimden yeterince yararlanamayanlara 
tutunacak bir dal olan bu kurumu tanımak 
için, 20 yıllık geçmişi olan Bursa Olgun-
laşma Enstitüsü’ne konuk olduk ve Okul 
Müdürü Münevver Yaman ile Bursa’da 
yapılan çalışmaları konuştuk.
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Ropörtaj       Bursa Olgunlaşma Enstitüsü

Bize Bursa Olgunlaşma Enstitüsü’nü 
tanıtır mısınız, ne zaman kuruldu? 
Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Türk kültü-
ründe önemli yeri olan geleneksel Türk 
giyim ve el sanatları alanlarında eğitim, 
araştırma, geliştirme ve üretim çalışma-
ları yaparak, el sanatlarının korunması ve 
yaşatılmasını sağlamak misyonuyla 1996 
yılında kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı 
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlü-
ğü’ne bağlı kurumlarımızdan olan Bursa 
Olgunlaşma Enstitüsü, ülkemizdeki 15 
Enstitüden 12. sidir. İlk etapta Necatibey 

Kız Meslek Lisesi bünyesinde ve resim, 
giyim, el sanatları ve nakış bölümleriyle 
hizmete açılan enstitümüz, 2007 yılından 
itibaren bağımsız olarak Heykel’de bulu-
nan Vakıflar Genel Müdürlüğü binasında 
faaliyetlerini sürdürmüş olup, 2015-2016 
eğitim öğretim yılında da Veysel Karani 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik 
Alanı binasına taşınmıştır. 

Bursa’daki faaliyet alanlarınız nelerdir?  
Tasarım ve üretim faaliyet alanlarımız; el 
sanatları tasarım atölyesi, nakış tasa-

rım, giyim üretim, grafik ve fotoğrafçı-
lık, seramik, ebru tasarım atölyeleri ile 
güzellik ve saç bakım ile yiyecek içecek 
hizmetlerinden oluşmaktadır. Diploma 
programlarımız ise; çocuk gelişimi ve 
eğitimi, el sanatları teknolojisi, giyim 
üretim teknolojisi, grafik ve fotoğrafçılık, 
güzellik ve saç bakım hizmetleri ile yiye-
cek ve içecek hizmetlerinden oluşuyor. 
Ayrıca ihtiyaç duyulan pek çok alanda 
kurslarımız var. 14 yaşını bitirmiş herkes 
bu okula gelerek bizim eğitim çalışmala-
rımızdan yararlanabilir. Her yaş grubuna 

Okulun Araştırma bölümünde çalışan öğretmenler Şükran Özgen,Olcay Ünlü ve Nevin Durmuş bugüne kadar; “Kılıç Kalkan Halkoyunu ve Kıyafetleri”, “Bursa’da Hamam 
Kültürü ve Gelin Hamamı”, “Bursa’da Yaşayan Balkan Göçmenleri Giysileri”, “Hacivat-Karagöz”, “Bursa ve Çini Araştırması”, “Orhangazi Türbesi”, “Keles Yöresi 
Giysileri”, “Bursa’da Geçmiş Dönem Kadın Giysileri”, “1. Murat Türbesi İncelemesi”, “İğne Oyası Araştırması”, “Yıldırım Beyazıt Türbesi Araştırması” ve “Osmangazi 
Türbesi ve Puşidesi”  çalışmalarını kitap haline getirmişler. 
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açık kurslarımız var. Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü sayfasında Mesleki 
ve Teknik Eğitim Kursları diye geçen hobi 
kurslarıdır bunlar. Ayrıca bizim meslek li-
sesi diploma programlarımız var ortaokul 
mezunu olan herkes katılabilir. Enstitü-
müz kültürel öğelerini tanıyan, özellikle 
unutulmaya başlayan Türk el sanatlarını 
araştırabilen ve birikimlerini üretime 
dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi 
amaçlamaktadır. Bu doğrultuda her yıl bir 
tema belirleyerek kendi bölgemize özgü, 
giyim ve el sanatları alanlarında araştır-
ma, geliştirme, üretim ve arşivleme çalış-
maları yaparak el sanatlarını yaşatmaya 
çabalıyoruz.

Ne gibi temalar çalıştınız bugüne kadar? 
Örneğin Bursa Keles yöresi, İznik çinileri, 
İpekböceği Kozası, Bursa ipeği, İğne 
Oyası, Bursa Gelin Hamamı, Karagöz-Ha-
civat temalarını çok sayıda kreasyona 
dönüştürerek, yurt içinde ve yurt dışında 
defileler, sergiler aracılığı ile sergiledik. 
Öte yandan geleneksel sanatlarımızdan 
‘’Ebru’’ çalışmalarımızdaki farklılık ile 
markalaşmaya doğru yol almaktayız. 
Bu alanda yurt içinden ve yurt dışın-
dan gelen yoğun siparişleri karşılarken 
ilimizin ve ülkemizin tanıtımına büyük 
katkılar sağlamaktayız. 2010 yılı itibariyle 
seramik atölyemizde ise geleneksel Ana-
dolu motifleri ve İznik çini motiflerinin ve 
çizgilerinin yer aldığı tasarımlara ağırlık 
verilerek üretim yapılmakta.   

Temalı giysi koleksiyonlarınız ve de-
fileleriniz oldukça ilgi çekiyor, biraz 
onlardan söz eder misiniz? 
Evet geleneksel el sanatlarında olduğu 
gibi giyim kuşamı da araştırmak, orjina-
linden yola çıkarak yeni tasarımlar yapıp 
gelecek kuşaklara aktarmak ve aynı 
zamanda arşiv oluşturmak bizim önce-

likli hedeflerimizden biri. Bu kapsamda 
toplam 150 parçadan oluşan 6 ayrı giysi 
koleksiyonu oluşturduk. Osmanlı Döne-
mi Kadın Giysileri, İğne Oyası, Atatürk 
Dönemi Kadın Giysileri, Bursa Keles 
Yöresi Kadın Giysileri, İznik Çini Desenli 
Kıyafetler ve Modernize Kadın Giysilerin-
den oluşan bu 6 koleksiyonumuzu çeşitli 
defilelerde sergiledik ve büyük beğeni 
topladı. Osmanlı Dönemi Kadın Giysileri 
25, İğne Oyası Koleksiyonu 37,  Atatürk 
Dönemi Kadın Giysileri 18, Bursa Ke-
les Yöresi Kadın Giysileri 23, İznik Çini 
Desenli Kıyafetler 22 ve Modernize Kadın 
Giysileri 26 parçadan oluşuyor ve bu kı-
yafetler arşivimizde duruyor. Bu koleksi-
yonlarımız 8 kez yurt dışında ve sayısını 
bilmediğimiz kadar da Bursa içersinde 
farklı zaman ve mekanlarda sunma fırsa-
tımız oldu. Bir de geçmişten günümüze 
kadın başlıkları koleksiyonumuz var.

Bu koleksiyonların hazırlanma sürecini 
anlatır mısınız? İşin bir araştırma aşa-
ması var sanırım. 
Evet öncelikle araştırmaları yapıp der-
leyip bunları üretime dönüştürüyoruz. 
Tasarımdan üretime kadar bütün süreç 
takip edilerek üretiliyor ve koleksiyonu-
muza ekliyoruz. Okulumuzun bir araştır-
ma bölümü var, her yıl planlanan temalar 
doğrultusunda bir ön çalışma yapılıyor. 
Örneğin bu yıl ilk kez Osmanlı’da erkek 
kreasyonuna girdik ve Bursa’da yaşayan 
6 padişahın kaftanlarını tasarlayıp ko-
leksiyon oluşturmaya başladık. 3 tanesi 
tamamlandı. Bunu yaparken müzelerden, 
ansiklopediler vb kaynaklardan araştır-
malar yapılıyor ve oradaki fotoğraflardan 
yola çıkarak yeni tasarımlar yapılıyor. O 
fotoğrafların ne kadar orijinal ve aslına 
uygun olduğunu bilemeyiz ama bizim 
başka kaynağımız olmadığı için tarihi 
fotoğraflardan yola çıkarak çalışıyoruz. 
Mayıs ayında bir sergimiz var orada ser-

Giysi koleksiyonlarına bu yıl ilk kez erkek giyimini 
ekleyen Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, Bursa’da 
yaşamış 6 padişahın kaftanlarından oluşan bir 
koleksiyon hazırlanıyor. Mayıs ayında sergilenecek 
bu koleksiyona ek olarak yine ansiklopedilerdeki 
fotoğraflardan yola çıkarak padişahların kitre 
bebekleri yapılıyor.



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 201610

Ropörtaj       Bursa Olgunlaşma Enstitüsü

Okulun hazırladığı giysi 
koleksiyonlarını tamamlayan bir diğer 
koleksiyon ise Geçmişten Günümüze 
Kadın Başlıkları koleksiyonu. Daha çok 
Osmanlı dönemi kadın giysileri ile Keles 
yöresi kadın giysi koleksiyonlarında 
kullanılan bu başlıklarda iğne oyaları 
dikkat çekici.
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gilenmek üzere hem padişah kıyafetleri 
hem de Bursa’da yaşamış padişahların 
kitre bebeklerini hazırlıyoruz.

Kaç kişilik bir araştırma grubunuz var, 
kimlerden oluşuyor? Ne gibi çalışmalar 
yapıyorlar? 
Okulun araştırma bölümü yeni kuruldu, 
şimdilik 3 kişilik bir ekip var. Bu grupta 
el sanatları, giyim ve nakış öğretmenleri-
miz var, aslında bir halkbilimci ve sanat 
tarihçisine de ihtiyacımız var, umuyorum 
bu eksiğimizi ek kısa zamanda tamam-
layabiliriz. Araştırma bölüm şefi Şükran 
Özgen ve diğer arkadaşlarımız bugüne 
kadar pek çok alanda araştırmalar yaptı-
lar ve bu çalışmalar kitap haline getirildi. 
Kitaplaştırılan çalışmaları sıralamak gere-
kirse örneğin; Kılıç Kalkan halkoyunu ve 
kıyafetleri, Bursa’da hamam kültürü ve 
gelin hamamı, Bursa’da yaşayan Balkan 
göçmenleri giysileri, Hacivat-Karagöz, 
Bursa ve çini araştırması, Orhangazi 
türbesi, Keles yöresi giysileri, Bursa’da 
geçmiş dönem kadın giysileri, 1. Murat 
türbesi incelemesi, İğne oyası araştırma-
sı, Yıldırım Beyazıt türbesi araştırması ve 
Osmangazi türbesi ve puşidesi kitap ha-
line getirilen araştırma başlıkları oldu. Bu 
yıl ekibimiz Bursa’da çeyiz sandıkları ko-
nusunda bir saha çalışması yapıyor o da 
yılsonunda kitap haline getirilecek. Öte 
yandan Enstitümüz Bursa Valiliği İl Özel 
İdaresi ile yapılan protokolle Bursa’daki 
padişah türbeleri sanduka örtülerinin 
yenilenmesi projesini üstlendi. Orhanga-
zi Türbesi sanduka örtüsünün yapımını 
2010 yılında, 1.Murad Türbesi sanduka 
örtüsünü 2012 yılında ve Yıldırım Beyazıt 
Türbesi sanduka örtüsünü 2014 yılında 
tamamladık. Osmangazi türbesi sanduka 
örtüsü çalışmalarına ise 2015 yılında 
başladık, bu proje kapsamında Bursa’da-
ki tüm padişah türbelerindeki sanduka 
örtülerini yenileyeceğiz.  

Buradaki üretimin ticari boyutu da var 
değimli, dışarıdan gelen talepleri de 
karşılıyor musunuz? 
Evet tüm alanlarımızda özgün tasarımlar 
ve özel çalışmalarımızla döner sermaye 
kapsamında üretim ve satış yapılıyor. Ge-
len siparişler doğrultusunda atölyeleri-
mizde üretim ve tasarım yapılıyor, giyim, 
ebru, nakış, ipek koza, seramik ve hatta 
güzellik hizmetleri ile yemek konusun-
da bile kişiye özel üretim yapılabiliyor. 
Örneğin giyim alanında kişiye istediği 
model ve tarzda kıyafet, ebru atölyesinde 
ebru fular, kravat, başörtüsü, pano vb, 
nakışta istediği teknikte elde veya sanayi 
nakış makinesinde olmak üzere istediği 
ürün kişiye özel üretiliyor.

