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Merhaba
Yayın hayatında 2 yılı geride bırakan Bursa’nın folklor dergisi Prusa’nın, 2016 
Sonbahar sayısı ile dokuzuncu kez merhaba…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz dönemi 
Bursalıları birbirinden renkli etkinliklerde 
buluşturdu. İnsanları bir araya getirerek 
çeşitli gelenekleri yaşatmalarına olanak 
sağlayan festivaller ve şenlikler yaz dö-
nemine damgasını vurdu. Geleneksel Misi 
Yerel Lezzetler Şenliği, Kayapa ve Akçalar 
Rahvan At Yarışları, Ürünlü Biber Buluş-
ması, Ovaakça İncir Festivali ve Cumalıkı-
zık Ahududu Festivali bunlardan başlıca-
ları oldu. Geleneklerin yaşatıldığı, yöresel 
ürünlerin tanıtılığı ve yerel lezzetlerin pay-
laşıldığı şenlikleri sayfalarımıza taşıdığımız 
bu sayımızda, “yaşam biriktiren bir sanat 
aşığı”nı sizlere tanıtıyoruz. 

Onlarca yıldır günlük hayatımızın bir par-
çası olan ancak zamanın getirdiği deği-
şiklik ve gelişmelerle hayatımızdan çıkan 
çeşitli araç-gereç ve eşyalar, yaşanmışlı-

ğın izlerini taşıyan ve ama artık tedavülden 
kalkmış eşyalar Mustafa Kabakçı tarafın-
dan toplanarak, O’nun müze evinde gele-
ceğe taşınıyor. Zamandan arta kalanları 
toplayıp gelecek nesillere aktaran ve bir 
anlamda kültürel miras taşıyıcısı olan Mus-
tafa Kabakçı, röportaj konuğumuz oldu.

Geleneksel kültürümüzün ve el sanatla-
rımızın en önemli örneklerinden biri olan 
ve Anadolu’da bir iletişim aracı olarak da 
kullanılan oyalar ve taşıdıkları mesajlar bu 
sayıdaki bir diğer dosya konumuz.

Yine kültür mirasımızın önemli bir unsuru 
olan aşıklık geleneği ve bu gelenek için-
de yetişen aşıklardan Aşık Yaşar Reyhani 
dosyası, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü Folklor Araştırmacısı Zedal Kondak-
çı’nın kaleminden sizlere ulaşıyor.

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımız-
dan, kaşık oymacılığı ve Bursa’da bu sanatı 
en iyi icra edenlerden biri olan Lütfü Uğur 
da bu sayıda söyleşi konuklarımızdan biri 
oldu.

Vee kadınlar…Yaşadıkları yeri değiştiren, 
geliştiren, güzelleştiren kadınlar… Bu sa-
yıda Gölyazı’ya uzanıyoruz ve Gölyazı’nın 
balıkçı kadınları ile ev kadınlarının örgüt-
lendiği 2 ayrı kadın derneğini sizlere tanı-
tıyoruz.

Kış sayımızda yepyeni güzelliklerde buluş-
mak dileğiyle….

Editörden 

Hülya Güven
hulyaguven.nilufer@gmail.com
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Anadolu coğrafyasında yaşayan halkın günlük hayata yansıyan tüm 
kültür ürünlerini, geleneklerini, törelerini, müziğini, oyunlarını kısacası 
tüm folklorik birikimlerini paylaştığımız dergimizin bu sayısında 
yolumuz, aynı birikimlerin peşine düşen ve zamandan arta kalanları 
toplayıp geleceğe taşıyan bir sanat aşığının evine düştü.

Yaşam biriktiren 
bir sanat aşığı

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Küçükdeliller 
Köyü’ne yolu düşen herkes bu evi ve sahibini iyi 
tanıyor. Çünkü köyün hemen girişinde bulunan 
2 katlı evi görünce 
durup bakmamak, bakıp 
da kapısını çalmamak 
mümkün değil. Duvar-
ları; artık kullanılmayan 
tarım aletleri vb. eşyalar 
ile bezenip, aralara 
da çeşitli dörtlüklerin 
yazıldığı bu ev Mustafa 
Kabakçı’nın müze evi. 

1964 yılında bilet kontrol 
memuru olarak girdi-
ği Bursa Ahmet Vefik 
Paşa Devlet Tiyatrosu’ndan 1993 yılında sahne 
amiri olarak emekli olan Kabakçı, neredeyse 30 

yılını sanatla iç içe geçirdikten sonra köyüne 
geri döndüğünde, deyim yerindeyse yere-göğe 
sığamamış. 

Sahne makinisti ve 
dekorcu olarak turneler-
le Türkiye’nin neredey-
se tüm illerini gezen 
Kabakçı, sanatla dolu 
dolu geçen o yılların 
ardından, bu ıssız dağ 
köyündeki emeklilik 
hayatına anlam katacak 
bir uğraş aramış.

Köyden ayrıldığı dönem 
ile köye döndüğü dönem 

arasındaki yaklaşık 30 yıl içinde köy yaşamında 
ne kadar hızlı bir değişim olduğunu fark eden 
Kabakçı, işte bu değişimin hayatımızdan çı-

Röportaj         Mustafa Kabakçı
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Röportaj         Mustafa Kabakçı

Müze evin duvarlarını dörtlüklerle 
süsleyen Kabakçı, “Bu dörtlüklerin 
çoğunu ben yazıyorum, bir kısmı 
da alıntı. 30 yıl tiyatro ortamında 
bulunduktan sonra sanattan uzak 
kalınca ben burada kör kaldım. Ben 
ilkokul mezunuyum ama sanata 
aşığım. Kendime bir çıkış yolu aradım 
ve bu yolu seçtim” diyor.
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kardığı çeşitli eşya ve 
araç-gereci toplayarak 
evinde sergilemeye 
başlamış. Sonuç olarak 
bugün içinde ve dışın-
da yaklaşık bin parça 
eşyanın sergilendiği bu ev, 
köye yolu düşen herkesin 
uğradığı bir “müze ev” haline 
gelmiş.

80 yaşındaki Mustafa Ka-
bakçı ve eşi Zeynep Kabakçı, 
evin girişinde bulunan ve adeta bir 
cennete çevirdikleri bahçelerinde ağır-
lıyorlar bizi. Kabakçı kendisini bu mace-
raya sürükleyen günleri şöyle anlatıyor; 
“Ben 20 yaşında askerden gelince köyde 
iş olanağı olmadığı için Bursa’ya gittim. 
Ben bu köyden giderken herkesin altında 
merkep vardı ama yaklaşık 30 yıl sonra 
geri döndüğümde baktım kimsenin altında 

merkep kalmamış, her-
kesin altında traktör var. 

Şaşırdım. Eskiden günlük 
yaşamda var olan pek çok 

araç gereci ve tarım alet-
lerini atmışlar 30 yılda her 
şey değişmiş. Bugün 20 ya-
şındaki bir genç tırmığın bile 
ne olduğunu bilmiyor. Ben 
de geçmişi hatırlatmak için 
bunları geleceğe taşıyayım 
dedim ve bunları toplamaya 
başladım. Çevre köylerden 

ve Bursa’nın çeşitli yerlerin-
den bulduğum eşyaları evimde topladım. 
Bursa’da bir Eskiciler Kahvesi vardır 
Çarşamba bölgesinde. Oradan çok eşya 
aldım. Eskiciler buradan toplayıp oraya 
götürüyorlar, ben de oradan toplayıp satın 
alıp evime getiriyordum bu eşyaları, çok 
para harcadım bu iş için. Bugün yaklaşık 
bin parça eşya var burada.”
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Röportaj         Mustafa Kabakçı

Mustafa Kabakçı ve eşi Zeynep Kabakçı

Sami Ergin’in müdür, Cüneyt Gökçer’in 
genel müdür olduğu dönemde Bursa Devlet 
Tiyatrosu’nda çalışmaya başladığını belirten 
Mustafa Kabakçı, turnelerde çekilmiş fotoğrafları 
da müze evinin duvarlarında sergiliyor. Kabakçı; 
“Bizim zamanımızda tiyatroya kravatsız 
girilmezdi” diyerek, o dönemi özlemle anıyor. 
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Müze evde sergilenen ve 
her biri geleceğe aktarı-
lan etnoğrafik bir belge 
niteliğinde olan parçalar 
arasında; karasaban gibi 
artık kullanılmayan tarım 
araç gereçleri, çeşitli za-
naat araçları, babasından ka-
lan körük, 70 yıl önce kullanılan 
delikli kuruş paralar, çerçevelenmiş 
gazete kupürleri, kadınların yaptıkları el 
emeği göz nuru ev eşyaları, dağ yöresi-
ne özgü gelinlik ve kına kıyafetleri, toplu 

kantar, yün tarağı, film makinası ve hatta 
Bursa Devlet Tiyatrosu’nun ilk kapı tok-
makları gibi pek çok parça var. 

