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Merhaba
Prusa Dergi’nin 8. sayısında yine dopdolu bir içerikle karşınızdayız. 

Anadolu’nun zengin kültürel birikimini pay-
laştığımız dergimizin bu sayısında, Bur-
sa’nın önemli kültürel miraslarından biri 
olan İznik çinisini, bu sanata önemli kat-
kılarda bulunan araştırmacı-sanatçı Turgut 
Tuna ile birlikte ele alıyoruz. 18. yüzyılda 
çini üretiminin durduğu İznik’te bu sanatı 
yeniden hayata kavuşturan ve“Ebul Kasım 
Çini Defteri” adlı yazıtı çözümleyerek, yüz-
lerce yıl öncesine ait formülleri bugüne ta-
şıyan ve böylelikle seramik sanatına adeta 
çağ atlatan sanatçı, bu kültürel mirası ya-
rınlara taşıyabilmek için yapılması gereken-
leri anlatıyor.

***

Temmuz ayında Bursa 30 yıldır devam eden 
bir gelenekle şenlenecek. Bursa Festivali 
kapsamında organize edilen ve dünyanın 
en iyi halkoyunları organizasyonlarından 
biri olan Uluslararası Altın Karagöz Halk 
Dansları Yarışması, bin dansçıyı Bursa’da 
buluşturacak. Kültürlerin kaynaşması ve 

Bursa’nın uluslar arası düzeyde tanıtımına 
önemli katkılarda bulunan bu muhteşem 
organizasyonun genel koordinatörü Şinasi 
Pala röportaj konuğumuz oldu.

Bir diğer röportaj konuğumuz ise Türki-
ye’de halk dansları kostümleri konusunda 
en büyük üretici firmalardan biri olan Ar-
melit Kostüm kurucusu Tahir Bakal oldu.

Sanatında son ustaları tanıttığımız dergi-
mizde bu kez, Türkiye’de sadece 4 kişinin 
yaptığı boynuzdan takı üretiminde, boynuzu 
gümüş kakma ile süsleyerek kendi alanında 
tek olan bir ustaya Mehmet Atışan’a konuk 
olduk.

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü araştırmala-
rından derlenen “Bursa’da hamam kültürü” 
dosyasının yanı sıra, konuk yazarlarımız 
Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Kon-
servatuvarı Türk Halk Oyunları Bölümü 
Öğr. Gr. Abdurrahim Karademir “Zeybek 
dansları” ve Bursa İl Kültür ve Turizm Mü-

dürlüğü Folklor Araştırmacısı Zedal Kon-
dakçı da “Düğünlerde tel takma geleneği“ 
başlıklı araştırma dosyalarıyla bu sayımıza 
renk kattılar.

Kültürel mirasımızı yarınlara taşıyan mü-
zelerimizi tanıttığımız dergimizde bu kez, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
geçtiğimiz yıl ziyarete açılan ve sadece 
Bursalıların değil tüm arkeoloji meraklıları-
nın mutlaka keşfetmesi gereken bir müzeyi 
“Aktopraklık Açıkhava Müzesi ve Arkeoloji 
Okulu”nu tanıtıyoruz.

Kadın Derneklerinde ise bu kez Bursa’da 
köy kadınları arasında örgütlenmeyi ilk baş-
latan ve diğer köy kadınlarına da örnek olan 
Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derne-
ği’ne konuk oluyoruz. Onların başarı öykü-
sü, birlikten doğan gücün en güzel örneği.

Sonbahar sayımızda yepyeni güzelliklerde 
buluşmak dileğiyle….

Editörden 

Hülya Güven
hulya@icerikofisi.com
hulyaguven.nilufer@gmail.com
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Kültürel Miras       İznik Çinisi / Turgut Tuna

Simyadan
doğan sanat

Hülya Güven

Önemli bir çini üretim merkezi iken 18. yüzyılda çini 
üretiminin durduğu İznik’te bu sanatı yeniden başlatan 
seramik sanatçısı Turgut Tuna, bu değerli kültürel mirası 
yarınlara aktarabilmek için yerel yönetimlerin yapmadığını 
yapıp kendi olanaklarıyla müze kurmaya hazırlanıyor. 

İznik çinisinin kaybolan hafızasını “Ebul Kasım Çini Defteri” 
adlı yazıtı çözümleyerek geri kazandıran sanatçı, 36 yıl 

boyunca bir simyacı gibi binlerce deneme yaparak, yüzlerce 
yıl önceki reçeteleri bugüne taşıdı. Bu çalışma ile seramikçilere 
700 yıl kazandırdığını vurgulayan Tuna, Bursa’da geniş bir eğitim 
kampanyasıyla, seramik kültürünün yaratılması gerektiğini söylüyor.
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Sizin seramiğe olan ilginiz 6 yaşında 
çömlekçi arılar sayesinde başlamış biraz 
anlatır mısınız? O çömlekçi arının sizde 
uyandırdığı duygu neydi? Bugün seramik 
sizin için ne ifade ediyor? 
Seramiğin kökenleri çok derin. En önemli 
problem de bunun çok iyi anlaşılma-
ması. Yani başıyla sonu kopartılmış gibi 
bakılıyor. Halbuki bizim yaşamımızdan 
hiç ayrılmamış. Malzemesinin üzerinde 
yaşıyoruz, taşküre üzerinde yaşıyoruz. 
Aslında çini ve seramik; taş bozuntuları 
dediğimiz kil, mil, toprak oluşumlarından 
arıtılarak elde edilen malzemeyle yapı-
lıyor. Yani taş ve taşın bozuntularıyla. 
Tabi volkanik taşlar ve mikaların zamanla 
bozulmasıyla killer oluşuyor. Bu killer 
plastik kıvamda olduğu için kolayca 
şekillenebilir hale geliyor. Bu da yaratıcı 
düşünceyi tetikliyor. Yaratıcı düşünce 
şöyle, doğa insana modellik yapıyor. 
Bunu anlayıp kendine göre, ihtiyaçlarına 
göre modelleyen insan sayısı çok az. 
Ama kopyalayan insan sayısı çok. İcadı 
yapmak başka bir düşünce biçimi. Bunu 

yapanlar da benim gibi zamanında bir 
çömlekçi arıya rastladılar diye düşünüyo-
rum. Ben çocukken saklambaç oynarken 
ahıra saklandım, orada bir çömlekçi arı 
gördüm. Bir arı uzun uğraşlardan sonra 
çömlek yaptı, çarpıcıydı. Çok etkilendim 
Anneme sordum, evet var öyle bir şey 
dedi. Babama sordum, O da “doğada 
birçok mucize var yeter ki görmeyi bil” 
dedi. Beni aldı Nilüfer Çayı’nın kenarına 
götürdü. Yeni sel taşmış, mil oluşmuş. 
O mili aldı eliyle şekillendirdi. Bak dedi 
böyle çömlek yapabilirsin. Ben de yaptım 
onunla birlikte. Kuruttuk ve tuğla ocağı 
olan bir komşumuz vardı ondan rica ettik, 
o da pişirdi, çok hoşuma gitti. 

Bundan bir yıl kadar sonra da çini ile 
karşılaştım. Babamın bir işi için birlik-
te Heykel’e çıktık. Çok kalabalıktı ve o 
kalabalığın içinde bir adamı astıklarını 
gördüm, babam bakmamı engellemek 
istese de gördüm ve çok sarsıldım, şoka 
girdim. Yıl 1952, Bursa’da o zaman-
lar meydanda adam asıyorlardı. Yeşil 

Turgut Tuna’nın seramiğe olan ilgisi bir çömlekçi arı sayesinde başlamış. 6 yaşındayken bir çömlekçi arının 
çamur içinde, sabırla çömleğini yapışını izlemiş. Kil ve kum taneciklerini ağız salgılarıyla birbirine yapıştırarak 
12-13 milimetre çapında küçük bir top biçimindeki çömleklerini yapıp, duvarlara ya da bitkilere tutturan 
çömlekçi eşek arıları, Tuna’nın sanatçı yönünü tetikleyen bir unsur olmuş.
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Türbe’nin yakınlarında bir yerde oturduk, 
ben o şokla hüzün içinde otururken, 
yüzüme çarpan bir ışıkla kendime geldim. 
Baktım Yeşil Türbe’nin çinileri parlıyor. 
O duygusal şokla ilgimi başka bir yere 
aktarmış olmalıyım, babama bunun ne 
olduğunu sordum, bana camla kaplı tuğ-
lalar dedi. Nasıl yapıldığını sordum, o da 
bana “okulu var merak edersen gidersin” 
dedi. Sonra tekrar köyümüze geldik. 
Bir tuğla aldım, üzerine cam koydum ve 
fırına verdim. Çıkardığımda cam tuğlanın 
üzerine yapışmıştı. İşte o zaman aşağı 
yukarı meseleyi anladım. 

İznik çinisinin tarihçesi hakkında kısa 
bilgi alabilir miyiz sizden, ne zaman, 
nasıl doğdu, hangi evrelerden geçti?  
Çini neye denir? Önce onu anlamalıyız. O 
kadar fazla şeye çini deniyor ki. Örtücü 
sırlı olanlarla, saydam sırlı olanlara da 
çini deniyor. “Aslında çini yerine ‘porse-
len modelli Türk seramikleri’ demek daha 
doğru olur. Çini, özünde Çin’den gelen 
anlamı taşır. Çini bizim kimlik kartımızı 
gibi. Ülkemiz seramiğin hammadde-
si bakımından çok şanslı. Yaşadığımız 
coğrafyanın, çini kültürünün ülkemizde 
gelişmesine büyük katkısı var. Çini mal-
zemesi dediğimizde eğer Türk seramik-
lerini kastediyorsak yapısında kuvars, kil 
ve cam var. Porselen etkisini yakalamak 
için cam olması gerekiyor. 

Tarihçesine gelince; ilk örneklerini Yeşil 
Türbe’de, Sitti Hatun Türbesi üzerinde 
ve Edirne’deki camilerde görebiliriz. 
Yaklaşık 1450’ler gibi kabul edebiliriz. O 
zaman başlıyor. Aynı şekilde kap kacak 
seramiklerinde de o dönemlerde örnek-
leri başlıyor. İznik’te yapılan kazılarda 
bunların İznik’te yapıldıklarıyla ilgili kanıt-

lar kesinleşti. İznik kazılarında gördüğü-
müz özellikler de birden bire bu noktaya 
gelmediğimizi gösteriyor. Örneklere 
bakınca yüksek kuvarslı hamur yapmanın 
Türklere özgü olduğunu görebiliyoruz. 
Çok yüksek kaliteli bir sır ancak çok 
kuvarslı bir gövde üzerinde birleşebili-
yor. 1570’lerden sonra Avrupa biraz daha 
yüksek sıcaklıklara çıkarak Türk sera-
miklerinden sırçalı porseleni, yani camlı 
porseleni yapmaya başlıyor. Tabi bunu 
yapmak çok güç. Pek iyi sonuç alamı-
yorlar. 1711’de Saksonya bölgesinde ilk 
porselen fabrikası açılıyor. Ondan sonra 
diğer porselen fabrikaları da açılıyor. 
Porselenin o zamana kadar yapılmaması-
nın bir nedeni var. O porseleni yapmanız 
için 1200 dereceye kadar pişirim yapma-
nız gerek. 1200 derecede ise kullanılan 

tuğlalar eriyor. Fırın çöküyor. O yüzden 
en yakın görünen tür seramikler yapabi-
liyorlar. 1711’de porseleni Avrupa tekrar 
keşfediyor üretmeye başlıyor, seramiğin 
sırrı her tarafa dağılıyor ve Avrupa’da 
patır patır üretilmeye başlayınca, Saray 
da dışarıya ürün satamamaya başlıyor. 
O dönem Osmanlı’nın içinde olduğu 
ekonomik buhranın da etkisiyle 1700’ler 
çini sanatı için duraklama dönemi oluyor. 
Çünkü sarayın desteği kesilince çini atöl-
yeleri de birer birer kapanmaya başlıyor. 
İznik çinileri her dönemin izlerinin taşır. 
Hatta bir tanesi sadece bir tek kaplıcada 
görülür. Yeni Kaplıca Çinileri. Kırmı-
zı hariç diğer renkler vardır. Özeldir. 
Kanuni’nin oğlu Şehzade Mustafa’nın 
türbesi, kırmızının en güzel olduğu 
örneklerden birisidir. Selçuklu çinilerinin 



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 20168

Kültürel Miras       İznik Çinisi / Turgut Tuna

tekniği hariç, diğer bütün çini tekniklerini 
Bursa’daki abidelerde görürüz. Bursa bu 
anlamda açık hava müzesi gibidir. Her 
döneme ait çini örnekleri var, onun için 
Bursa bu konuda çok şanslı. 

Siz Bursa ve civarında Cumhuriyet 
dönemi kurulan ilk atölyeyi 1976 yılında 
Yeniceabat Köyünde kurmuşsunuz. Siz 
ilk atölyenizi kurduğunuzda Bursa’da 
ve İznik’te çini sanatıyla ilgili manzara 
neydi? 
Hiçbir şey yoktu. Sadece İznik’te bir 
çömlekçi vardı. 

O zaman Bursa’da çiniciliği tekrar can-
landıran sizsiniz. 
Bu bölgede evet. Ben başladığımda hiç 
kimse yoktu, ama şimdi sadece bu köyde 
bile 4 tane atölye var. Yeniceabat’a artık 
“çinici köy” de diyebilirsiniz. 

İznik çinisinde kullanılan geleneksel 
motifler nelerdir, bunlar Saray nakkaşla-
rının tasarımlarıyla mı sınırlıydı? 
İznik Çinisinde kullanılan motifler: Ru-
mi-Hatayi sarmaşıklar, Çin bulutları ve 
şeritleri, Helezoni Tuğrakeş, Nar/enginar 
ağaçlı tabaklar, Saz uslûbu, 16.yy sonu 

kırmızı rengin kullanılması ile beraber 
lâle, sümbül, karanfil, rozet, gül, çiçek 
açmış erik ağacı/bahar dalı, simetrik 
çiçek demeti, Başak demeti uslûbu, 
çiçekli vazo, üzüm salkımı, lotus deme-
ti, kaleydoskop simetrisi gibi desenler. 
17. yy. Başlarında gemili, hayvan ve az 
sayıda insan figürlü ve tasvirli desenler 
ve balık pulu zeminli desenler görülüyor. 
Bu motifler Osmanlı aristokrasisinin 
mekanlarının duvarlarını süslemek üzere 
titizlikle seçilmişlerdir. İran’dan gelen 
Selçuklu ustalar, İlhanlıların zamanında 

2010 yılında Yeniceabat köyünde 24 dönümlük arazide kurulan Çini Çiftliği’nde, eşi Şebnem Tuna ve 10 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdüren Turgut Tuna, arkeolojik 
kazı alanlarında ve restorasyon çalışmalarında da görev alarak, tarihi yapılardaki Osmanlı çinilerinin analiz ve tanımlamalarını, tasarımlarını ve üretimlerini de yapmış. 
Bursa Etnografya Müzesi çini buluntularını restore ederken orjinal İznik çini örnekleriyle tanışan ve 1981 yılından itibaren İznik Tiyatro kazılarında uzman olarak 
arkeolojik alanda görev alan sanatçı, Bursa Yeni Kaplıca çinilerinin kaybolmuş desenlerinin tamamlanması ve yeniden üretimi ile Ulucami Çesmesi restorasyon çinilerinin 
yeniden üretimini de gerçekleştirmiş. 
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getirilmiş ustalar var. Böyle bir dönem 
var. Bu ustalar aynı zamanda geleneği 
buraya da taşımış oluyorlar ve bir Türk 
geleneği olarak devam ediyor. 

Günümüzde sizin tasarım konularınız 
nelerdir, Osmanlı’ya özel kıyafetlerle 
dekorlanmış Valide Sultanlar, Padişahlar 
ve kaftan heykelleri gibi, ünlülerin çini-
den heykelleri gibi ilgi çeken çalışmalar 
yapmışsınız. Bu temaları nasıl seçiyor-
sunuz? 
Tabi hem mitolojiye göre, hem bizim 
geleneklerimize göre tercihler yapıyoruz. 
Anadoluluyuz. Çok yönlü kültür bom-
bardımanına uğruyoruz. Her şey bizim 
bilinçaltımıza da işliyor. Masal olarak 
dinliyoruz çocukluğumuzda. Mesela şah-
meranı dinliyoruz. Mitoloji bazı şeyleri 
daha güzel izah ediyor. Kendi şamanik 
mitolojimiz var. Anadolu’nun bir mitolo-
jisi var. En güzelini Cevat Şakir anlatıyor 
“Anadolu’nun Tanrıları” diye. Anadolu adı 
üzerine kadına değer veren, kadının ön 
planda tutulduğu bir yer. Ama bir Arap-
laşma süreci var. Sünnileşme sürecinde 
durum farklılaşıyor. Biz de günümüzün 
tanrıçaları diyerek sanatçılarımızın se-
ramik heykellerini yaptık. Türkan Şoray, 
Hayko Cepkin, Fazıl Say, Sezen Aksu’yu 
yaptık şu ana kadar. Harem kadınlarını 
yaptık. 

Sizin tez konunuz olan “Ebul Kasım Çini 
Defteri” üzerindeki çalışmalarınızın Tur-
gut Tuna’ya ne kazandırdığını sorsam? 
Bugün kimsenin bilmediği kendi özel 
reçeteleriniz var mı? Varsa bu reçeteleri 
oluşturmanızda Ebul Kasım’ın payı var 
mı? 
Çok büyük etkisi var benim üzerimde. 
Çünkü o defterin çözülmesi tam 36 yıl 
sürdü. Çözerken birtakım şeyleri deneye 
deneye sonuca ulaştık.

Bu eserde, tarifler ve göndermelerle 
gizlenmiş Alşemik terimlerin yeraldığını 
belirtmişsiniz, yani işin içine Ortaçağ 
simya bilimi giriyor, açıkça anlaşılmayan 
bilgileri nasıl çözümlediniz? 
Tarifleri deneme yanılma yöntemiyle yüz-
lerce kez deneyerek ne demek istediğini 
anlamaya çalıştık. Formüllere ulaşmak 
kolay olmadı elbette. Tercümeyi sürdü-
rürken Türk asıllı bir İranlı bana yardım 
etti. Türkçe, Farsça Arapça’yı çok iyi 
biliyor. Yazıların yarısı kağıdın eskiliğin-
den dolayı yoktu. Ayrıca bazı tabirler ve 
ölçüler çağa göre değiştiği için tuttur-
mamız güç oluyordu. Bazı terimler var ki 
bizi çok düşündürdü ama sonra bulduk. 
Örneğin “bakır tubalini zekatı kadar 

koyun” diyor. Onları çevirmek çok zaman 
aldı. Sonucunda güzel bir çalışma oldu. 
Seramikçilere 700 yıl kazandırdım bu 
çalışmayla. Tabi yardım edenler oldu. Al-
manca’dan Fransızca’dan, İtalyanca’dan 
çeviriler yapıldı. Aşağı yukarı 40-50 kişi 
yardım etti bana. Bunları de belirttim. 
Tezi verdim. Yayınlamadım. Bir finansör 
bulursam yayınlayacağım. 

18.yy başlarında çini üretiminin durduğu 
İznik’in kaybolan hafızasına “Çini Defte-
ri” ile ulaşılabildik mi sizce? 
Evet ulaştık. Çininin İznik’e gelinceye 
kadar ne değişikliklere uğradığını, ne 
hadiselerle bu değişikliklerin meydana 
geldiğini padişah fermanlarını bile takip 

1301 senesinden işin uzmanlarına seslenen İranlı çinici Ebul Kasım’ın Çini Defteri üzerinde araştırmalara, 
öğrencilik yıllarında Hocası Prof. Hakkı İzzet’in yönlendirmesi ile başlayan Turgut Tuna; çözümlemesi 36 yıl 
süren “Ebul Kasım Çini Defterinin Teknolojik Analizi” konulu Yüksek Lisansını 2002 yılında tamamlamış. İlhanlı 
dönemine ait seramik üretimi hakkında bilgiler içeren yazıtı çözümleyerek, çininin yeniden yapımı için yeterli 
teknolojik bilgiye ve deneyime ulaşan sanatçı, bu eserle seramik sanatına 700 yıl kazandırdığını söylüyor. 
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ederek analiz ettik. Mesela bir padişah 
fermanı çıkıyor karşınıza; “Kütahya ka-
dısına emrimdir. Bilmem kaç kıyye soda 
İznik’e gönderile” diyor. Arkasından bir 
tane daha, bir tane daha. Anlıyoruz ki Kü-
tahya İznik’e soda göndermiyor. Merkezi 
otorite bunu sağlayamıyor. Bakıyoruz o 
esnada İznik çinilerindeki sırların içinde-
ki kurşun miktarı artıyor ve kırmızı renk 
ortaya çıkıyor. Aynı şekilde sodayı azaltıp 
kurşunu artırdığınızda sizde de bu sonuç 
çıkıyor. Bakıyorsunuz sonra benzer sır 
Morono camcılığında kullanılıyor. Vene-
dik’te. Anlıyorsunuz ki buradan oraya 
kaçırılmış. O derin kadehlerin 
yapıldığı, ışığı çok güzel 
kıran cam, İznik 
seramiğinde 
sırın değişime 
uğramasıyla 
çıkıyor ortaya. 
Sırın altında kalan 
bölümler çok güzel renk-
lendiriliyor.  Bakıyorsu-
nuz o dönemin camlarını 
araştırırken bunlarla 
karşılaşıyorsunuz. 

Çeşitli üniversi-
telerde seramik 
eğitimleri verdikten 
sonra1995 yılında 
İznik Meslek Yükse-
kokulu’nu kurmak üzere 
atandınız ve 10 yıl süreyle 
burada da eğitime katkıda bulundunuz. 
Bursa’da bu alandaki eğitim çalışmala-
rını başlatan kişi olarak sizce Bursa’da 
ve genel olarak Türkiye’de bu alandaki 
eğitim çalışmaları yeterli mi? 
Tabi ki yeterli değil. Sadece akademik 
anlamda değil, Bursa’nın içinde yaşa-
yanlara da çininin değerini anlatmak için 

bir eğitim çalışması yapmak gerekiyor.  
Solmayan yok olmayan bu değeri koru-
mak, adam gibi restore edebilmek, onları 
gelecek kuşaklara bu güzellikle anlatabil-
mek için başka çaremiz yok. 