Peki Olgunlaşma Enstitüleri sizce yete-
rince tanınıyor mu, bir de son olarak dile 
getirmek istediğiniz eksikleriniz-sorun-
larınız var mı diye soralım… 
Yeterince tanınmıyor örgün eğitime 
öncelik verildiği için halk eğitimler ve ol-
gunlaşma enstitüleri ikinci planda kalıyor. 
Halk eğitimler çok eski olduğu için ve 
sayıları da çok olduğu için tanınıyor ama 
bizim durumumuz öyle değil ne yazık 
ki. Oysa yılda ortalama 450-500 kişiye 
eğitim veriyoruz. Sorunlarımız da var 
elbette. Her şeyden önce mekan soru-
numuz var. Bizim daha büyük bir binaya 
ihtiyacımız var, Olgunlaşma Enstitülerin-
de aslında müze oluyor ama bizim meka-
nımız yeterli değil, Heykel’deki binamızda 
44 odamız varken şimdi 19 odada hizmet 
vermeye çabalıyoruz. Binaya sığamadı-
ğımız için kurs sayımızı azalttık, örneğin 
yer bulamadığımız için seramik, resim, 
ev tekstili, el nakışları ve el dokuması halı 
kurslarımızı açamadık. 
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Ropörtaj       Bursa Olgunlaşma Enstitüsü

Otantik unsurları modernize ederek yaşat-
ma konusunda en göze çarpan koleksiyon 
ise Keles yöresi kadın giysileri koleksiyo-
nu.23 parçadan oluşan bu koleksiyonda Ke-
les yöresel kıyafetlerinde kullanılan boncuk 
ve pullar kullanılarak ve otantik çizgilerden 
esinlenilerek yeni tasarımlar yapılmış.
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20 yıl önce kurulan Bursa Olgunlaşma Enstitüsü, her yıl 
belirlenen tema doğrultusunda, tasarım ve üretim ça-
lışmaları yapıyor. Defilelerde daha çok Osmanlı dönemi 
kadın giysileri koleksiyonu ile dikkat çeken okulun araş-
tırma ve tasarım bölümleri, kaynak araştırması yaparak 
Osmanlı dönemindeki kadın giyim çizgilerini modernize 
ederek yeniden tasarlamış ve 25 parçadan oluşan bu 
koleksiyon üretilmiş.
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Baharı karşılama günü;

Nevruz

Zedal Kondakçı
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Folklor Araştırmacısı

Geniş bir coğrafyada baharı karşılama günü olarak kutlanan 
Nevruz, Farsça Nev (yeni) ve Ruz (gün) kelimeleri ile yeni 
gün anlamına gelmektedir. Güneşin Koç burcuna girdiği gün 
olan 21 Mart günü İlkbaharın başlangıcı, doğanın uyanışı ve 
yaradılışın sembolü olarak çeşitli ritüel ve karşılama törenleri ile 
kutlanmaktadır. Dünyanın en eski bayramlarından olan Nevruz 
yazılı kaynaklarda ilk defa 11. Yüzyılda Kaşgarlı Mahmut tarafından 
yazılan Divan-ı Lügat-it Türk adlı eserinde “en-neyruz” şeklinde 
geçmektedir.

12 hayvanlı Türk Takvimi’nde yılbaşı 
olarak kabul edilen Nevruz, baharın 
müjdecisi, bolluk ve bereket ile doğanın 
canlandığı, yeniden dirilişin yaşandığı 
gün olarak kabul edilmektedir. Bu tak-
vime göre yıl Mart ayı ile başlar, yılın ilk 
mevsimi ilkbahar, sonra yaz, sonbahar ve 
kış mevsimleri yaşanmaktadır. 

21 Mart günü eski İran takvimine göre 
yılın ilk günüdür. Güneş 21 Mart’a kadar 
güney yarımküreye daha fazla ışık ve 
ısı verirken, 21 Mart tarihinden itibaren 
kuzey yarımküreye de ısı vermeye başlar, 

ayrıca bu gün,  gece ile gündüz eşitlenir.

Alevi-Bektaşi topluluklarda Nevruz; 
Hz. Ali’nin doğum günü,  Hz. Ali ile Hz. 
Fatma’nın evlendikleri gündür, Hz. Mu-
hammed’in veda haccı dönüşü Hz. Ali’yi 
kendine halife tayin ettiği gün olması 
özelliğini de taşımaktadır. Bu günün 
sabahı mürşidin okuduğu duadan sonra 
süt içilir, “Nevruziye” adı verilen şiirler, 
nefesler ve Hz. Ali’nin Mevlidi okunur. 
Önceden hazırlanmış olan çöreklerle 
mezarlık ziyaretine gidilir, ölüler ziyaret 
edildikten sonra orada çörekler yenilir. 

Konuk Yazar          
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Konuk Yazar      Zedal Özer 

Ergenekon destanında, dağdaki demir 
madenini ateşle eriterek kendilerine geçit 
bulan Türklerin tarih sahnesine yeniden 
çıkışı, yeniden doğuş olarak anlatılmakta-
dır. Mart ayında gerçekleştiğine inanılan 
Ergenekondan çıkış, Nevruz etkinlikle-
rinde, ateş ve demir dövme ritüelleri ile 
karşımıza çıkmaktadır.

Tarihten gelen ve ülkemiz ile Türk Dün-
yası’nın ortak kültür ve geleneklerinden 
biri olan Nevruz’u kutlayan her toplum; 
kendi kültürel özelliklerine göre tarih, 
efsane,  mitoloji ve ritüeller oluşturarak 
bu geleneği çeşitli isimlerle yaşatmıştır.

Anadolu’da Sultan Nevruz, Nevruz-i 
Sultan, Navrız, Noruz, Bozkurt, Çagan, 
Ergenekon Bayramı ve Mart dokuzu gibi 

adlarla kutlanan  “Nevruz” toprağa bağlı 
yaşayan, tarımla uğraşan topluluklarda 
bolluk ve bereket töreni olma özelliği 
taşımaktadır. 

Nevruz Bayramı’nın kutlandığı coğraf-
yalarda farklı isimlerle anılan ve kutla-
nan Nevruz; Azerbaycan’da “Nevruz”, 
Kırım’da “Narez”, Kırgızlarda ”Noroz”, 
Çuvaşlarda “Nartukan”, Gagavuzlarda 
“Babamarta”, Kazaklarda “Ulusun Ulu 
Günü”, Başkurtlarda “Bayram” adları ile 
kutlanmaktadır. Batı Trakya Türklerinde 
“Mervis”, Kosova ve Makedonya Türkleri 
arasında “Sultan Navrız”, Kıbrıs Türkle-
rinde “Mart Dokuzu” isimleri ile gelenek-
sel olarak kutlanmaktadır.

Nevruz günü ateşler yakılarak üzerin-

den atlanır, ateşin üzerinden atlarken 
“ağırlığım, uğurluğum sende kalsın” diye 
dua edilir. Nevruz ateşinin iyileştirici ve 
şifalı olacağı inancıyla ateşin üzerinden 
atlayanların yıl boyunca hastalanmaya-
cağı, bütün kötü etkilerden kurtulacağına 
inanılmaktadır.  

Yeşil alanlara çıkılarak, çeşitli eğlenceler 
düzenlenir. Nevruz’da yemek hazırlıkları 
günlerce öncesinden başlar, içinde “S” 
harfi olan yiyeceklerle sofra hazırlanır. 
Orta Asya Türk kültüründe Nevruz için 
çimlendirilen buğdaydan “Sümelek” adı 
verilen tatlı yapılarak şifa niyetine yenir. 
Orta Asya Türk topluluklarında Nev-
ruz’dan önce bir kabın içerisinde buğday 
çimlendirilir. “Semeni” adı verilen yeşil-
lenmiş buğday,  Nevruz günü hazırlanan 
sofranın ortasına konur,  etrafı şeker, 
çerez ve haşlanmış yumurtalarla süsle-
nir. “Semeni” Nevruz sofralarını süsle-
mesinin yanısıra bereket sembolü olarak 
da kabul edilmektedir. 

Anadolu’da birçok bölgede Mart ayının ilk 
çarşambasına “Kara Çarşamba” adı ve-
rilerek yiyecekler hazırlanır, toplu olarak 
yenen yemeklerde dilekler dilenir, dualar 
edilir, gençler bir dilek tutarak komşula-
rın kapısını dinlerler. 

Anadolu’da, Azerbaycan’da ve Tür-
kistan’da mezar ziyareti yapılır, yasin 
okunur, ağıtlar söylenir, mezarın etrafı 
temizlenerek, mezarın başında tatlı yenir. 
Eski Türk İnanç sistemi olan Atalar Kültü 
inancı günümüzde Tahtacı Türkmen top-
luluklarında yaşatılmaktadır.

Osmanlılarda Nevruz gününe özel bir 
önem verilerek, padişahlara ve devlet 
büyüklerine Nevruz günleri “Nevruziye” 
adı verilen kaside ve gazeller sunuluyor-
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du. Bu kasidelerde ağaçların yeşermesi, 
çiçeklerin açması, havanın ısınması gibi 
konulara yer verilirdi. Şair Nef’i’nin Nev-
ruz gazelinde;

“Erişdi bahar oldu yine hemdem-i Nevruz 
Şad etse nola dilleri cam-ı Cem-i Nevruz”

XVI. yüzyıl Alevi- Bektaşi şairlerinden Pir 
Sultan Abdal da Nevruziyesinde; 

Sultan Nevruz günü canlar uyanır 
Hak ehli olanlar nura boyanır 
Muhib olan bugün ceme dolanır 
Himmeti erince Nevruz Sultan’ın.

dizelerinde Nevruz’u anlatırlar. Osmanlı 
Sultanlarından I. Ahmed tarafından kale-
me alınan gazelde şu sözlere yer verilir;

”Yenilendi bu köhne alemheman Nevruz-
Cihana makdemiyle bahşedüpdür taze van 
nevruz.”

Nevruz günlerinde müneccimbaşı, yeni 
takvimi padişaha sunar, bahşişini de 
alırdı. Buna da “Nevruziye Bahşişi” adı 
verilirdi.

1756 tarihli kayıtlarda “Bursa Darüşifa-
sında mesirden maada meacintab olun-
madığı“ ifade edilerek, 21 Mart Nevruz 
günü II. Murad Camii’nin minaresinden ve 
kubbelerinden mesir macunu atılıyordu. 
Günümüzde Manisa ile adı anılan mesir 
macununun belirtilen tarihlerde Bursa’da 
özellikle hastanelerde yatan akıl hasta-
larına yaptırıldığı, çevre illerden de bu Nevruz Pilavı
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Konuk Yazar      Zedal Özer 

etkinlikleri izlemek için insanların geldiği 
belirtilmektedir. “Nevruziye” adı verilen 
bu macundan yiyenin bütün yıl boyunca 
hastalıklardan korunacağına inanılmıştır. 
Zamanla bu gelenek değişime uğramış 
ve “Nevruziye”, Nevruz günlerinde yenen 
özel bir tatlının adı ol-
muştur. Bu geleneğin bir 
uzantısı olarak Manisa’da 
mesir macunu halka 
dağıtılmaktadır. 

Cumhuriyet’in ilk yılların-
da resmi bayram olarak 
21 Mart’ta büyük tören-
lerle kutlanan Nevruz, 
1925 yılında Ankara’da 
Mustafa Kemal Ata-
türk’ün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

21 Mart Nevruz, Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’da 
resmi bayram olarak kabul edilerek, tatil 
olarak kutlanmaktadır. 

Dünyanın en eski mevsimlik bayramla-
rından olan Nevruz, Birleşmiş Milletler 
UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kül-
türel Mirasının Temsili Listesine; Türkiye, 
İran, Hindistan, Tacikistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Pakistan ve Azerbaycan’ın 

ortak hazırlayarak 
sunduğu çoklu dosya ile 
2009 yılında ortak kültür 
mirasımız olarak kabul 
edilmiş ve kayıt altına 
alınmıştır.

Dünya tarihinin en 
eski bayramlarından 
olan Nevruz, yeniden 
doğuşun, arınmanın, 
bereketin, dirilişin güzel 

günlerin sembolü olarak geleneksel kül-
türümüz içindeki yerini almıştır. 21 Mart 
Nevruz günü yakılan ateşler, binlerce 
yıldır insanlığın şifası, umudu ve yol gös-
tericisi olarak yüreklerimizi ısıtıyor. 

Nevruz Semeni
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Bıçakçılıkta 
bir devir 
kapanıyor

Adı Bursa ile anılan zanaatlerden biri 
olan bıçakçılık, günümüzde teknolojik 
gelişmelere ve günlük yaşamdaki deği-
şimlere kurban olan el sanatlarından biri 
haline geldi. 

Bursa’nın markalarından biri olan bı-
çakçılık sanatı “93 savaşı” olarak bilinen 
Osmanlı-Rus savaşı sırasında Balkanlar-
dan Bursa’ya göç eden bıçak ustaları ve 
onların yetiştirdikleri çıraklar aracılığı ile 
gelişerek en parlak dönemine ulaşmış.

Tarihi kaynaklara göre; Orhangazi’den 
başlayarak ilk 7 padişahın kılıç, kama, 
balta, mızrak gibi aletleri Bursalı bıçakçı 
ve demircilerinin eseri imiş. Beyazıt ile 

Timur arasındaki savaşa katılan 70 bin 
Osmanlı askerinin silahları da Bursa’da 
yapılmış. Daha sonraki dönemlerde 
de Osmanlı ordusunun silah ihtiyacını 
karşılayan Bursalı demirci-bıçakçılar, en 
son Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında 
askerlerimizin bir kısmının kılıç ve kama 
ihtiyaçlarını karşılamışlar. 