Ancak Mustafa Kabakçı için en değer-
li olan parçalar; Çanakkale Savaşı’nda 
gazi olan dedesinden kalan kılıç ve diğer 
silahlar, 

Bu müze sayesinde çok dost edindiğini 
ve Türkiye’nin dörtbir köşesinden ziya-
retçileri ağırladıklarını kaydeden Kabakçı, 
“Köy halkından beni tebrik edenler de var, 
eşya verenler de var ama (bu adam deli) 

diyenler de var. Ama ziyarete 
gelen herkesten olumlu 

tepkiler alıyorum. İnter-
netten görüp gelenler 
var. Bir ziyaretçi-
miz görmüş geldi 
ve teyp, fotoğraf 
makinesi gibi şeyler 
getirdi müzemize. 

Yurtdışından bile ge-
lenler var. Geçenlerde 

Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi’nden geldiler, 

60 ülkenin öğrencilerini getir-
diler buraya, hepsini gezdirdim. Herkese 
kapımızı açıyoruz” diyor.

Halen daha eşya toplamaya devam eden 
Mustafa Kabakçı, ömrü yettiğince bu 
müzeyi koruyacağını ve kendisinden sonra 
da çocuklarının bu kültürel mirasa sahip 
çıkarak onu yaşatacaklarını sözlerine 
ekliyor. 

Müze evinde sergilediği su kabağını gösterirken 
“Kabakçı” soyadının nereden kaynaklandığını da 

anlatan Mustafa Kabakçı, Bursa’nın kurtuluşunda 
bellerine su kabaklarını bağlayan askerlerin bu 
kabakları hem su kabı, hem barut kabı olarak 

kullandıklarını ve hatta cenaze yıkamada bile bu 
kabakların kullanıldığını ve o dönem bu kabakları 

üreten ailesine de bu soyadının verildiğini anlatıyor.
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Geleneksel kültürümüzün ve el sanatlarımızın en önemli 
örneklerinden biri oyalardır. Oya, çiçekle örgü sanatının 
birleşmesinden doğmuş süslemek, süslenmek amacıyla yapılan ve 
ayrıca taşıdıkları mesajlarla bir iletişim aracı olarak da kullanılan ve 
tekniği örgü olan bir dantel türüdür. 

Örücülük sanatının, ilk kez nerede, nasıl ve kimler tarafından 
başlatıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Ancak, insanların örtünme 
ihtiyacını hissettiği zamanla başladığı zevk, beğeni ve yaratıcılık 

yeteneklerinin artmasıyla gelişme gösterdiği düşünülebilir. 
Süslemek anlamında kullanılan oya sözcüğü, 11.yy. Türklerinde  

“ev bezendi”, Memluk Türklerinde “Oyu”, Kırgız Türklerinde 
“Oyuma” şeklinde söylenmiştir. Oya sözcüğünün başka 
dillerde karşılığının bulunmaması, bu sanatın Türklere, 
özellikle Türk kadınına özgü bir sanat olduğunu 

düşündürebilir. 1905’te Menfis kazılarında bulunan 
örneklerden, özellikle balık ağlarından oyacılık 
tekniğinin, M.Ö.2000 yılları öncesinde de bilindiğini 
göstermektedir. Günümüze kadar gelebilen bazı 
örneklerin inceleme sonuçlarına göre oyaların, en 
çok 17-18. ve 19. yüzyıllarda yaygınlık gösterdiği, 
teknik, renk, konu, malzeme ve kompozisyon 
bakımlarından kaliteli ve özgün oldukları 
anlaşılmaktadır.

Oyaların dili

Araştırma      İğne Oyacılığı

(Bursa Olgunlaşma Enstitüsü araştırmalarından derlenmiştir)
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Araştırma          İğne Oyacılığı

İğne oyacılığı, 18. yüzyılda en güzel örnek-
lerini vermiştir. Sarayların ve konakların 
haremlerinde yaşayan kadınlar, kendini 
süsleyip, beğendirme amacıyla bütün 
hünerlerini ortaya koymuşlardır. Oyaları 
yemenilerin, kreplerin kenarında, keseler-

de, mendillerde, elbiselerin kenarlarında, 
gömleklerde ve iç çamaşırlarında kullan-
mışlardır. Bazıları ise kısa olup, yalnızca 
başlıkların önünde, mücevherlerin arasını 
süslemek amacıyla yapılmıştır. Osmanlı 
imparatorluğunun her döneminde saray 

içi, dışı ve Anadolu’da yapılan gelenek-
sel örgü ve oyalara çok önem verilmişti. 
Cumhuriyet döneminde ise yeteri kadar 
ilgi görmemekle birlikte, oyalar günümüze 
kadar geleneksel yollarla gelebilmiştir.

İğne oyaları, küçük iğnelerle düğüm-
lenerek örülür. İğne oyası, ipliğin 

iğneye sarılmasıyla oluş-
turulan iplik halkasının 

içinden iğnenin çekil-
mesiyle meydana gelen 

düğümlerin (ilmeklerin) 
yan yana ya da üst üste tuttu-

rulması işlemidir. İpliği iğne 
üzerine 1 defa veya 2 defa 
dolayarak yapılır. Türklerin 
yaptığı iğne oyasında iplik 

iğne üzerine 2 defa dolanır. 
İğne oyası, iğne aracılığı ile ipliğin 

ilmek atılarak düğümlenmesi sonucu orta-
ya çıkan ince bir örgü türü olarak tanım-
lanabilir. Literatürden elde edilen bilgilere 
göre iğne oyası yapımında, üçgen 
ve kare ilmek adı verilen iki türlü 
ilmek kullanılmaktadır. İğne 
oyaları arasında bir grupta 
oval ilmiğe de rastlan-
maktadır. Birit biçiminde 
sıralanarak oluşturulan 
bu tür ilmeklerle yapılmış 
çalışmalara Konya, Elazığ 
vb. gibi yörelerde rastlan-
maktadır. İğne oyalarında 
kullanılan temel teknikler; 
zürafa, kök, bıyık, boru, fiskil, 
trabzan, çirtik şeklinde sırala-
nabilir.

Oyaların yapımında genellikle meyve, 
yaprak, özel çiçekler gibi “bitkisel” motif-
ler uygulanır. Bunların yanı sıra, kelebek 
gibi figür motiflerine, çapkın bıyığı, saray 
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süpürgesi gibi sembolik motiflere, sepet, 
çanta gibi nesnel motiflere ve geometrik 
motiflere yer verilir. Bu örneklerle yetin-
meyen yaratıcı kadınlar doğada gör-
dükleri herhangi bir kır çiçeğini de 
kolaylıkla oyaya dönüştürürler.

İğne oyalarında bir çi-
çek, bir yaprak başlı 
başına bir motif 
sayılır. Bunların 
kullanıldığı yere 
göre çeşitli biçim-
lerde dizilmelerinden 
farklı kompozisyonlar 
oluşur. Bu kompozisyonlar 
ulamalar, yemeni oyaları, hotoz 
oyaları, taç oyaları, dal oyaları, saksı 
oyaları, kese oyaları gibi düzenleme-
lerdir.