Bursa için bu kadar önemli bir kültürel 
değer olan çiniyi tanıtmak için neler 
yapılmalı? Örneğin bir çini müzemiz bile 
yok, günümüz gençliğine çiniyi nasıl ta-
nıtabilir ve daha çok nasıl sevdirebiliriz? 
Büyük bir kampanyayla tüm Bursa’ya 
bunun önemi anlatılmalı. Bir kentli olarak 
bu şehrin en önemli değerlerinden biri 

çinidir, bütün yerel yönetimlerin iş-
birliği ile geniş bir kampanya 

organize edilmeli 
ve Bursa’da bir 
seramik kültürü 
yaratılmalıdır. 

Bursa’da bir çini 
müzesi olmaması 

büyük bir eksik ve ayıp-
tır. İznik’de bile yok. Eğer 
imkan bulabilirsek, biz 
burada bir vakıf kurmayı 
düşünüyoruz. Burada bir 

çini müzesi ve yanına 
da bir kütüphane 
kurmak istiyoruz. 
10-12 bin kitaplık bir 
kütüphanemiz var 

bunu üniversitelilere 
açmayı düşünüyoruz. 

Kendimize saklamayı düşün-
müyoruz. Dünya mirası bu. Ve biz bizden 
sonraki kuşaklara da bu mirası devret-
mek istiyoruz. 

İçerdiği bilgiler ve formüllerle seramik 
sanatını yüzlerce yıl ileri taşıyan Çini 
Defteri yani sizin tez çalışmanız, adeta 
bu sanatın alfabesini içeriyor, dolayısıy-
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la da mutlaka yayınlanması ve gelecek 
kuşaklara aktarılması gerek. Kitap haline 
getirilmesi konusunda bir destek bula-
madınız mı?  
Görüşmeler oldu ama arkası gelmedi. 
Sponsor bulabilirsem kitap basacağım. 
200 sayfalık bir kitap olacak ve içinde 
tamamen üretime yönelik olarak her şey 
var, reçeteler var. 

Bursa’nın turizm açısından en büyük 
eksiklerinden biri de turistik hediyelik 
eşya üretimindeki eksikliktir, siz de bu 
konuda çalışmalar yaptınız, önerileriniz 
var mı? 
Bursa bir başkent. Ve uzun süre haneda-
nın naaşlarını saklamış bir yer. Göz ardı 
edilmemesi lazım gelen, unutulmaması 
lazım gereken bir yer. Bu gördüğünüz 
şeyler aslında birer taç mahal. Bu me-
kanlara yakışacak hediyeliklerin hazır-
lanması gerek. Yaparken bazı şeylerin 
farkında olmalıyız. Her şey hediyelik 
eşya olur mu? Bir kere yerindelik önemli, 
sonra sunum. En azından manevi değe-
rinin yüksek olması gerekiyor. İnsanın 
emeği sıcaklık katar yapılan şeye. İnsan 

emeğini göremiyorsanız işin üzerinde o 
eşya değerini yansıtmaz. Prese basıl-
mış bir iş düşünün, marketten tabak alıp 
hediye etmek gibi. Hediyelik eşyada bir 
espiri olması gerekiyor. Bizim yaptığımız 
hediyelik eşya çalışmaları arasında; bir 
Bursa evi, otağı, yemeni, nalın, hamam 
tası, Yeşil Cami’nin pencere lokumların-
dan esinlenilen şamdanlar vardı.

Kaç kişilik bir ekibiniz var? Bir de kaç 
çeşit ürün var burada ürettiğiniz? 
10 kişilik ekibimiz var ama en az bir 10 
kişi de dışarıdan danışmanlarımız 
var. Ürettiğimiz ürünlere sıra 
gelince 250’ye yakın form var. 
7800 civarında dekor var. 

Bu çiftlikte eğitim çalış-
ması yapacak mısınız?  
Yapacağız. Stajerlerimiz 
gelecek zaman zaman. 
Kimisi yüksek lisansını, 
kimisi doktorasını yapar. 
Öğrenmeleri gereken 
şeyleri yaparlar. Hatta 
bu basılmamış tezimi bile 
kullanan bilim insanları 

var. Çiniyi doğru anlayabilmek için en 
az lise mezunu olmak gerek. Neden? 
Bir çağdaşlık göstergesi. Biz bunlara 
kapımızı açıyoruz. Hatta yılda bir iki kişi 
de mesleğin disiplini içinde eğitiliyorlar. 
Mesela bir arkadaşımızı, 500 iş gününü 
doldurduktan sonra mezun ettik. Büyü-
kada’da bir atölye açtı. Şimdi bir arkadaş 
daha var. Üretime başladı. O da atölye 
açacak zamanı gelince. 
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Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda Çini 
tarihi dersindeki bir anınızı anlatmışsı-
nız. Öğretmeniniz elinde Ebul Kasım’ın 
Çini Defteri adlı eserini sallayarak 
‘’Elimdeki bu kitap daha çözümlenemedi, 
bütün dünya bunu çözmek için uğraşıyor 
bunu çözebilen ve başka nesillere anla-
tabilen, geçmişe olan borcunu ödemiş 
olur’’ demiş. Siz geçmişe olan borcunu-
zu ödediniz mi? 
Geçmişe olan borcumu, geleceğe aktar-
dığım kadarıyla ölçebilirim. Daha olmadı. 
Örneklemelerin doğru yapılması lazım. 
Bunların tanıtılmasının doğru yapılması 
lazım. Dünyaya doğru sunulması lazım. 
Bizim elimizdeki çok önemli bir icat. 
Düşünebiliyor musunuz. 4-5 katmanlı bir 
taşı yapıyorsunuz her katmanın arasına 
onu daha değerli yapacak şeyler yerleşti-
riyorsunuz. 

Sanat bir ifade biçimidir, bir toplumdaki 
sanatsal üretime bakarak o topluluğun 
medeniyet ölçüsü hakkında fikir ediniriz. 
Günümüz Türkiye’sini bu bakış açısıyla 
değerlendirmenizi istesem, sanatsal 
üretimimiz ne durumda? 
Tabi durumumuz kötü değil. Bir sürü 
yeni akıma ayak uyduracak kadar başarılı 
sanatçılarımız var. Geleneksel sanatlar-
da da var. Sanat olayı aslında belli bir 
zümrenin yaşattığı bir şey. Tüm uygar-
lıklarda böyle. Sanatı doğru anlaması 
gereken kesim yöneticilerdir. Örneğin 
Atatürk gibi, biliyorsunuz sanatçıya ayrı 
bir yer veriyordu. Bugünün problemlerini, 
açmazlarını gösteren bundan duygusal ve 
heyecansal olarak etkilendiklerini aktaran 
sanatçılara kulaklarını tıkamak bir yöne-
tici için büyük bir sağırlıktır. Sanat daha 
duyarlı olmayı öğretir. Şehirli olmayı. 

Çünkü ince sanatlar daha duyarlı insan-
lar için var. Ancak o zaman bu duyarlılık 
insana aktarılmaya başladığı zaman 
hayatın şekli değişecek. Avrupa’da artık 
sanat hayata geçmiş durumda. İnsanlar 
birbirine daha saygılı. Sanatın getirdi-
ği şeylerden birisi de bu değil mi? İşte 
sanatın işlevi topluma geçtiği vakit, 
toplum tarafından yaşandığı vakit işlevini 
bitirmiş olacak. Bizim açık olan tarafımız 
bu. Duyarlılığımızı belki yitirdik. Sanatın 
toplumdaki etkilerini izlersek, kendiliğin-
den sıraya giren insanları gördüğümüz-
de, banka sırasında bir kadın geldiğinde 
yerini veren beyler görebildiğimizde 
sanat işlevini yerine getirmiş olacak. 
Bu topraklarda yaşayan her birey en az 
bizim kadar değerli. 
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1966 - 1970 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu’n-
dan mezun olan seramik sanatçısı Turgut Tuna; Prof. Dr. 
Hakkı İzzet, Öğr. Gör. Faruk İşman ile Alman Bauhaus ekol 
sanatçılarından Dr. Karl Schlamminger ve Ralph Bush‘un 
öğrencisi oldu. 2002 yılında Yüksek Lisansını, Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde “Ebul Kasım Çini 
Defteri’nin Teknolojik Analizi” tezini vererek tamamladı. 
Lisans eğitiminden hemen sonra Kütahya’da Öz Çini Fabri-
kası’nda Çini Üretim Ar-Ge’si kuran ve 1971-1975 tarihlerin-
de İstanbul Porselen Fabrikası’nda araştırmacı, tasarımcı, 
planlamacı, yönetici olarak görev yapan Turgut Tuna; 1976 
yılında Bursa-Yeniceabat Köyü’nde - Bursa ve İznik’te Cum-
huriyet dönemi kurulan ilk atölye olarak bilinen - ilk “Tuna 
Seramik” tasarım atölyesini kurdu. Kendi özel reçeteleriyle 
ve otantik metotlarla hazırladığı, İznik çinisinin özelliği olan 
ve zamanla unutulan kuvarslı hamuru, dönemine uygun 
boya ve çeşitli sırlarla dekorlayarak çini üretti. Gelenek-
sel tıpkı yapım ürünleriyle 1983 yılında Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın 3 posterinde ve “Cumhuriyet Dönemi Plastik 
ve Geleneksel El Sanatları” etkinlikleri kapsamında yurtdışı 
sergilerde yer aldı (New York, Emerson müzesi, Budapeş-
te, Kopenhag, Krakow, Prag, Şam, Halep, Amman). Çeşitli 
üniversitelerde (Marmara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
ve son olarak Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi) mesleki 
dersler verdi. 1995 yılında U.Ü. Rektörlüğü tarafından U.Ü. 
İznik Meslek Y.O. kurucu müdürlük ve öğretim göreviyle 
atandığı İznik’e yerleşti ve 2005 yılında emekli olana kadar 
görevine devam etti. 2005 yılında İznik’te kurduğu “Tur-
gut Tuna Seramik” stüdyosunun fiziki kapasitesi yetersiz 
kalınca, 2011 yılında Bursa “Turgut Tuna Çini Çiftliği”ne 
taşındı. Arkeolojik kazı alanlarından restorasyona, labora-
tuardan porselen sanayi (1971-1975 İstanbul Porselen) de 
dahil, üretimdeki çeşitli kademelerden geçerek uzmanlaşan 
(restoratör, modelör, laborant, yönetici, planlamacı, kurucu, 
eğitimci ve danışman) Turgut Tuna, kültür araştırıcısı olarak 
birikimlerini yapıtlarına aktarmaya Bursa Çini Çiftliğinde 
halen devam etmektedir.

Turgut Tuna 
kimdir?
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Dünyanın en iyi halkoyunları 
organizasyonlarından birine ev sahipliği 
yapan Bursa, her yıl Temmuz ayında 
dünyanın dört bir köşesinden gelen 
dansçıların, şehrin her köşesine yayılan 
gösterileri ile şenleniyor. Tam bir kültürler 
buluşması olan ve görsel zenginliği ile kenti 
her anlamda renklendiren Uluslararası Altın 
Karagöz Halk Dansları Yarışması, bu yıl 30. 
kez yapılıyor. Her yıl ortalama 20 ülkeden 
ekipleri ağırlayan yarışmaya bu yıl 30 
ülkeden katılım var.

Dünya 
danslarını 
buluşturan 
yarışma

Röportaj         Şinasi Pala
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Kent halkına farklı ulusal kültürleri ve 
danslarını tanıma olanağı sunmak, bu de-
ğerleri Bursa’nın geleneksel kültür potası 
içinde kaynaştırarak kentimizi dünya-
nın folklorik merkezlerinden biri haline 
getirmek amacıyla başlatılan yarışma 
bugün, dünya’nın en önemli halk dansları 
organizasyonları arasında kabul ediliyor.

Ülkemizin konusunda ilk ve tek orga-
nizasyonu olup uluslararası takvimlere 
alınarak Dünya Halk Kültürleri Platfor-
munda saygın bir yere sahip olan Altın 
Karagöz Halk Dansları Yarışması’nı, 30 
yıldır organizasyonun genel koordinatör-
lüğünü yürüten Şinasi Pala ile konuştuk. 
Aynı zamanda Kültür Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü Genel Sanat 
Koordinatörü olan Pala ile halk dans-
larının dünü, bugünü ve sorunlarını da 
masaya yatırdık. 

Öncelikle kısaca özgeçmiş bilgilerinizi 
alabilir miyiz?  
1953 doğumluyum, ilk, orta, lise, üniver-
site dönemlerim Ankara’da geçti. Gazi 
Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. 
Aynı zamanda İsveç’te dünyanın önemli 
bir sanat akademisinde 3 öğretim yılı, 

misafir öğrenci olarak bulundum, oradan 
da bir sertifikam var. 1975 yılında dansçı 
olarak Devlet Halk Dansları Topluluğu’na 
katıldım. 1979 yılında orada dansçı iken 
Bakanlık tarafından İsveç’e gönderildim, o 
dönemde Kültür Bakanlığı’nın bu şekilde 
kültürel amaçla mübadele ettiği kişiler 
oluyordu. 1983 yılında geri döndüğümde 
kadrom değişti ve dans uzmanı oldum. 
1987 yılında Devlet Halk Dansları Toplulu-
ğu’nun sanat yönetmeni oldum. Bu süreç 
devam ederken de Kültür Bakanlığı Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün ulusal ve 
uluslar arası birçok prestij projelerine 
yönetmenlik yaptım, örneğin Osmanlı’nın 
700. yılı kutlamalarını Bursa’da yaptık. 
Devlette işime devam ederken 2003 
yılından itibaren özel sektörde de Antik 
Çağ’dan günümüze dansın Anadolu’daki 
serüveni anlatan ‘‘Magic You / Ney’’ pro-
jesinin geleneksel danslar yönetmenliğini 
yaptım. Bu arada 1984 yılında 6 ay süreyle 
Çin’de bulundum, Pekin’de azınlıklar mer-
kezinde bulundum. Ardından Şanghay’da 
modern bale ve klasik bale toplulukların-
da bulundum. Sonrasında Sincan Uygur 
özerk bölgesine geçtim, Urunçi’de 4 tane 
Türk dansını müzikleriyle birlikte, onların 
devlet topluluğu repertuarına kazandırdım. 

1985 yılında İstanbul festivaline geldikle-
rinde o Türk danslarını da icra etmişlerdi. 

Öte yandan Kültür Bakanlığı- Saban-
cı Vakfı işbirliğiyle Türkiye çapında bir 
halkoyunları yarışması yaptık, bunun da 
21 yıl yönetmenliğini yaptım, Türkiye’nin 
her yerinden katılım oluyordu ve yarışma 
halkoyunları camiasında bu işin “Oscar”ı 
olarak görülüyordu. 1986 yılında Altın 
Karagöz Halk Dansları Yarışması gündeme 
geldi, 30 yıldır bu yarışmanın koordinatör-
lüğünü yapıyorum. Aynı zamanda Kültür 
Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü 
Genel Sanat Koordinatörüyüm.

Kabaca özgeçmişim böyle ama benim asıl 
eğitimim rahmetli Duygu Aykal sayesinde 
olmuştur. Ankara Devlet Konservatuvarı 
ve Devlet Opera ve Balesi başkoreografı 
idi ve Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun 
sanat yönetmenliğini de yapmıştı. Bizim 
onunla abla kardeş gibi çok özel bir ilişki-
miz vardı, dolayısıyla dans sahne ve onun-
la ilgili bütün teknik sanatta beni eğiten o 
olmuştur. Biliyorsunuz sanatta okulların 
adı geçer ama sanatçılar hep hocalarıyla 
anılır, ben de Duygu Akyal’ın yetiştirdiği 
bir adamım, kendisini sevgiyle ve rahmetle 
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Röportaj         Şinasi Pala

anıyorum. Eğer gerçekten başarılı olduy-
sam onun bana sanatsal yönden kazan-
dırdıkları sayesinde olmuştur. Tabi bunda 
Gürer Akyal’ın da etkisi vardır, ben onların 
dördüncü oğulları gibiydim.

Dans sizin için neyi ifade ediyor, halk 
danslarının sosyolojik anlamı nedir sizce? 
Dans çok önemli bir argüman benim için. 
Bir ülkenin halk dansları kendi dilleri 
kadar önemlidir. Dans bir ifade biçimidir, 
yaşam biçimidir, tarihsel bir yanı vardır. 

Mutlak bir olguyu anlatıyordur, bu tek ke-
limelik bir libretto da olabilir, bir senaryo 
da olabilir. Veya günlük yaşamdan kesitleri 
ifade ediyordur veya sosyal olayları anlatı-
yordur, bunun içine savaşı da koyabilirsi-
niz, kınayı da, düğünü de. Halk dansları bir 
takım ritüelleri de içerir. Dolayısıyla halk 
danslarını; dil kadar, tarih kadar gelecek 
kuşaklara aktarılması gereken önemli bir 
argüman olarak görüyorum. Çünkü her 
şeyi ifade ediyor, tarihi, yaşamı, neşeyi, 
kederi, sevinci, aklınıza ne geliyorsa.

Türkiye’de halk danslarının tarihsel 
gelişimine kısaca değinmenizi istesem. 
Nasıl başladı, en güçlü olduğu dönem 
hangisiydi? 
Bunlar yüzyıllar önce halk tarafından 
kurgulanmış anonim şeyler ama Cumhuri-
yet tarihine baktığımızda ve bir başlangıç 
tarihi aradığımızda 1926’lara gidiyoruz. 
Selim Sırrı Tarcan biliyorsunuz bir jim-
nastik öğretmeni idi ve İsveç’te eğitim 
almış biriydi. Kuzeyde halk gelenekleri çok 
yaygındır, geleneksel oyunlar güçlüdür, 
oradan etkileniyor ve İzmir İktisat Kong-
resi’ne katıldığında Atatürk’ün de bulun-
duğu bir yemekte Sarı Zeybek türküsü 
eşliğinde, üzerinde smokinle zeybek dansı 
sergiliyor. Atatürk bunun ertesi gün yine 
tekrar edilmesini ama bu kez bir kadının 
da Selim Sırrı Tarcan’a eşlik etmesini 
istiyor. Ve “bu bizim milli raksımızdır” 
diyor. Milli oyun kavramı oradan gelişiyor, 
ardından biliyorsunuz Köy Enstitüleri var 
o yıllarda, oralarda milli oyunlar zorunlu 
ders oluyor. O günleri yaşayıp halen daha 
hayatta olanlara bakınız hepsi; “Hoşbile-
zik”, “Temürağa” ve “Harmandalı” bilirler, 
çünkü bu danslar bütün Köy Enstitüleri’nin 
müfredatına konmuştur. Köy Enstitüleri 
kapandıktan sonra Halkevleri bu işi mis-
yon olarak üzerlerine almış. Fakat şöyle 
bir şey var milli danslar; 1960 ihtilâline 
kadar, okuyan yazan gerçek entelektüel 
kesimin pek makbul saymadığı ve “Meh-
met ağa kültürü” diye görüp çok ciddiye 

almadığı bir şey iken, 60 ihtilâlinden sonra 
da asıl bu kesim sahip çıkmış milli dansla-
ra. Halkevlerinin en yoğun olduğu dönem 
o dönemdir. O zaman taşra da pek üni-
versite yok, kendi kültürleriyle gelmişler 
büyükşehirlere, kendi yörelerindeki yaşam 
biçimiyle gelmişler. Sonra Halkevleri’nde 
ayrışmalar başlamış, o zaman da büyük 
kentlerde bildiğimiz dernekler kurulma-
ya başlamış, ama Halkevleri de varlığını 
devam ettirmiş 198o’e kadar. Zamanla 
bu derneklerin aktivitesi, diğer tarafta 
kurumsal bir yapı olmasına rağmen, daha 
yükselmiş ve bu dernekler halkoyunları 
adına daha flaş işler yapmaya başlamış. 
Ben hatırlarım 70’li yıllarda devlet bunu 
finanse ederdi, mesela Japonya’ya Türk 
Günü’ne ekip gönderilirdi.

Halk dansları, tarihsel olarak, siyasi 
iktidarların kültür politikalarını oluşturur-
ken başvurdukları alanlardan biri olarak 
görülüyor, sizce politik atmosferin halk 
dansları çalışmaları üzerinde etkisi var 
mı? 
Hayır, bence hiçbir dönemde böyle bir şey 
yok. Hiçbir siyasi iktidar bunu kullanma-
mıştır, bir siyasi partinin genel kongresine 
devletin topluluğu istenmiş ve gönde-
rilmemiştir. Belki de siyasilerin pek de 
önemsemediği bir alan bu, zaten önem-
semiş olsalardı özel tiyatrolara devlet 
yardımı varken,  kendi kültürünü yansıtan 
böyle bir alana da devlet yatırım yapardı. 
Tiyatrolara yapılan yardımın onda biri bile 
yapsaydı bu iş çok farklı yerlere giderdi. 
Devletin bu alana ciddi desteği yok ama 
hiçbir iktidar da kendi görüşlerini bu işe 
empoze edememiştir.

Türkiye’de halk oyunları derleme çalış-
maları ve halk bilim araştırmaları hakkın-
da ne düşünüyorsunuz? Yeterli mi? 
Bu işi yapanlara saygı duyuyorum çünkü 
halkoyunları camiası pek okumadan 
yazmadan yana değildir. Pek araştırmadan 
yana değildir, bunu yapanlara gerçekten 
saygı duyuyorum ve bu camianın insanı 
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olarak da onların emeklerine teşekkür 
ediyorum. Ama var olan çalışmaların da 
eksik ve yetersiz olduğunu düşünüyorum. 
Bizim araştırmalarımızda özellikle ant-
ropolojiyi bir kenara koyarsanız, bir ekip 
çalışması yapmazsanız, ortaya çıkan şey 
çok tartışmalı olacaktır. Şu anda nasıl bil-
miyorum ama geçmişte kimi araştırmacı-
lar vardı; bunlar bir kamera, bir kasetçalar 
alıp gidip köyün en yaşlısına oyun oyna-
tıyordu. Böyle bir araştırma derleme bu 
bilime aykırı ama var da yapmıyorlar değil, 
bu imkansızlık işi, onun için en başta te-
şekkür ettim. Böyle olmaması lazım bence 
böyle bir ekip çalışması içinde müzikolog 
olması, bir müzik adamının olması, bir ant-
ropolog olması lazım, etnolog olması, adım 
analizcisi olması lazım, bugün yapılan 
işlere saygı duyuyorum ama araştırmanın 
saydığım unsurları taşıması daha doğru 
olacaktır. Yapılacaksa böyle yapılmalıdır, 
halkoyunları araştırmalarında antropolojiyi 
yok sayarsanız çok yanılırsınız.