Ancak Cumhuriyet’in kuruluşundan 
sonra silah kullanım alanı azalınca bıçak 
yapım tekniğinde yeniliklere gidilmiş ve 
ekmek bıçağı, sofra bıçağı, meyve bıçağı 
gibi bıçak çeşitleri ilk defa Bursa’da 
Okçular Çarşısı’nın altında, Dağıstan 
Çarşısı’nda üretilmeye başlanmış. 

Son Ustalar        Bıçakçı Hüsnü Altıparmakoğulları

Bursa’nın somut olmayan mirasının en önemli ayaklarından 
biri olan bıçakçılık sanatını el yapımı Arnavut çakısı yaparak 
yaşatan son usta Hüsnü Altıparmakoğulları, artık dövme 
tekniğiyle bıçak yapan usta kalmadığını ve bu sanatı gelecek 
nesillere aktaramamaktan üzüntü duyduğunu söylüyor.
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Son Ustalar        Bıçakçı Hüsnü Altıparmakoğulları

1940’lı yıllarda ünlü 
bıçakçı Zekeriya So-
yubol, avara sistemli 
elektrik motorunu 
bıçak sanayisinde dev-
reye sokarak üretimin 
hızlanmasını sağlamış. 
Bu gelişme sonucu 
Birinci Dünya Sava-
şı sırasında ordunun 
gereksinimi olan kama, 
süngü gibi ya- kın 
savaş silahlarının 
yapımı Bursa’da 
gerçekleştirilmiş.

1950’li yılların 
başlarında, yine 
Zekeriya Soyu-
bol tarafından 
bıçak yapımcı-
lığında pas-
lanmaz çelik 
uygulamasına 
geçilmiş. Ayrıca 
bıçak üretimine 
verilen önemin 
sonucunda 1953-
1954 öğretim dö-
neminde Tophane 
Sanat Okulu’nda 
Süleyman Beltan 
tarafından “Bı-
çakçılık Bölümü” 
açılmış. 1959-1960 
öğretim dönemine dek etkinliğini sür-
düren bu bölüm, daha sonra “Madeni ve 
Plastik Kalıpçılık Bölümü”ne dönüştürül-
müş. 

1953 yılında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 

Bıçaklar Yasası değişerek eski 
stildeki oluklu bıçak (kama) 
yapımı yasaklanmış. Bu durum 
doğal olarak özgün “Bursa 
Bıçağı” üretiminin sona er-
mesine neden olmuş. 1960’lı 
yılların başında teknolojik 
gelişmeye koşut biçimde, 
kalıpla kesim ve presleme 
uygulamasına geçilince bı-
çakçılıkta el emeğinin payı 
da azalmış. Günümüzde 
geleneksel yöntemlerle el 

yapımı bıçak üret-
meye devam eden 
ustalar parmakla 
gösterilecek kadar 
az. İşte o ustalar-
dan biri Kayhan 
Çarşısı’nda 40 yıldır 
bıçakçılık yapan 
Hüsnü Altıparmako-
ğulları.

Arnavutluk’tan gelen 
ve 120 yıllık aile 
mesleğini 4 yaşından 
beri dedesinin ve 
babasının yanında 
çalışarak öğrenen 
Hüsnü Altıparma-
koğulları, bugün 
Bursa’da dövme 

tekniği ile Arnavut 
çakısı yapan tek usta 

olduğunu söylüyor. 

Bıçakçılık alanında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Geleneksel Türk El Sanatları 
Sanatkârı olan Altıparmakoğulları, Bursa 
bıçakçılığı içinde Arnavut çakısının ayrı 

Çocukluğundan beri bıçakçılık 
yaparak evini geçindirdiğini, 
arada müzisyenlik de yaparak 
ek gelir sağladığını söyleyen 
Altıparmakoğulları, üniversitede 
okumak içinde ukte kaldığı için 3 
oğlunu da okuttuğunu ama bıçakçılık 
sanatını özgün haliyle gelecek 
nesillere aktaramamaktan da üzüntü 
duyduğunu kaydediyor.
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bir yeri olduğunu ve sap kısmı genelde 
koç boynuzundan yapılan bu çakıların 
bıçak kısmında ise Karabük çeliği kulla-
nıldığını söylüyor.

Bıçakların üzerindeki yıldız sayılarının 
bıçağın büyüklüğünü gösterdiğini ve ay-
rıca bıçağı yapan ustanın, üzerine ismini 
işlediğini kaydeden Altıparmakoğulları, 
Arnavut çakılarının daha çok Trakya 
bölgesinde genellikle hayvancılıkla uğra-
şan çiftçiler tarafından tercih edildiğini 
vurguluyor. 

Trakya’da kadınların bile cebinde Arna-
vut çakısı olduğunu ve gün boyunca her 
şeyde bu çakıların kullanıldığını sözlerine 
ekleyen Altıparmakoğulları, bıçakçılık 
sanatına ilişkin şunları anlatıyor; “Be-
nim yaptığım çakıların en büyük özelliği 
kılıflarının organik olması herhangi bir 
gevşeme yapmaması. Boynuzun yağmur 
görmeyen bir ortamda kurutulmasıyla işe 
başlıyoruz, ateş ile boynuzun buluştuğu 
nokta önemlidir, koç ve teke boynuzlarını 
çakı yapımı için özenle seçeriz, işin usta-
lık isteyen kısmı boynuzun ısısını ocakta 
iyi ayarlamaktadır, eğer iyi ayarlayamaz-
sanız taş gibi olur. Sıkıştırma işleminden 

Bursa Bıçakları 
Tasarım Yarışması 
gibi organizasyonlarla 
bıçakçılığı 
desteklemeye çalışan 
ve bir bıçakçılık müzesi 
kurma hazırlığında 
olan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nin bu 
çabalarını olumlu bulan 
Altıparmakoğulları, 
yine de Bursa’da 
bıçakçılığın eski 
görkemli günlerine 
geri dönemeyeceğini, 
Bursalı bıçakçıların 
ucuz Çin malı bıçaklar 
yüzünden de zor günler 
yaşadığını söylüyor.
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Son Ustalar        Bıçakçı Hüsnü Altıparmakoğulları

Belediyenin yaptırdığı 
“Çarşının Öyküsü” adlı kitapta 
bıçakçılıkla ilgili bölümde 
yeralan dedesi ve babasının 
fotoğraflarını göstererek 
Bursa’da bıçakçılık alanında 
en eski esnaflardan olduğunu 
söyleyen Altıparmakoğulları, 
Bursa Kent Müzesi’ndeki 
bıçakçılar bölümünü de 
kendisinin düzenlediğini 
kaydediyor. 
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sonra boynuzun dış yüzeyi temizlenir. 
Bıçak kısmında ise Karabük çeliğini 
tabak halinde alır, büyük pres makaslar-
da keser ve tek tek döverek yaparız. Bir 
çakının yapımı 2 gün sürüyor. Tamam-
landığında bıçaklara dedemin ve babamın 
isimleri olan “Hüseyin&Kemal” yazısını 
kazırım. Bu işin püf noktalarından biri 
de kestane kömürü kullanıyorum ben 
ama şimdi elektrikli fırınlar çıktı bin tane 
bıçağı aynı anda atıyorlar yağın içine. Bir 
de diğer bıçaklardan farklı olarak Arnavut 
çakısında 3 ayrı açı vardır. Aynı bıçağın 
üzerinde 3 ayrı açı olması bıçağı her şeyi 
kesmek için kullanabilmenizi sağlar.  Bu 
nedenle Arnavut çakısına aynı zamanda 

çoban bıçağı da denir, başka hiçbir bıçak-
ta bu özellik yoktur. Bıçak ustanın eme-
ğine asla ihanet etmez, bıçağı ne kadar 
ustalıkla, incelikle yaparsanız, kullanan 
için de sonuç aynı derecede iyi olacaktır. 
Benim yaptığım bıçağı müşterilerim ömür 
boyu kullanırlar ancak kaybederlerse 
tekrar bana gelirler.”

Bıçağın türüne ve kullanılan malzemeye 
göre fiyatının da değiştiğini sözlerine 
ekleyen Altıparmakoğulları, artık sürekli 
üretim yapmayıp özel sipariş oldukça 
çalıştığını en çok da kurban bıçağı talep 
edildiğini söylüyor. Eskisi gibi ahilik 
kültürünün kalmamasından ve bu sanatı 

devredecek kimse olmamasından üzüntü 
duyduğunu vurgulayan Altıparmakoğul-
ları, “Bıçakçılar Çarşısı’nda çoğu dükkan 
boş duruyor, herhalde gelecek vadeden 
bir meslek olarak görülmediği için çırak 
da yok, bu sanatı devredecek kimse yok, 
benim çocuklarım da başka meslekleri 
seçti. Oysa ben çok erken usta oldum, 
babamın yanında ustalığın küçük ay-
rıntılarını öğrendim, ahilik ahlâkını ve 
geleneklerini babamdan öğrendim, şimdi 
çırak yok çünkü gelip ne öğreneceklerine 
bakmadan önce parayı soruyorlar öğren-
me adabı yok” diyor.
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Son Ustalar        Saraç Mehmet Muş

Atlarla tarihe karışan sanat
İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda artık 
insanların günlük yaşamında yeri kalma-
dığı için tarihe karışan pek çok meslekten 
biri de “saraçlık”.

Araba koşumları, binek veya çeki at ta-
kımları, eyer, semer gibi bütün takımların 
deri ve meşinden olan kısımlarını yapma 
işine “saraçlık” deniliyor.

Atçılığa verilen önem dolayısıyla saraç-
lığın eski Türk sanatları arasında önemli 
bir yeri var. Eskiden bu sanatı icra eden-
lerin toplu halde bulundukları “saraçha-
ne”ler olduğunu biliyoruz.

Tarihi kaynaklara göre saraçlığın geçmişi 
yüzlerce yıl öncesine dayanıyor. Lidya-
lılar tarafından ortaya çıkarılan saraçlık, 
Orta Asya Türklerinde zirveye ulaşmış. 

Atların insan yaşamında önemli yeri olduğu zamanlarda altın çağını yaşayan saraçlık sanatı, 
atların yerini otomobillerin aldığı günümüzde tarihe karışan sanatlardan biri oldu.
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Türkler hayatlarını at üstünde geçirdikleri 
için, saraçlık sanatı da çok değer verilen 
bir sanat dalı olmuş. Türklerin işlemeli 
olarak yaptıkları at takımları, ayaklarına 
giydikleri yanları postlu ve süslü yumu-
şak çizmeleri tarihlere geçmiştir. 

Saraçlık sanatı çok dikkat isteyen bir 
meslek aslında. Koşum takımlarını hayva-
nın boynunu rahatsız etmeyecek şekil-
de yapmak çok önemli. Bu 
takımlar hayvanın hareketini 
engellememeli, sıkma, ezme, 
çarpma gibi durumlara neden 
olmamalıdır. Eyer ve dizgin 
yapılırken de aynı konular göz 
önünde bulundurulur. 

Mesleklerini icra ederken; 
kösele, deri, ağaç, demir, saç, 
bez, kaya, kıl ve kıtık vb. gibi 
çeşitli maddeler kullanan saraçlar, atların 
günlük hayatımızdaki yerinin azalması 

nedeniyle av 
malzemeleri, 
spor malzemesi, 
oto döşemesi 

gibi işleri de yaparak çalışma 
alanlarını genişletmişler.

Bursa’da bu mesleği icra eden çok az 
sayıdaki ustadan biri de Mehmet Muş. 56 
yaşındaki Muş, 35 yıldır Kayhan Mahal-
lesi’nde saraçlık yapıyor. Okuma imkanı 
olmadığını ama başka bir iş yapmak da 
istemediğini söyleyen Muş, baba mesleği 
olan saraçlığı severek yapıyor.

Faytonlar, koşu atları, at arabaları üzeri-
ne çalıştığını belirten Muş, boyunduruk, 
yular, başlıklar, kısacası at koşumları 
yapıyor.

Kendisinin hep gerçek deri kullandığını 
vurgulayan Muş, mesleğinin zorluklarını 
şöyle anlatıyor; “Manda, sığır ve koyun 
derisi kullanıyorum, yapacağım işe göre 
kalınlık seçiyorum. Bu malzemeleri önce-
den Bursa’dan alıyorduk ama bu derileri 
yapan kalmadı artık, o nedenle şimdi Is-
parta Yalvaç’tan geliyor şaplı deriler. İnce 
deri yani giysi derileri burada Karacabey 
tarafında tabakhanelerde bulunuyor ama 

bizim ihtiyacımız olan malzeme burada 
yok ne yazık ki. Öte yandan boyundu-
ruklarda kullandığımız ağaç malzeme 
ise gürgen ağacından yapılıyor. Bizim 
mesleğimizde bundan 15-20 yıl öncesine 
kadar işimiz çok iyiydi, geçimimizi bu 
işle rahatlıkla sağlıyorduk ama şimdi çok 
azaldı. Bursa’da benden başka 1 saraç 
daha var o da sadece köpek tasmaları 
yapıyor artık. Bu iş babamdan bana miras 
kaldı ben de gittiği yere kadar götürece-
ğim.”