Motifler, 7-8 cm aralıklarla kök üzerine 
serpiştirildiği gibi kökün tamamına da uy-

gulanır. Oyalar, düz oya, boru oya ve 
dolgulu oya olarak üç ana gruba 

ayrılır. Dolgu malzemesi pa-
muktur. Ürünü sertleştirmek 

için özel bir madde kulla-
nılması gerekmez, ipeğin 
doğal sertliği yeterlidir. 
Ancak çiçek buketi ve 
benzeri oyaların sertleş-
tirilmesi gerekirse, bakır 

tel ya da at kılı kullanılır. 
Hazırlanan oyalar, yazma, 

eşarp, mendil, masa örtüleri 
ve çeşitli ev tekstil ürünleri 

üzerine kenar ya da serpme mo-
tifler olarak uygulanırlar.

Yapımında boncuk, pul, koza, iplik, mum, 
bez gibi gereçler kullanılabilen iğne 
oyalarında motifler oluşturulurken renkler 

açık-koyu, koyu-açık olarak kullanıl-
maktadır. Bunun nedeni ise iki veya üç 

boyutlu olan oyalarda motiflerin 
vurgulanması ve monotonluğun 
kırılmasıdır.

İğne oyalarının uygulama 
alanları çeşitlilik göstermekle 
beraber daha çok tülbent, 
namaz örtüsü, oda takımları, 
yazma ve fular kenarında 
yaygın olarak kullanılmakta 
olduğundan bohça içinde 

muhafaza edilmektedir. 

Türkiye’de geleneksel yaşam 
biçiminin değişikliğe uğramasıyla 

birlikte oyacılık önemini yitirmiş-
tir. İğne oyası yapımında genellikle 

ipek kullanılırken günümüzde ipeğin 
yerini alan pamuk iplikler oya yapımında 
da beğenilerek kullanılmaktadır. Eskiden 
yapılmış oyalar, antikacıların ilgi alanı-
na girmiştir. Bazı yörelerde oya, pazara 
yönelik olarak üretilmekte ancak bunlar, 
geleneksel oya malzemesi olan ipekle 
değil, ucuzluğu nedeniyle ter-
cih edilen naylon iplikle 
yapılmaktadır. Motif-
lerin dik durmasını 
sağlamak için at 
kılı, anten teli, 
son zaman-
larda misina 
kullanıldığı 
gibi, ayrıca 
yumurta akı, 
şeker veya 
jelatin ile de 
sertleştirilmek-
tedir.

Yemenilerin ve 

kreplerin kenarlarını süsleyen oyalar, 
düğünlerde ve merasimlerde kullanıldığı 
gibi, geleneklere göre günlük hayatta 
büyükleri ile ve kalabalık içinde konuşma-
sı ayıp olan kadınların duygularını ifade 
etmesine yardımcı olmaktadır. Sarı çiçek 
oyası, mutsuzluğu veya ümitsiz bir aşkı, 
beyaz yasemin oyası, kadının evli olduğu-
nu, sümbül nişanlı olduğunu, yaban gülü 
erkeğinin uzakta olduğunu, biber kocası 

ile arasının iyi olmadığını, 
pembe çiçekli oya ise 

kadının hamileliğini 
belirtir.

İğne oyası sa-
natçıları iğne 
oyası yapar-
ken, ümit, 
sevgi, acı, 
pişmanlık, 
öfke, düş 
kırıklığı, 

mutluluk, 
coşku gibi in-

san duygularını 
hatta toplumsal 
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Araştırma          İğne Oyacılığı

olayları ve ulusal kahramanlarla ilgili duy-
gu ve düşüncelerini renkler ve şekillerle 
anlatmaktadırlar. 

Gelin adayı evlenmeden önce kaynanasına 
çayır çimen oyası yapıp yollar, bu, “aramız 
çayır, çimen gibi huzurlu, ferah, çiçek gibi 
olsun” anlamını taşır. 

Hayatından hoşnut olmayan gelin kıllı kurt 
oyalı yemeni yapıp takar. 

Gelinin kaynanasıyla arası iyi değilse 
mezar taşı oyası işler. Bu, “Aramızdaki 
soğukluk mezara dek sürecek” manasını 
taşır. 

Kocasıyla veya kaynanasıyla arası iyi 
olmayan gelinler ise biber oyası yapar. 
“Aramız biber kadar acı” anlamına gelir. 

Özellikle Mudurnu yöresinde yapılan 
çınar yaprağı oyası, uzun ömür ve bilgelik 
temennisi için işlenir. 

Portakal çiçeği, olgunlaşmış meyvesi ile 
aynı zamanda ve dalda yer alan tek çiçek. 
Bu nedenle yapılan portakal çiçeği oyası 
doğumla ölümü, gençlikle olgunluğu, ümit-
le maziyi ifade eder. 

Zilli maşa oyası, anonim bir oya çeşidi. 
Halk arasında kavgacı, geçimsiz, eli maşalı 
insanları simgeler. Kötü ruhları kovaladığı-
na inanılır. 

Çarkıfelek oyasını, mutlu olamayıp eşin-
den ayrılan kadınlar işler. 

Kütüle oyası, Adana’da yapılan bir oya. 
Nikâhtan sonra gelin, eltisine kütüle oyası 
veriyor ki, aramız çiçek gibi olsun diye. 

Sümbül oyası, umudun, aşkın ve bekaretin 
sembolü olarak Tokat’ta yapılır.

Kaynana dili oyası, acı ve çok konuşan 
kaynanaları ifade eder. 

Toros dağlarının bazı dağ köylerinde 

Oyaların görsel dili halk arasında 
söylenen manilere ve türkülere de 

konu olmuştur.
•

“Yarimin ince beli 
Sarmayan olsun deli 
Gelinim çok mutlusun  

Başındaki papatyadan belli”
•

“ Başındaki yazmayı da 
sarıya mı boyadın 

Neden sararıp soldun da 
sevdaya mı uğradın”

•
“Çemberimde gül oya 
Gülmedim doya doya “     

•         
“Oyalı da yazma başında

Oyaları kaşında
Yeter beklettiklerin

Çeşmelerin başında”
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yeşilin çeşitli tonlarıyla işlenen oyalar, 
yeni gelinin evinden ve eşinden memnun 
olduğunun, sarı renkli oya mutsuzluğun 
ifadesidir.

Çakır dikeni isimli oya, gelinin kayınvalide-
ye “Bana diken gibi bakma” mesajını iletir-
ken, mor sümbül aşık kızı, pembe sümbül 
miraslı kızı, beyaz sümbül bağlılığı anlatır. 

Yayla gülü, gençlik ve güzellik ifadesidir.

Yonca, dilek ve şans olarak kullanılır. 

Altmış akıl yetmiş fikir isimli oya, fik-
rin akılla birlikte daha önemli olduğunu 
anlatır.                                                   

Üzüm oyası, tatlılığı, güzel geçinmeyi 
temenni eder karşı tarafa.  

Sarmaşık oya, sarmaş dolaş, hep birlikte 
olmayı, ailenin birlikteliğini simgeler.  

Genevir oya, çift iğne çalışılır. Bu nedenle 
“sen bana nasıl davranırsan bende sana 

öyle karşılık veririm” anlamı taşır.  

Gül oya, nezaketi, sevgiyi, inceliği anlatır.  

Asker oyası, sınırda bekleyen asker misali 
yanyana dizer motifini. Diğer bir anlamı 
da örtünen genç ise eşinin asker olduğu 
anlaşılır.  

Papatya ve Elma Çiçeği, baharı çağrıştırır. 
Müjdeli anlamlar yüklenmiştir. Hamile olan 

gelinler çevresine haberi böyle verirler.  

Kızılcık oyası, eşinden, evindeki geçimsiz-
likten bahsedemeyen kadın, kızılcık oyası 
örtünüp gider baba ocağına, derdini anlatır 
sessizce. Düğün bohçalarına konulmaz.  

Muz oya, zamanın nadir meyvelerinden ol-
ması ve motifin işçiliği nedeni ile kıymetli, 
ağır oyalardandır.  

Kelebek oya, en güzel hayvan motiflerin-
den birisidir.  

Karanfil oya, bohçalarda en kıymet verilen 
kişiye konur. Hem işçilik hem de anlam 
olarak hoş, ağır oyalardan birisidir.  

Menekşe oya, çok renkli, ipekle çok uyum-
lu, genelde ipek eşarplara dikilerek önemi 
vurgulanan oyalardan birisidir.  