Bugün halk dansları aslına uygun yaşatı-
lıyor mu sizce? Günümüzde halk dans-
larında otantik unsurların kaybedildiği 
yönünde görüşler var, “aslına uygun” 
olmayan hareketler, tavırlar ve sahne dü-
zenlemeleri ile stilize dans sahnelerinin 
dansın yöreselliğini bozduğu eleştirilerine 
ne diyorsunuz? 
Bir işi mecrasından çıkarıp başka bir yere 
taşıdığınızda orada otantiklikten bahsede-
mezsiniz. Bi kere Türkiye’de halkoyunları 
camiasının terminolojisi yok, yani aynı dili, 
aynı terimleri kullanmıyorlar. Otantiklik 
şu; adam köyünde yan yana gelir; muh-
tarı, azası, bekçisi falan ve hiçbiri disip-
line edilmemiş bir şekilde dansını yapar. 
Biz bunun örneğini de Türkiye görsün 
diye Kültür Bakanlığı olarak köy ekiple-
ri yarışması yaptık. Şu anda Türkiye’de 
otantiklik kavramı şu; oyunları tek tek 
oynamak. Öyle bir şey yok. Otantik dedi-
ğimiz insanların kendileri için yaptığı bir 
şey, kendini beğendirmek için değil, kendi 

ruhları, kendi dünyaları, kendi düşünceleri 
için, herhangi bir sebepten ötürü, düğün 
olabilir, başka bişey olabilir, orada kendini 
tatmin etme unsurudur. Oysa bugün ya-
rışmalarda otantik diye getirilen guruplar 
disipline edilmiş guruplardır. Yani hepsi-
nin kuşaklarının yönü bellidir, ayaklarının 
yüksekliği bellidir, bakışları bellidir. Ama 
biz bunları o orjinden geliyorsa otantik 
kabul ediyoruz ve kendi doğal formları 
içinde oynuyorsa otantik kabul ediyoruz, 
bu yanlış. Şu anda Türkiye’de köylülerin 
kendi arasında hiçbir kurala bağlı kalmak-
sızın sadece kendileri için dans ettikleri 
şey otantiktir ve o mecradan çıkmamıştır. 
Bunun dışındakileri de; yok geleneksel, 
yok düzenlemeli falan diye ayırmak, 
bunların hepsi laf-ı güzaftır, hiçbir şey 
ifade etmez, hiçbiri otantik değildir. Bir 
ekip gelir bilinen tarzıyla oynar, biz buna 
geleneksel tarz deriz otantik değil, diğeri 
de varolanı bozmadan, ekleme-çıkarma 
yapmadan ama çağdaş bir yorum katarak 
oynar, buna da stilize deriz.

Bugün Anadolu Ateşi gibi, Dansın 
Sultanları gibi, Shaman Dans Tiyatrosu 
gibi yurtdışındaki pazarlara açılan, özel 
profesyonel dans toplulukları gündemde. 
Nasıl buluyorsunuz bu çalışmaları? 
Güzel ve ses getiren işler yapılıyor ama 

bunlar çıkıp da “ben dünyaya Türk halk 
danslarını tanıtıyorum” diyorlarsa, böyle 
bir şey yok. Stilize yapılırken tek olmaz-
sa olmaz var mevcut olanı bozmamak 
gerek dedim az önce ama onlar mevcudu 
perişan etmiş durumdalar. Onlarınki ta-
mamen bir şov ve onlar da kendilerini bir 
şov grubu olarak tanımlıyorlar zaten. Ben 
de ‘‘Magic You / Ney’’ projesinde çalış-
tım ama ben şunu yaptım, modern veya 
klasik ne yaparlarsa yapsınlar, ondaki ana 
unsurları bozdurmadım.

Halkoyunları camiasına bakınca artık 
kendi ekonomisiyle birlikte gelişen bir 
halk oyunları piyasasının yükseldiğini 
görüyoruz. Bu işin giderek ticarileştiği 
görüşü var, siz ne düşünüyorsunuz? Bu 
ticarileşmenin daha büyük yozlaşma-
ları getirebileceği kaygılarına katılıyor 
musunuz? 
Özellikle büyükşehirlerde bir sektör 
oluştu bunun getirdiği olumsuzluklar var 
tabi. Yozlaşmadan çok, bir taklit anlayışı 
geldi. Burada hesap şu; çalıştırıcı okula 
giderken seni birinci yapacağım diyor, çok 
iyi bir ekip yapacağım demiyor. Birinciliği 
taahhüt edince de, onu elde etmek için her 
yol mübah anlayışı hakim oldu. Birde ben 
Türkiye’de halkoyunları yarışmalarında 
değerlendirmelerin çok objektif kurallar 
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manzumesi içinde yapıldığına inanmıyo-
rum. Bir yarışmada değerlendirmeyi yapa-
cak kişinin müzikal anlamda usül bilmesi 
gerekir. Bin tane değerlendirmeci varsa 
bunların 970’inde usül bilgisi yoktur, o 
zaman bu değerlendirme objektif olamaz. 
Ancak bugünkü Halkoyunları Federasyo-
nu’nu bu anlamda beğeniyorum, çok iyi 
eğitim çalışmaları yapıyor ama kucağında 
öyle bir sorun bulmuş ki, 1500 tane jüri 
üyesi var, ne yapsın bu federasyon, elin-
den geldiği kadar eğitim çalışması yapıyor. 
Bu anlamda bugünkü yönetimi çok beğe-
niyorum, bu tempoyla giderse federasyon 
bu sorunu çözecek.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’nın Genel Koordinatörlüğünü 
yapıyorsunuz, nasıl başladı bu organizas-
yon? 
Festivalin 50. Altın Karagöz Halk Dansları 
Yarışması’nın da 30. yılı bu yıl. Şöyle baş-
ladı; Devlet Halk Dansları Topluluğu 1986 
yılında Bursa’ya turneye gelmişti, o zaman 
topluluğun yönetmeni Mustafa Turan idi. 
Burada 1962 yılından beri bir festival ya-
pılıyordu ve bunun içinde bir halk dansları 
yarışmasının da olması fikri Mustafa Tu-
ran’ın fikriydi. Osman Odman ile yaptıkları 
konuşmada o önerdi bu yarışmayı, ben 
de organizasyonu üstlendim. Bu yıl 30 
ülkeden yaklaşık bin civarında dansçı bu 
organizasyonun konuğu olacak.

Uluslar arası yarışmalarda kimi za-
man uluslar arası siyaset ve dönemsel 

konjonktürün etkili olduğu söylenir, bu 
organizasyonda da böyle etkiler oluyor 
mu sizce? 
Uluslar arası ve konusunda uzman kişiler-
den oluşan bir jüri değerlendirme yapıyor. 
Bu organizasyonda asla böyle şeyler 
olmaz, burası çok kurumsallaşmış bir yer.

Bu organizasyonun tanıtıma katkısı nedir 
sizce? 
Çok büyük katkısı var. Sadece Bursa 
değil, ülke adına çok önemli bir organizas-
yon. Buraya gençken katılanların hemen 
hepsi üniversite öğrencisi. Bu insanlar 
ilerleyen yıllarda kendi ülkelerinde belli 
noktalara geliyorlar. Bir örnek vereceğim, 
2000 yılında buraya dansçı olarak katılmış 
bir Çinli vardı. Ben 2003 yılında Pekin’de 
azınlıklarla ilgili akademiyi ziyarete 
gittiğimde birde baktım ki, Altın Karagöz 
Halk Dansları Yarışması’nın afişi duvarda 
asılıydı. Öğrendim ki o dansçı akademi-
de direktör olmuş. İnsan yaşadığını bilir. 
İsveçlilere Türkiye’nin başkenti neresi 
diye sorsanız, Kulu derler. Çünkü 120 bin 
Kululu, İsveç Stockholm’de yaşıyor. İnsan 
yaşadığını bilir. Bu iş de böyle, Altın Kara-
göz Halk Dansları Yarışması’nın 30 yıldır 
kültürel alışverişe ve tanıtıma katlanarak 
artan, müthiş bir katkısı olduğunu düşünü-
yorum. Ayrıca birebir görüşmelerde bizim 
modernliğimizi hayretle karşılayan ülkeler 
var, olumsuz bir önyargıyla geliyorlar, 
burada değişiyorlar. Bir de organizasyon 
kurumsallaştı gerçekten ve dünyanın 
sayılı yarışmalarından biri haline geldi. Bu 

işe emeği geçen herkese teşekkür etmek 
lazım. Fatma Durmaz bu Vakfın Yönetim 
Kurulu Başkanı, kendisinin buraya ciddi 
katkıları oldu. Bu işi bir basamak daha 
yukarı taşıdı, bence bu da özel sektör-
deki başarısından kaynaklanıyor, oradaki 
disiplini, gelişme anlayışını buraya yansıttı. 
Ayrıca Ahmet Erdönmez’in de katkılarını 
unutmamak lazım. 

Bu organizasyon hakkında “Gençlik ha-
yallerim gerçekleşti demişsiniz” şimdiki 
hayaliniz nedir, bunun bir sonraki adımı 
ne? 
Ben çok gençken bu işe başladım, dün-
yanın bütün önemli festivallerine gittim. 
Neden Türkiye’de böyle bir şey yok 
diye hayıflanırdım, sonunda oldu. Bursa 
Festivali benim hayalimi gerçekleştirdi. 
Bundan sonrası için şöyle bir hayalim var, 
reel anlamda bir Türk müzikali yapılsın, 
bende mutfağında olayım istiyorum. Be-
nim düşündüğüm; oyunlarıyla, ağıtlarıyla, 
türküleriyle lohusalığından, diş çıkartma-
sından, asker uğurlamasından, selasından, 
cenazesine kadar bir yaşamı anlatan, ama 
aynı zamanda çağdaş bir sunumu olan bir 
müzikal hayal ediyorum. Buna Türkiye’nin 
çok ihtiyacı var, bu evrensel bir anlam ta-
şıyacaktır, keşke gerçekleşse. Bir de göç-
le ilgili benzer bir hayalim var. Türkiye’de 
göç önemli bir olgu, göç ederken o insanın 
taşıdığı ruhu, duyguyu, kültürel yapıyı an-
latmak istiyorum. Bunu dansla, türküyle, 
efektle sahneye taşımak isterdim.
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Düğünlerde
tel takma geleneği 

Zedal Kondakçı
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Folklor Araştırmacısı

Hayatın geçiş dönemleri olarak kabul edilen doğum, evlenme ve ölüm gelenekleri her toplumda 
çeşitli ritüeller ve törenlerle karşılanmaktadır. Geçiş dönemlerinin en karmaşık ve kültürel 
açıdan zengin çeşitliliği olan düğünlerde, toplumun bütün kültürel unsurları sergilenir. 
Düğünlerde genel olarak kız isteme ile başlayan gelenekler, söz, nişan, kına, damat tıraşı, 
düğün yemekleri, çeyiz, gelinlik, gelin bohçası, düğün, gelin hamamı, gerdek gelenekleri, gelin 
ardı gibi aşamalarla tamamlanır. 

Toplumun ekonomik yapısını da yan-
sıtan düğünlerde giyilen kıyafetler, 
takılar, kına gecesi ve düğünde yapılan 
yemekler, dağıtılan hediyeler ile iki 
kişinin kuracağı yeni bir hayatın temel-
leri atılır. Masallarda kırk gün kırk gece 
süren düğünler, Dede Korkut’un ki-
taplarında “kiçi düğün”(küçük düğün)” 
ve “ulu düğün” dediği nişan ve düğün 
törenlerinde, “düğün kutlu olsun” dileği 
kültür tarihimizin edebiyatımıza yansı-
ması olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelinlerin duvaklarına ve saçlarına 
takılan tel; gelinlerin başlarına takılan 
parlak, uzun, ince, gümüş tel olarak 
tanımlanmaktadır. Eski siyah beyaz 
düğün fotoğraflarında gelinlerin iki 
yanağından aşağı sarkan gümüş teller 
geleneksel olarak gelini süslemek, 

günlük kıyafetin dışında özel olmasını 
sağlamak amacıyla kullanılmıştır. 

Gelinin çiçeğindeki veya başındaki 
gümüş tellerden koparıp saçına takan 
veya saklayan kişinin kısmetinin ve 
şansının açılacağına inanılır. Halk 
edebiyatımızda yaygın olarak kulla-
nılan deyimlerden olan “telli duvaklı 
gelin olmak” sözü düğünlerde gelinin 
geleneğine uygun olarak giyinmesi ve 
örf, adet ve geleneklerin uygulanması 
olarak anlatılmaktadır. Tel ve duvak 
edebiyatımızda birçok yazar ve şair 
tarafından eserlerinde konu edinmiştir. 
Bunlardan Orhan Veli Kanık’ın “Kapalı 
Çarşı” isimli şiirinde şöyle geçer: 

“Ablamı tanımazsın,

Hürriyette gelin olacaktı yaşasaydı

Bu teller onun telleri

Bu duvak onun duvağı işte”

… 

Tel ve taç takma geleneğinin son 
yürütücülerinden olan Veciha Satı 
Gemlik’in Küçükkumla Mahallesi’nde 
bu geleneği yaşatmaktadır. Yaklaşık 30 
senedir tel ve taç yapan Veciha Satı, bu 
sanatı “Kabakçı Fatma” lakaplı Fatma 
Yazıcı’dan el alarak almış. Geleneksel 
sanatlarda ustanın kendisinden sonra 
bu işi yapabileceğine inandığı kişiye 
dualar ve bazı ritüellerle sanatını ak-
tarma töreni “el verme” veya “el alma” 
olarak tanımlanmaktadır. Tel ustası 
Fatma Yazıcı, Veciha Satı’nın ellerini 
elinin içine alır ve “ben bu sanatı sana 
vermek istiyorum” der, ihlas suresini 
okuduktan sonra “elim senin elin ol-
sun” der, Veciha teyze de “kabul ettim” 

Konuk Yazar          



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 201622

Konuk Yazar      Zedal Özer 

dedikten sonra ellerini sıkarlar, tokalaşır-
lar böylece sanatın incelikleri karşı tarafa 
geçmiş olur. “El aldım” dediği ustasının 
tel yaparken kullandığı tahta sandalye 
ve malzeme kutuları bugün halen Veciha 
Satı tarafından kullanılıyor.

Geçen yıllar süresince yaklaşık 500 
geline taç ve tel takan son usta, yaptığı 
işe olan saygısını ve sevgisini insanlara 
yansıtıyor. Kendisine bu sanatı öğreten 
ustasına her gün dua ettiğini belirten 
Veciha teyzenin tel taktığı bazı gelinler, 
yıllar sonra bile onu aileden biri gibi 
çocuklarının sünnet düğünlerine, lohusa 
mevlitlerine çağırıyor, elini öpmeye ve 
görmeye geliyor.

Her gelin teli için bir buçuk kilo kalın 
gümüş tel kullanılıyor. Kapalı çarşıdan 
makaralara sarılı olarak satın alınan kalın 
gümüş tel ya da gelin teli, gelinin omu-
zundan topuğuna kadar boy ölçüsü alına-
rak,“şiş” adı verilen bir demir parçasına 
takılıyor. Telin gelinin saçına takılmasını 
kolaylaştırmak için “kırnap” adı verilen 
doğal lifli iplerin bir ucu Veciha teyze-
nin beline, diğer ucu tahta sandalyenin 
arkasına takıldıktan sonra üzerine gümüş 
tel sarılarak yaklaşık 30 cm uzunluğunda 
kesilir. “Zincir” adı verilen ve gümüş tel 
sarılmış olan 14 tane ip “şiş”e bağlan-

dıktan sonra tavana veya duvara asılır. 
Telin süslenmesi için kırmızı kurdelenin 
üzerine renkli pullar ve “deli altın” adı 
verilen altın görünümlü paralar takıl-
dıktan sonra kurdele telin üst tarafına 
dikilir. Telin kenarlarına kırmızı ve beyaz 
kurdeleler takılarak gelinin topuklarına 
kadar sarkıtılır. Telin boyunun gelinin 
topuğundan yukarıda olması veya tel us-
tasından başka birinin makasla keserek 
kısaltması tel ustasına büyük saygısızlık 
olarak kabul edilir. 

Gelinlere teli siparişle ve kişiye özel 
yapan Veciha teyze “Fatma’nın kalıbı” de-
diği ustasının taç kalıbını kullanarak yeni 
taçlar yapıyor. Kalın mukavvadan kalıp 
kesildikten sonra üzerine beyaz tülbent 
sarılıyor, üçgen olarak sarılan tülbentin 
uçları arkadan bağlanacak kadar bırakılı-
yor. Kalıbın kenarlarında kalan tülbentler 
dikilerek sağlamlaştırılıyor. Tacın üzeri 
beyaz parlak taşlar dikilerek süsleniyor. 
Tacın üst kısmına ustasının “elmas taşlar 
takarız” dediği  “tepelik” adı verilen en 
süslü ve gösterişli taş takılıyor. Tacın 
yapımında kullanılan beyaz taşlı gümüş 
kolye uçları, broşlar gibi aksesuarlar iğne 
ile tacın üzerine dikiliyor. Tacın şekli ve 
tasarımı tamamen ustaya bağlı olarak ya-
pılan taçlar, ustanın koleksiyonunda yer 

alıyor. Veciha teyzenin kendisine el veren 
ustası olan “Fatma’nın tacı” dediği yakla-
şık 30 yıllık taç dışında kendisinin yaptığı 
beş tane farklı şekilli tacı bulunmaktadır.   
Kırmızı renkli kenarları pullu kumaşların 
içinde sakladığı taçları, düğünden önce 
gelinler kendileri seçiyorlar, düğün bittik-
ten sonra taçlar geri getiriliyor. 

Genellikle yaz aylarında yapılan düğünler 
Perşembe günü gelin hamamı ile başlar, 
gelinin ve damadın akraba ve arkadaş-
larının gittiği gelin hamamında, geline 
banyodan çıktıktan sonra arkadaşları 
tarafından taç takılır, omuzlarına kenarı 
pullu, kırmızı bir örtü örtülür. Kırmızı 
renkli örtü ya da kırmızı renk kültürü-
müzde güç ve kahramanlık, aşkın sem-
bolü, kötü gözlerden koruduğu inancıyla 
özellikle düğünlerde kullanılmaktadır. 
Gelin, hamamdan çıktıktan sonra, evinde 
çalgılar eşliğinde tacı başındayken oynar, 
o gece tacı başından çıkarmaz. 

Cuma günü gelinin başına besmele ve 
iyi dileklerle önce tel, sonra taç takı-
lır, gelin kaftan giyer, tacın iki tarafına 
gelinin etek boyuna kadar inen bir tutam 
tel salınır. Cuma günü Veciha teyze-
nin evinde gelinin başına takılan taç ve 
tel provasından sonra, gelin Gemlik’te 
geleneksel gelin saçı yapan ve tel takan 
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bir kuaföre gönderilir. Teli ve tacı takılan 
gelin Pazar gününe kadar teli ve tacı 
başından çıkarmaz, gündüz kınası, tavuk 
alma, gece kınası gibi eğlencelerde gelin, 
başındaki taç ve tel ile oynar. Gelin düğün 
süresince arkadaşları tarafından uyutul-
maz, uyuyacağı zaman tel çıkarılmadan 
“yanına salar” bu şekilde uyur.  Pazar 
günü gelinin başından kuaför tarafından 
çıkartılan tel, gelin ile birlikte oğlan evine 
gider, gelin odasının kapısının arkasına 
veya karyolasının ayakucuna takılır. Taç 
ise, gelinin başından çıkarıldıktan sonra 
gelin tarafından Veciha teyzeye teslim 
edilir. Düğününde başına tel takan gelin-
ler, teli uzun yıllar dolaplarında saklarlar. 
Doğum yapan kadınlar doğumdan sonra 
gerçekleştirilen “lohusa mevlidi”nde 
çocuğun eşyalarının sergilendiği “lohusa 
çeyizi“inde tel’i duvara takarlar. Uzun 
yıllar sandıklarda ve dolaplarda bezlere 
sarılarak korunduğu için kararmayan 
gümüş teller kızların çeyizi için saklanır. 
Tel kararınca ne yapılır diye sorarsa-
nız “bulaşık teli olarak kullandık” yanıtı 
kadınların yaratıcılığına bir örnek olarak 
verilebilir.

Günümüzde kentleşme ve sosyal- kül-
türel yaşamın değişmesi ile düğünlerde 
yapılan kültürel uygulamalar sadeleşmiş-

tir. Ekonomik olarak büyük harcamaların 
yapıldığı, varlığın ve zenginliğin paylaşıl-
dığı geleneksel düğünlerin yerini, zaman 
olarak kısa ve geleneksel detayların 
atlandığı düğünler almıştır. 

Değişen yaşam koşulları karşısında 
geleneksel kültür mirasımıza sahip 
çıkarak, farkındalık yaratmak amacıyla, 
yaşadığımız kültürü yansıtan unsurla-
rın, hayatın her noktasında yaşatılması 
gerekmektedir. Tel ve taç takma geleneği 
geçmişten günümüze kuşaklar boyu 
yaşatılarak gelmiş kaybolmak üzere olan 
geleneklerimiz arasındaki yerini almıştır. 
Günümüzde tel ve taç yapımında kullanı-
lan gümüş tel gibi malzemelerin giderek 
azalması ve zor bulunması, bu geleneğin 
yaşatılmasını engelleyen etkenler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Gelecek nesil-
lerin sadece fotoğraflarda görebileceği 
bu geleneğin son yürütücülerine sahip 
çıkılarak yeni tel ustalarının yetişmesini 
sağlamak için yeni kuşak gelinlerin bu 
geleneği düğünlerinin bir parçası olarak 
istemeleri gerekiyor.

Geleneksel kültürümüz; Veciha teyze 
gibi, terzi, aşçı, halk hekimi gibi birçok 
marifeti olan, eli becerikli, bilge kadınla-
rın ellerinde yaşatılıyor. 
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Boynuzdan 
takı işçiliği

El işçiliğindeki yeteneğinin aile-
den geldiğini ve atalarının altın 

imalatçısı olduğunu belirten Atışan, 
“Bugün bizim köyümüzde yaşı 50’nin 
üzerinde olanların yüzde 90’ının eline al-
tın tozu değmiştir. Biz altın imalatçısıyız. 
İstanbul Kapalı Çarşı’da 12 tane imalat 
atölyesi varsa, bunların 8 tanesi buralıdır. 
Sebep de şu. Kuzey Kafkasya’da gümüş 
işleme yaygındır. El işçiliği yaygındır” 
diyor.