Atın toplum hayatındaki yerini kaybetmiş 
olmasının saraçlık sanatının gerileme-
sine neden olduğunu kaydeden Mehmet 
Muş, “Artık benim müşterilerim sadece 
köylerden geliyor. Bursa’da dağ köylerin-
den gelenler var ama Anadolu’nun çeşitli 
illerinden de köylerden gelen müşterile-
rim var, en çok doğu illerinden müşteri 
oluyor. Benden sonra Bursa’da bu iş 
bitecek çünkü bu işin geleceği yok. Bu 
meslek tarihe karışacak diye üzülüyorum 
elbette ama ben oğlumu bile bu mesleğe 
bulaştırmak istemedim çünkü artık bu 
işle geçimini sağlaman çok zor” diyor. 
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“Üç Mehmet’in Dansı” 
Röportaj: Ümit Görgülü
Fotoğraflar: Gamze Karademir-Cihat Pişkin
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Röportaj        Abdurrahim Karademir

Ege Üniversitesi Devlet Türk 
Musikisi Konservatuvarı Türk 
Halk Oyunları Bölümü Ekin Dans 
Topluluğu tarafından geçtiğimiz 
yıl sahnelenmeye başlanan “Üç 
Mehmet’in Dansı” adlı gösteri, 
halk dansları camiasında büyük 
ses getirdi. Ege Bölgesi’nin üç 
ünlü Efesi; Atçalı Kel Mehmet 
Efe, Çakırcalı Mehmet Efe 
ve Demirci Mehmet Efe’nin 
yaşamlarından belli kesitleri 

geleneksel danslar yoluyla aktaran 
gösteri, Ege Üniversitesi Devlet Türk 
Musikisi Konservatuvarı Türk Halk 
Oyunları Bölümü öğretim elemanları 
tarafından iki yılı aşkın hazırlık sürecinin 
ardından sahneye kondu. Geleneksel 
zeybek danslarının sergilendiği 
gösterinin koreografisi, klasik bale 
sahne kurallarının geçerli olduğu 
dans tiyatrosu yaklaşımıyla hazırlandı. 
Dönem giysilerinin reprodüksiyonlarının 
yapıldığı, günümüz anlayışıyla 
seslendirilen geleneksel müzikleriyle 
özgün bir eser olan “Üç Mehmet’in 
Dansı”nı, yaratıcısı ve yönetmenlerinden 
Abdurrahim Karademir ile konuştuk.
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Röportaj             Abdurrahim Karademir

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Abdurra-
him Karademir kimdir? 
Ben, 1951 Aydın doğumluyum. 1965 yılın-
da amatör olarak halk oyunları çalışma-
larına başladım. 1973 yılında Bursa’daki 
yüksek öğrenimim sırasında Bursa’da 
saha araştırmaları ile bilimsel çalışmala-
ra ilk adımımı attım. Yaptığım araştırma 
ve tespit çalışmalarının sonucu Türk Halk 
Oyunları repertuarına 100’den fazla yeni 
dans ve çok sayıda giysi kazandırdım. 
Aynı zamanda hem arşiv amaçlı, hem de 
estetik kaygıları ön planda tutarak uzun 
yıllardır fotoğraf çekiyorum. Bu çalışma-
larımla bugüne kadar halk kültürü konulu 
21 fotoğraf sergisi açtım. Zeybek kültürü 
ve halk dansları konusunda geniş bir 
video arşivi ve eşine az rastlanır bir giysi 
koleksiyonuna sahibim. Zeybek dansla-
rını yaygınlaştırmak ve sahip olduğum 
birikimi gelecek kuşaklara aktarabilmek 

amacıyla “Belgelerle Zeybek Öğreniyo-
rum” adlı dokuz adet eğitim filmi hazır-
ladım, çeşitli televizyon programlarına 
konuk oldum, yurtiçi ve yurtdışı belgesel 
filmlere danışmanlık yaptım ve sempoz-
yumlarda bildiriler sundum. Hazırladığım 
halk oyunları grupları, yurt içi ve yurt 
dışında çok sayıda festivallere katıldı, 
bunun yanı sıra yurt içinde düzenlenen 
yarışmalarda 30’dan fazla Türkiye birin-
ciliği ödülü kazandı. Halk oyunlarını ge-
leneksel yapısı içerisinde, gelenekleriyle 
kaynağından görerek sahneye aktarma 
çalışmalarını kendime ilke edindim ve bu 
alanda kendime has bir stil oluşturduğu-
mu da düşünüyorum. Ege Üniversitesi 
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk 
Halk Oyunları Bölümü tarafından sahneye 
konulan “Sarı Zeybek” adlı gösterimde 
Atatürk’ü canlandırmak benim için ayrı 
bir heyecan oldu. Konservatuvarımız 
“Ekin Topluluğu” tarafından sahnelenen 
gösterilerin pek çoğunda yönetmen 
yardımcılığı, “Yörüklerde Oyun Geleneği” 
(2010-2011) ve “Üç Mehmet’in Dansı” 
(2015) projelerinde de yönetmenlik gö-
revlerini üstlendim.

Geçtiğimiz yıl Ege Üniversitesi ola-
rak ortaya koyduğunuz “Üç Mehmet’in 
Dansı” adlı eserin oldukça ilgi çektiğini 
biliyoruz. Bize eserin ortaya çıkış süre-
ci, anlatılmak ve gösterilmek istenenler 
ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Projede 
kimlerin katkısı var? 
Öncelikle size Ege Üniversitesi Devlet 
Türk Musikisi(DTM) Konservatuvarı Türk 
Halk Oyunları Bölümünden(THO) söz 
etmeliyim. Bölüm 1989 yılında kuruldu. 
Türk Halk Oyunları Bölümü’nün temel 
amacı; Türk halk danslarını bilimsel 
yöntem ve tekniklerle öğreterek, Ana-
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dolu’nun zengin dans kültürünün gele-
cek kuşaklara aktarımını sağlamak, bu 
bağlamda yetkin eğitimciler ve akademis-
yenler yetiştirmektir. Bu güne kadar yurt 
içinde ve yurt dışında önemli projeler 
gerçekleştirmiş olan Türk Halk Oyunları 
Bölümü’nün çalışmalarını yoğun prog-
ramlı akademik konservatuar eğitimi, 
sanatsal çalışmalar, bilimsel araştırma 
projeleri, saha araştırmaları ve derleme-
ler, yurt dışı yarışmalar ve Ekin Topluluğu 
gösterileri olarak özetleyebiliriz. “Ekin” 
THO Bölümü’nün 25 yıldır kesintisiz 
olarak gerçekleştirdiği proje gösterile-
rinin ortak adıdır. Topluluğun, seyircinin 
belleğinde yer eden bazı gösterileri; 
Güney Doğu ve Akdeniz bölgesi dansları 
ile hazırlanan yöre insanının, yaşamında 
yer alan önemli evreleri, oyun, müzik ve 
köy seyirlikleri ile yorumlayan “Ekin 13, 
Cilolardan-Toroslara”(2003), Atatürk’e 
atıfla hazırlanan “Ekin 16-Sarı Zeybek” 
(2006), Soma, Balıkesir, Kütahya ve Bur-
sa yörüklerinin çoğu ilk kez sahnelenen 
danslarının gösterildiği “Ekin-18-19”, Yö-
rüklerde Oyun Geleneği(2008), “Soma’da 
Düğün”, “Aç da Gel Kollarını”, “Kalaycı” 
ve “Sal” adlı dört değişik bölümden olu-
şan “Ekin 21”(2011), Göç ve Aşk temala-
rının Kafkas dansları geleneği ile birlikte 
işlendiği Ekin 23 – “Kaf Dağının Ardında” 
(2013), Çanakkale Şehitleri haftası için 
hazırlanan “Koy-u Kırmızı” (2006) ilk 
anda sayabileceklerimizden bir kaçıdır. 
Ben bu proje gösterilerinin pek çoğun-
da yönetmen veya yönetmen yardımcısı 
olarak görev aldım.

“Üç Mehmet’in Dansı” da bir Ekin projesi 
olarak ortaya çıktı. Bölüm benden zeybek 
dansları konulu bir gösteri isteyince uzun 
zamandır düşünüp tasarladığım ön çalış-

malarını düşünce olarak tamamladığım 
bu gösteriyi sahneleme olanağı buldum. 
Bu fırsatı veren Ege Üniversitesi DTM 
Konservatuvarı yönetimine ve Türk Halk 
Oyunları Bölümü Başkanlığı’na teşekkür 
ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekir-
se, zeybekler ve zeybek dansları konu-
sundaki birikimlerimi değerlendirmenin 
de zamanı geldiğini düşünüyordum.

Bilindiği gibi, Ege’de müzik ve dans 
kültürünün temelini oluşturan zeybeklik 
olgusu yüzyıllar boyu toplumu derinden 
etkilemiştir. Zeybekler, Batı Anadolu’da 
kendilerine özgü kültürleriyle varlığını 
sürdüren silahlı aktif eylem adamlarıdır. 
Bir başka ifadeyle; dağları kendine yurt 
edinen, ferman dinlemez, yüreğine silahı-
na güvenerek kendilerine ve içinde yaşa-
dıkları topluma yapılan türlü haksızlıklar, 
zulümlerden ötürü yönetime başkaldıran 
isyancılardır. Bu insanların, serüven ve 
macera dolu hayatlarını, aşklarını, korku-
suzluklarını ve daha pek çok şeyi kültürel 
miras olarak bırakmış oldukları dansları 
ve müzikleri ile anlatmak istedim.

Projeye, uzun yıllar hemen, hemen 
Ege’nin her yerinde yapmış olduğum 
saha araştırmalarında elde ettiğim veriler 
kaynak oldu. Öte yandan zeybeklerle 
ilgili yaptığım literatür taraması, projeye 
büyük katkı sağladı. Bölümümüzdeki 
değerli meslektaşlarım; Öğr. Gör. Şahin 
Ünal, Doç. Dr. Barbaros Ünlü, Yrd. Doç. 
Dr. Sema Erkan, Öğr. Gör. Merih Oldaç 
dansların aktarımında, dramatik unsurlu 
sahnelerde ve dansların sunumundaki 
patenle ilgili sahneleme konularında, Dr. 
Tarkan Erkan müzik konusunda önemli 
katkılar yaptı. Buna ek olarak alan araş-
tırmalarında elde ettiğim, bugüne kadar 
oyun repertuvarına kazandırılmamış 
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zeybek danslarının kurgulanmasına yardım-
cı olan, oyunda rol alan isimlerini sayamadı-
ğım kıymetli öğrencilerimiz önemli katkılar-
da bulunup kendileri de bu konuda deneyim 
kazandılar. Giysi konusuna gelince, uzunca 
bir dönemi kapsayan oyundaki giysiler için, 
yabancı gezginlerin gravürleri, dönemin 
fotoğrafları, arşivimdeki materyaller giysi 
tasarımında örnek teşkil etti. 

Neden “Üç Mehmet”? 
Zeybeklik tarihinde dönemi, eylemleri ve 
gelenekleriyle öne çıkan üç önemli efe, 
üçünün de adı Mehmet. Dansı gerçek ve 
mecazi anlamda kullandık. Bu üç efenin 
dansının, gerçek anlamda çok etkileyici 
olduğunu yararlandığımız kaynaklardan öğ-
reniyoruz. Mecazi anlamı üçünün de olaylar 
karşısındaki tutum ve davranışları, pratikle-
rinin farklı olmasıdır. Bu nedenlerle oyunun 
adına“Üç Mehmet’in Dansı” dedik, dansı iki 
farklı anlamda kullanmış olduk. Bunlardan 
Atçalı Kel Mehmet: Aydın’ın Atça kasabasın-
da dünyaya gelmiş fakir bir ailenin çocuğu-
dur. Tarihte Aydın İhtilali olarak geçen ayak-
lanmanın önderidir. 1829-30 yılları arasında 
valiliği ele geçirir. Atça ve Aydın civarında 
korumasız insanları ezen sömüren ayan ve 
eşrafa karşı adaleti sağlamaya çalışması, 
zenginden alıp fakire vermesi, binlerce 
insanı peşinden sürüklemesi, yaşadığı aşk 
Atçalı Kel Mehmet Efe’yi ölümsüzleştiren 
önemli olaylardır.

Çakırcalı Mehmet Efe (Çakıcı Mehmet):Ay-
dın Valisi Hacı Naşit Paşa’nın öldürttüğü 
zeybeklerden Çakıcı Ahmet’in oğludur. Ba-
bası öldüğünde 11 yaşında olan Çakıcı, efe 
olarak yetiştirildi. Osmanlı ile anlaşan ilk 
efe olma özelliğini taşıyan bu zeybek Batılı-
larca “Türkler’in Robin Hood’u” ve dağların 
kralı olarak biliniyordu. Ayasuluklu (Selçuk) 
olan bu Çakıcı efe kendine hasım olan pek 
çok çeteyi ortadan kaldırmıştır. Yaşadığı 
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döneme damgasını vuran Çakırcalı, adına 
yakılan, “İzmir’in Kavakları” adlı türküyle 
ölümsüzleşmiştir.