Çıtlak kahve, gelinparmağı, söğüt yaprağı 
gibi onlarca çeşidiyle görsel şenlikler 
sunar bizlere..
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Erzurum’dan Bursa’ya 
Uludağ’dan Palandöken’e
Aşık Yaşar Reyhani

Zedal Kondakçı
Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
Halkbilimci - Folklor Araştırmacısı

Kültür mirasımızın önemli bir unsuru olan aşıklık geleneği; binlerce yıllık deneyimlerin belli 
kurallar çerçevesinde şiir, müzik ve hikâye anlatımı ile aktarılan çok yönlü bir sanat olarak 
tanımlanmaktadır. Aşıklık geleneğinin oluşmasında ve bu gelenek içinde yetişen aşıkların 
şekillenmesinde tarihi ve kültürel mirasımızın büyük etkileri vardır. Geleneğin yürütücüsü olan 
aşıklar, yaşadıkları dönemin  hayata bakışını, etik ve estetik değerlerini, sevinçlerini ve acılarını  
yansıtarak, sazı ve sesi ile toplumun sesi oldular.

Geleneğe uygun bir biçimde şiir söy-
leyebilen, karşılıklı atışma yapabilen, 
hikâye anlatabilen ve icralarını ço-
ğunlukla saz eşliğinde gerçekleştiren 
sanatçılara âşık; bu söyleme biçimine 
“âşıklık-âşıklama” adı verilmektedir. 
Aşıklar yetiştikleri dönemde saz çalma, 
atışma, karşılama, doğaçlama şiir 
söyleme ve  usta- çırak ilişkisi içinde 
şekillenmektedir. Aşıklar çıraklıktan 
başlayarak aşık oluncaya kadar çeşitli 
eğitimden geçerler, fasıllara katılırlar, 
ustalarından mahlas aldıktan sonra 
aşık olurlar. Saydığımız yetişme aşa-
maları dışında, Aşık, şairlik gücünü ve 
yetkisini düşünde, kendisine “piri”nin 

sunduğu “aşk badesi”ni içtikten sonra, 
ideal sevgilinin hayalini görmekle 
kazandığına inanılır. Anadolu’da aşık 
kahvehanelerinde, sıra gecelerinde, 
sıra oturmasında okunan destan, 
hikaye ve şiirler geleneğin yaşatıldığı 
eğitim alanları olarak günümüzde de 
yaşatılmaktadır.

Aşığımız Yaşar Reyhani, nüfus cüz-
danındaki ismiyle Yaşar Yılmaz 1934 
yılının Eylül ayında Erzurum’un 
Pasinler İlçesine bağlı Alvar Köyünde 
doğdu.1934 yılında dünyaya gelmesi-
ne karşın, bir buçuk yaşında ölen kız 
kardeşi Yaşar’ın nüfus cüzdanı ile 1932 

doğumlu olarak hayat yolculuğuna 
başladı. Çocukluk yılları Alvara yakın 
Pasinler’in Tepecik ve Horasan’ın Aşa-
ğı Tahir Hoca Köylerinde geçen Yaşar 
Reyhani’nin eğitim hayatı, Horasan’ın 
ilçe merkezinde üçüncü sınıfa kadar 
devam eder. Okuma yazmayı öğren-
dikten sonra ilk önce Kerem ile Aslı’yı 
daha sonra tanınmış saygın aşıklardan 
Emrah ve Sümmani gibi aşıkların hayat 
hikayelerini okumaya başlar.

14 yaşında aşıklığa başlayan Yaşar 
Reyhani bir süre ustaların şiirlerinden 
söyleyerek kendisini geliştirmiştir. 
Reyhani ilk şiirini 1950 yılında 18 ya-

Konuk Yazar          
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Konuk Yazar      Zedal Kondakçı 

şında, Aşağı Tahirhoca köyünde söyler;

”Bir siyah gözlü var yıllarca evvel,

Berrak bir pınarın başında idi.

Peri gibi saçlı huriden güzel,

Durgun yüzlü ondört yaşında idi.”

Yetişme döneminde, Hasankale’nin aşık 
mekanı olan Samet Ağa’nın kahvesi 
ile Pehlivan Ethem Bey’in kahvesin-
de Posoflu Müdami, Ardanuçlu Efkari, 
Bardızlı Nihani, Kağızmanlı Cemal Hoca, 
Sarıkamışlı Dursun Cevlani ve Bayburt-
lu Hicrani gibi şairlerle karşılaşmalar 
yapmış, sazıyla zaman zaman bu aşıklara 
eşlik etmiş, meclislerinde bulunmuştur. 
Şiirlerinde kısa bir süre “Dertli” ve “Ma-
hiri” mahlası kullanan Aşığa, Bayburtlu 
Hicrani tarafından  “Reyhani” mahlası 
teklif edilir. Reyhani mahlasını kabul eden 
aşığımız Hicrani ile birlikte İspir, Bayburt, 
Erciş, Van ve Ahlat’da aşıklık geleneğini 
yakından tanıma ve dönemin ünlü aşıkları 
ile karşılaşma fırsatı yakalar. Aşığımız 
1960 yılında Yılmaz olan soyadını “Rey-

hani” olarak değiştirir, böylece “Reyha-
ni” hem soyadı hem de Mahlası olarak 
yaşamına girer.

Dinle anlatayım sana 
Erzurumlu Reyhan benem
Cayır cayır yana yana 
Erzurumlu Reyhan benem

Karanlıkta ışık sezen 
Anahtarsız kilit çözen 
Göz yaşıyla şiir yazan 
Erzurumlu Reyhan benem

Köprüye basmadan geçen 
Dost elinden bade içen 
Çağında bir sayfa açan 
Erzurumlu Reyhan benem

Aşıklık geleneğinin bir parçası olan 
gezginlik sayesinde, yaşadığı coğrafyayı 
ve insanlarını yakından tanır, geleneğin 
diğer yürütücüsü olan aşıklar gibi Reyha-
ni’de gezgindir. Sanatını icra etmek için 
ülkemizde Hakkari dışında bütün illerimi-
zi gezmiş, çok sayıda yurt dışı seyahati 
de gerçekleştirmiştir.

Güçlü hikayeci ve anlatıcı yanı ile “Hüse-
yin ile Senem Hikayesi”, ”Saffet Çavuş 
ile Filiz Hikayesi” “Aşık Guruni Hikaye-
si” ve hikâyeli deyişleri ile Aşık Mevlüt 
İhsani ile ortaklaşa düzenlediği “Böyle 
Bağlar” isimli eserleri edebiyatımıza 
kazandırmıştır. Sanatını geliştirmek ve 

işlevli kılmak amacıyla “Yarım Aşk” isimli 
senaryo ve “Susuz Yolcu” adında oyunu 
yazmıştır. 

Yaşadığı toplumun sevinçlerini ve acı-
larını duyumsayan Reyhani şiirlerine 
hislerini yansıtarak toplumsal duyarlılığını 
da göstermiştir.1960 yılından itibaren 
yurtdışına giden işçilerin geride bırak-
tıkları hasret ve özlemi şiirlerinde dile 
getirmiştir:

Elleri koynunda pınar başında
Almanya’ya doğru bakar o gelin
Yedi çocuğu var dördü peşinde 
Feleğe dişini, sıkar bu gelin.
…
Reyhani gelsen bu gelini kına 
On yıldır görmemiş elleri kına 
Sofrada Mehmed’i düşmüş aklına
Çorbayı yemeden döker o gelin.

Reyhani yaşamı süresince düşünce dün-
yasını ve sanatını şekillendirerek, kendi-
sini ait hissettiği geleneğe bağlı kalmış, 
kişilikli ve sağlam bir duruş sergilemiştir. 
Değişen yaşam koşullarına karşı değerle-
rini yitiren ve çıkarlarını ön planda tutan 
insanlara karşı, aşığımız Aşık Veysel gibi 
“Sazının akordunu halkına göre” yapmış-
tır.

Güldüren akıllı gülenler deli 
Reyhani bu sırrın üstü gölgeli 
Şimdiki aşıklar sazına teli 
Çekiyorsa menfaat var ucunda.