6 çocuklu bir ailede büyüyen ve babası 
emekli olduktan sonra ailenin maddi 
durumu iyi olmadığı için 3. Sınıfta okulu 
bırakarak 1969 yılında Rafet Yesin ustanın 
yanında 8 ayar altın işlemeyi öğrenerek 
bu işe başlayan Atışan, “boynuzdan takı 
yapmak nereden aklınıza geldi” sorumu-

zu şöyle yanıtlıyor; “Bizim örfümüzde 
adetimizde bu var. Kuzey Kafkas kültü-
ründe var. Mesela neşeli günlerde misafir 
geldiğinde bizde tek bir kadeh yapılır, 
kımız doldurulur. Her kımız kadehini alan, 
gelen kişiyi metheder. Herkes minik bir 
yudum alır. Minik yudum ala ala o kadeh 
diyelim ki 20 kişi arasında paylaşılır. 
Gelen misafir de konuşur. Hoşnut kaldı-
ğını belirtir. O kadeh dostluk kadehidir 
ve boynuzdan yapılmıştır. Boynuz 
tarihin her döneminde kulla-
nılmış. Bizim kültü-
rümüzde bütün 
kama saplarında, 
silah kaplarında, 
barutluk ve tarak 
yapımında boynuz kullanılmış.”

Son Ustalar        Mehmet Atışan

Kaybolmaya yüztutmuş el sanatları ve zanaatlerin son 
temsilcilerini gündeme getirdiğimiz bu bölümde, Kuzey 
Kafkasya kültüründe günlük yaşamda pek çok eşyada kullanılan 
boynuzu, gümüş ve yarı değerli taşlarla işleyerek takı haline 
getiren Mehmet Atışan’a konuk oluyoruz. Türkiye’de boynuzdan 

takı yapan 4 kişiden biri olduğunu söyleyen Atışan, 
Dağıstan’dan gelenlerin yerleştiği Yalova’nın Güneyköy’ünde 
yaşıyor.
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Son Ustalar        Mehmet Atışan

78 yılında İstanbul Kapalı Çarşı’da kendi atölyesi-
ni kurarak 14 ayar takı imalatına başlayan, 2001 
yılında Kültür Ve Turizm Bakanlığı DÖSİM üreticisi 
olarak hayvansal ürünlerden takılar üretmeye 
başlayan Mehmet Atışan, günümüzde; sığır boy-
nuzu, 925 ayar gümüş ve mercan gibi doğal taşlar 
kullanarak takılar yapıyor.

Boynuzdan takı yapmayı Zeynel Abidin ustasın-
dan öğrendiğini kaydeden Atışan, bir boynuzun 
takıya dönüşüm aşamalarını ise şöyle anlatıyor; 
“Mezbahadan aldığımız boynuzu 3 kez dezenfekte 
ediyoruz. Boynuzu içindeki etsel dokudan arındır-
mak için önce sülfirik asitte 40-45 dakika kay-
natır, etsel ve kemiksel dokudan ayırırız. Sonra 
çuvalların içine koyar güneş görmeyen ve hava 
sirkülasyonu olan bir yerde 8 ay bekletiriz. Her 
şeyin mayalanma süreci var. Aldığınız gibi kullan-
maya kalkarsanız ikinci gün eski formunu almaya 
başlar. Bu işlemden sonra içindeki bakterilerden 
arındırmak için de boynuz,  Van Gölü’nden çıka-
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rılan kristal sodalı suda kaynatılır. Bunu 
yapmazsanız boynuz durdukça bakteri 
üretir ve takan kişide alerjik reaksiyon-
lara sebep olabilir. Sodadan sonra birkaç 
kimyevi işlem daha var. Bu işlemlerle 
boynuzu yumuşattıktan sonra MDF’lerin 
arasına sıkıştırırız. Çekme yapmasın diye 
bir ay daha bekletiriz. Sonra yapılacak ta-
kılara göre kıl testere ile kesim ve gümüş 
kakma yapılır. Kısacası sabırla üzümün 
korunu pekmez hale getiriyoruz. Bu işin 
ilacı sabır. Bir de sevgi. 

Kültür Turizm Bakanlığından devlet 
sanatçısı unvanını alan ve yaptığı takıları 
daha çok fuarlarda satabilen sanatçı, 
ülkemizde sanatçıya sahip çıkılmaması-
na da şu sözlerle isyan ediyor; “Kültür 
Bakanlığı’ndan bizim gibi sanatçılara 
yeterince desteği yok ne yazık ki. Biz 
üretici olarak küçük kıvılcımız. Bir araya 
geldiğimizde meşaleyi, el sanatları me-
şalesini yakıyoruz. Aslında bize neden 

değer verilmiyor ben de anlamıyorum. Bu 
toprakların kültürünü yansıtıyoruz. Takı-
larımıza baktığınızda Urartu’dan başlayın 
Pers İmparatorluğu’na kadar. Osmanlıya 
kadar stilize edilmiş motiflerle, Selçuklu 
mimarisindeki şekillerin stilize dilmiş 
haliyle çalışılıyor. Değer verilmedikten 
sonra devlet sanatçısı kimliği olsa ne, 
olmasa ne.  Benim Türkiye genelinde takı 
tasarım birinciliğim var ama ne fayda…”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2008’de 
düzenlediği 4.Kültürel Hediyelik Eşya 
Yarışması’nda ‘Karaca başlı zarf açacağı’ 
ile hayvansal ürünler dalında Türkiye 1.si 
olarak ödülünü dönemin bakanı Atilla 
Koç’tan alan Atışan, DÖSİM’in 3.Türkiye 
Kültürel ve Hediyelik Eşya Tasarım Ya-
rışması’nda takı ve aksesuar ürünlerinde 
mansiyon elde etmiş. 

Türkiye’de boynuz üzerine gümüş işleme 
yapan tek sanatçı olup, 160’ın üzerinde 

modeli olan ve pırlanta üzerine 94 patenti 
bulunan Atışan, İspanya Kraliçesi ve Kra-
lı’na da özel bir tasarımla takı yapmış.

Kendisinden sonra bu sanatın kaybolacak 
olmasına da çok üzülen sanatçı, 2011 
Halk Eğitim ile birlikte kurs düzenleyip 
büyük taleple karşılaştıklarını ancak, 
gelen insanlar bu sanatın arka planındaki 
sabır, özveri ve el işçiliğinin anlamını 
kavrayıp, sanatı öğrenmek yerine sadece 
kendi takılarını yapıp gitme eğilimi gös-
terince bu işe küsüp bir daha da ders 
vermemiş.

 Kullanılan sığır boynuzundaki renk ve 
dokunun, tıpkı insanın parmak izi gibi 
dünyada tek ve benzersiz olduğunu, bu 
nedenle de yapılan her takının da eşsiz 
olduğunu kaydeden Atışan, köydeki atöl-
yesinde yaptığı eserleri Amerika’ya New 
York’a gönderdiğini dile getiriyor.
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Konuk Yazar      

Zeybek 
Dansları

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

Dans etme güdüsü, insanın yaşamı kadar 
eski olup, iletişim alanının ilki olarak 
kabul edilebilir. İnanca dayalı, büyü 
amaçlı, toplumsal içerikli olabileceği gibi, 
yalnızca estetik kaygıyla da yapılabilir. 
İnsanın doğal etkinliklerinden ayrılması el 
çırpma, ayak vurma yoluyla sağlanan bir 
ritme eşlik etmesiyle başlamıştır. “Ama 
dans fiziksel varlığı olamayan yalnızca 
dansçıların bedeninde yaşayan ve onlarla 
birlikte ölen bir sanattır.”1 Kalıcı olması, 
görüntü ve ses tespitinin yapılması ya 
da hareket ve ezgi notasının yazımı ile 
mümkündür. Bu yapılmadığı için insanlık 
tarihi boyunca zaman ve mekan boyutunda, 
sosyal hayatın ürünü olan pek çok dans 
üretilip tüketilmiştir.

Buna rağmen halk kültürü çerçevesinde 
günümüze ulaşan, kökeni çok eskilere 
dayanan danslar da vardır. Bu danslar 

1 Nasuh BARIN; Batı Dans Tarihi, Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 
Ankara 1999.

bulundukları bölgelerde çok popülerdir. 
Bunlardan bazıları dünya dansı olmuş, 
bazıları da olma yolundadır.

Ülkemizde kökeni çok eskilere dayandığı 
bilinen, özellikle Batı Anadolu›da 

yerleşen danslardan biri de «ZEYBEK» 
danslarıdır.

“Bilindiği gibi ZEYBEKLER, Ege’de 
kendilerine özgü kültürleri ile varlığını 
sürdürmüş ilginç bir kurum olarak 
karşımıza çıkarlar Etimolojisi ve kökenleri 
hakkında birbirinden farklı pek çok 
görüşler ileri sürülmektedir”2 Yaşadıkları 
dönemlerde içinde bulundukları bölgedeki 
yerel halk tarafından da desteklenen 
zeybekler, Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonraki Yunan işgali ve Milli Mücadele 
yıllarındaki bağımsızlık yanlısı eylemleri, 
cesur, zeki, korkusuz tavırları ile Türk 
halkının sevgisini kazanarak, Ege’de 
yiğitlik ve mertlik sembolü olmuşlardır.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte 
zeybeklik kurumu sona ermiştir. Bu 
kurumdan geriye zeybek kültürü, bu 

2 Ali Haydar AVCI; Zeybeklik ve Zeybek-
ler, Bir Başkaldırı Geleneğinin Toplumsal ve Kültürel 
Boyutları, Verlag Anadolu GmbH, D-Hückelhoven, 
Almanya 2001.

Kaşıklı Zeybek (Kütahya) (Kültür Bakanlığı 3. 
Mahalli Halk Oyunları Yarışması 2002 Ankara 
A. Karademir arşivi)
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kültürü en iyi yansıtan zeybek dansları 
ve müziği kalmıştır. Bugün varlığını halk 
kültürü içinde etkin bir biçimde sürdüren 
zeybek dansları sahneye de aktarılmıştır. 
Sahne amaçlı çalışmalar farklı bir konu 
olduğundan burada ele alınmamıştır.

Zeybek dansları;

I. “Zeybeklik Kurumu” İçindeki Zeybek 
Dansları,

II. “Zeybeklik Kurumu” Dışındaki 
Zeybek Dansları

olarak iki ana başlık altında gravür, resim 
ve fotoğraflardan yararlanarak, ikonografi 
yoluyla analiz edilmeye çalışılmıştır. 

I.“Zeybeklik Kurumu” İçindeki Zeybek 
Dansları:

“Dans özgürdür. İsteğe bağlı olarak yapılır, 
kendine özgü mekan ve süreyle sınırlıdır. 
Bir başlangıcı ve sonu olduğu gibi mutlak 
bir amaca yöneliktir. Tekrar edilir olması 
gelenekselliği oluşturur ve kuralları 
vardır.” Yüzlerce yıldan beri süregelen 
Zeybek danslarını, şüphesiz içinde 
yaşanılan zaman ve mekandaki halktan 
soyutlamak elbette mümkün değildir. 
Ancak, bu türün zeybeklik kurumu 
içindeki töre, tören ve geleneklerle 
yeniden şekillenerek kendi kurallarını 
oluşturduğunu söyleyebiliriz. 

Zeybeklik kurumu çok eskilere 
dayanmakla birlikte kurumu ortaya 
koyan en eski belgelerin 18. yy’dan öteye 
gidemediği bilinmektedir. 

19. yy’ın ilk yarısından itibaren padişah 
fermanıyla Anadolu’da araştırmalar 
yapan gezginler tarafından pek çok 
zeybek gravürü (resmi) yayınlanmıştır. 
Bizim tespitlerimize göre bilinen en 
eski zeybek gravürü 1831 yılında George 
Keppel tarafından yayınlanmıştır. Bu 

gravürler zeybeği giyim kuşamıyla 
ön plana çıkaran enteresan zeybek 
figürlerini içerir. Bu dönemde zeybek 
danslarını konu alan gravürlere ise 
rastlanmamıştır. 

19. yy’ın ikinci yarısında fotoğrafın 
bulunmasından sonra, birçok İstanbul 
kartpostalında zeybekler ilginç 
tavırlarıyla dikkat çekmektedir. 

Yunanistan’da Alkis Raftis tarafından 
yayınlanan “XOPOS 1900” adlı kitapta 
1900’lü yıllarda halk danslarını 
içeren kartpostallar ve fotoğraflar 
yer almaktadır. 47 nolu fotoğraf 
İzmir’de çekilmiş bir zeybek dansını 
göstermektedir. Fotoğrafın açıklamasının 
Yunanca çevirisi aynen şöyledir:

“Karşılama oynayan iki zeybeği ve onları 
izleyen Türk askerlerini görüyoruz. 
Yunanlı yazar zeybeklerle İzmir’e çıkan 
Yunan askerlerine egzotik bir hava 
vermek istemiş. Renkli baskının İzmir’in 

İstanbul kartpostallarında 
Zeybekler (19. Yy.) 
(E. Uluumay Arşivi)

E. Uluumay Arşivi
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Yunan işgaline doğru yayınlanmış olması 
gerekiyor; ama daha önceki siyah beyaz 
baskı, aynı klişeyle 1907’den önce de vardı. 
Zeybek oyunu o dönemde Rembetiko kadar 
değilse de Yunanistan’da bayramlardaki 
kıyafet balolarının zeybekleri kadar 
biliniyordu.”3

Bu fotoğrafta (Resim 1) açıkça görüldüğü 
gibi zeybek giyim kuşamı 19. yy’ın son 
çeyreğindekilere benzemektedir. Bu 
nedenle 1890-1900 arasındaki bir zaman 
diliminde çekildiğini sanmaktayız. 

Fotoğrafa bakıldığında orta planda iki 
zeybeğin oyununa eşlik eden çalgılar 
görülmektedir. Bu çalgılardan cura, 
büyük ihtimalle tezenesiz elle çalım 
tekniği ile icra ediliyor olmalı. İkinci çalgı 
da dümbektir. 

Bu dönemde Türk müzeciliğinin 
kurucusu Ressam Osman Hamdi Bey 
tarafından yapılan bir tabloda da dümbek 

3 Alkis RAFTİS, XOPOS 1900 (Dance 
1900),Grece

çalan zeybek görülmektedir (Resim 2). 
Osman Hamdi’nin tablosundaki zeybekler 
başka bir çalgı kullanmamıştır. Resimde 
görülen zeybekler şan ve el çırpma ile 
olaya eşlik etmektedir. 

Mekan olarak eski bir yapının, görkemli 
ve gözlerden uzak bir köşesi seçilmiştir. 
Konu ise bir bayanın kızanlığa kabul 
törenidir. Resimde zeybeklerin giyim 
kuşamı çok iyi betimlenmiştir. Milli 

Mücadele yıllarında Çete Ayşe ve benzer 
örneklerinin zeybeklik kurumu içinde 
görülmüş olmasına rağmen, zeybeklik 
geleneğindeki kızan alma törenine uygun 
düşmediğinden bu görüntünün, ressamın 
hayal gücünün ürünü olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Yine bu dönemi yansıtan başka bir yağlı 
boya tabloda (Resim 3), iki zeybeğin 
bir handaki dansının daha gerçekçi bir 
yaklaşımla betimlediğini görmekteyiz. 

Bu tablo zeybeklerin danstaki 
performanslarını, giyim kuşam, hareket, 
tavır, eşlik çalgıları, oyun mekanı ve 
izleyicileri ile bir bütün olarak dönemin 
zeybek danslarını daha iyi algılamamıza 
yardımcı olmaktadır. 

Ege’de yaşayan ve mücadele sonrası 

Yunanistan’a göç eden, Egeli Rumların 
zeybekleri konu alan pek çok resmi,  
Yunanistan Ulusal Müzelerinde 
sergilenmektedir. Bu resimlerde Egeli 
Rumların gözünden yine Ege’de yaşayan 
zeybeklerin dans karakterlerini, icra, 
yer, zaman ve eşlik çalgılarını görmek 
mümkündür. 

Bu resimlerden 7 tanesi 1967 yılında 
Yunanistan Merkez Bankası tarafından 

Resim 2 Resim 3

Resim 1
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yayınlanan TEOPİLOS adlı kitapta 
bulunmaktadır. Yunanca açıklamalarından 
bu resimlerin 1910 ile 1933 yıllarında 
yapıldığını öğreniyoruz. Resimleri 
yapanların 19. yy’ın  son çeyreğinde 
yaşadıkları ve zeybeklik kurumunu 
bildikleri anlaşılmaktadır. Kitaptaki 279 
nolu resim “Aydın’daki bir kır kahvesini 
betimlemektedir. (Bu resimdeki uzun 
namlulu tüfekler, yaşanılan zamanla ilgili 
ip uçları verebilir).” (Resim 4)

Kır kahvesinin bir tarafında Aydınlı 
halktan kişiler, diğer tarafında bir zeybek 
çetesi bulunmaktadır. Zeybek çetesi; efe, 
baş kızan, nöbetçi, yemek pişiren ve dans 
eden zeybeklerden oluşmaktadır. 

Ayrıca zeybek oyunlarına eşlik eden 
davulcu, zurnacı ve çeteye hizmet eden 
zeybek giyimli kişi görülmektedir (18. 
yy’dan itibaren Osmanlı ile anlaşarak 
yüze inen4 zeybekler Aydın, İzmir ve 
Manisa arasında yol güvenliği sağlamak 
maksadı ile kahveler açmışlardır. Büyük 
ihtimalle bu kahvelerden biri olabilir). 
Resimde yine iki zeybek karşılıklı dans 
etmektedir. Dans eden zeybek grubunu 
gösteren resim, grup içindeki hiyerarşiyi 

4 Yüze inme: Osmanlı ile anlaşan zeybekle-
rin köylerine, evlerine dönmeleri.

çok iyi yansıtmaktadır. Efe oturmakta,  
baş kızan hemen onun yanı başında 
bulunmaktadır. Dans edenlerin yemek 
pişirenlerden daha kıdemli ve etkin 
olduğunu giyimlerinden anlıyoruz. 

Kitapta yer alan 83 nolu diğer bir resim 
de 1910 yılında yapılmıştır. Yunanca alt 
yazısının çevirisinde “Bahar Kutlaması” 
denmektedir. (Resim 5) 

Kaledeki Yunan bayrağına bakılırsa, 
kutlamalar Yunanistan’da sahilde 
yapılmaktadır. Bu yaklaşım Yunanlı bir 
çiftin dansa katılımı ile güçlenmektedir. 

Ancak dansın zeybek dansı olduğunu 
sanmaktayız. 2000 yılında Yunanistan/
Atina’da zeybek danslarının olup olmadığı 
konusunda araştırmalar yaptık. Konuyla 
ilgilenen yetkin kişilerden, zeybek 
dansının Türk dansı olarak bilindiğini, 
zeybek danslarına benzer, Zeybekiko 
ve Abdaliko’nun Yunanistan adalarında 
sevilen danslardan olduğunu öğrendik. 
Bodrum’da yaptığımız bir çalışmada, 
kaynak kişiler ünlü zeybeklerin zaman 
zaman adalara geçtiklerini söylediler. 
Resimde zeybeklerin kulaklarının üstüne 
çiçek taktıkları görülmektedir. Aydın, 
Muğla, Milas ve Bodrum köylü erkekleri 
tarafından başa çiçek takma geleneği 
hala yaşatılmaktadır. Bundan ötürüdür ki 
resmin bu illere yakın Yunan adalarındaki 
bir bahar kutlama şenliğini içerdiğini 

Resim 4

Resim 5
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sanmaktayız. Resimde zeybeklerin başı 
olan efe, dans edenleri izlemektedir. 
Müzisyenlere bakıldığında bir davul ve bir 
zurna görülmektedir. Giyimlerinden adalı 
oldukları sanılmaktadır.5

Yukarıda yaptığımız açıklamalar, yazılı 
belgeler, resim ve fotoğraflardan 
çıkardığımız sonuçlara göre kurum içi 
zeybek danslarında;

Danslar mutlaka zeybek giysileri ile icra 
edilir. Zeybek giysileri, zaman, mekan ve 
kurumun hiyerarşik yapısına, emrinde 
olunan efelere göre değişiklik gösterir.

1. Danslar efelik, kızan alma, evlenme, 
düğün, muhabbet gibi zeybeklik 
geleneğinin gereği olan törenlerde 
ve bu törenlerin yapıldığı mekanlarda 
icra edilir. 

2. Efeler tek başına, kızanlar ise 
birlikte, solo veya toplu dans 
niteliğinde icrada bulunurlar.

3. Dans süresi icracılara bağlı olarak 
coşku ve tatminle sınırlıdır. 

4. Efeler, kendilerine ait danslarını, 
zeybek danslarının genel tavrı içinde 
kendi stilleriyle icra ederler. 

5. Zeybek danslarında, parmak şıklatılır. 

6. Oyun aracı olarak bıçak, yatağan, 
tüfek, tabanca, vb. araçlar kullanılır. 

7.  Dansa başlamadan evvel, dansa 
konsantrasyonu sağlayan serbest 
gezinleme yapılır. Bu sırada ezgi ve 
ritim de tam olarak algılanır.

8. Dans esnasında coşkuyu arttıran 
zeybek naraları atılır. Bu naraların 
müzikal bir seyri vardır. 

9. Dans sırasında fiziksel üstünlüğü 
belirten, hareketler serisini yapma 

5 .....; TEOPİLOS (Tanrı Dostu), Yunanistan 
Merkez Bankası Yayınları, 1967.

yeteneği sergilenir. 

10. Gelenek içerisinde kalınarak, hareket 
serisinin icrasında taklitten kaçınılır. 
Bu anlamda yaratıcılık önemlidir. 

11. Dans icrasında doğaçlama geleneği 
vardır ve solo danslarda doğaçlama 
yapılır.

12. Dans, eşlikli veya eşliksiz (yalnızca 
ritim ya da şan) icra edilebilir.

13. Danslara, zeybeklerin kendi 
yanlarında taşıdıkları ve icra ettikleri, 
taşıması kolay çalgılardan olan cura, 
bağlama gibi çalgıların yanı sıra yöre 
ustaları tarafından icra edilen davul, 
zurna gibi çalgılarda eşlik eder.

14. Zeybekler davetli oldukları törenlere 
başlarında Efeleri ile birlikte gelir 
ve topluca terk ederler. Bu gibi 
törenlerde birden çok grup var ise, 

dans etme sırasını ve disiplinini 
belirleyen kişiler vardır. Bunlara 
gelenekte “Yasakçı” denir. Bu kişiler 
törendeki dans organizasyonunu 
sağlarlar.