Demirci Mehmet Efe: Kurtuluş Savaşı ve 
sonrasının öne çıkan efelerindendir. Sa-
vaş sonrasında Mustafa Kemal Atatürk, 
Demirci Mehmet Efe çetesini ve dört 
yüz zeybeğini Ankara’ya davet etmiş, 
milli mücadelede gösterdiği hizmet ve 
başarıdan dolayı kendisine Paşa rütbesi 
vermiştir. Zeybeklerin Ege’deki başarılı 
mücadelelerinden ötürü Mustafa Kemal’e 
de “Sarı Zeybek” yakıştırması yapılmıştır. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün 

yanında yer alan Demirci Mehmet Efe 
Konya isyanını bastırmak üzere görevlen-
dirilmiştir.

Zeybek ve efelerin tarihsel rolleri hak-
kında bilgi alabilir miyiz? Ayrıca sanata 
yansımaları nasıl olmuştur? 
Zeybeklik tarihi kimilerine göre Antik 
çağa kadar uzanıyor, ancak bu görüş 
varsayımdan öteye gidememektedir. Halk 
kültürü ürünlerine konu olan zeybeklikle 
ilgili somut belgeler 16. yüzyıla uzanıyor. 
Zeybekliğin en yoğun yaşandığı yüzyıl 
ise 19. yüzyıldır. Zeybekler, haksızlığın, 
adaletsizliğin, baskı ve sömürü düzeninin 

halk üzerinde baskı oluşturduğu dönem-
lerde bir başkaldırı ve direniş geleneği 
olarak ortaya çıktı. Zeybekler halkı 
koruyup kolladı, zenginden aldı fakire 
verdi. Böylece kendilerince adaleti sağ-
lamış oldular. Bununla birlikte zeybekler, 
Osmanlı yönetiminin yanında da yer alıp, 
Rus, Karadağ ve Kırım savaşlarında vatan 
savunmasına katıldılar. Bu da onların 
vatanseverlik göstergesidir. Milli Müca-
dele döneminde de bağımsızlık yanlısı 
eylemlerinden ötürü Ege’de sembol 
oldular. Sonuçta eşkıya olarak bilinen bu 
insanlardan Türkiye’nin kültürel bir serü-
veni de çıktı. Pek çok türküye, senfonik 
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Röportaj             Abdurrahim Karademir

esere, romanlara konu oldukları gibi pek 
çok ünlü efenin filmi de çekildi. Tiyatro 
eserleri ortaya kondu, dans tiyatroları 
sergilendi.

Ülkemizde ve dünyada halk danslarının 
bir bilim ve bir gösteri sanatı olarak 
bulunduğu konum nedir ve ne olmalıdır? 
Popüler danslar ile halk dansları arasın-
daki farklılıklar benzerlikler nelerdir? 
Halk dansları bilindiği gibi 19. yüzyılın son 
çeyreğinde bilimsel bir hüviyet kazan-
dı. Özellikle ulus devletlerin kurulduğu 
yıllarda farklı yönetimler tarafından, farklı 
kültürel kimlikleri kaynaştırmak amacı ile 
devlet politikaları olarak kullanıldı. Daha 
sonra sahne ile tanışan halk dansları, 
sahne sanatlarında yerini aldı. Popüler 
kültürün etkisi ile kültürel yapısı geri pla-
na itilerek şov yönü öne çıkartıldı. Yakın 
geçmişte Moskova balesinden ayrılan 
grupların kurduğu popüler uygulamalar, 
ülkemizde de kendi danslarımıza uyarla-
narak icra edildi. 

Bildiğimiz kadarıyla Mustafa Kemal Ata-
türk’ün, zeybek dansının ‘milli dansımız’ 
olabileceği konusunda önerileri olmuştu. 
Siz bu konuya nasıl yaklaşırsınız? Zey-
bek dansları gerçekten de Anadolu’ya ait 
özgün bir kültür müdür ve milli dansımız 
olabilme kıstaslarını taşıyor mu? 
Bazı araştırmacılar zeybek danslarının 
kökenini Orta Asya’da aramıştır. Bence 
bu yanlı bir yaklaşımdır. Dünyada pek 
çok dans birbirine benzer. Yaptığım 
saha çalışmaları ve bilimsel araştırma-
lar sonucunda zeybek danslarının ana 
vatanının Ege olduğunu gördüm ve böyle 
düşünüyorum. Zeybek danslarını Ege’de 
yaşayan farklı etnik gruplar kendilerine 
göre yorumlayarak, dansta kendi stille-
rini ortaya koymuşlardır. “Üç Mehmet’in 
Dansı”nda biz bunu göstermeye çalıştık. 
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Rumlar tarafından oynandığında farklı, 
yörükler tarafında oynandığında farklı, 
zeybekler tarafından oynandığında farklı 
stildedir. Zeybek danslarının milli dans 
olması girişimi önemli bir çalışmadır. 
Bizim karakterimize en uygun dans oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu dansın yaygın-
laştırılabileceğini ve Atatürk’ün de dediği 
gibi her türlü sosyal ortamda kadın-erkek 
birlikte icra edilebilecek bir karaktere 
sahip olduğu kanısındayım. 

Modernizmin getirdiği noktada günü-
müzün kendi kültürel köklerine yabancı-
laşmış insanı ve halk oyunları arasında 
nasıl bir bağ kurulabilir? Kendi kültürün-
deki dansı oynayamayan bireylerin çok 
iyi salsa yapmaları örneğin? Bu konuda-
ki görüşlerinizi merak ediyorum? 
Kültür insanın içinde bulunduğu toplum-
dan, edindiği bir olgudur. Bu nedenle 
önce kendi danslarımızı gelenekleri ile 
birlikte öğrenme zorunluluğumuz var 
diye düşünüyorum. Hatta daha da öteye 
giderek kültür içerisindeki danslarımızı 
araştırıp farklı dans türleri ile kaynaştıra-
rak yeni danslar yaratmak yoluyla dünya 
dansları yapılmasının yolunu aramalıyız. 

Anadolu Break dansı buna bir örnek teş-
kil edebilir. Öte yandan en büyük eksikli-
ğimiz ihtiyaçtan doğup, zaman içerisinde 
yok olacak dansları vakit kaybetmeden 

tespit edip arşivlememiz gerektiğidir. 
Bugün için Türkiye’de eksikliğini gördü-
ğümüz bence en önemli konudur.

Son olarak “Üç Mehmet’in Dansı” bu yıl 
da sergilenmeye devam edecek.  Nere-
lerde ve ne zaman? 
15 Nisan’da Didim’de, Mayıs ayı içeri-
sinde İzmir’de ve Denizli’de sergilemeyi 
planlıyoruz. Ayrıca Adana ve Mersin’den 
Haziran ayı içerisinde sergilemek üzere 
teklif aldık. Oyun 95 dakika, iki perde, 
üç bölümden oluşuyor. Bölümlerin kendi 
içinde çok ilginç sahneleri var. İzleyen-
lerin tüm zeybek dansları ile birlikte Üç 
Mehmet Efe ve ayrıca zeybeklik kuru-
mu hakkında hem bilgi edineceği hem 
de zevk alacağı bir gösteri olduğunu 
düşünüyorum. Bu nedenle konu ile ilgi-
lenenlerin bu gösteriyi kaçırmamalarını 
öneriyorum. 
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Bölgenin hem tarihi değerini, hem de 
turizm potansiyelini fark eden Nilü-
fer Belediyesi, mevcut tarihi dokuyu 
bozmadan Misi’yi kendi değerleriyle ta-
nıtacak ve bölgenin turizm potansiyelini 
açığa çıkaracak adımlar atmaya başla-
mış. Bunu yaparken köyün kadınlarını 
da bu sürece dahil etmiş. 

Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaş-

ma Derneği işte böyle Nilüfer Belediye-
si’nin teşvikiyle 2010 yılında kurulmuş. 
44 üyesi olan derneğe bir de mekan 
temin eden Nilüfer Belediyesi, Misi 
Lezzet Şenliği gibi geleneksel organi-
zasyonlarla hem köyün adını duyurup 
turist çekmeyi, hem de yöresel lezzet-
leri tanıtarak Misi’de sosyal bir hareket-
lilik yaratmayı başarmış.

Kadın Dernekleri        Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Misi’ye 
can verenler
Burası Bursa-Nilüfer ilçesinin tarihi ve turizm potansiyeli en 
yüksek bölgelerinden biri olan Gümüştepe Mahallesi. Köyden 
mahalleye dönüşüp ismi değişse de herkes burayı eski adıyla, 
yani “Misi Köyü” olarak anıyor. Çok değil 16 yıl öncesine kadar 
burası pek farkında olunmayan bir köy yerleşimiydi. 

Rüzgarda salınan kavak ve çınar ağaçları arasında kalmış 
Osmanlı evlerinin özgün güzelliği, içinden akıp giden Nilüfer 
deresinin insanı çağıran melodisi, tarihle doğanın kucaklaştığı 
masalsı güzelliğine rağmen Büyükşehirin ortasında bakir 
kalmayı başarmış Misi, Nilüfer Belediyesi’nin girişimleriyle 
adını duyurmaya başlamış.



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 201638

Kadın Dernekleri        Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği



Nisan Mayıs Haziran 2016   |  PRUSA  |  39

Eskiden tarımla uğraşan Misili kadınların 
tarım bitince evde artıl vaziyette kaldık-
larını belirten dernek başkanı Nagihan 
Dülger, derneği kurarken dönemin valisi 
Şehabettin Harput’u davet ederek köyde 
yöresel yemeklerle ağırladıklarını ve 
yemekleri çok beğenen Harput’un da 
desteğiyle hem Misi’yi, hem de yöresel 
yemekleri tanıtma konusunda cesaretle-
nerek kolları sıvadıklarını söylüyor.

Kışın Misi için ölü sezon olduğunu ama 
yaz aylarında dernek üyesi 44 kadının 
dönüşümlü olarak dernek binasında 
çalıştıklarını kaydeden Dülger, “Misi’ye 
özgü kestaneli kuzu güveci, tas kebabı, 
keşkek, höşmerim, kaygana, un helvası, 
yaprak sarma, baklava yaparak satıyoruz 
çok beğeniliyor. Malzemeleri kazandığı-
mız para ile alıyoruz giderleri çıkardıktan 
sonra kalan parayı çalışan kadınlara 
bölüştürüyoruz herkes kazanıyor” diyor.

Misi’nin adını duyurmak için çok ça-
balayan ve bölgede bu amaçla pek çok 
televizyon programının çekilmesini 
sağladıklarını kaydeden Nagihan Dülger, 
“Biz tanıtıyoruz ama bu çaba bizden çok 
dere kenarındaki esnafa yarıyor. Misi’ye 
gelip de kadın derneğini soranlara, burası 
deyip müşterileri kendi mekanlarına 
oturtuyorlar. Kadınların iş yapması çok 
zor gerçekten. Çok para kazandığımızı 
düşünüyorlar ve kadınların iş yapma-
sı hazmedilemiyor. Köy halkı bize çok 
destek oluyor ancak dere kenarında-
ki işletmeler için aynı şey sözkonusu 
değil. Onlar bizle ticari rekabete girdiler, 
bizden önce tek ticari mekan onlarınkiydi 
tabi, şimdi bizim öne çıkmamızı hazme-
demiyorlar. Köydeki hareketliliği bizim 
çabamız sağladı, çok televizyon programı 
yaptık ve bunun çok etkisi oldu, insanlar 
duydu köyümüzü, şimdi topluca gruplar 
geliyor ama köyün girişinde köprüde Nagihan Dülger
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Kadın Dernekleri        Misi Köyü Kadınları Kültür ve Yardımlaşma Derneği

insanları çevirip kadın derneği burası 
diyerek bizim müşterimizi kapıyorlar, 
bu hoş değil tabi” diyerek sitemini dile 
getiriyor.

Misi’de yapılanlar bu kadar değil elbette. 
Yakın geçmişe kadar köyün önemli gelir 
kaynaklarından biri olan ipekböcekçiliğini 
canlandırmak için de Nilüfer Belediye-
si’nin desteği ve girişimleriyle bölgeye 
bir de “İpek Evi” kazandırılmış. 