Çağdaşları içinde belirgin bir farkla 
sanatını icra eden Reyhani,  bürokrat ve 
siyasilere mesafeli durmuş, sazında ve 
şiirlerinde toplumda gördüğü haksızlıkları 
eleştirmekten kaçınmamıştır; 

Bizim vekil dört yılda bir gezmeye 
Çıkıyorsa menfaat var ucunda.

Şiirlerinde kendisini halkın tercümanı 
olarak gören aşığımız;
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“Ben Anadolu’nun garip köyünden 

Ben mazlum kulların tercümanıyım” der.

Konya’da yapılan Türkiye Aşıklar Bay-
ramına 1966 yılında başlayarak 1991 
yılına kadar ara vermeden katılan yedi 
aşığımızdan biri olan Reyhani, etkinlikler 
sırasında düzenlenen atışma, türkü, hikâ-
yeli türkü, taşlama, ve şiir dallarında çok 
sayıda birincilik ödülü kazanmıştır. 

1976 yılında Erzurum’un Gölbaşı sem-
tinde Aşık Nuri Çırağı ile birlikte açtığı 
aşıklar kahvesinde, aşıklık geleneğini 
sürdüren Reyhani, hemşerilerini ve mes-
lektaşlarını bir araya getirmek ve mesleki 
örgütlenmeyi güçlendirmek amacıyla 
Erzurum Halk Ozanları Kültür Derneği’ni 
kurmuştur. 1989 yılına kadar derneğin 
başkanlığını yürüten aşığımız aynı yıl 
Bursa’ya göç etti;

GİDİREM
 Öz canımdan çok sevdiğim Erzurum 
 Çaresiz dişimi sıktım gidirem
 Gafillerden darbe yedi gururum 
 Kaderime boyun büktüm gidirem

 Selam olsun ecdâd ile ebâya
 Abdurrahman Gazi, Habip Baba’ya 
 Tuz ektiler çalıştığım çabaya 
 Emeğimi suya kattı m gidirem

 Kırılmış sazımı astım tavana 

 Çevirdim yönümü döndüm divana 
 Gurbet kelepçedir yurdu sevene 
 Bilerek koluma taktım gidirem

 Palandökenlerin sisli dumani
 Engininde bulamadım gümani
 Ezanlar okundu seher zamani
 Üç kez geri döndüm baktım gidirem

 Benim canım feda olsun bin cana 
 Bin can az gelirse iki bin cana 
 Kırk sene gözyaşı döktüm fincana 
 Kattım Karasu’ya aktım gidirem

 Yel devirsin sebeplerin kökünü 
 Sırtıma verdiler sitem yükünü 
 Kırk senedir beklediğim ekini 
 Harmana dökmeden yaktım gidirem

 Alnımız apaçık yüzüm karasız 
 Buna rağmen bırakmadılar yarasız 
 Tambura köyünden Emrah çaresiz 
 Ben de Erzurum’dan çektim gidirem

Aşıklık geleneğinin yürütücüsü olarak 

çağına ışık tutan Aşık Reyhani, 1992 
yılında ABD’nin Michigan Üniversitesi 
bünyesinde yer alan Orta Doğu ve Kuzey 
Afrika Bölümünce kendisine verilen fahri 
öğretmenlik belgesi ile geleneği yaşatan 
usta bir aşık olmasının yanında ulus-
lararası alanda kazandığı başarıları da 
göstermektedir.

Şiirleri birçok gazete, dergi ve araştır-
mada yeralan, çeşitli radyo ve televizyon 
programlarına katılan Aşık Reyhani’nin, 
250 kaset, 74 plak, ve şiirlerini topladığı 
“Alvarlı Reyhani” (1962), “Böyle Bağlar” 
(1966), “Kervan” (1988) ve bazı düşünce 
ve şiirlerinden oluşan “Şu Tepenin Ar-
kasında” adlı kitapları ile 11 kitap, Dilaver 
Düzgün tarafından hazırlanan “Aşık Yaşar 
Reyhani”, (1997) Muhsin Koç tarafından 
hazırlanan (2007) Ölümünden Sonra Aşık 
Yaşar Reyhani” adlı kitaplar bulunmak-
tadır.

Ömrünün son yıllarını memleketinden 
uzakta gurbet ellerde geçiren aşığımız bu 
hasretini şiirlerine de yansıtmıştır;

Erzurum’a gider isen selâm yaz,
Onlar bilirler mi nerde Uludağ,
Uludağ ‘da bir başkadır bahar, yaz,
Âşıklar gözünde perde Uludağ
Orda Palandöken burda Uludağ…

Bursa’da yaşadığı Değirmenönü Mahal-
lesinde sanatını icra eden Aşık Reyhani 
10 Aralık 2006 günü akşam saatlerinde 
aramızdan ayrıldı. 

Kitaplar dolusu çaldım söyledim 
Demediğim iki söz kaldı şimdi. 

Erzurum’un son yüzyılda yetiştirdiği en 
ünlü aşığı olarak söyleyecek çok sözü 
kalan Aşık Yaşar Reyhanî’  şiirleri ve 
türküleri ile yaşıyor. 

Ölüm en son nokta değil 
İş ondan öteye başlar…
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Züber’e yapılan kaşıklar 

Lütfü Usta ile söyleşimiz 
sırasında, kaşık üzerine geniş 
çaplı araştırması olan Mer-
hum Hüsnü Züber ile tanışıp 
tanışmadığını soruyoruz. 
Züber’in ölümünü “merhum” 
sözümüzle öğrenen ustamız, 
bu habere inanılmaz üzülüyor. 
Hatta inanmak istemiyor. Oğ-
luna seslenip, Züber’in isteği 
üzerine ona özel olarak yaptığı 
çift tongurdaklı kaşıkları istiyor 
ve ekliyor: “Kendim götürüp 
vermek istedim, yok ben gelip 
evinde nasıl kaşık işlediğini de 
göreceğim, dediydi.”
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Kaşık bu …
hem doyurur 
hem oynatır!

Bilim ve teknoloji, zaman içinde, insanın beden 
gücüne dayalı kimi üretimlerini yok ediyor. Bu 

süreçte zanaattan sanata dönüşen bazı üre-
timler, tarihin akışı içinde varlığını bir 

süre daha korumayı başarıyor. İşte 
bu sayımızda konu edindiğimiz 
kaybolmaya yüz tutmuş bir başka 
el sanatımız da kaşık oymacılığı.

Kendisine konuk olduğumuz Kaşık 
Oyma Sanatçısı Lütfü Uğur’u size 
tanıtmadan önce, kaşığın tarihsel 
geçmişine kısaca bir göz atalım 

istedik.

Arkeolojik kazılar sonucunda ilk kaşıklara, 
Neolitik devre ait Ural – Altay bölgesinde 
rastlanmış. Anadolu’da da hemen hemen aynı 
dönemlerde Çatalhöyük ve Hacılar yöresinde 
yapıldığı belirlenen kemikten spatula biçi-
mindeki kaşıklar, arkeologlar tarafından, gün 
yüzüne çıkarılmış.

Orta Asya bozkırlarında yaşayan göçebelerin 
yanlarından ayırmadıkları bu gereç, savaş-
çıların da silahı kadar önemliymiş. Öyle ki at 
üzerinde dolaşan ve yorulduğu yerde konak-
layan savaşçılar, kaşıklarını yanlarından eksik 
etmezlermiş.

Son Ustalar        Lütfü Uğur

Kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarımızdan, kaşık oymacılığı, geleneksel 
tarihimizde farkında olmadığımız bir öneme sahip. Öyle ki sapına ve 

teknesine yazılan beyitler, işlenen motifler nice sevdalara dil olmuş. 
Ne var ki günümüzde bile besinlerin hapa dönüşmeye başladığını 
düşünürsek, bilim ve teknoloji kaşıkları da, tarihin dünün sessiz, 
yarının yankılı geleceğine terk eder mi bilinmez! Bu 
yankıda yer almak için Kaşık Oyma Ustası Lütfü 

Uğur’u Keles’in Harmanalan Köyü’nde ziyaret ettik. 