15. Dansın icrası sırasında töre gereği 
bir diğer kişi veya kişiler dansa 
katılamaz.

16. Düğün törenlerinde, dansın icrası 
esnasında dans edeni yüceltmek için 
müzik icra edenlere, diğer kişiler 
tarafından para verilir. Buna “Para 
Basma” veya “Çevirme” denir.

17. Dansa kalkan zeybeklerin silahları 
oyun esnasında Efe’nin gözetiminde 
bulunur.

18. Dans icra eden kızan veya kızanlar 
icra alanına gelince dans öncesi ve 
sonrası, önce kendi liderini sonra da 
halkı selamlar. Efeler ise öncelikle 
diğer Efeler olmak üzere halkı da 
selamlar.

II. “Zeybeklik Kurumu” Dışındaki  
Zeybek Dansları:

“Zeybek sıfatı nerelerde bilinmişse, 
zeybekler nerelere ulaşabilmişse 
oralarda zeybeklikten ve danslarından 
izler bulunur”6 yaklaşımı, halk kültürü 
anlamında doğru bir yaklaşımdır. Çünkü 
Batı Anadolu’daki zeybek danslarının 
doğmasına neden olan; zeybek ve 
zeybeklik kültürüdür. Hatta Yunan 
adalarında icra edilmekte olan Abdaliko 
ve Zeybekiko’nun bu kültürden etkilendiği 
de söylenebilir. Bu nedenle zeybek 
danslarının yoğun olduğu yörelerde 
dansların kurum ile olan bağlantıları 
açıkça görülmektedir. Bu bakımdan 
başta Aydın olmak üzere Muğla, Denizli, 

6 Mahmut Ragıp Gazimihal; Türk Halk 
Oyunları Kataloğu III. Cilt, TC. Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara, s.215.

Ambar Oyunu. Bergama / Soma. 
1943 Bergama Kermesinden Bir Kare
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Çanakkale, İzmir, Manisa, Uşak ve 
Kütahya illerindeki zeybek danslarının 
diğer yörelere göre adım, hız, ezgi, ritm 
olarak daha orijinal ve zeybeklik kurumu 
danslarına daha yakın olduğunu tahmin 
edebiliriz.

Halk Kültürü çerçevesindeki Zeybek 
Dansları ile ilgili olarak elimizdeki en 
eski belge, Yunanistan’da Alkis Raftis 
tarafından yayınlanan XOPOS 1900 adlı 
kitabın 45 nolu kartpostalında o yıllardaki 
İzmir/Ödemiş Zeybek Danslarının halk 
kültürü içindeki icrasını göstermektedir. 
Kitaptaki kartpostala ait yazılı bilgilerin 
Yunancadan çevirisi şöyledir: “Ödemiş 
Türk Dansı 1921, Yunan askerinin Mikro 
Asya’ya (Anadolu) çıkmasıyla bu yeni 
topraklarla ilgili kartlar basılıyor. Bunlardan 
bir tanesi bir Türk’ü kısa pantolonuyla 
kahvenin önünde dans ederken gösteriyor. 
Müzik enstrümanları 2 davul, 2 zurna ve 
küçük bir Timbana’lardır.”7

Fotoğrafa bakıldığında (Resim 6) zeybek 
dansına eşlik eden çalgılar, zeybek dansını 

7 Alkis RAFTİS;  XOPOS 1900 ( DANCE 1900), 
Greece.

icra eden ve izleyiciler üç farklı planda 
görülmektedir. İzleyenler üstü kuru ot 
veya kamışlarla kapalı, gölgelik altında 
bulunan köylü, esnaf, memurdan oluşan 
halk oturarak veya ayakta durarak zeybek 
dansını izliyorlar. Oyuna eşlik eden çalgı 
takımı zeybek giysilerine benzer ancak 
birbirinden farklı giysiler giyinmişler. 
Duvar gölgesinde yere serilmiş iki hasır8 
üstünde oturmaktadırlar. İki zurnacı, iki 
davulcu ve bir kudümcüden oluşan beş 
kişilik bir ekiptir. Zurnalar ve kudümcü 
(yörede bu çalgıya “Debildek” de denir) 
oturmaktadır. Davullar bugün için 
Aydın’daki çalgı takımlarının davullarıyla 
hemen hemen aynıdır. Yaklaşık 40 cm. 
çapında 25 cm. genişliğindedir ve 
çalanların omzuna asılmıştır. Zurnalar 
ise günümüzde, yörede kullanılan kaba 
zurnalardan çok farklıdır. 25-30 cm. kadar 
olan cura zurna görünümündedir. Ritim 
aracı olarak günümüzde kullanımı terk 
edilen bir de kudüm vardır ve çubuklarla 
çalınmaktadır. Müzik icra edenlerin 
tamamı, kısa dizlik denilen bir tür potur 

8 HASIR: Saz ya da kabuk, yaprak gibi bir bitki 
maddesi ile örülmüş taban örtüsü.

giymişlerdir. Bu gruba bakıldığında oyalı 
fes giyenin baş zurnacı (asıl melodiyi 
çalan) olduğu anlaşılmaktadır.

Dans eden kişiye bakıldığında ise solo 
nitelikli bir zeybek dansı icra ettiği 
görülmektedir. Giysisi ise o günkü 
geleneksel halk giyimidir. Ödemiş 
köylerinde kullanılan ham bezden yapılma 
kısa dizlik, geniş bel kuşağı üzerine kolon 
kuşak dolanmıştır. Belde ön kısma kuşak 
arasına bir de ipekli Ödemiş işi damat 
mendili sarkıtılmıştır. Üstünde Ödemiş 
dokuması olduğunu sandığımız çitare 
kumaştan camadana benzer bir giyim 
parçası bulunmaktadır. Başa fes giyilerek 
etrafına yazma dolanmıştır.

1921 yılında Yunan işgali sırasında gayri 
Müslimlerin de yaşadığı Ödemiş’teki bu 
zeybek dansının; hareket ve icra tarzıyla 
yaklaşık 30 yıldır Aydın, Muğla, Denizli, 
Manisa illerinde alanda yaptığımız tespit 
çalışmaları sırasında gördüklerimizden 
çok farklı olmadığını sanmaktayız.

Halk kültürü içindeki dansları diğer 
danslardan ayıran önemli bir konu da 
dansta TAVIR’dır. Diğer bir deyişle 
dansın karakteridir. Zeybek danslarında 
yiğitlik, mertlik gibi kavramlar konu 
edildiğinden, danslarında bu kavramları 
yansıtır biçimde icra edildiğini görüyoruz. 
“Bireyin içinde yaşadığı toplumdan 
kazandığı kültürel ve sosyal birikimlerini, 
dans esnasında, kendine eşlik eden ezgi 
ve ritimle çakıştırarak ortaya koyduğu 
hareket veya hareket serisidir” şeklinde 
tanımlayabileceğimiz tavır kavramını, 
bireyden başlamak üzere, yöresel ve 
bölgesel olarak konu edebiliriz. Ayrıca 
coğrafik ve kültürel yapı, cinsiyet, eşlik 
çalgılar, kişi sayısı, dans için kullanılan 
araçlar, hız (süre), oyun tavrının 
oluşumunda önemli etkenlerdir. Dansın 
aitliği konusunda belirleyici özelliği 

Resim 6
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vardır. Bu bağlamda zeybek danslarını;

1- Yörelere göre (Aydın, İzmir, Muğla, 
Milas vb.)

2- Kültürel yapılanmaya göre (Yörük, 
Türkmen, Manav, Göçmen, Şehirli, 
Köylü vb.)

3- Cinsiyetine göre (Erkek, Kadın, 
Karma )

4- Kullanılan oyun araçlarına göre 
(Kaşık, Bıçak, Yatağan, Tüfek, 
Tabanca vb.)

5- Eşlik çalgılarına göre (Davul, Zurna, 
Bağlama vb.)

6- Kişi sayısına göre (Tek, Solo, Toplu)

7- Metronomuna (hızına) göre (Çok 
Ağır - Largo, Ağır - Larget- Adagio, 
Kıvrak - Andante)

sınıflamak mümkündür.

Fotoğraflardan ikonografi yoluyla 
analiz etmeye çalıştığımız ve alanda 
yaptığımız belgeleme çalışmalarını da 
esas alarak, ayrıca konu ile ilgili yazılı 
kaynaklan da dikkate alarak zeybeklik 
kurumu dışındaki zeybek dansları için 
çıkardığımız sonuçlara göre;

1. Dansların icrası sırasında, zeybeklik 
kurumunda ya da Halk Oyunu 
topluluklarında olduğu gibi özel giysi 
giyilmemektedir. Danslar güncel 
giysilerle icra edilmektedir.

2. Genellikle ağır (Larget, Adagio) ve 
çok ağır (Largo) (Aydın Bağarası’nda 
davul zuma eşliğinde icra edilen 
zeybek danslarının bir ölçüsü 
30 – 36 saniye sürelidir) zeybek 
dansları solo niteliklidir. Bu dansların 
icrasında doğaçlama esastır.

3. Çok ağır (Largo) zeybekler davul-
zuma, ağır (Larget, Adagio) 

zeybekler davul-zuma ya da klarnet, 
keman, cümbüş, darbuka ve teke 
yöresi zeybekleri davul-zuma 
yada bağlama, cura, kemane, sipsi, 
darbuka eşliğinde icra edilmektedir.

4. Yalnız kadınlar tarafından icra edilen 
zeybekler, eşliksiz ya da ritim 
(dümbek, darbuka, çömlek, bakraç) 
eşliğinde icra edilmektedir.

5. Danslar yalnız kadınlar tarafından 
ve yalnız erkekler tarafından icra 
edildiği gibi birlikte icra edildiği de 
görülmektedir.

6. Danslar törenlerin yapıldığı, köy 
meydanı, avlu, sokak, özel düğün 
salonu dans pisti gibi yerlerde icra 
edilmektedir.

7. Dansçılar danslarını geleneğe bağlı 
kalarak, geleneksel formlar olan 
çember veya düz sırada karşılama 
biçiminde icra etmektedir.

8. Dansçılar, çoğunlukla dans alanına, 
eşlik çalgıları dans ezgisini icraya 
başladıktan sonra çıkarlar. Ezgi ve 
ritmi iyice kavradıktan sonra dans 
etmeye başlarlar. Dansta doyuma 
ulaşınca bitirirler. Eğer doyum 
sağlanmamışsa birden çok dans icra 
edilebilir.

9. Dansçılar, zeybek dansının yanı sıra 

başka geleneksel danslar da icra 
edebilirler.

10. Geleneksel tarzda icra edilen zeybek 
dansı ritim yapısı (düzümü) aynı 
olmak koşulu ile farklı ezgilerle, aynı 
hareket serisiyle icra edilebilir.

11. Dansların icrası sırasında oyun 
araçları kullanılmaktadır (Kaşık, zil, 
kılıç, bıçak, tüfek, tabanca vb.).

12. Aynı anda birden fazla kişi, toplu 
ve birlikte icrada bulunduğu gibi, 
solo dans niteliğinde de toplu icrada 
bulunabilirler.

13. Dans icracıları, dansları öncelikle 
kendileri için icra ederler, 
beğendirme kaygıları olsa bile, ön 
planda değildir.

14. Dansların icrası sırasında kendileri 
için ve izleyenlerce ahenk yaratılmak 
amacıyla, uyumlu coşku bağırmaları 
yaparlar.

Zeybeklik kültürünü, zeybek dansları ile, 
zeybeklik kurumu ve halk kültürü içinde, 
somut belgeler ışığında değerlendirerek 
sonuçlandırmaya çalıştık.

Dileğimiz, ülkemizde öncelikli olmak 
üzere uluslararası alanda bu kültürden 
yararlanılarak bilimsel ve sanatsal ağırlık 
taşıyan yeni eserler yaratılmasıdır. 
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Armelit’ten Karpatlara 
kostümün izinde

1962’de Akçaabat’ta doğan ve 3 yaşından itibaren İs-
tanbul’u mesken tutan Tahir Bakal, çocukluk yıllarının 
amansız dağını, 1992 yılında başladığı işine 
isim olarak seçmiş. Tahir Bakal’la İstan-
bul Pendik’teki üretim atölyesinde 
konuşurken, Armelit’ten yola 
çıkan kostümcülük hikayesinin, 
Balkanlara ve Avusturya’dan 
başlayıp Slovakya, Polonya, 
Ukrayna, Romanya’ya ve 
Sırbıstan’a kadar uzanan 
Karpatlara yolculuğunu da 
öğrenmiş olduk.

İlk nasıl tanıştınız halk 
oyunlarıyla? 
Geleneksel bir ortamda 
yaşadığımızdan halk oyunla-
rının içinde büyüdük. 1965’te 
İstanbul’a taşındık. 1980 yılında 
ekiplerde çalışmaya başladım. 
Dolayoba Belediyesi halk oyunları eki-
binde yer aldım. 1985 yılında İ.T.Ü Türk Mu-
sikisi Devlet Konservatuarı Halk Oyunları Bölümü’ne 

girdim. 1990’da mezun 
oldum. 1994’ten beri halk 

oyunlarıyla uğraşmı-
yorum. Kendi 

yörem olan 
horona değecek bir 

durum olursa hobi olarak 
oynuyorum. Yarışmalarla bir 
işim yok. Amatör olarak eği-
ticilik yaptım. Halk oyunu 
yarışmalarında, sahne dü-
zenlemeli, orkestrasyonlu 
Trabzon yöresini ilk ben 
yaptım. 1988’de başladım, 
1991 yılında Bakırköy Halk 

Eğitimi çalıştırdım. Türkiye 
birincisi olduk bir daha da 

yapmadım.

Kostüm işini neden seçtiniz? 
Biz mezun olurken halk oyunları 

mezunlarının ne olacağı belli değildi. 
Hala da belli değil. Milli Eğitim’de kadrolu 

halk oyunları öğretmenleri var, ama müzik öğretmen-

Röportaj        Tahir Bakal

Armelit; yaşı 45 ve üzerinde olan Doğu Karadenizlilerin hafızalarına 
kazınmış bir dağ ve geçitin ismi. Dar yolları, bir tekeri uçurumdan 
sarkan araçları, kazalarda verilen canları ve aşıldığında derin 

bir oh çektiren geçidiyle, 1970’lerin sonuna kadar, Trabzon, 
Rize ve Artvin’i batıyla kavuşturan dağın adı Armelit. Artık 

sahil yolu nedeniyle zorlu yolları unutulsa da Armelit adı, halk 
oyunları camiasına kostüm üreterek  varlığını sürdürüyor.

Uğur Yılmaz
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Röportaj           Tahir Bakal

liği yaptırılıyorlar. Bu yanlış bir şey. Ben 
de halk oyunlarını bu anlamda geleceği 
olmadığı için ticari olarak bu Alana yönel-
medim. Bu kadar halk oyuncu varken ben 
de kostüm işine girdim.

Ben halk oyunlarına ekip olarak başla-
dığımdan beri halk oyunlarının kostüm 
hamallığını yapardım. Ben konservatuar 
öncesi endüstri meslek lisesi torna tes-
viye mezunuyum. Torna tesviye demek 
teknik demek, geometri demek. Böyle bir 
iş, altyapı demek. Bizim bu düzeye gel-
memiz altyapıyla oldu. Torna tesviye ve 
ardından konsevatuar. Bu arada çok fazla 
da araştırma yaparım. Araştırma olmazsa 
bir yerden sonra ileri gitmez bu iş. Bu 
işte para var diye işe giriyorlar. Ama ne 
meslek bilgisi, ne de halk kültürü bilgisi 
var. Halk kültürü deyince, coğrafya, din, 

etnisite, psikoloji sosyoloji bileceksin. 

Halk oyunu kostümlerinde ne durumda-
sınız?  
Antika denilecek iki oda dolusu eski 
kıyafet arşivim var. 19 yy. daha çok. 
Cumhuriyet sonrası pek yok. Türkiye’nin 
hemen her yerinden. Sadece yurt içi 
değil. Balkanlarda ve Polonya kostümleri 
üzerine 2 yıl çalışma yaptım. Polonya’ya 
2012’de gittim ilk. Polonya’nın Osmanlı 
egemenliğinde kalmasından dolayı kos-
tümlerde ciddi etkisi var.  Polonya’da bir 
belediye başkanı bana yer bile gösterdi 
fabrika kuralım diye. Biz işin endüstri-
sine gitmeye çalışıyoruz. Halk giysileri 
endüstrisi yok. Hindistan’da şal yapıyor-
lar, Afrika’da bazı hediyelikler yapıyorlar. 
Ama komple giysi endüstrisi yok. İnşallah 
tamamen bir endüstri olsun. Kaybolmaya 

yüz tutan bu kültür varlıkları yaşasın. 
İstihdam sağlasın.

Antika kıyafetlerinizin sayısı nedir? Ser-
giliyor musunuz? 
2 bin parça vardır. Halk oyunları sem-
pozyumunda zaman zaman sergiler 
açıyorum. 

Büyükçekmece Belediyesi’nin dünya 
giysileri müzesi var. Bu üçüncü senedir 
oranın ulusal giysi bölümünde benim 
giysilerim sergileniyor. İki yıl 21 yöre, 
geçen yıl 21 bindallı,  bu yıl da üç etek ve 
kaftanlar koyacağız. Müze açma düşün-
cemiz de var. Ama dinamik bir yer olması 
ve istihdama dönmesi önemli. Giysilerin 
yanı sıra geleneksel bir kafe, geleneksel 
objeler ve müzik albümlerini ve kitapların 
satılacağı bir yer olmalı. Buna benzer 
bir yer Yunanistan’ın güneyinde  var.  
Çok başarılı. Bunu yanında workshoplar 
olmalı.

Toplam kaç parça kostümünüz vardır? 
Kiralama için 45 bin animasyon, 35 bin 
yöresel kostüm var. Satışta da 20 bin 
kostüm var yöresel olarak. 55-60 yörenin 
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kiralık kostümü var. Geleneksel giysi pro-
jem de var. Bir defileyle, dans sunumuyla 
yapılacak. Ama giysinin özelliklerini 
ortaya koyacak. 

Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? 
40 kişiyle çalışıyoruz. Market ve imalat 
bölümlerimiz var. Markette 20, imalatta 
20 kişi gibi. İmalat içinde desen ve plan-
lama bölümü de var. 

20 kişiyle bu üretim zor değil mi? 
Bize bir makineci geldiğinden 2 sene 
sonra randıman alıyoruz. Öyle olunca 
dışarıdaki bir makinecinin  5-10 katı ran-
dıman veriyor. Çünkü ceket de, gömlek 
de, pantolon da dikebiliyor. Aksesuar-
ların çoğu döküm oluyor. Ayakkabı için 
fason atölyemiz var. Bazı işleri evlerde 
kadınlara veriyoruz. Başörtü oyalarını 
dışarı veriyoruz. Bazı başlık montajlarını 
kadınlara yaptırıyoruz.

Başka ülkelere yapılan kostümler nasıl 
satılıyor? 
Genellikle gelip buradan alıyorlar ya da 
buradan giden ekipler götürüyor. İleride 
ihracat da yapmak isteriz.

İş hacminizdeki boyutu nedir başka ülke-
lere satışın? 
Önemli olacak. 50 milyon param olsa 
yine bu işi yaparım. Kütahya’ya bir kıya-
fet yaptım ağır bir işti 3500-4000 lirayı 
buldu. Ama teknik olarak aynı tip kıyafeti 
İspanya’da matadorlar giyiniyor ve 3000 
Euro. Teknik aynı. O nedenle ölmeyecek 
bir iş bu.

Polonya işi olacak mı? 
Her an olabilir. Polonya’da halk kültürü 
yaşatılıyor. Bu anlamda çok tutarlı bir 

ülke. Bizdeki gibi değil. Orada kültür 
merkezleri var. Bizdeki gibi halk oyunları 
kursu, müzik kursu, nakış kursu, boyama 
kursuna gider gibi gitmiyorlar. Kültürle-
rini yaşamaya gidiyorlar. Dolayısıyla o 
ülkelerden gelenlerin yaşları farklı farklı, 
yarışma hedefiyle uğraşmıyorlar, gele-
neklerini yaşıyorlar. Orada geleneksel 
kıyafetleriyle pazar günü kiliseye gidiyor-
lar. Takım kıyafet alamadım orada. Ama 
evlerde yapıyorlar. Geleneksele yakın 
istiyorlar.

Şu an kaç ülkeye yöresel kıyafet satıyor-
sunuz? 
Yunanistan, Sırbistan, Hırvatistan, Ka-
radağ, Romanya, Polonya. Romanya’da 
Tatar Türk kıyafetleri çok istek görüyor. 
Satıyoruz da.

Yoğun olduğunuz dönemler ne zaman? 
Bir de Animasyon kıyafetlere ilgi nasıl? 
Biz 12 ay yoğunuz. Okullar kapanıyor, ya-
rışmalar başlıyor. Tatil yörelerinde Türk 
geceleri için animasyonlar yapılıyor. Ana 
okullarının yıl sonu gösterileri yapılıyor. 
Özel okullardaki artışa paralel olarak, 
onların gösterilerinden dolayı da bir yo-
ğunluk oluyor. Çocuklara doğum günle-
rinde çiçek, böcek, hayvan ve kahraman 
kıyafetleri alan aileler de oluyor. Bunlar 
da animasyon kıyafetlerine ilgiyi artırıyor.

Teşekkür ederiz. 
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Halk Danslarına Gönül Verenler     Yıldırım Belediyesi Erguvan Halk Oyunları Topluluğu

Anadolu’nun renkleri 
Yıldırım’da hayat buluyor

Yıldırım Belediyesi bünyesinde 2007 yılında kurulan ve bugün her yaştan insanı 
geleneksel danslarımızla buluşturan Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, Bursa’da halk 

danslarına gönül vermiş topluluklardan biri. 

Kurulduğundan buyana repertuarını sürekli geliştiren topluluk, 5 farklı yaş kategorisinde 
200 dansçısı ile kültürümüzün önemli unsurlarından biri olan halkoyunlarını genç 

kuşaklara aktarıyor.
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Ergün Saatçi’nin genel sanat yönetmenli-
ğini yaptığı Erguvan Halk Oyunları Toplu-
luğu, 5-6 yaş minikler, 7-9 yaş küçükler, 
10-14 yaş yıldızlar, 15-29 yaş gençler ve 
30 yaş üzeri yetişkinler gruplarıyla çalış-
malarını sürdürüyor.

Fatma Saatçi, Yasemin Potuk, Sercan 
Göktepeliler ile İbrahim Halil Güneş’in 
de genel sanat yardımcılığını üstlendiği 
Erguvan Halk Oyunları Topluluğu’nun bu 
yılki repertuarını; Bursa, Artvin, Kütahya, 
Aydın, Bilecik, Burdur, Samsun, Trabzon, 
Rize, Gaziantep, Erzurum, Kastamonu, 
Adıyaman ve Van yöresel oyunları oluştu-
ruyor.