Misi evlerinin geniş sundurmalarıyla ipek 
böcekçiliğine göre inşa edildiğini hatır-
latan Dülger, İpek Evi’nin kuruluş süreci 
ve kazanımlarını şöyle anlatıyor; “Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu 
Efes firmasının iş birliğiyle yerel kalkın-
maya destek vermek üzere hazırlanan 
Gelecek Turizmde Sürdürülebilir Turizm 
Destek Fonu kapsamındaki “Yüzde 100 
Misi Projesi” bize Nilüfer Belediye-
si önerisiyle geldi. Proje kapsamında 
mahalleli kadınların ipek böceği yetiştirip 
ürünlerini satabileceği “İpek Evi” yapıldı. 
Dernek binası ve restoran olarak kullan-
dığımız mekan gibi, bu tarihi binayı da 
Nilüfer Belediyesi restore ederek bize 
kazandırdı. 2014 yılı ağustos ayında İpek 
Evi’miz açıldı ve zaman içerisinde dernek 
üyelerimize proje kapsamında çok çeşitli 
alanlarda eğitimler verildi. Dokuma, iğne 

oyası, ipek koza, ot toplama, ekmek 
yapımı, takı tasarımı, İngilizce, maliyet 
muhasebesi, engellilere yönelik eğitimler 
vb çok eğitim aldık. Proje kadın emeğinin 
yine kadınlar tarafından değerlendirile-
ceği bir model oluşturmayı hedefliyordu 
ve amacına ulaştı, şimdi Misili kadınlar 
hem İpek Evi’nde kurulan dokuma ve 
el sanatları atölyelerinde ipek ürünler 
tasarlayıp satabiliyor, hem de yöresel 
tatları sunacakları restoranı işleterek 
gelir sağlıyorlar. Biz İpek Evi’nde artık 
toplu siparişler alarak koza çiçeği ya da 
iğne oyası ürünler üretiyoruz. Restoran 
konusunda da önümüzdeki yazın çok 
hareketli geçeceğini umuyoruz.” 
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Halk Danslarına Gönül Verenler     Gürsu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu

Gürsu’nun minikleri
Bursa’yı temsil edecek
Acısını, sevincini, sevdasını, kavgasını kısacası yaşamını dansa döken Anadolu insanının en güzel ve 
en zengin folklorik ürünlerinden biri olan halk dansları, ne mutlu ki günümüzde halen daha gençler 
arasında cazibesini koruyor. Bu rengarenk kültürel birikimi yeni nesillere aktaran topluluklardan biri 
de Bursa-Gürsu Belediyesi Halk Dansları Topluluğu.
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Henüz bir yıllık geçmişi olmasına rağmen 
geçtiğimiz günlerde Türkiye Halkoyunları 
Federasyonu’nun organize ettiği Kulüpler 
arası halk oyunları yarışmasında Bursa 
birincisi olan Gürsu Belediyesi Halk 
Dansları Topluluğu Minikler grubu, Mayıs 
ayında Ankara’da yapılacak bölge eleme-
lerinde Bursa’yı temsil edecek.

16 yıldır halkoyunları camiasının içinde 
bulunan Topluluğun hocası Mustafa Sefil, 
Gürsu Gençlik Hizmetleri’nin ekibi olarak 
çalışmalarını sürdürürken geçen yıl bir 
etkinlikte kendilerini izleyen merhum 
belediye başkanı Cüneyt Yıldız’ın daveti 
üzerine Gürsu Belediyesi bünyesinde 
çalışmaya başladıklarını söylüyor. 

2015 Nisan ayında kurulan ve 200 dans-
çının bulunduğu toplulukta 9-12 yaş gru-
bundaki Minikler, 12-16 yaş grubundaki 
Yıldızlar, 16-24 yaş grubundaki Gençler 
ve 25 yaş üstü Master grup ile çeşitli 
yörelerin danslarını çalıştıklarını kayde-
den Mustafa Sefil, yarışmada 32 kişilik 
Minikler grubu ile Artvin yöresi oyunları-
nı sergilediklerini sözlerine ekliyor.

Gürsu Belediyespor Kulübü bünyesinde 
faaliyet gösteren Topluluğun, kısa süre 

önce maddi nedenlerle belediye ile ilişi-
ğinin kesildiğini kaydeden Sefil, “Ama biz 
yine de Cüneyt başkanımızın emanetine 
sahip çıkıyoruz ve aynı isimle gönül-
lü olarak çalışmaya devam ediyoruz. 
Hocalarımızın maaşı belediye tarafın-
dan ödeniyordu ancak kesildi. Benimle 
birlikte eğitmenlik yapan arkadaşlarımız 
Bahadır Bayram ve Dilay Kızılkurt da 
para için değil gönüllü olarak çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Gürsu’da halkoyunları 

alanında çok güzel bir potansiyel var, biz 
de o potansiyeli doğru yönlendirmek için 
elimizden geleni yapacağız” diyor.

Gürsu Kapalı Spor Salonunda çalışma-
larını sürdüren topluluğun dansçıları 
ise, Gürsu’yu ve Bursa’yı temsil etme 
başarısını gösteren topluluğa belediyenin 
de sahip çıkmasını istiyorlar. 

Mustafa Sefil
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Müzelerimiz         Hünkar Köşkü Müzesi

172 yıllık 
sessiz tanık
Uludağ’ın eteklerinde, Temenyeri’nde 31. Osmanlı Padişahı 
Abdülmecit devrinde yapılan Hünkar Köşkü, Bursa’da 
Atatürk’ün anısını yaşatan ve müze olarak ziyarete açılan tarihi 
mekanlardan biri.

Hünkar Köşkü, 1844 yılında Abdülmecit 
Han’ın Bursa gezisi nedeniyle dönemin 
Bursa Valisi Mehmet Salih tarafından 19 
gün gibi kısa bir sürede yaptırılmış bir 
av köşkü aslında... Abdülmecid Han’dan 
sonra Osmanlı sultanlarından Abdüla-
ziz Han ve 5. Mehmet Reşat da köşkte 
konuk olmuşlar.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
de Bursa‘yı ziyaretlerinde zaman 
zaman konakladığı Hünkar Köşkü, 1922 
yılında Atatürk ile birlikte kurtuluş 
savaşı komutanlarını da 12 gün süreyle 
konuk etmiş. Tarihi kaynaklara göre 
Atatürk burada İsmet İnönü ve Kazım 
Karabekir gibi önemli kişilerle, Lozan 
Barış Antlaşması’na gidecek belgele-
ri konuşmuş. Daha sonra Atatürk, 28 
Eylül 1925 tarihinde şapka devriminin 

gerçekleştirildiği dönemlere denk gelen 
Bursa gezisi sırasında Hünkar Köşkü’nü 
tekrar ziyaret etmiş ve burada halka 
hitaben bir konuşma yapmış. Ayrıca bu 
gezi sırasında, köşkün hemen yakınla-
rında oturan Sabiha Gökçen ile tanışan 
Atatürk, henüz 12 yaşında olan Gök-
çen’in anne ve babasının vefat ettiğini 
öğrendikten sonra kendisini manevi kızı 
olarak yanına almış. Ardından 1931 ve 
1935 yıllarında tekrar Hünkar Köşkü’ne 
ziyarete gelmiş.

Zaman içinde, “Kasr-ı Hümayun”, 
“Kasr-ı Milli”, “Cumhuriyet Köşkü” ve 
“Atatürk Köşkü” adlarıyla da anılan bu 
tarihi mekanı ziyaretimizde bizi, Hünkar 
Köşkü Müzesi Sanat Tarihçisi Zehra 
Anbartepe karşıladı ve müze hakkında 
ayrıntılı bilgi verdi.
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Müzelerimiz         Hünkar Köşkü Müzesi

Hünkâr Köşkü Müzesi, bahçe 
girişinde yer alan orijinal çakıl 
mozaik zemin döşemeleri köşkün 
inşa edildiği tarih olan 1844 
yılında yapılmıştır. Deniz ve dere 
kıyılarında bol miktarda bulunan ve 
suyun yüzlerce yıllık aşındırması 
sonucu eliptik formlara dönüşen 
çakıl taşları kullanılarak yapılan bu 
tarz mozaiklerin nadir örneklerini 
Osmanlı dönemine ait saray ve köşk 
yapılarında görmek mümkündür. 
Benzer bir örneğine Topkapı 
Sarayı Harem Dairesi girişinde 
rastlanan bu el sanatı; podima 
döşeme, çakıl kakma, Rodos 
bezemesi, karfato ve çivileme 
gibi isimlerle de anılmaktadır. 
Çakıl mozaik sanatında kullanılan 
taşların tamamı doğal form ve 
renklerde olup tek tek elle toplanıp 
tek tek elle dizilmektedir. Dekoratif 
amaçlı kullanımının yanı sıra, sıcak 
bir günün sonunda çakıl mozaik 
üzerine kova ile su döküldüğünde 
oluşan ani hava değişiminin 
insanı ferahlattığı eskiden beri 
bilinmektedir. Ayrıca mozaik 
döşeme üzerinde çıplak ayakla 
yürünmesi halinde çakılın ayak 
tabanına yaptığı masaj Çin’de 
binlerce yıldır uygulanan bir terapi 
tekniğidir.

Köşkün, dört cephesine daire içinde, yeşil zemin 
üzerine koyu sarı renkte 5 köşeli yıldız motifi 
yerleştirilmiştir. Daha önce Osmanlı bayrağında 
kullanılan sekiz köşeli yıldızın, 1842 yılında 
Abdülmecit tarafından beş köşeli olmasına karar 
verilmiştir. İnsanı temsil ettiği ifade edilen yıldız 
motifinin, Osmanlı döneminde gücü temsil ettiği 
de biliniyor. 



Nisan Mayıs Haziran 2016   |  PRUSA  |  47

1947 yılından beri Büyükşehir Belediyesi 
mülkiyetinde olan Hünkar Köşkü, 1995 
yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 
TBMM Başkanlığı’nın ortak girişimleriyle 
başlayan restorasyon sürecinde Milli Sa-
raylar Daire Başkanlığı tarafından restore 
edilerek ve mevcut eşyalar Dolmabahçe 
Sarayı restorasyon atölyelerinde onarım 
görüp özgün hallerine dönüştürüle-
rek, 2003 yılında müze olarak hizmete 
açılmış. 172 yıllık geçmişiyle tarihimize 
tanıklık eden Hünkar Köşkü, Bursa’daki 

sivil mimari yapıların nadir örneklerinden 
biri aynı zamanda.

Mimarisi Fransız ampir üslubunda yapıl-
mış olan köşkün içindeki süslemeler 19. 
yüzyıl özelliklerini taşımakta. Tavan ka-
lem işi süslemeleri, Bursa seyir panora-
masına hakim bahçesi, dönemi yansıtan 
orijinal eşyaları, Atatürk’ün yatak odası, 
çalışma odası, manevi kızları Sabiha ve 
Ülkü Hanım’ın yatak odası, yemek odası 
ziyaretçilerin ilgisini çekmekte.

450 metrekarelik alana sahip, 2 katlı köş-
kün üst katında kabul salonu, Atatürk’ün 
yatak odası, çalışma odası, Sabiha ve 
Ülkü Hanımların yatak odası, dinlenme 
odası ve yaver odası yer alırken, alt katta, 
havuzlu salon, yemek odası ve bir yatak 
odası daha bulunmakta.

Köşkün giriş holünün karşısındaki kapıdan 
köşkün kabul salonuna geçiliyor. Tavan ve 
duvarlarında kalem işi süslemelerin yer 
aldığı kabul salonunun, doğusundaki kapı 
Atatürk’ün yatak odasına ait. 

Köşkün bahçesinde dikkati çeken diğer bir tarihi 
yapı, güney bahçesinin güney duvarına dayalı, 
bordürü Kütahya çinili Hünkâr Çeşmesi’dir. 
Burada bir zamanlar Bursa’nın en güzel 
sularından sayılan Gümüşsuyu kurnadan 
değil, ayna taşının önünde 10 cm çapındaki 
dikey borudan kaynak şeklinde akmaktaymış. 
Bahçe zemininden iki mermer basamakla 
yalak ve şadırvan kısmına geçilen çeşmenin, 
ayna kısmının etrafında mermer plakalar yer 
almaktadır.

“Havuzlu 
salon” olarak 
adlandırılan 
bölüm, serin 
olmasından 
dolayı daha 
çok yazlık 

salon olarak kullanılmıştır. Ortada 
dört köşeli mermer havuz yer 
alır. Salonun bir köşesinde 2 adet 
bakır kupa yer alır. Bu kupaların 
Bursaspor’un henüz resmi adıyla 
kurulmadan önceki dönemlerde, 
Güvenspor adı altındayken, 1944-
1945 sezonunda kazandığı “Gül 
Kupası” birinciliğine ait olduğu ve 
köşke hediye edildiği bilinmektedir. 
Bakır kupalar üzerinde bitkisel 
desenlerle insan ve hayvan figürleri 
görülmektedir.
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Müzelerimiz         Hünkar Köşkü Müzesi

Köşkte 6 ve 4 kollu Bohemya 
Kristali, renkli camdan el yapımı, 
Murano tarzı avizeler dikkat 
çekiyor.

Atatürk’ün yatak odasının duvarları panoludur. Tavanın merkezinde 
kabartma altın yaldızlı geçme rumi motifler köşelerinde yağlıboya güller, 
üzüm salkımları siyah renkli duran ve uçuşan kuşlar işlenmiştir. “K&A” 
ibareli karyolanın üst kısmında duvarda asılı bulunan çerçeveli fotoğraf, 
Atatürk’ün maiyetiyle birlikte 28 Eylül 1925 tarihinde şapka devrimini 
gerçekleştirdiği dönemlere denk gelen Bursa gezisi sırasında çekilmiştir. 
Atatürk’ün devrimlerinin izinde olduğunu gösteren Bursalılar şapkalarını 
giyerek Ata’nın konuşmasını dinlemeye gelmişlerdir. 