Zuhal Köseoğlu
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Son Ustalar        Lütfü Uğur

Besinlerin birer hapa dönüştürüldüğü 
günümüz dünyasında, kaşığın daha ne 
kadar ömrü olacağını düşünmek, doğal 
yaşamı sevenler için hiç iç açıcı olmasa 
da Filozof Huxley, 20. yüz yılın ilk yarı-
sında kaleme aldığı “Cesur Yeni Dünya” 
isimli korku ütopyasında, 2 bin 500’lü 
yıllarda insanların hapla besleneceğini 
öngörmüş bile.

Benim gibi, “Şükür o günleri görmeye-
ceğiz!” diyenlerden misiniz bilmem ama 
hâlâ bulgur pilavını tahta kaşıkla yemeyi 
seven ben, size Kaşık Oyma Ustası Lütfü 
Uğur’u tanıtmaktan mutluluk duyacağım.

Ustalık yaratan merak

Keles’in Harmanalan Köyü’nde yaşayan 
Lütfü Uğur, zanaat olarak edindiği bu 
işin günümüzde sanatkârı olmuş. Kültür 
Bakanlığı tarafından ustalığı tescillenmiş 
Lütfü Uğur, 21 yaşındayken, bir köy dü-
ğününde kaşık oyunu oynayan gençler-
den esinlenerek bu işe gönül vermiş; ne 
elde oyulan kaşık görmüş, ne ustalığın-
dan etkileneceği usta tanımış. Lütfü Usta 
ile söyleştikçe anlıyoruz ki merak saldığı 
hiçbir iş bu kişinin elinden kurtulamaz!

Meslek Lisesi Yapı İşleri’nden mezun 
olduğunu belirten ustamızın el işlerine 

yatkınlığının bir sebebi anlaşılmış olsa 
da dedesinin genlerini miras aldığı da 
ortada. Şöyle ki annesinden öğrendiği 
kadarıyla, dedesi, yaptığı kaşıklar saye-
sinde tarlasını hasat ettirirmiş. 

Lütfü Usta daha sonraları, Keles’in 
Sorgun Köyü’nde yaşayan İbrahim 
Usta’dan bu işin inceliklerini öğrendiğini 
belirterek, sözü, “boynuz kulağı geçti”ye 
getiriyor. Yöresel kültürlerin tanıtıldığı 
bir etkinlikte tanıştığı Bolulu İbrahim 
Usta’dan da çok şey öğrendiğini söyleyen 
sanakârımız, emeğinin hakkını kendine 
vermekte, göz boyayan bir alçakgönüllü-
lüğe hiç girişmiyor: bu etkinlikte standını 
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ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç’ın övgü dolu sözlerini, 
ustalığına ölçü tutuyor.

En iyi kaşığın şimşirden yapıldığını belir-
ten Lütfü Usta, Keles bölgesinde bu ağaç 
türü bulunmadığı için akçaağaç, kayın, 
özellikle ahlat ağacı ile çalıştıklarını ifade 
ediyor. Bu arada ahlat, bir diğer adı ile 
afat ağacının armudun ufağı olduğunu 
öğreniyoruz. Bu ağacın tercih edilmesin-
deki nedense, güzel ses vermesiymiş.

Kaşık türlerini saymaya kalktığınızda 
çorba, pilav, hoşaf, tatlı, muhallebi, şeker, 
bebek, nazarlık, düz oyun, tongurdaklı 
oyun … diye başlayıp, kepçeleri de dahil 
ederek sayıyı çoğaltabilirsiniz. Ancak 
Lütfü Uğur, sadece oyun kaşığı ürettiğini 
belirtiyor. Özellikle de tongurdaklı oyun 
kaşığı. 

“Tongurdak” nedir, diye soracak olursa-
nız; tek parça halinde çalışılan kaşığın 
tepesine oyularak işlenmiş ve kaşıkların 
sırtı birbirine vurulduğunda sallanarak 
ses çıkaran kısmı. Ustamız, bu tok sesin 
ayrı bir ritim oluşturduğunu belirtiyor. 
Kaşık oymacılığının en zor kısmını bu 
parça oluşturuyormuş. Şayet bıçakla 
oygu darbelerini doğru vuramayacak 
olursanız, en az iki saatlik emek çöpe 
gidiyormuş.

Lütfü Usta’nın ürettiği ilk kaşıklara, 
Uludağ Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi 
alıcı olmuş; ardından Keles Halk Eği-
tim Merkezi derken, bugün, Avusturya, 
Almanya, İsviçre gibi Avrupa ülkelerine 
kadar uzanan bir pazar oluşturmuş. Uzun 
kış gecelerinde ürettiği kaşıklarına yurt 
içi ve yurt dışında iyi bir talep olduğunu 
belirten ustamız, günde bir takım kaşık 
yaptığını söylüyor. Oyun kaşığı olarak 
dikkate almamız gereken bu sayı ise 4 
kaşığa karşılık geliyor.

Lütfü Uğur, gömleği, cepkeni, kuşağı, 
başlığı, işlemeli yün çorabı ile Keles yöre-
sinin insan sıcaklığını yansıtan rengârenk 
giysileri içinde ustalığını gözlerimizin 
önüne seriyor: Önce testere ile işleye-
ceği ağacı kesiyor. Ardından balta ile bir 
odun boyutunda küçültüyor. Daha sonra 
keserle bir kaşık boyutuna getiriyor. Peşi 
sıra iskarpele (ağaç işlerinde ahşaba 
şekil veren el aleti) ile oyguya başlıyor. 
Kaşığın sap kısmında en uca, tongurdak-
lar da oyuldu mu işi bitti sayın. Kaşığın 
teknesi de oygu ile iyice traşlandıktan 
sonra iş zımparaya geliyor. Sırada şekil 
şekil, renk renk motiflendirme var. Tüm 
bu işlemler bittikten sonra kelimenin tam 
anlamıyla bu esere bir cila atmak kalıyor. 

Kurutulması ardından da bu kaşıklar bir 
başka ehil ellerde maharetlerini göster-
mek üzere bekliyor; demem o ki bir “Halk 
El Sanatları” ustasının ellerinden çıkan 
bu eser, bu kez Halk Oyunları Sanatçıla-
rının ellerinde şakıyarak oynatmaya hazır.

Yetişkin dört oğul sahibi Lütfü Usta, bu 
sanatı oğullarına öğretmesine karşın, 
getirisi olmadığı için hiçbirinin bu işe 
gönüllü olmadığını da söylemeden ede-
miyor. 

Lütfü Uğur, bir ömür adadığı bu sanata 
kendinden bir şeyler katmış olmanın 
övüncünü de yaşıyor. Çitlembik ağa-
cından yaptığı tongurdaklı nazarlıkların 
kendi icadı olduğunu belirten sanatçımız, 
bu ürününün kem bakışları savacağına 
içtenlikle inanıyor.

Bu söyleşi nedeniyle kaşığın kültürümüz-
deki yerine şöyle bir göz atacak oldu-
ğumuzda, bir derya çıkıyor karşımıza. 
Hani, “Kaşık deyip de geçme” dedirtiyor 
insana: kaşık saplarına işlenen beyitler, 
teknesine bezenen motifler nice sev-
dalara dil vermiş. Bilir misiniz? Topkapı 

Sarayı Müzesi’ndeki bir kaşık üzerinde 
yazılı “Afife”, 4. Mehmed’in gözdesidir. 
Abdülaziz’in oğlu Veliaht Murat Efendi 
de babasıyla birlikte Avrupa’ya gider-
ken, gözdesi Şayan Kadın’a sevdasını bir 
kaşık sapında iletmiş. Ayrılık armağanı 
olarak verilen bu kaşığın sapında yer alan 
dizeler şöyle, “Vuslatı Sayan / Senindir 
devran”.

Kaşık üzerine yazılmış son bir beyitle, 
iyilikler dileyelim sizlere: Lafı lafa etme 
ilave / Al kaşığı çal pilave…
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Konuk Yazar      

Zaman ve 
mekan boyutunda 
zeybek giysileri

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

Zeybek ve zeybeklik, Ege’nin sosyal 
ve kültürel tarihinde önemli bir yere 
sahiptir. Başlangıç tarihi kesin olarak 
bilinmemekle birlikte varlığını 16. 
yüzyıldan itibaren ortaya koyan somut 
belgeler vardır. Böyle olmakla birlikte 
bazı araştırmacılara göre, köken olarak 
zeybeklik;

• Orta Asyalı Türkmen ve Yörük 
obaları,

• Egeli Deniz Levendad Taifesi

• Büyük Menderes Havzası’nın en eski 
dağlı kavimleri

• Ataları Antik Ionya ve Lidya kökenli 
Efesoslular

• Antik Tiral (Aydın) kenti halkına 
dayandırılmamaktadır.