Kılıç kalkan ekibini de bünyesinde barındı-
ran Erguvan Halk Oyunları Topluluğu, yap-
tığı gösterilerle hem Bursa’nın kültürünü, 
hem de Anadolu’nun dörtbir yanından 
derlenen dansları izleyenlere yansıtıyor. 

Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festival-
lerde boy gösteren Topluluk, geçtiğimiz 
yıl Ağustos ayında Artvin’de katıldığı 
43. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat 
Festivali ile Bosna Hersek’te katıldığı 11. 
Uluslararası Maoça Folklor Festivali, 10. 
Uluslararası Vuçkovtsi Folklor Festivali 
ve 6. Çeliç Uluslararası Folklor Festiva-
li’nde Yıldırım’ı başarı ile temsil etti. Ekip 

önümüzdeki aylarda da yurt içi ve yurt dışı 
festivallerde Yıldırım’ın adını duyurmaya 
hazırlanıyor.

Bu tür kültürel çalışmaların özellikle 
çocukların ve gençlerin özgüven gelişimi-
ne katkı sağlandığını ifade eden Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
“Anadolu coğrafyası medeniyetlerin har-
manlandığı bir kültür beşiği. Yıldırım’daki 
insan yapısı da kadim medeniyetimizden 
bizlere miras kalan kültür mozaiğinin bu-
luşma noktası. Bu zenginliğimiz Erguvan 
Halk Oyunları Topluluğu’nun her yaştan 
üyesi tarafından sahnelenerek hayat 
buluyor. Kültürel değerlere sahip çıkmak 
birinci görevimiz. Geçmişten gelen kültür 
mirasımız yarınları oluşturacak toplum 
yapımızın daha da kuvvetlenmesi için en 
önemli yapı taşımız olacaktır” diyor. 

Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali
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Bursa’da
hamam kültürü

Araştırma    Bursa’da hamam kültürü

Yaşamla suyun 
buluştuğu, özünde 
temizlenmek, yıkanmak 
ve ruhun arınması 
için yapılan kapalı 
odalar, antik çağ Yunan 
dünyasında deniz ve 
nehir kıyılarında özel 
tesis niteliğinde mekânlar 
haline gelmiştir. Bu 
mekânlar daha sonraları 
sivil mimarinin, Türk 
kültürünün en renkli 
öğelerinden biri olan 
hamamların kaynağını 
oluşturmuştur. XI. 
yüzyılda Selçukluların 
Anadolu’ya beraberinde 
getirdikleri mimari ve 
yıkanma kültüründen 
beslenen Türk Hamamı; 
Osmanlı Döneminde sivil 
mimarinin en önemli 
öğesi ve günlük yaşamın 
vazgeçilmezi haline 
gelmiştir.

(*Bursa Olgunlaşma 
Enstitüsü 
araştırmalarından 
derlenmiştir)
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Hamam, Anadolu kültürünün oldukça 
önemli bir parçasıdır. Tarih sahnesine 6 
bin yıl önce Sümerlerle girmiş, ardından 
tarihte adı geçen hemen her medeniyetin 
kültürel bir parçası olmuştur. Türkle-
rin İslamiyeti kabul etmeleri ve İslam 
dininin temizliğe verdiği önemle birlikte, 
kültürümüzde önemli bir yer edinmiştir. 
Türk hamamı geleneği, XV. yüzyılın ikinci 
yarısında Anadolu’nun dört bir yanında 
inşa edilen hamamlar ile başlamıştır. Bu 
devirde insanlar,  birçok nedenle (nefse, 
gelin, güvey, adak, kırk, sünnet hamamı, 
hamamda kız beğenme) hamama gider-
lerdi. Hamamlar, Osmanlı toplumunda, 
zevk ve eğlencenin her çeşidinin yaşandı-
ğı mekânlar olmuştur. Erkek ve kadın ha-
mamının ayrı olmadığı “tek hamamlarda”, 
çoğunlukla gündüzler kadınlara ayrılırken, 
erkekler ise sabah erken saatlerde ya da 
gece yıkanırdı.

Bugün, ülkemizin bazı bölgelerin-
de tarihe tanıklık etmiş ve halen 
çalışır durumda olan hamamla-
rımız vardır. İstanbul, Bursa, Af-
yon, Kayseri, Mardin gibi birçok 
şehrimizde tarihi hamamlara ve 
hamam müdavimlerine rastlamak 
mümkündür. Türk kültürünün 
önemli bir parçası olan hamam 
sefasını yaşamak isteyenler için, 
özellikle İstanbul’da, Osman-
lı mimarisinin izlerini taşıyan 
hamamlar, yerli ve yabancı 
turistlerin rağbet ettiği mekânlar 
arasındadır. Tarihi hamamlarımızın yanı 
sıra, günümüzün modern Türk hamamları 
da bu kültürümüzün yaşamasına olanak 
tanımaktadır. Bunun yanı sıra birçok lüks 
otel, bünyesinde işlettiği küçük Türk 
hamamlarıyla bu kültürü konuklarına 
tanıtmaktadır.

Hamamın insan sağlığına yararı çoktur. 
Uzun süre kalmamak kaydıyla, sıcak su 
ve sabunla yapılacak temizlik için en uy-
gun yer olan hamamda, terleyen vücudun, 
lif ya da keseyle ovularak yıkanması, kan 

dolaşımını hızlandır-
dığı için rahatlık hissi 
verir.

Bursa, yüzyıllar-
ca hamamları 
ve kaplıcaları ile 
meşhur olmuş, dünyanın 
dört bir yanında şifalı sularının ününü 
duyup gelen insanlara ev sahipliği yap-
mıştır. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yeri ve 
yüzyıl boyunca başkenti olan Bursa, aynı 
zamanda Osmanlı hamam geleneğinin 
ilk oluşumlarının yaşandığı ve bir bakı-
ma şekillendiği kenttir. Evliya Çelebi’ye 
“Velhasıl Bursa, sudan ibarettir.” dedirten 
bu su zengini kentte Osmanlı hamam 
geleneğinin en gözde olduğu dönemlerde 
birbirinden güzel hamam ve kaplıcalar 
inşa edilmiştir. Bursa’da 14. yüzyıldan, 
16. yüzyıla kadar yapılmış olan ve sayıları 
50’den fazla olan bu yapılar kentin her 

yanına yayılmıştır. Bursa’da hamam kültü-
rünün çok gelişmiş olmasından dolayı 
halkın sürdürdüğü gelenek ve görenek-
lerin de bu kültüre dayandırılarak devam 
ettiği görülür. 

Tarih boyunca hamamlar işlemeli duvar-
ları ve kubbeli yapısıyla sadece temiz-
lenilen bir yer değil, toplumsal hayatın 
vazgeçilmez bir parçası, tellağı, natırı, 
külhanbeyi ile yaşayan ve kuşaklar boyu 
aktarılan bir kültürün simgesi olmuştur. 
Dahası insanlar arası iletişimin sağlandığı 

sosyal mekânlar olmuştur. Geçmişte 
İslami kurallar nedeniyle sokağa çıkması 
kısıtlanan kadınlar için hamamlar, tam 
bir özgürlük yeriydi. Erkeklerin eşlerine 

haftada en az bir defa hamama 
gitmeleri için para vermeleri 
gerekirdi. Kadına hamam parası 
verilmemesi boşanma nedeni 
sayılırdı. Hamama sabah gidilir, 
akşam dönülürdü. Varlıklı ha-
nımlar, yanına hizmetçilerini alır. 
İşlemeli havluları ince gömlekle-
ri, sedef kakmalı nalınları, gümüş 
tasları ve fildişi tarakları ile ha-
mamda adeta gösteri yaparlardı. 
Burada tatlılar, tuzlular yenir, 
şerbetler içilir, sazlar çalınır, 
oyunlar oynanırdı. 

Hamamların ve şifalı suların insan 
sağlığına iyi geldiği tecrübelerle sabittir. 
Bu nedenle Bursa’da çeşitli vesilelerle 
hamam törenleri yapılır. “Gelin hamamı”, 
bebek için yapılan “kırk hamamı”, “damat 
hamamı”, “adak hamamı” gibi. Çocuğu 
olmayan kadınlar, hamamın en sıcak ye-
rindeki kurnalara ve havuzlara otururlar. 
Bu 15-20 gün sürer. Bu süre içerisinde 
adak adarlar. Adak olunca, hamamı bir 
günlüğüne tutar ve tüm halka açarlar. 
Adak hamamında yıkanmak sevap sayılır. 
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Adağı olan kişi gelenlere çeşitli ikramlar-
da bulunur. Kırk hamamında bebek özel 
bir törenle kırklanır. Bu törene tüm akraba 
ve aileye yakın kişiler çağırılır. Damat 
hamamı,  akraba ve erkek arkadaşlar 
arasında olur. Topluca yıkanılır. Erkek 
hamamında eğlence yoktur.

Toplumda yerleşmiş geleneklerden biri de 
gelin hamamıdır. Bursa’da düğün törenle-
rinin başlangıcını kına gecesinden birkaç 
gün önce (genellikle perşembe günü)  
yapılan “gelin hamamı” oluşturur. Eş dost, 
gelinin arkadaşları evlere sabun gönde-
rilerek davet edilir. Gelin ve misafirler 
sohbet eder, şarkılar söylerler, ikramlar 
yenilir içilir. Gelin hamamı yaygın olarak 
gelin kıza yapıldığı gibi damat adayına da 
yapılmaktadır. Ancak gelin hamamında 
eğlence olduğu halde damat hamamın-
da eğlence olmaz. Gelin hamamı, kız 
tarafının tertiplediği bir törendir. Gelin 
hamamına gelinin arkadaşları ve kız tarafı 
gider. Damat tarafından yalnızca elti ya da 
görümce gider. Gelin hamamının parasını 
damat tarafı öder. 

Kız tarafı hamama giderken davetlilere 
sunulmak üzere ikram hazırlığı yapar. 
Misafirlere olmazsa olmaz cevizli lokum, 
zeytinyağlı dolma, çay, gazoz ikram edilir. 
Bunun yanı sıra kız tarafı gelin için “ha-
mam bohçası” hazırlar. Hamam bohçası-

nın içinde, hamam tası, sabun, süslemeli 
nalın, gelin peştamalı (ipek peştamalı), 
hamam beyazı (pul oyalı tülbent), kese, 
2 adet küçük bohça (temiz kirli çamaşır 
için), hamam yaygısı, keyfiye (sadece 
geline takılır), hamam havlusu (3 parça 
başa, gövde ve bacaklar), tel sırma işli 
havlular bulunur. Gelin kız hamama gider-
ken günlük bir giysi giyer. Hamamda ipek 
peştamal giyen gelin, boynuna keyfiye 
bağlar, ayağına sedefli nalın giyer. Gelini 
arkadaşları yıkar, diğer misafirlerde birer 
tas su dökerek el değer. Gelinin saçının 
taranması ve tüm misafirlerin yıkanma-
sı ile eğlenceye geçilir. Eğlence, def ve 
dümbelek kullanırken günümüz koşul-
larında farklı müzik aletleri de kullanılır. 
Eğlencenin yapıldığı kısımda isteğe göre 
gazoz, çay, cevizli lokum ve kız evinin 
hazırladığı diğer ikramlar sunulur. Gelin 
hamamı geleneğinde kullanılan fonksiyo-
nel kullanım eşyaları çeşitli el sanatları 
ürünlerinden oluşmaktadır.

Hamam Bohçası: Pamuklu veya ipekli 
kumaşlardan hazırlanan hamam bohça-
ları gelin hamamında kullanılacak olan; 
peştamal, havlu, keyfiye, hamam tası, 
sabun, kese, takunya gibi hamam eşyala-
rının bohçalama paketleme ve taşınması 
işlemlerinde kullanılır. Geçmişte ipekli 
kumaşlardan ve işlemeli olarak hazırlanan 
hamam bohçaları günümüzde ekonomik 
şartlar ve isteğe göre pamuklu kumaşlar-
dan sade olarak da yapılabilmektedir.

Peştamal: Hamam peştamalları ipekli 
ve pamuklu olmak üzere iki çeşit ham-
maddeden hazırlanmaktadır. Bazen gelin 
ve misafirlerin tamamı ipek peştamal 
kullanırken ekonomik koşullar nedeniyle 
sadece gelin ipek, diğerleri pamuk peşta-
mal kullanmaktadır. Bu nedenle ipek peş-
tamallar, gelin peştamalı olarak da bilinir. 
Renkli ve çizgili olarak dokunabildiği gibi 
ipeğin doğal renginde floş iplikle çizgili 
olarak dokunan peştamallar da bulunmak-
tadır. Peştamallar, kullanım özelliğine göre 
iki tip olarak bilinir. Seyrek dokunuşlu pa-
muklu peştamallara “girme” denir. Hamam 
da yıkanma esnasında örtünme amaçlı 
kullanılır. Hamam sonrasında kullanma 
amaçlı kullanılan sık dokunuşlu ikinci tip 
peştamala “çıkma” adı verilir.

Keyfiye: Gelin kızın hamama girerken 
ve çıkarken omuzlarını örtme amaçlı 
kullandığı kare formlu çizgili dokumadır. 
Geçmişte ipekten yapılırken günümüzde 
sentetik hammaddelerden dokunmaktadır. 
Hamamda gelinin diğer kızlardan ayrılma-
sını sağlar.

Havlu: Yıkanma sonrasında kullanılan 
havlı yüzeyli dokuma parçasıdır. Geçmiş-
te ipek hammaddeli dokunan havlular, 
günümüzde pamuk hammaddesinden 
dokunmaktadır. Uç kısımlarındaki havsız 
bölümlere simli ve renkli ipliklerle çeşitli 
nakış teknikleri yapılmaktadır.

Tarak: Saç karışıklığını gidermeye yara-
yan dişli araçtır. Gelin hamamında kulla-
nılan eski örnekleri fildişi ve kemik gibi 
değerli hammaddelerden hazırlanmıştır. 

Hamam Tası: Gümüş, bakır, pirinç gibi 
hammaddelerden, dövme tekniğinde yapı-
lan yuvarlak biçimli su dökme aracıdır. İç 
ve dış kısımları süslemeli ve sade olanları 
mevcuttur. Hamam tası, göbekli ve göbek-
siz olmak üzere iki türde yapılmaktadır. 
Kabartma ve kazıma tekniği ile süslenen 
hamam taslarında bitkisel, geometrik, 
figürlü bezemelere (kuş, balık) rastlan-
maktadır.

Araştırma    Bursa’da hamam kültürü
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Nalın-Takunya: Ağaç hammaddeden 
yapılmış, ıslak zemin üzerinde yürümek 
için kullanılan terliktir. Gelin hamamında 
kullanılan nalınlar oldukça bezemelidir. 
Sedef kakma, telkari, işlemeli kadife ku-
maş kaplama gibi tekniklerle hazırlanmış 
çeşitleri mevcuttur.

İpek Kese: Yıkanırken kir çıkartmak için 
kullanılan, vücudu ovmaya yarayan cep 
biçiminde kesedir. İpekli ve pamuklu ham-
maddeden hazırlanan keselerin ölçüleri el 
girecek büyüklüktedir.

Hamam Yaygısı: Hamamın soyunmalık 
bölümünde oturulacak olan yere serile-
cek örtüdür. Genellikle pamuklu kumaş-
tan yapılır, bitkisel bezemeleri bulunur.

Hamam Beyazı: Hamamdan çıktıktan 
sonra saçların suyunu çekmesi için başa 
bağlanan tülbenttir. Kenarlarında metal 
pul ile örülmüş firkete oyası bulunur.

Kildanlık (kirdanlık, sabunluk): 
Pirinç ya da bakırdan yapılmış kapaklı 
kutudur. Hamamda kullanılacak lif, kese, 
sabun gibi eşyaları içinde saklar. Alt kıs-
mının süzgeç gibi delikli olması kutunun 
içinden suyun süzülmesini sağlar.

Tarihte çok önemli bir fonksiyonu olan 
hamam geleneği günümüzde evlerde 
yıkanma birimlerinin gelişmesi sebebi ile 
eski önemini kaybetmiştir. Son yıllarda 
sadece farklı bir sosyal ortam yaratmak 
ve rahatlamak amaçlı kullanılan hamam-
lar, kültürümüzdeki geleneksel anlamını 
yitirmiştir. Günümüzde hamam gelene-
ğinin devam ettiği birkaç ilden biri de 
Bursa’dır. Toplum yaşantısının en önemli 
olaylarından biri olan evlenme geleneği 
içinde yer alan “gelin hamamı” günümüz 
Bursa’sında küçük değişiklerle de olsa 
düğün seremonisi içinde önemini koru-
maktadır. 

Bursa hamamlarının 
genel özellikleri 
Bursa hamamlarının, sıcaklık plan şema-

larına bakıldığında, küçük hamamlarda 
“ortası kubbeli, enine sıcaklıklı, çifte 
halvetli” tipin yaygın olarak kullanıldığı, 
büyük tip hamamlarda ise, Orhangazi 
Hamamı’nda olduğu gibi “haçvari dört 
eyvanlı, köşe hücreli” tipin uygulandığı 
görülür. Şehir merkezindeki hamam 
yapıların büyük bir bölümü dikdörtgen 
planlı olup, eğime paralel yerleştirilmiş 
ve giriş mekânı olan soyunmalık, kuzey 
yönünde olacak şekilde konumlandırılmış-
tır. Soyunmalık bölümlerinde, erken devir 
Osmanlı mimarisinin tipik duvar örgü tek-
niği olan almaşık (taş+tuğla) düzen kulla-
nılmıştır. Diğer bölümler ise moloz taştan 
inşa edilmiştir ve genellikle sıvalıdır. 
Büyük hamamların soyunmalık bölümü 
kubbeyle örtülürken, küçük hamamlarda 
ahşap çatı ile örtülen örnekler bulun-
maktadır. Bursa’da hamamlar özellikle 
iyi gelir getirmesi nedeniyle külliyelerin 
ayrılmaz parçasıdır. Bursa fethedildik-
ten sonra, padişahlar tarafından pek çok 
külliye inşa edilmiştir. Bunların ilki Orhan 
Gazi’nin Bizans Kalesi’nin güneydoğusu-
na yaptırdığı “Orhan Külliyesi”dir. Külliye; 
içerisinde cami, medrese, imaret, han ve 
hamam yapılarından oluşmaktadır. Günü-
müze kadar gelen yapılarıyla şehrin mer-
kezini oluşturmaktadır. Bundan başka, I. 
Bayezid (Yıldırım)’ın bugün Yıldırım ilçesi 
olarak geçen, Bursa’nın doğusundaki bir 
tepe üzerine kurduğu Yıldırım Külliyesi, 
cami, medrese, sübyan mektebi, şifahane, 
imaret ve hamam yapılarından oluşmak-
tadır.  I. Mehmed (Çelebi)’in Yeşil Külli-
yesi, Yıldırım Külliyesi ile Orhan Külliyesi 
arasında, cami, medrese, imaret ve türbe 

yapılarından oluşan bir kompleks olup, 
Yeşil Hamamı medreseye gelir getirmesi 
için yapılmıştır. 

II. Murad tarafından yaptırılan Muradi-
ye Külliyesi ise şehrin kuzey batısında 
yaptırılmıştır. Külliye, cami, medrese 
ve hamam yapılarından oluşmaktadır. 
Muradiye Hamamı bu kompleksin batısına 
yapılmıştır. Daha sonraları şehrin kuzey 
doğusuna Emir Sultan adına yaptırılan 
külliye, cami, medrese, türbe ve hamam 
yapılarından oluşmaktadır.

Orhan Külliyesi, etrafında gelişen ticaret 
bölgesi, daha sonraki devirlerde inşa edi-
len han, kapalı çarşı ve bedesten yapıları 
ile desteklenmiştir. Hamam yapıları da bu 
gelişmeden payını almış, hayır amacıy-
la yapılan cami, medrese, imaret gibi 
yapılara gelir sağlamak için çok sayıda 
yapılmıştır. Eynebey Hamamı, Şengül 
Hamamı, Reyhan Hamamı, Da-
vutpaşa Hamamı ve Çakırağa 
Hamamı bu amaç doğrultu-
sunda yapılmıştır.

Birbirinden uzak olarak 
konumlanmış külliye-
lerin arası zamanla 
konutlarla dolarak, 
mahalleler oluş-
muştur. Hamamlar 
kimi zaman halkın 
ücretsiz yıkanması için 
hayır amacıyla, kimi 
zaman da hayır yapısına 
gelir getirmesi amacıyla 
bu bölgelerde de çok sayıda 
yapılmıştır. Bunlardan bazıla-
rı; Başçı İbrahim Hamamı, 
Umurbey Hamamı, Nasuh 
Paşa Hamamı, İncirli 
Hamamı, Muallimzade 
Hamamı’dır.
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Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı ve 
şelalesiyle ünlü bir yeşil cennet olan 
Saitabat Köyü, son yıllarda şelalesinden 
çok kadınlarının başarısıyla adından söz 
ettiriyor. Çünkü onların hikayesi sadece 
bir insanın bile dünyayı değiştirebileceği-
ni gösteren gerçek bir başarı hikayesi. 

Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Der-
neği’nin doğuşu, kurucu başkan Sermin 
Cakalıoğlu’nun 2001 yılında Cumalıkı-
zık’a yaptığı bir ziyaretle başlıyor. Orada 
kadınların evde yaptıkları gözleme, erişte, 
tarhana gibi ürünleri evlerinin önünde 
sattığını gören Cakalıoğlu, bu fikri çok 
beğense de herkesin bireysel ticaret 
yapmasındansa imece kültürünün hayata 
geçirilmesini hedefleyerek kendi köyünde 
bir kadın derneği kurmaya karar veriyor. 

Dayanışma kültürünü hayata geçirerek 
sadece kendisine değil, bu işe emek ve-
ren herkese adaletli bir şekilde karşılığını 

verecek bir sistem kuran Cakalıoğlu, 
zamanla herkesin güvenini, inancını, 
desteğini ve takdirini kazanıyor. 

Başlangıçta kimse inanmasa da hayalle-
rine dört elle sarılan Cakalıoğlu, 
kadınlara birlikteyken ne 
kadar güçlü olduklarını, 
dayanışma içinde omuz 
omuza vererek hayatı 
nasıl değiştirebilecekle-
rini öğretiyor. Saitabat 
köyünün kaderi de böy-
le değişmeye başlıyor. 