Atatürk’ün manevi 
kızları Sabiha Gökçen 

ve Ülkü Adatepe için 
düzenlenmiş yatak 

odasında Nikelaj kaplı 
iki büyük pirinç karyola 

bulunuyor. Oda; tavan 
yüzeyinde yer alan 
kalem işleri, ortada 

kabartma altı kollu yıldız 
motifleri, köşelerde 

manzara resimleriyle 
süslenmiş. 
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Atatürk’ün 28 metrekare alana sahip 
yatak odasında; karyolanın baş kısmında 
K&A (Kemal Atatürk) ibresi yer alıyor. 
Bu karyolanın üst kısmında duvarda asılı 
duran çerçeveli fotoğrafta Atatürk’ün 
halka hitaben yaptığı konuşmanın resmi 
bulunuyor. Ayrıca Atatürk’e ait olduğu 
bilinen, yatağın yanında yer alan rugan 
terlikler köşkün etkileyici ve kıymetli 
eşyalarından biri.

Hünkar Köşkü’nde, Atatürk’ün çalışmaları 
için kullandığı çalışma odası ise oldukça 
sade. Odada bir adet çalışma masası, 

kanepe, sehpa ve sehpanın üzerinde 
çay fincanı yer alıyor. Ayrıca köşkte; 
ortasında küçük bir havuzun bulundu-
ğu havuzlu salon ve 14 sandalye, oval 
ceviz bir masa ile odanın tam ortasında, 
tavanın merkezinde bir aslan figürünün 
yer aldığı yemek odası bulunuyor. Yemek 
odasında yer alan bu aslan figürü; resmin 
çiziminde kullanılan perspektif tekni-
ğinden ötürü, figüre bakılan her açıdan, 
bakan kişiye dönük olarak görülüyor. Bu 
figürden dolayı oda, “Aslanlı Oda” adıyla 
da anılıyor. 

Toplam 3 bin 396 metrekarelik alana 
sahip olan Hünkar Köşkü`nün bahçesinde 
de, cephesi Kütahya çinileriyle kaplanmış 
bir çeşme bulunuyor. Sıvanmış duvarları 
ahşap çatkılı ve ince çıtalarla kaplı olan 
köşkte, bekçi ve danışma odası ile bir de 
garaj yer alıyor. 

172 yıldır Bursa’ya tepeden bakan ve 
mutlaka görülmesi gereken Hünkar 
Köşkü Müzesi, Pazartesi günleri hariç 
her gün, 09.30-17.00 saatleri arasında 
ziyarete açık.

Bodrum katın en görkemli bölümü yemek 
odasıdır. Odanın ortasında 14 sandalyeli 
büyük boyutlu, kenarları oval, açılır, kapanır 
ceviz masa yer alır. Bohemya markalı çiçekli 
porselen yemek takımları, kristal sürahi ve 
su takımları, kadehler, hardal takımları, likör 
takımları, yemişlikler, çeşitli ebatlarda tabaklar, 
kâseler, fincan takımları geçmişin izlerini 
günümüze taşıyan eşyalar arasındadır. Bu 
odanın tavanında yer alan kalem işleri, özellikle 
orta kısımda yemek odasına uygun şekilde 
çeşitli meyve resimleriyle süslenmiştir. Ayrıca 
tam orta bölüme, geri fonda sık ormanların yer 
aldığı yeşil bir düzlüğe uzanmış heybetli bir 
aslan figürü çizilmiştir. Bu aslan figürü hangi 
yönden olursa olsun, bakana dönük konumda 
görünmektedir. Ayrıca aslan, hem gücü kuvveti 
temsil etmesi hem de av köşkü olmasından 
dolayı tercih edilmiştir.

Sadeliği ile dikkati 
çeken Atatürk’ün 
çalışma odasında; 

çalışma masası, 
dinlenme kanepesi 

ve sehpanın üstünde 
bulunan çay fincanı, 

Atatürk’ün kullanmış 
olduğu eşyalardan 

bazılarıdır. 



|  PRUSA  |  Nisan Mayıs Haziran 201650

Okçuluğun kalbi 
Bursa’da attı
Tarihi kaynaklarda güreşle birlikte geleneksel ata sporu 
kategorisinde gösterilen okçuluğun dünü, bugünü ve geleceği 
Şubat ayında Bursa’da düzenlenen bir çalıştayda masaya yatırıldı.
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Haber         Okçuluğun kalbi Bursa’da attı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa 
Geleneksel Okçuluk Kulübü tarafından 
düzenlenen ‘Geleneksel Türk Okçuluk 
Çalıştayı’na, 50 kulüpten 100’ü aşkın 
temsilci katıldı.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapı-
lan 2 günlük Çalıştay öncesi Okçu Baba 
Türbesi’ne gelen okçular, yöresel kıyafet-
leri ile yerli ve yabancı turistlerin de ilgi 
odağı oldu. Burada yapılan duanın ardın-
dan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbele-
rini de ziyaret eden okçulara, Bursa’nın 

fethi süreci hakkında bilgiler verildi.

Geleneksel Türk okçuluğunu yaşatmak ve 
tanıtmak amacıyla organize edilen Çalış-
tay’da, okçuluğun temeli ve tarihimizdeki 
yerini irdeleyen çeşitli sunumlar yapıldı. 
Çalıştay kapsamında ayrıca 58 okçu, 
tarihi kostümlerini giyip atış yaparak 
kıyasıya mücadele etti. 
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Haberler               

Tarihi Çarşı ve Hanlar bölgesi ile Kapalı 
Çarşıyı restorasyon çalışmalarıyla ilk 
günkü orijinal haline dönüştüren Büyük-
şehir Belediyesi, bölgedeki el değmedik 
tek yer olan ve derme çatma çatılarıyla 
görüntü kirliliğine yol açan gelinlikçiler 
çarşısında da restorasyonu tamamlanma 
aşamasına getirdi. UNESCO ile evrensel 
değer haline gelen tarihi çarşı ve hanlar 
bölgesinde artık el değmedik yer kal-
madığını dile getiren Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Recep Altepe, burada 
en sıkıntılı bölgelerden birinin Ulucami 
avlusunun batıya bakan bölümündeki Ge-
linlikçiler Çarşısı olduğunu ancak burada 
da cephelerden zeminlere ve çatılara 

kadar restorasyon çalışmasının tamam-
lanma aşamasına geldiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İvazpaşa 
Çarşısı ile Yorgancılar Çarşısı arasında 
kalan bölümde geçtiğimiz yıl Ekim ayında 
çıkan ve 52 dükkanın içindeki eşyalarla 
birlikte küle döndüğü yangından sonra 
başlattığı, 122 dükkanı kapsayan resto-
rasyon projesini de hızla sürdürüyor. 6 
asırlık çarşıyı kubbelerden zemine ve 
cephe duvarlarına kadar aslına uygun 
olarak restore ettiklerini belirten Büyük-
şehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 
çalışmaların yaz başında tamamlanacağı-
nı söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl 
Beylik Han’da sürdürdüğü restorasyon 
çalışmalarını çatı aşamasına getirdi. 
Duvarları örülen ve çatı montajı yapıla-
cak tarihi handa incelemelerde bulunan 
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, yaz ayları başında tamamlanacak 
restorasyonla birlikte 500 yıllık tarihi 

eserin yeniden İnegöl’ün en önemli kent 
ziynetleri arasında sayılacağını söyledi. 

2013 yılında meydana gelen yangında 
tamamen harabeye dönen Beylik Han’ın 
Kanunu Sultan Süleyman döneminde inşa 
edilmiş bir eser olduğunu ve yangından 
sonra çarşının en sıkıntılı yapısı konu-
muna düştüğünü belirten Başkan Altepe, 

yangının ardından İnegöl Belediyesi’nin 
projesi doğrultusunda başlattıkları resto-
rasyon çalışmalarında sona yaklaşıldığını 
ve tamamlandığında Beylik Han’ın, Paşa 
Külliyesi, camileri ve çarşısıyla yeniden 
İnegöl’ün kent ziynetleri arasında sayıla-
cağını söyledi. 

Çarşı’da
dönüşüm sürüyor

Beylik 
Han’da
sona doğru
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Haber        Mübadele Evi

Gidenlerin ve 
gelenlerin anısına 
saygıyla
Yakın tarihimizin en büyük nüfus hareketlerinden olan Türk-Yunan 
Nüfus Mübadelesi’nin 93. Yılında son derece anlamlı bir projeye 
imza atan Nilüfer Belediyesi, Görükle’de oluşturulan Mübadele Evi’ni 
ziyarete açtı.

“30 Ocak 1923’te Türk ve Yunan hükü-
metleri arasında, Türkiye’deki yerleşik 
Rum-Ortodokslar ile Yunanistan’daki 
yerleşik Türk-Müslümanların zorunlu 
göçünü öngören Mübadele sözleşmesi 
imzalandı. Balkan Savaşı’nın başladığı 18 
Ekim 1912 tarihinden itibaren yurtlarını 

terk etmiş olanları da kapsamına alan bu 
sözleşme ile kağıt üstündeki rakamlar 
tarihçiler tarafından tartışılsa da Anado-
lu’da yaşayan yaklaşık 1 milyon 200 bin 
Rum-Ortodoks, Yunanistan’da yaşayan 
450 bin civarındaki Türk-Müslüman doğ-
duğu toprakları terk etmek zorunda kaldı.
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Haber         Mübadele Evi

Fakat bu süreç suyun her iki yanı için de 
aynı zamanda; mağdur edilmiş sivil-
leri, trajediyle dolu insan hikayelerini, 
yakılmış kentleri, yağmalanmış köyleri de 
ortaya çıkardı. Özellikle 1922-1924 yılları 
arasında yaşanan son büyük göçle insan-
lar, devletlerinin aldığı tarihi karara karşı 
çıkma hakkı olmadan doğdukları toprak-
ları terk edip esas ‘anavatanları’ olduğu 
söylenen topraklarda yeni yaşamlarını 
kurma mücadelesiyle baş başa kaldılar. 
Mübadillerin doğdukları toprakları ziyaret 
etmelerine uzun yıllar izin verilmedi. 
Bugün Rumeli’den göç etmiş Türkler 
için Rumeli’deki şehirler ne anlam ifade 
ediyorsa, ‘Küçük Asya’ göçmeni bir Rum 
için Anadolu’daki şehirler de aynı hisleri 
uyandırıyor. “
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Yakın tarihimizin acı 
hatıralarla dolu en büyük 
nüfus hareketlerinden 
olan Türk-Yunan Nüfus 
Mübadelesi, “Bir Mü-
badil Köyü Görükle ve 
Nilüfer Belediyesi Mü-
badele Evi” kitabında 
böyle anlatılıyor.

Nilüfer Belediye-
si Mübadele’nin 93. 
yılında son derece anlamlı bir 

projeye imza atarak bir dizi 
araştırmanın sonucunda 
toplanan veriler ve belge-
lerle bu kitabı yayınlamış ve 
Görükle’de oluşturulan Mü-
badele Evi’ni ziyarete açmış.

Proje Koordinatörü Onur 
Ulutaş ve Yrd. Doç. Dr. Şahin 
Kılıç’ın, araştırmacı Eirini 
Kalogeropoulou danışmanlığın-
da hayata geçirdikleri projeye; 
Nurgül Çetin, Evrim Gülay 

Köksal, Bayram Akıncı, Ali Kızılkaya, Ali 
Korkut, Seher Çavuşoğlu, Bursa Lozan 
Mübadilleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
ile Görükle Kadın Dayanışma Kalkınma ve 
Kültür Derneği de katkıda bulunmuş.

Proje kapsamında hem Türkiye, hem 
Yunanistan arşivlerinde titiz bir araştır-
ma yürütülmüş ve iki toplumdan bizzat 
mübadeleyi yaşamış kişilerin anlatıları 
derlenmiş. Bu çalışma kapsamında ayrı-
ca; mübadillerin sırtına vurup getirdiği, 
dokunduğu, tarlalarında ve evlerinde 
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kullandığı eşyalar, mübadeleye ilişkin 
belgeler ve etnografik objeler de toplana-
rak Görükle’de bir Mübadele Evi oluştu-
rulmuş.

Mübadelede gelenlerin ve gidenlerin 
hatırasına saygıyla ve büyük emekle 
oluşturulmuş bu mekanda; Rumeli’ye 
Anadolu’yu götürenlerden ve Selanik’in 
Langaza, Eski Kavala, Serez kazalarından 
ve Suha, Gırmiç, Evca gibi farklı köyler-
den gelip, Görükle’yi mübadil Türklerin 
Görükle’sine dönüştüren insanlardan, 
yani Görükle’ye Rumeli’yi getirenlerden 
izler görüyorsunuz. 

Bir folklor müzesi niteliği taşıyan bu 
mekanda; Görükle’de halk kültürü ve 
gündelik yaşamı yansıtan, halk hekimliği, 
düğünler, kına gecesi, mutfak kültürü, hı-
dırellez, evlerin mimari yapısı vb konuları 
yansıtan belgeler ve etnoğrafik objeler 
bulunuyor. Yunanistan’dan getirilen eşya-

ların ve tapu gibi belgelerin de yeraldığı 
müzede daha çok Görükle’de yaşayan 
mübadillerin bağışladığı ve başta Bayram 
Akıncı olmak üzere Bursa Lozan Müba-
dilleri Kültür ve Dayanışma Derneği üye-
leri tarafından derlenen; karabasan gibi 
tarımla ilgili objeler, tütüncülük, kozacılık, 
tohum üretimi, ipek böcekçiliğine ilişkin 
fotoğraf ve eşyalar, yerel kıyafetler, 
orijinal giysiler, gelinlik, cepken, kanavi-
çe işleri, silahlar, fotoğraf makineleri ve 
çeşitli esnaf aletleri yeralıyor.

Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi, resmi 
olarak bir müze statüsünde olmasa da, 
aslında dört dörtlük bir müze niteliğin-
de. Eğer tarihe ilginiz varsa, mübadele 
konusuna tek taraflı değil, her iki taraftan 
da bakan bir çalışma olarak belki de ilk 
ve tek olan bu mekanı mutlaka ziyaret 
etmelisiniz. 
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Haberler               

Nilüfer Belediyesi Gölyazı’nın turizm-
de hak ettiği yeri bulması için yaptığı 
çalışmalara bir yenisini ekledi. Gölya-
zı’da, hem kadınların ürettikleri seramik 
hediyelik eşyalarla gelir elde etmesi hem 
de bu gözde turizm bölgesinin tanıtı-
mına katkıda sağlanması için Seramik 
Atölyesi açıldı. Gölyazı Balıkçı Kadınları 
Yardımlaşma Derneği üyelerinin katıldığı 
Seramik Atölyesi’nde Gölyazı’yı anlatan 
magnet, anahtarlık gibi ürünler sera-
mik malzemeden üretilerek hediyelik 
eşya olarak satışa sunulacak. Atölyeye 

katılarak eğitim alan kadınlar, ürettikleri 
hediyelik eşyaları, Gölyazı’da konuşlan-
dırılacak olan Nilüfer Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı 
NİLSEM standında ve satış ünitelerinde 
satabilecek. Gölyazı Çok Amaçlı Salon’da 
gerçekleşen atölyeye katılan kadınlar, 
Seramik Atölyesi Eğitmeni Serkan Önder 
tarafından verilen 2 haftalık eğitimin so-
nunda seramik yapımının fırınlanmasın-
dan boyanmasına kadar tüm aşamalarını 
öğrenmiş olacak. 

Dernek merkezlerini Nilüfer ilçesine 
taşıyan Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği 
(BUFSAD), ilçeye bir fotoğraf müzesi ka-
zandırmak için Nilüfer Belediye Başkanı 
Mustafa Bozbey’den destek istedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Boz-
bey’i Halk Evi’nde ziyaret eden BUFSAD 

Başkanı Utku Kaynar ve Yönetim Kurulu 
üyeleri, projeleri hakkında Bozbey’e bilgi 
verdiler. Uluslararası fotoğraf etkinlikle-
rini Nilüfer Belediyesi ile birlikte gerçek-
leştirmek istediklerini söyleyen Kaynar, 
kente bir fotoğraf müzesi kazandırmak 
için de belediyeden destek istedi.

Sanatın ve sanatçının her zaman yanında 
olduklarını belirten Başkan Bozbey ise 

doğal güzellikleriyle dikkat çeken Misi’nin 
fotoğraf sanatının merkezi olabileceğini 
kaydederek, müze için yer arayışında 
olduklarını söyledi. 

Balıkçı 
kadınlara
seramik 
eğitimi

Misi fotoğraf sanatının 
merkezi olacak
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Haberler               

Osmangazi Belediye Başkanı Musta-
fa Dündar’ın vizyon projeleri arasında 
yer alan ‘Bilgi Evleri’ne bir yenisi daha 
ekleniyor. İlköğretim çağındaki çocukla-
rın okul dışı eğitimlerine destek olmak 
amacıyla hayata geçirilen, aynı zamanda 
her yaştan insanın faydalanabileceği 
Bilgi Evleri’nin üçüncüsü Hüdavendigar 
Mahallesi’nde yapılıyor. 

Bilgi Evi’nin temel atma töreninde konu-
şan Osmangazi Belediye Başkanı Musta-
fa Dündar, “Bilgi Evleri, birkaç mahalleye 
hitap eden, öncelikle oradaki gençlerin, 
çocukların, öğrencilerin istifade edeceği, 

ders dışı vakitlerini dolu dolu geçirebile-
cekleri güzel mekanlar oluyor. İçerisinde 
spor salonu, masa tenisi salonu, soyun-
ma odası, depo birimleri, atölyeler, çok 
amaçlı salon, revir, bilgisayar salonu, 
kütüphane ve aile rehberlik merkezi yer 
alacağı Bilgi Evleri projemizin amacı, her 
yaştan insanın gelip gününü verimli bir 
şekilde geçireceği güzel mekanlar yarat-
mak” diye konuştu.    

Hüdavendigar Mahallesinde temeli atılan 
Bilgi Evi’nin, hizmete açılan Demirkapı 
ve Mehmet Akif Mahallelerinin ardından 
yapılan üçüncü proje olduğunu ifade 

eden Başkan Dündar, “Çocuklarımızın 
daha başarılı bir eğitim almasının önünü 
açmayı hedeflediğimiz Bilgi Evleri’nde, 
okula katkı olması için kurslar, sosyal ve 
kültürel faaliyetlerde gerçekleştirilecek” 
dedi. 

Tarihi Bursa evlerinin en güzel örnekleri-
nin yer aldığı, sahip olduğu eşsiz güzellik 
ile fotoğraf sanatçılarına ilham kaynağı 
olan Kale Sokak, Osmangazi Belediyesi 
tarafından aslına uygun şekilde ger-
çekleştirilen zemin yenileme ve sokak 
sağlıklaştırma çalışmalarının ardından 
yepyeni bir görünüme kavuştu. 

Tophane’deki Saltanat Kapı’nın bitişiğin-

deki Uludağ Dolmuş Durağı ile Şahabet-
tin Camii arasında kalan Kale Sokak’ta 
incelemelerde bulunan Osmangazi Be-
lediye Başkanı Mustafa Dündar, bölgeyi 
Bursa turizmi için önemli bir merkez 
yapmak istediklerini vurgulayarak; “Tarihi 
Bursa dediğimiz bölgede yer alan Kale 
Sokak, yapılan sağlıklaştırma ve zemin 
yenileme çalışmalarının ardından yepyeni 

bir görünüme kavuştu. Sürekli dile getir-
diğimiz Kentsel Dönüşüm çalışmalarının 
burada Kentsel Yenileme dediğimiz farklı 
ve güzel bir örneğini görüyoruz. Tarihi 
ve sivil mimarlık örneği yapıların yoğun 
olduğu bölgedeki hedefimiz, 5 farklı cad-
dede yapacağımız çalışma ile bölgenin 
turizme kazandırılması”diye konuştu. 

Hüdavendigar
‘Bilgi Evi’ne Kavuşuyor

Tarihi Kale 
Sokak 
yenilendi 
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Tarihi dokuyla modern yaşam kültürünü 
birleştirerek yeni bir şehir inşa etme 
yolunda ciddi adımlar atan Osmanga-
zi Belediyesi, 1800’lü yılların sonunda 
yapılmış olan ancak, kullanılmadığı için 
yıkılmaya yüz tutmuş sivil mimarlık 
örneği tarihi Bursa evine yeniden hayat 
vermeye hazırlanıyor.  

Alipaşa Mahallesi Konuralp Cadde-
si üzerinde bulunan ve kamulaştırma 
işlemleri tamamlanan 2 katlı tarihi Bursa 
evi, Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurumunun onay vermesinin ardından 
Osmangazi Belediyesi tarafından eski 
ihtişamlı günlerine döndürülecek.

Sahipleri tarafından kullanılmadığı için 
yıkılmaya yüz tutmuş yaklaşık 150 yıllık 

binada incelemelerde bulunan Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 
Hanlar Bölgesi gibi büyük eserlerin 
ayağa kaldırılması çalışmalarının yanında, 
şehrin sivil mimarlık örneği yapılarının 
da hayat bulması, yeniden kent yaşamına 

kazandırılması yönünde de bir çok çalış-
ma yürüttüklerini söyledi. 

Kamulaştırılan binada röleve çalışmaları-
nın da yapıldığını kaydeden Dündar, “Bi-
lindiği gibi Osmangazi eski Bursa. Tarihi 
Bursa. Oldukça fazla tarihi yapıya sahip 
bir ilçe. Belediyemiz de, tarihi yapılar 
üzerine yürüttüğü başarılı çalışmalarla 
birçok ödül almış bir belediye. Röleve 
çalışmalarımız Bursa Kültür Varlıkları 
Koruma Bölge Kurumuna gönderildi. 
Kurul onay işlemlerinin tamamlanması-
nın ardından restorasyon çalışmalarına 
başlanarak, tarihi yapıyı Bursa kültür 
mirasına kazandıracağız” dedi.

Osmangazi tarihe hayat veriyor

Haberler               
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Haberler               

Yıldırım Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü 
ve İŞKUR işbirliğiyle, YILMEK Meslek Edindir-
me Kursları kapsamında Hacivat Mahallesi’nde 
kadınlara yönelik halıcılık kursu açıldı. Kurs 
Merkezi’ndeki 7 adet halı dokuma tezgâhında; 
Hacivat Mahallesi’nden İŞKUR’ a kayıtları ya-
pılan 14 kadına uygulamalı halı dokuma eğitimi 
verileceği, ayrıca kursa katılan ve devamsızlık 
yapmayan kursiyerlere günlük 20 TL de ücret 
ödemesi yapılacağı bildirildi.   

Kurs Merkezi’nin açılışında mahalle bazlı 

sosyal ve ekonomik kalkınma planları hazırla-
dıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, “Uzun vadeli, sürdüre-
bilir, insanları bir araya getiren, dayanışma 
duygusu ile özelde mahallerimizi genelde 
ise ilçemizi kalkındıracak stratejiler geliş-
tiriyoruz. Bu kapsamda Hacivat Mahalle-
si’nde, bölge sakinlerimizden gelen talepler 
doğrultusunda halıcılık ve dokuma alanında 
bir programlama yaptık. Kursiyerlerimizin 
ürettikleri halıların pazarlaması da yapılacak 
ve burada kadınlarımız sadece halı dokumayı 

öğrenmeyecek, dokudukları halıların 
satışından pay alacakları için sürdürülebilir 
kalkınma sağlayacağız” dedi.

Kadınlara ve gençlere verdiği kurslar ile eko-
nomiye ve istihdama katkıda bulunan Yıldırım 
Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında 4 
ay boyunca filografi eğitimi alan 20 kursiyer, 
dönem sonunda Kent Meydanı AVM’deki sanat 
galerisinde açılan sergide çalışmalarını izleni-
me sundu. Filografinin zor bir sanat olduğunu 
belirten eğitmen Özlem Akçetin, “Çivi ile telin 
aşkı olan Filografi emek isteyen bir sanat. 20 
öğrencimiz ellerinde çivi ve tellerle bu eserleri 

ortaya çıkarmak için büyük uğraş verdiler. Bu 
harika tabloları ortaya çıkaran öğrencilerimi 
gönülden kutluyorum” dedi. YIL-MEK’te 2015 
– 2016 eğitim-öğretim yılında; diksiyon, tiyatro, 
Türk Halk Müziği, ney, bağlama, İngilizce, 
Osmanlıca, Arapça, ebru, hat, tezhip, çini, 
iğne oyası, el nakışı, web tasarım, autocad ve 
grafik animasyona gibi 58 farklı branşta açılan 
kurslardan şimdiye kadar 5 bin 261 vatandaş 
yararlandı.

Yıldırım 
Belediyesi 
tarafından, 
Türkiye’nin 
önemli tarihi, 
kültürel 
ve doğal 
güzelliklere 

sahip şehirlerine düzenlenen ‘Yıldırım İle 
Tarihe Merhaba’ temalı ücretsiz kültür turları-
na vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun tarihi 
mirasıyla, ilçe sakinlerini kucaklaştıran Yıldırım 
Belediyesi’nin; Mevlana’nın manevi hazinesi ve 
Selçuklu Devleti’nin başkenti Konya, Osman-
lı’nın imparatorluğu geçiş kapısı İstanbul, 
tarihin akışının değiştiği Çanakkale ve turizmin 
gözde merkezi Nevşehir’e düzenlediği kültür 
turları 7’den 70’e binlerce Yıldırımlının ilgi 
odağı oldu. 

200’den fazla sefer düzenlenecek turlar 

kapsamında 10 binin üzerinde ilçe sakinine 
Türkiye’nin doğal ve tarihi zenginliklerini ye-
rinde görme imkânı tanıyacaklarını ifade eden 
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
“Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan, 
ülkemizin tarihi ve doğal mirası şehirleri olan 
Çanakkale, Konya, İstanbul ve Nevşehir’e 
kültür turları düzenleyerek, bu mirasımızla 
kucaklaşma olanağı tanıyoruz” diye konuştu. 

Yıldırım’da halıcılık kursu

YIL-MEK kursiyerlerinden sergi

Kültür turlarına yoğun ilgi
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• Bale • Halk Dansları • Modern Dans • Klinik Pilates ve Aletli Pilates
• Oryantal ve Roman • Zumba • Türk Halk Müziği Koro ve Enstrüman
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