Eylem olarak ise 

• Paşa ve ayanların kapısında ücretli 
koruyucu,

• Ayan kolcusu,

• Dağa çıkan suçlu ve kanun kaçakları,

• Baskı gören ve ezilen halkı ayan, 
voyvoda  ve mültezim zulmüne karşı 
korumaya kalkışan silahlı aktif eylem 
adamları, 

• Zenginden alıp fakire veren, kendice 
adalet dağıtan sevimli eşkıyalar,

• Adaletsizliğe ve haksızlığa uğradıkları 
gerekçesiyle yönetime başkaldıran 
eylemciler, 

• Yönetimin zaafından yararlanarak 
yöreye egemen olmak isteyen 
liderler,

• Balkan ve Osmanlı-Rus Savaşları’nda 
devletin silahlı askerler,

• Milli Mücadele’de bağımsızlık yanlısı 
kurtuluş savaşçılarıdır. 

Buna göre, zeybek ve zeybeklik 
olgusunun Antik Çağ’dan Cumhuriyetin 
kurulmasına kadar geçen sürede 
varlığının sürdürdüğü söylenmektedir. 

Bu yüzden de araştırmacılar köklü bir 
geçmişe sahip olan zeybeklik konusunu 
kültürel ve sosyal boyutları ile ele alıp 
incelemişlerdir. Bu çalışmalar halen 
sürdürülmektedir. Eldeki verilere 
bakıldığında zeybeklik olgusunun en 
yoğun yaşandığı dönemin 19. yüzyıl 
olduğu görülür. Bu dönem öncesi 
ve sonrasında zeybekliğin ilginç 
konularından birisi de onların görkemli 
giysileridir. Öte yandan 19. yüzyılda 
zeybek giysilerini her yönüyle ortaya 
koyan gravür, resim, kartpostal 
ve fotoğrafların çok sayıda olduğu 
görülmektedir. Bu çalışmamızda konu 
hakkındaki söylenceleri ve varsayımları 
bir kenara bırakarak, somut örnek olarak 
gördüğümüz belgelerden yararlanıp 
zeybek giysilerini ortaya koymaya 
çalışacağız. Bu belgeler;

1. Yazılı kaynaklar

2. Gravürler ve resimler
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3. Fotoğraflar

4. Günümüze ulaşmış kısmen 
müzelerde kısmen de 
koleksiyonerlerde bulunan orijinal 
giysi parçalarıdır. 

Yazılı kaynaklar
Zeybek kostümlerini konu alan yazılı 
kaynakların çoğunluğu, cumhuriyetin 
kuruluşu ile günümüz arasında kalan 
zaman dilimini kapsamaktadır. Yerli 
araştırmacı ve yazarların çoğunlukta 
olduğu bu çalışmalarda, zeybek 
kostümlerinin parçaları, bunların halk 
dilindeki adları, fonksiyonları, kullanılan 
kumaşlar, renkleri konusunda detaylı 
açıklamalara yer verilmekte, ayrıca 
kullandıkları silah ve aksesuarlar 
anlatılmaktadır. Ancak, giysilerin 
kesim biçimleri, motiflendirilmesi ve 
giyiniş tarzları hakkındaki bilgilerin 
yeterli olmadığı görülmektedir. Bu 
çalışmalardan bazıları ise bir takım 

benzetme yaklaşımlarla giysilerin 
var olan kimliğini bir kenara bırakıp 
(zeybek kimliğini ki o batı Anadolu’da 
oluşan bir kimliktir) kimlik arayışına 
girmektedir. Giysiler konusunda yabancı 
araştırmacı ve gezginler “daha ayrıntılı 

gözlemlerle meseleye açıklık getirmişler, 
zeybeklerin kıyafetleri ve fonksiyonlarını 
iyi tanımlamışlardır.” Fakat, zeybeklerin 
giysilerinden ve davranış kalıplarından 
etkilenerek, onların kökenleri ile ilgili 
gerçek dışı yorumlarda bulundukları 
görülür. 

Gravür ve resimler
19. yüzyıl başından itibaren Batı 
Anadolu’da araştırma yapan gezginlerin 
yaptıkları ve öncelikle Batı’da yayınlanan 
gravürler, zeybek giysileri konusunda 
detaylı bilgiler vermektedir. Bunların ilki, 
1831 yılında George Keppel tarafından 
yayınlanan bir zeybek gravürüdür. (Major 
The Hon B/C F.S.A.- Narrative Of A 
Journey Across The balkans In The Years 
1829-1830. London, 1831) Gravürdeki 
zeybek, görüntü olarak diğerlerinden 
oldukça farklıdır ve çok sevimli 
görülmektedir. Başlığının yüksek olması 
ve etrafına sarılan kumaşın püskülsüz 
olması dikkat çekmektedir. 

George Keppel’ın bu araştırma gezisinin 
tarihte Aydın İsyanı olarak bilinen Atçalı 
Kel Mehmet Efe’nin zeybekleriyle Aydın 
Vilayeti’nin yönetimini ele geçirdiği 
döneme rastlaması bu gravürü daha da 
önemli kılmaktadır.

Daha sonra R.V.S. ARUNDEL, Povjolat 
BAPTISTIN, A. De MOUSTIER, Aucher 
ELOY, Charles TEXIER ve diğerleri 
tarafından yapılan araştırmalar, “Globus 
Der Orient” adlı yayınlarda yer almıştır. 
Bu yayınlarda birbirinden farklı pek çok 
zeybek gravürü bulunmaktadır. Ancak bu 
gravürleri çizenlerin, estetik kaygıları ön 
plana aldıkları göz ardı edilmemelidir.

Bir başka dikkat çekici gravür ise 
1853 yılında Peroheron ve Schranz 
tarafından bastırılan büyük bir gravürün 
iki ayrı detayıdır. Kırım Savaşı’na katılan 
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zeybekler İstanbul Boğazı’nın Büyükdere 
sırtlarında görülmektedir. 1884 yılında 
Paris’te yayınlanan “Tipik Kostümler” adlı 
kitabın 581. sayfasındaki ressam Zier’e 
ait Zeybek Grubu Gravürü de zeybek 
kostümlerinin ön plana çıkartan önemli 
bir gravürdür.

Öte yandan sözünü 
ettiğimiz dönemde 
Ege’de yaşayan Osmanlı 
vatandaşı Rumlar’ın 
yapmış oldukları duvar 
resimleri (şu anda Yunan 
ulusal müzelerinde 
sergilenmektedir) 1967 
yılında Yunanistan Milli 
Bankası tarafından 
yayınlanan “TEOPİLOS 
(Tanrı Dostu)” adlı kitapta 
yer almaktadır. Toplam 
9 adet olan bu resimler 
zeybek kültürünü, 
giyim kuşamını ve 
eylemlerini detaylı olarak 
vermekle birlikte, farklı 
dönem giysilerini de 
içermektedir.

Ressamların tablolarına 
gelince, hiç kuşkusuz 
bunların başında Türk 
müzeciliğinin kurucusu 
Osman Hamdi dikkat 
çekmektedir. Osman 
Hamdi’nin tavla oynayan 
zeybekler tablosu, 
bir handa bir bayanın 
kızan alma törenini 
gösteren tablosu, Kırım 
Savaşı’ndaki zeybekler 
tablosu dönemin zeybek kostümlerini 
estetik değerler bakımından da 
görkemli hale getirmektedir. Osman 
Hamdi’nin bir diğer hizmeti ise –daha 
sonra Sabancı Üniversitesi tarafından 

da yayınlanan- “Elbisey-i Osmaniye” 
adlı kitabın yayınlanmasındaki üstün 
gayretleridir. Bu kitapta yer alan Aydın 
zeybek kostümlerinden esinlenerek 
yapıldığı sanılan bir diğer resmi, “Popüler 
Türk Kostümleri” adlı kitapta yer 
almıştır. Bu kitap 1873 yılında Viyana’da 

yayınlanmıştır. Resmin altında “Eski 
kaynaklar, efelerin mavi çuhadan donları 
olduğunu belirtirler, fakat zeybek ve kızan 
gibi ayrıca çavuş ve onbaşı rütbeleri 
olduğu ve bunlardan onbaşının beyaz don 
giydiği…” yazılmaktadır. 