Yoktan varedilen derneğin 
çatısı altında bugün devasa 
bir ekonomik çark dönüyor. 
113 kadının para kazandığı büyük bir 
işletmeye dönüşen derneğin binası adeta 
karınca yuvası gibi müşterilerle dolup 
taşıyor. Eğitimsiz oldukları için kendine 
güvenmeyen köy kadınlarına her durum-

da iyi şeyler yapabileceklerini ve elele 
vererek dünyayı değiştirebileceklerini 
gösteren Cakalıoğlu, kuruluş sürecinde 
yaşadıklarını şöyle anlatıyor;  

“2002 yılında köyümüzde kendi 
kültürümüzü yaşatacağımız 

bir dernek kurmaya karar 
verdik, eşim de bana 
destek verdi, köydeki 
ailelere konuyu açtım 
destek istedim ve 9 
kişiyle derneği kurduk. 
Ben ilkokul mezunuyum 

hep araştırarak her adım-
da yeni şeyler öğrenerek 

bugünlere geldik. Önce 
derneklerden tüzükler aldım 

örnek olsun diye ve kendi tüzüğümüzü 
hazırladık. Derneğimizi kurmak için bir 
adres gerekiyordu, köyümüzün muhta-
rına köyün girişinde şelalenin yanındaki 

Kadın Dernekleri        Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği 

Kaderi değiştiren kadınlar
Öğrenilmiş çaresizlik yıkıcı ve çok engelleyici bir duygu durumu. Boyumuzu aştığını sandığımız 
durumlar karşısında çoğu zaman “tek başıma dünyayı değiştiremem ki” diyerek vazgeçer, köşemize 
çekiliriz. Oysa dünyayı değiştirenler, vazgeçmeyenler ve hayallerine inananlardır. 

Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’ni kuran ve kadınlara öncülük eden Sermin Cakalıoğlu, 
bir insanın bile dünyayı değiştirebileceğini kanıtlamış bir kadın. Hayallerine inanan ve yaşadığı köyün 
kaderini değiştiren bir sosyal dönüşüme de neden olan Cakalıoğlu, tüm köy kadınlarına “birlikteyken 
ne kadar güçlü olduklarını” göstermiş.
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boş araziyi derneğimize vermesi için rica 
ettim, niyetimizi anlattım, muhtarımız da 
destek verdi, muhtar azalarından karşı 
çıkanlar oldu ama biz ısrarcı olunca belki 
de “nasılsa pes ederler” diye düşünüp 
razı oldular. Ben hedeflerimi büyük 
tutarım olacaksa en iyisi olmalı derim, 
Nisan ayıydı biz tüzüğü teslim ettik onay 
bekliyoruz, o arada  benim kadınlara bu 
işi anlatmam gerekiyordu ve önümüzde 
6 mayıs vardı. Hem Hıdrellezi kutla-
mak, hem derneğimizin kuruluşunu ilan 
edip derneğimizi tanıtmak ve kadınlara 
amaçlarımızı anlatmak için köyümüzde 
bir şenlik düzenledik. Bir çuval un-yağ 
aldık pişi yaptık, herkes bişeyler yaptı, 
kekler, börekler yapıldı. O gün kadınlara 
niyetimizi, ne yapacağımızı anlattım, on-
lara dernek işi gönül işidir önce gönüllü 
çalışacaksınız ama gün gelecek hepiniz 
bu işten para kazanacaksınız dedim, 

onlar da tamam dediler, üye kaydetmeye 
başladık o arada tüzüğümüz onaylandı. 
Önce bağış toplayalım dedik ama gördük 
ki bağış ile bu iş yürümeyecek kendi 
ayaklarımızın üzerinde durmanın bir 
yolunu bulmamız gerekiyordu, biz kendi 
ürettiklerimizle para kazanacağız dedim 
ve kendi kredi kartımla önce bir ton 
domates aldım hep birlikte salça yaptık. 
Ben bu harcamaya bir çeşit zekat vermek 
gibi hayır işi olarak baktım. Biz ihtiyaç 
sahibi insanlara, öksüz çocuklara, evle-
neceklere yardım edeceğiz, maddi-ma-
nevi destek vereceğiz diyerek yola çıktık. 
Biz o salçayla işe başladık, sonraki yıl 
2 ton domates ve biberden salça yaptık 
bu miktar her yıl artarak devam etti artık 
her yıl 25 ton domates alıp salça yapı-
yoruz. Bununla yetinmedik köyümüzde 
yetişen çilek ve ahududu meyvelerinden 
reçel, tarhana, erişte, kuskus, ev mantısı, 

makarna, cevizli lokum ve köyümüzün 
yöresel yemeği siloru yapıp sattık ve 
derneğimize gelir sağladık.

Bugün şelalesi ve doğal güzellikleri 
nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin 
özellikle de Arap turistlerin uğrak yeri 
Saitabat’a gidip kadınların işlettiği dernek 
binasını aradığınızda 3-4 katlı devasa bir 
işletme ile karşılaşıyorsunuz. Binanın içi 
de, dışarıdaki kamelya tarzı düzenlenmiş 
oturma yerleri de otantik bir tarzda deko-
re edilmiş. Oturma yerleri sedir şeklinde 
yapılan mekanda; Anadolu motifleriyle 
bezenmiş halılar, kilimler ve kanavi-
çe işlenmiş perdeler, dantel yastıklar, 
kanaviçe işlemeli örtüler, gaz lambasını 
andıran avizeler, ahşap işlemeli tavan ve 
gömme dolaplar, ahşap sehpalar, bakır 
aksesuarlar, duvarlarda gümüş aynalar 
gibi detaylarla dolu oldukça otantik bir 
ortam karşılıyor sizi.

Dekorasyondan, giysilere, yiyeceklerden, sunuş biçimine kadar her alanda kendi geleneksel kültürünü yaşatma felsefesini hayata geçiren Saitabat 
kadınları, mekandaki dantel yastıkları bile kendileri örmüş, kanaviçe perdeleri-örtüleri kendileri işlemişler. Ziyaretçilerine çok keyifli bir nostalji yaşatan 
mekan bugüne kadar siyaset ve sanat dünyasından pek çok ünlüyü ağırlamış. Bizim ziyaretimiz sırasında Bursalı sanatçı Aydan Şener de bu güzel 
mekanın ününü duyarak gelenler arasındaydı.
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Çalışan kadınların hepsi, bir zamanlar bu 
köyü kuran atalarının, ninelerinin giysi-
lerini bugüne taşıyarak; etekleri işlenmiş 
siyah kıyafetler ile işli örtülerden oluşan 
tek tip kıyafetler giyiniyor. Mekanın de-
korasyonu ve çalışanların kıyafetleri gibi, 
yemeklerin sunumu da geleneksel kültü-
rel yapıyı yansıtmak için özenle plan-
lanmış. Yemekler bakır sinilerle servis 
ediliyor, tava olarak bakır sahanlar, çorba 
kasesi olarak bakır taslar, bardak olarak 
da bakır maşrapalar kullanılıyor. Tamamı 
kadınların yaptığı organik köy ürün-
lerinin sunulduğu kahvaltıda; tarhana 
çorbası, kuymak, gözleme, bal, kaymak, 
zeytin-peynir çeşitleri, tereyağı, reçel 
çeşitleri, cevizli lokum, omlet, domates, 
salatalık, kahvaltılık salça gibi yiyecekler 
servis ediliyor.

Bugün herkesin imrenerek baktığı böyle 
bir mekanı kurmak elbette kolay olmamış. 
Gerektiğinde gönüllü çalışan köy kadın-
larının özverisiyle kazandıkları parayı 
binaya yatırdıklarını ve mekanı her yıl 
biraz daha büyüttüklerini anlatan Caka-

lıoğlu, binanın ilk yapılışı sürecini şöyle 
anlatıyor; 

“Bir dernek merkezi yapmamız gereki-
yordu, özel idareye gittim yardım istedim, 
kepçe istedim, mesai saati dışında ve 
masrafları siz karşılarsanız olur dediler 
öyle aldık kepçeyi. Ben durdum kepçe-
nin başında ve tarif ederek iş yaptırdım, 
elimizde hiçbir plan proje ve teknik 
destek olmadan araziyi düzelttirdik, 
kamyonlar dolusu hafriyat çıktı, o sırada 
köyün gençleri dalga geçtiler benimle, 
“abla sen ne yaptığını sanıyorsun bu işin 
altından kalkamazsın kime yaranacaksın 
nedir çıkarın gibilerinden” dalga geçtiler. 
Bende onlara dedim ki “biz Allah rızası 
için iyi bir iş yapmaya çalışıyoruz, bir 
gün gelecek anlayacaksınız”. İnsanlar 
“bu kadının paraya da ihtiyacı yok niye 
uğraşıyor bu işlerle” diye düşündüler. 
Herkes o kadar bireyselleşmiş ki birlikte 
hareket etmenin anlamını unutmuşlar, 
herkes sadece kendini düşünür olmuş. 
Çok zorluk çektik, binamızı yapmak için 
ağaç lazımdı. Orman İşletmesi’ne gidip 

istedik, ihaleye girin dediler. Keles’e gidip 
depolarda ağaç seçtik, teminat yatırdık ve 
onca işadamının arasında 2 köylü kadın 
olarak ihaleye girip, öyle ağaçlarımızı 
aldık. İlk olarak derneğimizin ürünlerini 
satabilmek için derneğimizin arazisine 
sadece yaz sezonunda hizmet verebilen 
stantlar ve gözleme evi yaptırarak baş-
ladık. Ardından 2007 yılında buralardan 
elde ettiğimiz gelirlerle derneğimizin lo-
kalini ve 150 kişiye hizmet veren işletme-
mizi açtık. Derneğimizin kurulduğu ilk 5 
yıl üyelerimiz gönüllü olarak çalıştı ve ka-
zanılan tüm gelir derneğimizin tesislerini 
yapmak için kullanıldı. Lokalimizi açtıktan 
sonra köyümüzde ihtiyaç sahibi olan 
kadınlar burada kendi yaptıkları ürünleri 
satarak gelir sağlamaya başladılar. Bunu 
gören köyümüzün erkeklerinden eşlerini 
yollamayanlar baktılar ki yapmış oldu-
ğumuz çalışmalar doğru yönde ilerliyor, 
herkes yavaş yavaş bize katılmaya baş-
ladı. Bir süre sonra mekan yetmemeye 
başladı tüm üyelerimizin onayını alarak 
tekrar gönüllü çalışmaya ve mekanı 

Sermin 
Cakalıoğlu 1957 
doğumlu, ilkokul 
mezunu ve 4 
çocuk annesi bir 
kadın. İlkokuldan 
sonra Necatibey 
Akşam 
Sanat Okulu 
Dikiş Nakış 
bölümünden 
mezun olan ve 
yıllarca köyde 
karşılık almadan 
dikiş diken 
Cakalıoğlu, 
derneğin 
kuruluşu 
sürecinde de 
gerektiğinde 
cebinden para 
harcayarak 
bir çeşit zekat 
vermek gibi 
gördüğü 
yatırımlar-
harcamalar 
yapmış.
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büyütmeye karar verdik. Binanın üst 
katını yapmaya başladık o arada Avrupa 
Birliğine proje hazırladık, biraz da ona 
güvendik ama projemiz kabul edilmedi. 
Bizde başlamış bulunduğumuz inşaatı 
tamamlayabilmek için eşimin kefilliğiyle, 
bir ev, bir dükkânımızı ipotek ederek kre-
di aldık. Derneğimize yapmış olduğumuz 
yatırımlar yaklaşık 2 milyonu bulmuştur. 
Bu yatırımların yüzde 80’i de kadınların 
özverili çalışmalarıyla olmuştur.”

Şu anda 113 üyesi olan derneğin; işletme 
müdürü, aşçı, bekçi ve şoförden oluşan 
4 sigortalı çalışanı var. 60 kadın günde 
50 lira yövmiye karşılığında dönüşümlü 
olarak servis ve mutfak işinde çalışıyor. 
Bunun dışında bir de üretim işinde çalı-
şan kadın grupları var. Onlar da derneğin 
aldığı malzemelerle salça, tarhana, erişte, 
silor vb. üretim işinde çalışıyorlar. Sonuç 
olarak dernek üyelerinin tamamı bu işten 
para kazanmaya başlamış durumda. 
Kadınlar sadece kendileri kazanmakla 
kalmayıp köylerinde çeşitli sosyal-yar-
dımlaşma faaliyetleri de başlatmışlar. 

Ramazanda ihtiyacı olana erzak, evlenen 
çiftlere eşya, sünnet yapan ailelere maddi 
yardım gibi çalışmalar yapan kadınlar çok 
sayıda öğrenciye burs da veriyorlar ama 
bir şartla. Burs alan öğrenciler haftason-
ları gelip bu işletmede çalışıyor servis 
işlerine yardım ediyorlar, böylelikle ayda 
yaklaşık 500 lira para kazanarak bursla-
rını çıkarmış oluyorlar. Köydeki gençlerin 
yardımıyla ürettikleri ürünleri web sitele-
ri aracılığıyla internetten satan Saitabat 
kadınları, bu arada kendilerini geliştirmek 
için de çaba harcıyorlar. Diksiyon eğitimi 
alan, ardından da köye gelen turistlerle 
diyalog kurmakta güçlük çektikleri için 
6 ay süreyle pratik İngilizce kursu alan 
kadınlar, İngilizce tiyatro oyunu bile 
sergilemişler. Dernek üyelerini ödül-
lendirmek için çeşitli kültür gezileri de 
organize ettiklerini belirten Cakalıoğlu, 
bu dernek çatısı altında yaptıkları işlerin 
kadınlara çok farklı alanlarda sosyal 
faydalar sağladığını, örneğin yabancılarla 
hiç konuşamayan kadınların bile ciddi 
iletişim becerisi kazandıklarını söylüyor.

Bunca çaba elbette karşılıksız kalmamış 
ve Türkiye’nin ilk köy kadın derneğini 
kuran Saitabat Kadınları pek çok ödül de 
almış. 2010 yılında BUİKAD tarafından 
Yılın Kadın İstihdamına En Değer Veren 
Sivil Toplum kuruluşu seçilen Saitabat 
Köyü Kadınları Dayanışma Derneği, ba-
şarılı çalışmalarıyla diğer köy kadınlarına 
da örnek olmuş. Talep gelen her yerde 
seminerler verip kendi başarı öykülerini 
anlatarak yol göstermiş ve diğer köylerde 
de kadın derneklerinin kurulmasına des-
tek olmuşlar. Kısacası bugün Bursa’da 
40’a yakın köyde kadınlar örgütlenip 
dernek çatısı altında buluşmuşsa, bunda 
Saitabat kadınlarının da önemli rolü var.

Kırsaldaki kadınları topluma kazandır-
mak konusunda başarılı bir örnek olarak 
Hollanda Sosyal İşler Bakanlığı’nın bile 
dikkatini çeken Saitabat kadınları, Hollan-
da’dan gelen bir ekibin çektiği belgesele 
de konu olmuşlar. 

Saitabat köyünde kadın dayanışmasıyla 
başlayan sürecin en önemli yanı yarattığı 
sosyal sonuçlar olmuş elbette. Artık Sai-

Haftada 2 gün üretim yapan kadınlar bu iş için ayrılan mekanlarda toplanarak salça, silor, reçel, makarna, erişte, ev mantısı, tarhana, cevizli lokum, 
kuskus yapıyorlar. Köyün dışında Bursa’da Gökdere’de de üretim yeri bulunan kadınlar http://www.saitabatkkdd.org/ adresinden ürünlerini internet 
üzerinden de satışa sunuyorlar. 
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tabat’da tersine göç başladığını söyleyen 
Sermin Cakalıoğlu, kadın dayanışmasının 
yarattığı dönüşümü şöyle anlatıyor;

“1893 yılında Artvin bölgesinden göç 
eden dedelerimizin dedeleri 4 hane 
olarak gelmişler ve doğasıyla Artvin’e 
benzediği için burayı seçerek köyü 
kurmuşlar. Kestane ve çilek geçim kay-
nakları imiş ama kestaneler kurumaya 
başlayınca köyün gençleri de şehre göç 
etmeye başlamışlar. Oysa bugün Saita-
bat’ta kadınların 14 yıldır süren çabasının 
sonunda köyümüz tanındı, çok turist 
almaya başladı ve istihdam arttı. Eski-
den yazlık gibi kullanılıyordu köy, yani 

çoğunluk Bursa merkezde oturur sadece 
yazı burada geçirirdi. Ben bile Bursa’da 
oturuyordum şimdi artık asıl evim burası 
oldu sürekli burada kalıyorum. Benim 
gibi Bursa merkezden köye taşınan çok 
aile oldu. Benim çocukluğumda burası 40 
haneli bir köydü şimdi 400 hane. Bunla-
rın bir kısmı yazlıkçı ama köyün cazibesi 
arttıkça tersine göç de artıyor.”

“Başladığınız noktadan vardığınız nok-
taya bakınca bu kadar başarılı olmayı 
hayal ediyor muydunuz” diye soruyorum 
Cakalıoğlu’na, şöyle yanıtlıyor; “Benim 
hayallerim büyüktür ama bu kadarını 
ben bile hayal etmemiştim. Derneğimizin 
amacı köyümüzdeki kadınlara özgüven 
kazandırmak, aile bütçesine katkıda bu-
lunmak, yardıma muhtaç insanlara yardım 
etmek, kendi kültürümüze sahip çıkmak 
ve en önemlisi de imece, yani dayanışma 
kültürünü yaratmaktı. Biz; birlikte olunca 
ne kadar güçlü olabileceğimizi gördük 
ki bence en önemlisi budur. Bizim gibi 
ilkokul mezunu olup da, benim eğitimim 
yeterli değil diye düşünüp, kabuğuna 

sığınan birçok kadına örnek olup onları 
kabuğundan çıkarıp, yapabileceklerine 
inandırmak bizim başarımız.”

Saitabat kadınlarını arkasına alarak zoru 
başaran Sermin Cakalıoğlu, bundan 
sonraki hedeflerini ve hayallerini ise 
şöyle özetliyor; “Öncelikle tüm çalışanla-
rımızı sosyal güvenceyle çalıştırabilmek 
istiyoruz, ayrıca Saitabat Köyü Kadınları 
Dayanışma Derneği’nin üretmiş olduğu 
ürünleri Avrupa’nın çeşitli yerlerine de 
ihraç edebiliriz diye düşünüyoruz. Ama 
daha büyük hayallerimiz de var. Mesela 
yazın gelen çocuklara burada gönüllü öğ-
retmenler tarafından bilgisayar, yabancı 
dil, el sanatları eğitimi verilecek, uygula-
malı organik tarım öğretilecek bir eğitim 
vadisi hayal ediyoruz. Bir çeşit yaz okulu 
gibi bir proje. Aileler de çocuklarıyla 
birlikte gelip burada tatil yapabilecekler. 
Dilerim bu hayalimize de kavuşuruz.”

Haftasonları dernekte çalışarak burslarını 
kazanan köyün öğrenci gençleri servise yardım 
ediyorlar. Mekanda yemekler bakır sinilerle 
servis ediliyor, tava olarak bakır sahanlar, çorba 
kasesi olarak bakır taslar, bardak olarak da 
bakır maşrapalar kullanılıyor. 

Çok çalışan ama arada gezilerle kendilerini ödüllendiren kadınlar burada da adil bir sistem 
kurmuşlar. Çok çalışanın ücretsiz, yarı zamanlı çalışanın yarı fiyatını ödeyerek, çalışmayanın da 
ücretin tamamını ödeyerek katıldığı bu geziler adalet duygusunu ve birbirlerine duydukları güveni de 
perçinlemiş.
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2004 yılından buyana Bursa-Nilüfer 
Akçalar Mahallesi-Aktopraklık mevkiinde, 
Akçalar Sanayi Bölgesi’nin yanı başın-
da arkeolojik kazı çalışmaları yapılıyor. 
İstanbul Üniversitesi tarafından ‘Güney 
Marmara Arkeoloji Projesi’ kapsamında 
yürütülen kazılar, bölgenin tarihine ilişkin 
ezberleri bozmuş durumda. 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Tarihöncesi Anabilim Dalı tarafından 
yürütülen kazı çalışmalarında, Marmara 
Bölgesi’ndeki ilk çiftçi topluluklarının 
izlerine rastlandı. Proje yöneticisi Doç. 
Dr. Necmi Karul başkanlığında, öncelikle 
kurtarma kazısı olarak başlayan çalışma-
lar sırasında Bursa’nın 8500 yıllık tarihi 
ortaya çıktı.

Yaklaşık 70 hektarlık alanda yayılan sit 
alanı içerisinde gerçekleştirilen çalışma-
larda; MÖ 6400 ile 5400 yılları arasında 
bölgede kesintisiz 1000 yıl yaşandığı 
tespit edilirken, bölgedeki ilk yerleşim-
cilerin ağırlıklı olarak avcılık ile geçinen, 
ama aynı zamanda sığır besiciliği de 
yapan topluluklar olduğu anlaşıldı. Basit 
dal-örgü kulübelerde yaşayan bu toplu-
luklar ölülerini kulübelerinin altına gö-
müyor, onlarla birlikte yaşamaya devam 
ediyordu. 

MÖ 6 binli yıllara gelindiğinde sözünü 
ettiğimiz yerel, avcı toplulukların ya-
şadığı köyün ortadan kalktığı, oldukça 
farklı bir mimari geleneğe, beslenme 
alışkanlıklarına ya da teknolojiye sahip 
yeni bir kültürün ortaya çıktığı anlaşılıyor. 

Müzelerimiz          Aktopraklık Açıkhava Müzesi ve Arkeoloji Okulu

Aktopraklık 
Açıkhava Müzesi 
ve Arkeoloji Okulu
Tarihi ve kültürel miraslarımıza evsahipliği yapan müzelerimizi 
tanıttığımız bu bölümümüzde, Bursa’nın arkeoloji bilimi açısından 
son derece önemli ve turizm açısından da müthiş bir potansiyel 
taşıyan Aktopraklık Açıkhava Müzesi’ne konuk oluyoruz.
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Müzelerimiz          Aktopraklık Açıkhava Müzesi ve Arkeoloji Okulu

Bu yeni sürece ait, MÖ 5700’lü yıllara 
tarihlenen köy ise bu dönemin en iyi 
araştırılmış yerleri arasında. Bu dönemde 
120 metre çapında, derinliği 4 metreye ve 
iç açıklığı 11 metreye ulaşan bir hendek-
le çevrili yerleşim alanının içerisinde, 
hendeğe paralel uzanan çok sayıda 
yapı açığa çıkarılmış. Önceki dönemin 
aksine kerpiçten masif duvarlara sahip 
konutların tümünün planı aynı ve her 
birinin önünde ona ait bir avlu bulunuyor. 
Hendek ve konutları ile birlikte dairesel 
bir yerleşme düzenini yansıtan köyün 
ortasında ise küçük bir avlunun etrafında 
konumlandırılmış bir başka yapı grubu 
bulunuyor. Söz konusu avluda olasılıkla 
kurban edilmiş insanlara ait iskeletler ise 

dönemin en dikkat çekici kalıntıları ara-
sında yer alıyor. Mimari kalıntıların yanı 
sıra açığa çıkarılan çok sayıda buluntu 
dönemin inanç, beğeni ya da teknolo-
jileri hakkında bilgi veriyor. Buluntular 
arasında en büyük grubu ağırlıklı olarak 
kalker taşından yapılmış boncuklar, sert 
kayaçlardan yapılmış yassı taş baltalar, 
mermer bilezik parçaları oluşturuyor. 
Delici, spatül olarak kullanılmış aletler ya 
da kaşık biçimi verilmiş kemik nesneler, 
boynuz saplar sıkça rastlanan buluntular 
arasında. Av silahı olarak kullanılan kil-
den yapılmış sapan taneleri de bir diğer 
büyük grubu oluşturuyor.

MÖ 5400’lü yıllarda sona eren tarih 
öncesi yerleşimlerin olduğu bölge Geç 

Roma döneminde MÖ 4. yüzyılda yeniden 
iskan edilmiş. Bu dönemde alanda büyük 
bir çiftliğin olduğunu gösteren kalıntılar 
bulunuyor.

Aktopraklık Höyük, Neolitik döneme 
tarihlenen, başka bir deyiş ile bölgedeki 
ilk yerleşik yaşamın izlerini barındıran 
yerlerden biri olarak Bursa’nın Anadolu 
tarihi içerisindeki yerini ortaya koyan en 
eski yerleşimlerden biri olma özelliğini 
taşıyor. 

Gerek yerleşmenin arkeolojik değeri, 
gerekse Bursa kentinin bu tür bir alan 
ile kurulabilecek etkileşime açık yapısı, 
burada bir açık hava müzesi ve arkeoloji 
okulu kurulma fikrini tetiklemiş gözükü-
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yor. Yerinde korunan kalıntıların yanı sıra, 
burada sözü edilen dönemlerin köylerini 
canlandıran yapılar ve tarihsel sürekliliği 
tamamlayıcı, Eski Kızılelma köyünden 
getirilerek yeniden inşa edilen, 200 yıllık 
evlerin oluşturduğu geleneksel köy ile 
alan bir açık hava müzesine dönüştürül-
müş durumda.

Proje ilk yıllarından itibaren Nilüfer 
Belediyesi ve bölgedeki sanayi kuruluş-
ları tarafından desteklenirken, açık hava 
müzesi çalışmaları 2009 yılından bu yana 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
üstlenildi ve müze geçtiğimiz yıl ziyarete 
açıldı.

Müzede arkeoloji okulu kapsamında eği-
tim amaçlı kullanılan bir karşılama mer-
kezi, bir çocuk kazı evi ve yine çocukların 
kazı yapabileceği bir alan bulunuyor. 
Koruma altındaki arkeolojik kalıntılar ve 
alan geneli bir kule yardımıyla rahatlıkla 
görülebiliyor. Tarihöncesi köy ve gele-
neksel köy canlandırmalarını oluşturan 
evlerin içleri ise dönemine uygun eşya 
ve maketlerle donatılmış durumda. 
Alanda inşası devam eden bir de müze 
bulunuyor. Bursa ve çevresinin ağırlıklı 
bir yer alacağı müzenin doğa tarihi ve 
arkeoloji müzesi olarak hizmet vermesi 
planlanıyor.

Aktopraklık Höyük Açıkhava Müzesi gibi 
bu anlamda öncü projelerden biri de 
alanın bir okul olarak tasarlanmış olması. 
Okulda ilköğretimden üniversite yaş 
grubuna kadar farklı seviyeler için eğitim 
programları hazırlanmış ve bunların bir 
kısmı hayata geçirilmiş durumda. Bu et-
kinliklere katılabilmek için önceden ran-
devu almak gerekiyor, ancak açık hava 
müzesi pazartesi hariç haftanın her günü 
mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebili-
yor. Aktopraklık Arkeoloji Okulu hakkında 
daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler 
için bir de facebook sayfası bulunuyor:  
facebook.com/aktopraklikarkeolojiokulu



|  PRUSA  |  Temmuz Ağustos Eylül 201656



Temmuz Ağustos Eylül 2016   |  PRUSA  |  57

Prusa
sınırları aşıyor

Halk dans-
larının yanı 
sıra, yüzlerce 
yıllık folklorik 
birikimlerimizin 
de paylaşılarak 
genç nesillere 
aktarılması 
amacıyla Prusa 
Dergi’yi yayın-
layan Prusa 

Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, 
Amerika’da aynı isimle kurulan vakıf ara-
cılığıyla bu ideallerini sınırlarımızın dışına 
da taşıyacak.

Kültürler arası diyalog, toplumlar ara-
sındaki anlayışın gelişmesini sağlamak, 
uluslararası camiada Türkiye’nin tanı-
tımını yapmak ve lobi oluşturmak ama-
cıyla, 18 Nisan 2016’da Amerika Birleşik 
Devletleri New York eyaletinde kurulan 
“Prusa Art Cultural and Education Foun-
dation of Amerika”, kâr gayesi gütmeyen 
bir eğitim vakfı olarak, Amerika Federal 
hükümeti tarafından tescil edildi.

Mütevelli Heyet Başkanlığını Uzay ve Ma-
kine Mühendisi Ali Fuat Yılmaz, Başkan 
yardımcılığını Prusa Halk Oyunları Genç-
lik ve Spor Kulübü Genel Sanat Yönetme-
ni Suat İnce, Genel sekreterliğini Ayfer 

Turgut Karataş’ın üstlendiği bu yapılan-
manın destekçileri arasında; Amerika’da 
yaşayan pek çok Türk işadamı bulunuyor. 

ABD’de yaşayan Türk ve Amerikan 
vatandaşlarına yönelik kültürel eğitim 
çalışmaları yapmayı amaçlayan vakıf, 
kültürler arası ilişkilerin artmasına katkı 
sağlayacak faaliyetler gerçekleştirecek. 
Vakıf bünyesinde New York’ta oluştu-
rulacak merkezde, Türk halk dansları 
eğitimleri verilecek. Ülkemizin 30 farklı 
yöresine ait halk danslarının öğretileceği 
merkezde ayrıca Türk halk Müziği eğitimi 
ile klasik bale, modern dans, Latin dans-
ları, dans tiyatrosu ve drama eğitimle-
ri de verilecek.

Türk folklorünün bütün dallarında 
araştırmalar, yayınlar, eğitim ça-
lışmaları yapmak, Türk el sanat-
larını kurslarla gençlere öğretmek 
ve bir folklor müzesi kurmak gibi 
ideallerle kurulan vakıf çalışmaları 
kapsamında, önümüzdeki dönem Prusa 
Dergi’nin İngilizce baskısının da New 
York’taki vakıf aracılığıyla Amerika’daki 
okurlara ulaştırılması hedefleniyor.

Amerika’daki vakıf yapılanması ile çalış-
malarını uluslar arası bir boyuta taşıya-
caklarını belirten Prusa Halk Oyunları 

Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet 
Aydemir, sadece halk dansları ve diğer 
folklorik birikimlerimizin değil Bursa’nın 
tanıtımını yapmak için de yeni projeler 
hazırladıklarını söylüyor. Geçtiğimiz yıl 
“Barışa Son Mektup Çanakkale” ora-
toryosunu sahneleyen Kulübün, şimdi 
de Bursa’yı her yönüyle tanıtacak bir 
oratoryoyu sahnelemeye hazırlandığını 
kaydeden Aydemir, gösterinin sadece 
Bursa’da değil, 2017 yılında Chicago’daki 
“Bursa Günleri” etkinliği kapsamında 
da sahneleneceğini, böylece Bursa’nın 

uluslar arası tanıtımına da katkı 
sağlayacaklarını söylüyor.

Anadolu coğrafyasında yüzlerce yıldır insana dair her duyguyu dile getiren halk oyunlarını yaşatmak 
ve gelecek kuşaklara doğru aktarabilmek idealiyle Bursa’da 2012 yılından buyana başarılı çalışmalar 
yapan Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, sınırları aşıyor.

Prusa Sınırları Aşıyor               Haber

Ahmet Aydemir

New York’da 
kurulan vakfın 
başkanı Uzay ve 
Makine Mühendisi 
Ali Fuat Yılmaz, 
vakfın kültürlerarası 
ilişkileri arttıracak faaliyetlere 
odaklanacağını ifade ediyor.
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Haberler               

Bursa’nın 2500 yıllık sur restorasyonu 
kentin tarihi tünellerini de ortaya çıkardı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 
Zindan Kapı’da sürdürülen restorasyon 
çalışmalarında, 23 yıllık Bursa kuşatması 
sırasında Bizanslıların beslenme ve hayat 
kaynağı olan lojistik tüneller açığa çıktı. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 
Altepe, bölgedeki restorasyon ve rekons-
trüksiyon çalışmaları sırasında açığa 
çıkan tünelleri inceledi. 

Bursa’nın fethinin Osman Gazi döne-
minde başladığını ve 23 yıl sürdüğünü, 

Osman Gazi’nin de bu fethi göremediğini 
hatırlatan Başkan Altepe, Bizanslıların 
hayatlarını sürdürmesine yarayan tünel-
lerin 2500 yıl sonra gerçekleştirilen res-
torasyon çalışmalarıyla birlikte yeniden 
ortaya çıktığını ifade etti. 

Tünellerin şehre dışarıdan rahatlıkla gi-
rişlerin yapılabileceği, eşya taşınabilecek 
genişlikte olduğunu vurgulayan Başkan 
Altepe, “Yaklaşık 3.5 metre genişlikte tü-
neller var. Bu tünellerle birlikte şehirde-
kiler rahatlıkla hayatlarını sürdürebildiler. 
Zindan Kapı restorasyonu bu durumu en 
net şekliyle ortaya çıkardı” dedi. 

Dünyadaki 4 çarşılı köprüden biri olma 
özelliğini taşıyan Irgandı Köprüsü, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 
ikincisi düzenlenen ‘Irgandı Köprüsü 
Sanat Günleri’ etkinliği ile renkli görün-
tülere sahne oldu.

1442 yılında inşa edilip, 2004 yılında 
yenilenerek kullanıma açılan ve gelenek-

sel el sanatlarının icra edildiği bir çarşıya 
dönüşen Irgandı Köprüsü, halkoyunları 
gösterileri, geleneksel kıyafetler defilesi, 
ipek halı ve ipek dokuma ustalarının canlı 
sanatsal çalışmaları, Bursa bıçağının 
üretim sürecinin sergilendiği etkinlikler 
ve dağ yöresinin düğün seremonisinin 
sergilendiği gösterilerle tam bir şenlik 
alanına döndü.

Çarşılı köprülerin önemini vurgulamak 
ve buradaki sanatçılar tarafından ger-
çekleştirilen faaliyetlerin yerel, ulusal ve 
uluslararası alanda tanıtılmasını sağlamak 
amacıyla gerçekleştirilen etkinlikler, 
Bursalıların yanı sıra, yerli ve yabancı 
turistlerden de büyük ilgi gördü. 

Bursa’nın tünelleri
ortaya çıktı

Irgandı 
Sanat 
Günleri 
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Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına 
uygun olarak restore edilen yaklaşık 560 
yıllık Çandarlı İbrahim Paşa Hamamı, 
Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si Müzesi olarak ziyarete açıldı. 

Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından 1868 
yılında yoksul ve kimsesiz çocukları ko-

rumak amacıyla ıslahhane olarak açılan 
Bursa’nın en köklü eğitim kurumu Topha-
ne Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 
148 yıllık tarihi, okul bahçesindeki Çan-
darlı İbrahim Paşa Hamamı Müzesi’nde 
sergileniyor. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep 

Altepe, okulun 148 yıllık tarihini en güzel 
şekilde gözler önüne seren müzenin 
15’inci müze olarak açıldığını, bıçakçılık 
müzesi, hamam müzesi, tarım müzesi, 
vakıf eserleri müzesi ve büyük tarih 
müzesinin de sırasıyla kente kazandırıla-
cağını kaydetti.

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, keçe sa-
natçısı Mükerrem Turhan’ın eserlerinden 
oluşan ‘Gelenekselden evrensele keçeyle 
sanata yolculuk’ sergisine ev sahipliği 
yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube 
Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 

sergide Femin-Art Uluslararası Kadın 
Sanatçılar Derneği Bursa Şubesi Başkanı 
ve Keçe Sanatçısı Mükerrem Turhan’ın 
eserleri yeralıyor.

Büyük ilgi gören sergi, 4 Eylül 2016 
tarihine kadar Merinos Tekstil Sanayi 
Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

Bir müze de 
Tophane’ye

Keçenin sanata yolculuğu 

Haberler               
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Osmangazi Belediyesi tarafından restore 
edilerek yeniden ayağa kaldırılan Somun-
cu Baba Evi ve Fırını, hizmete açıldı. 

Yıldırım Beyazid Han tarafından 1399 
yılında yaptırılan Ulucami’nin inşaatı 
sırasında işçilere ekmek dağıtan Somun-
cu Baba’nın manevi mirası, Osmangazi 
Belediyesi tarafından yenilendi. 

Evliyalar şehri Bursa’nın en önemli ma-
nevi şahsiyetlerinden birisi olan Somun-
cu Baba’nın Evi ve Fırını’nı 2013 yılında 
kamulaştıran Osmangazi Belediyesi, 600 

yıllık tarihi mekanı restore ederek törenle 
kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fırın ve çilehanenin bulunduğu birinci 
etap bölümünün tamamlandığını, diğer 
çalışmanın da etaplar halinde devam 
edeceğini belirten Osmangazi Belediye 
Başkanı Mustafa Dündar, “Burası tarihi 
kimliğini korumuş orijinal bir bina. Bizler 
duvardaki sıvıları kazıyarak binanın 
orijinal halini ortaya çıkardık. Fırının ve 
çilehanenin 600 yıl önceki halini günü-
müze taşıdık” dedi. 

Osmangazi Belediyesi’nin gerçekleştir-
diği Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) 
sona erdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında 
başlayan kursa katılan kursiyerlerin 
hazırladığı eserler, Soğanlı Kültür Merke-
zi’nde açılan geleneksel ‘Yılsonu Sergisi’ 
ile vatandaşların beğenisine sunuldu. 

Vatandaşların mesleki ve sosyal geli-
şimine katkı sağlamak amacıyla her yıl 
ücretsiz olarak düzenlenen Osmangazi 
Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarına 
katılan kursiyerler eğitimlerini başarıyla 
tamamladı. Kursiyerler,

yaklaşık 8 ay kurslar süresince yapmış 
oldukları birbirinden güzel el emeği eser-

lerini Soğanlı Kültür Merkezi’nde gözler 
önüne serdi. Soğanlı Kültür Merkezinde 
düzenlenen ‘Yıl Sonu’ sergisinin açılışı, 
anaokulu sınıfı öğrencilerinin hazırladığı 
folklor gösterisi ile başladı. 

Vatandaşların meslek sahibi olmaları ve 
sosyalleşmesine büyük katkı sağlayan 
OSMEK Kurslarının, kendileri için çok 
farklı bir öneme sahip olduğunu belirten 
Osmangazi Belediye Başkanı Musta-
fa Dündar, “Genç, yaşlı, bayan, erkek 
her kesimden vatandaşlarımızın katılıp 
kendilerini geliştirdiği, farklı meslekler 
öğrendiği bu kurslarımız, vatandaşlarımız 
tarafından da büyük ilgi görüyor” dedi.

12 kültür merkezinde, 39 branşta yapılan 
kurslarda bu yıl özellikle mesleki eğitim 
kurslarına ağırlık verildi. 

Somuncu Baba Evi açıldı

OSMEK’ten 
geleneksel sergi
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Unutulmaya yüz tutmuş sanatların yaşa-
tılması için çeşitli projeler hayata geçiren 
Nilüfer Belediyesi, düzenlediği sanat 
atölyelerine Kukla Atölyesi’ni de ekledi. 

Bu yıl ilk defa düzenlenen atölyede 4-12 
yaş arasındaki çocuklar eğitmen Ata 
Yıldırım’dan kukla yapımını öğrendi. 3 
ay süren atölyede eğitmen Ata Yıldırım, 
çocuklara ipli kukla, el kuklası, parmak 
kukla yapımına ilişkin eğitim verdi. 

Tasvir çalışmalarının da yapıldığı atölyede 

çocuklar, geçmişi çok eskilere dayanan 
kuklacılığın inceliklerini öğrendi. 3 ay 
süren eğitimin sonunda ortaya çıkan 

kuklalar Konak Kültürevi’nde izlenime 
sunuldu. 

Eğitmen Ata Yıldırım, atölyede çocuk-
larla, aralarında atıkların da bulunduğu, 
günlük hayatta kullanılan objeleri kukla-
laştırma çalışmaları yaptıklarını belirtti. 
Yıldırım “Bu atölyede çocukların hem 
motor becerilerinin gelişimine, hem de 
dil becerilerinin gelişimine katkıda bulun-
duk. En önemlisi de kendi oyuncaklarını 
ürettiler” dedi. 

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü’ne bağlı Nilüfer Sürekli Eğitim 
Merkezi (NİLSEM)  tarafından 2015-2016 
eğitim döneminde 11 farklı branşta verilen 
kurslara katılanlar, yıl boyunca yaptıkları 
çalışmaları sergiledi. 

270 kursiyerin el emeği çalışmaları 
Fethiye Mahallesi’ndeki NİLSEM Eğitim 

Merkezi’nde izlenime sunuldu. Sergide 
11 branşta toplum 3 bin el emeği ürün 
gözler önüne serildi. 

NİLSEM’i, 4 yıl önce, Rotary 2440. Bölge 
desteğiyle yaşama geçirdiklerini ve kısa 
zamanda büyük bir aile olduklarını kay-
deden Nilüfer Belediye Başkanı Başkan 
Mustafa Bozbey, Nilüfer’in kırsal ma-

hallelerine de bu eğitimleri ulaştırdık ve 
toplam 26 kurs yerinde, 35 branşta, bin 
500’ü aşkın kursiyerimize hizmet verdik. 
Önümüzdeki dönemde bu sayıyı iki bine 
çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. 

Nilüfer’de 
kukla 
atölyesi

NİLSEM’den 
sergi

Haberler               
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Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme 
Kursları (YIL-MEK) katılımcıları, açılan 
yılsonu sergisinde ürünlerini sergileye-
rek büyük beğeni topladılar.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde ger-
çekleştirilen serginin açılış töreninde 
konuşan Yıldırım Belediye Başkanı 
İsmail Hakkı Edebali, üreten bir toplumun 
parçası olmak adına YIL-MEK’te eğitim 
gören kursiyerlerle gurur duyduğunu 
ifade etti.

Yıldırım Belediyesi olarak YIL-MEK’in ilçe 
ekonomisine kattığı istihdam ve iş gü-
cünü her anlamda artırdıklarını söyleyen 
Başkan İsmail Hakkı Edebali, “Meslek 
edindirme kurslarını 42’ye, branş sayı-
mızı ise 60’a çıkardık. Bu bizim adımıza 
büyük bir başarı. 12 bin 350 kursiyerimiz 
bu kurslarda mesleki ve sanat anla-
mında önemli kazanımlar elde etti. Halk 
Eğitim ile birlikte 25 bin 850 kursiyerle 
Yıldırım’da önemli bir işi başardık” diye 
konuştu. 

YIL-MEK’te eğitim gören kadınlara üretim 
aşamasından itibaren verdikleri desteği 
pazarlama anlamında da sürdüreceklerini 
aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, “El 
emeği göz nuru ürünlerini satıp aileleri-
ne katkı sağlayacak kadınlarımızı yalnız 
bırakmıyoruz. 60 branşta hünerlerini 
gösteren kadınlarımız Cazibe Merkezi’n-
de oluşturacağımız Ramazan sokağındaki 
stantlarda ürünleri satabilecek” dedi. 

Yıldırım’ın son dönemde yapılan hiz-

metlerle altın dönemini yaşadığını ve 
bu döneme kadınların büyük katkısı 
olduğunu da ifade eden Başkan Edebali, 
“Bizim çalışmalarımıza değer katan en 
büyük etmen kadınlarımızın heyecanıdır. 
İnsanlarımızı geleceğe taşıyacak projele-
re imza atarken bizim en büyük destekçi-
miz kadınlarımızdır. İnanıyorum ki el ele 
vererek özellikle eğitim alanındaki örnek 
projelerimizle Yıldırım’ı geleceğe taşıya-
cağız” dedi.

YIL-MEK yılsonu sergisi 
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Yıldırım’da 
Yaşamak

Yıldırım’da
Turizm

Yıldırım’da 
Kültür

Yıldırım’da
İş ve Ticaret ile bizi takip 

edebilirsiniz.
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Bursa ve Cumalıkızık
Osmanlı İmparatorluğu’nun Doğuşu
998. Dünya Mirası / 2014

Birleşmiş Milletler
Eğitim, Bilim ve
Kültür Kurumu

444 16 02
www.yildirim.bel.tr

YİĞİTLER SPOR KOMPLEKSİ KONSEPT PROJESİ

AİLE EĞİTİMİ, YAŞLILAR İÇİN DESTEK, PSİKOLOJİK DESTEK, ENGELLİLER İÇİN OYUN-AKTİVİTE-SOSYAL 
YAŞAM, KÜTÜPHANE, GÜNDÜZ BAKIM, İŞ VE MESLEKİ EĞİTİM, PAZARLAMA VE SATIŞ, SAĞLIK VE 

REHABİLİTASYON BÖLÜMLERİ VE TERAPİ BAHÇELERİ, SPOR ALANLARI, 200 KİŞİLİK KONFERANS, 
MİSAFİRHANE VE BEDENSEL ETKİNLİKLER SALONLARI İLE

ENGELSİZ BiR ŞEHiR DOĞUYOR
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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

İhsaniye Mh. Okan Sk.
No:11 Nilüfer / Bursa
Telefon: 0224 246 66 90
Gsm: 0532 591 89 90
E-Posta: bilgi@prusasanat.com
www.prusasanat.com

Fatih Caddesi

Cavit Çağlar
Ortaokulu İhsaniye 
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