Bundan başka oryantalist akımın 
ressamlarından Jean Leon Grome, 
1863 yılında yaptığı “Almeh’in Dansı” 
adlı tablosunda dans eden bir kadın ve 
zeybekleri göstermektedir. Oryantalizmin 
etkisi ile biraz abartılı olduğunu 
sandığımız bu resimde dansa eşlik eden 

çalgılarda görülmektedir. 
Yine bu döneme ait bir 
handaki zeybeklerin 
dansını gösteren, “Nev-
sal-i Afiyet Salname-i 
Tıbbı” adlı yıllıkta 1900 
yılında yayınlanan zeybek 
resmi konuyu aydınlatan 
öncelikli resimlerdir. 

1854 Kırım, 1877-78 
Osmanlı-Rus ve Balkan 
Savaşları’na gönüllü 
olarak katılan zeybekler, 
önce İzmir daha sonra 
İstanbul’da toplanmışlardır. 

19. yüzyıl fotoğrafın icat 
olduğu önemli bir yüzyıldır. 
Yüzyılın ikinci yarısında 
Osmanlı İmparatorluğu 
Saray Fotoğrafçılığı 
himayesinde İstanbul ve 
İzmir’de de fotoğrafçılık 
gelişmiştir. Zeybeklerin 
İstanbul’da toplanması 
aynı zamanda fotoğrafın 
gelişmesi sonucu, 
zeybeklerin kartpostallarla 
tanışmasına neden 
olmuştur. Bu kartpostallar 
zeybeklerin o günkü 
giysilerini detaylarıyla 
bu güne aktarılması 

sağlanmıştır. Fotoğrafın somut ve gerçek 
olduğu unutulmamalıdır. Buna rağmen bu 
dönemde İstanbul ve İzmir’de bazı stüdyo 
fotoğrafçıları tarafından çekilen hatıra 
fotoğraflarına dikkat etmenin gerekliliğine 
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inanmaktayız. Çünkü bu stüdyolarda 
çekilen fotoğraflarda yer alan kişilerin 
bazılarının farklı kültür gruplarının üyeleri 
olma ihtimali vardır.

Diğer yandan günümüze ulaşan ve 
müzeler ve koleksiyonerlerde bulunan 
somut orijinal giysiler, son dönem 
zeybek giysileridir. Gravür, resim ve 
kartpostallardaki 19. yüzyıl giysileriyle 
renk, desen, kullanılan silahlar ve 
aksesuarlar bakımından farklılıklar 
gösterdiğinden zeybek giysilerini iki 
başlık altında toplamanın uygun olacağını 
düşünmekteyiz. 

1. 19. yüzyıl zeybek giysileri

2. Son dönem zeybek giysileri

19. yüzyıl zeybek giysileri
Yüzyılın sonuna doğru, her iki 
kategoriden giysilerin uzunca bir süre 
birarada kullanıldığı görülmektedir. Aynı 
zeybek grubu içerisinde görülen farklı 
başlıklar, farklı desen ve renkler giysi 

bakımından kuruma zenginlik kattığı 
söylenebilir. Bir diğer önemli konu, aynı 
dönemde Osmanlı uyruklu Rumlar’ın 
oluşturduğu zeybek çetelerindeki 
giysilerin başlık ve şalvarlarından dolayı 
hemen fark edilmesidir. Bu arada ünlü 
efe Çakıcı’nın ayağına dönemin kısa 
dizliği yerine uzun ayak bileklerine kadar 
gelen potur olarak adlandırılan bir parça 
giydiği söylenmektedir. İstisnalar bir 
tarafa bırakılırsa, bu dönem giysilerini 
parçalar olarak şöyle anlatabiliriz:

Baş: Üst kısmı yuvarlak ve uzun başlık, 
o dönemin en belirgin özeliğidir. 1830’lu 
yıllarda başlığın etrafına püskülsüz ipekli 
dokumalar sarılırken, daha sonraları 
yanlarından ipek püsküller sarktığı 
görülmektedir. 1880’lerde başlıklarda 
kullanılan feslerin üstleri düzleşirken 
biraz daha kısalarak ve silindire 
dönüşmüştür. Alt kısımlarına az miktarda 
oyalı ya da oyasız yazmaların dolandığı 
ve top püsküllerin yandan, arkadan 

sarkıtıldığı görülmektedir. Bıyık görülen 
belirgin özeliklerinden biridir. 

Boyun: Boyunda hiç bir şey 
görülmemektedir. 

Beden: Üste: İçe, pamuklu dokumadan 
olduğu sanılan ten gömleği giyilmekte, 
bazen geniş ve oyasız kolları bileklerden 
sarkıtılmaktadır. Ten gömleğinin üstüne 
çitare olarak adlandırdığımız el dokuması 
kumaştan yapılan camadan giyilmektedir. 
Bu dönemin camadanlarının kolları 
çoğu zaman kıvrılmakta ve öyle 
kullanılmaktadır. Camadanın önü düz 
kesimdir. Bazılarının ön tarafında, 
kol uçlarında ve kol üstünde nakışlar 
bulunmaktadır. 

Camadanın yapımında kullanılan çitare 
kumaşların pek çok çeşidi vardır. Renkleri 
canlı ve göz alıcıdır. 

Camadan denilen kollu parçanın üzerine 
cepken giyilmektedir. Cepken, yağlı 
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boya tablolarda görüldüğü gibi kırmızı, 
siyah, yeşil, mavi gibi değişik renklerde 
görülmektedir. Kollarının çok geniş 
olması gerektiğinde iliklenip kollu olarak 
da kullanıldığı, bazen camadanla birlikte 
dirseklere kadar kapatılması dönemin 
giyiniş biçimini yansıtmaktadır. 

Bel: Zeybekleri halktan ayıran önemli bir 
özelliği bel kuşamıdır. Charles Texier, 
zeybekler için “bir silah fabrikası halini 
almış, geniş bir kuşak sararlar. Bu 
kuşağın arasında tabancalar, hançerler, 
yatağanlar olduğu gibi çubuklu maşa 
da vardır” demektedir. Ancak burada 
bazı ressamlar deriden yapılan silahlığı 
göstermemişlerdir. (Osmanlı Döneminin 
Ermeni ressamlarından Boğos Tatikian’ın 
1848 yılında yaptığı “Zeybeks” tablosunda 
olduğu gibi) Bu da zeybeklerin silahlık 
kuşanıp kuşanmadıkları konusunda 
şüphe uyandırmaktadır. Belgelere 
bakınca zeybek bellerinin kalın olduğu 
görülmektedir. Bunun nedeni ise şal 
kuşağın altında kullanılan keçe dolgu 
kuşaktır. Keçeden yapılan dolgu kuşak, 
zeybekler tarafından bilinçli olarak 
kullanılmaktadır. Bu kuşak hem beli sıcak 
tutmakta hem de kesici aletlere kısmen 
de olsa engel olmaktadır. 

Dönemin şal kuşakları kasıktan göğse 
kadar geniş biçimde sarılmakta bunun da 
üzerine silahlık kuşanılmaktadır. Silahlık 
geniş ve çok gözlüdür. Büyük bir kapağı 
bulunmaktadır. Belde durmasını sağlayan 
kayışları sağlam ve ayrıca renklidir. 
Renkli deri kullanımı silahlığa ve giysiye 
ayrı bir hava vermektedir.  

Alt: Alta kısa don, diğer bir adla dizlik 
giyilir. Resimlerde de görüleceği 
gibi çoğunlukta krem renkli olup el 
dokuması pamuklu yün kumaşlardan 

olduğu sanılmaktadır. Ağı oldukça geniş, 
uzunluğu çok kısa olan donlar kuşağın 
altından kasığa bağlanmaktadır. Büyük 
ihtimalle düşmemesi için de kuşağa 
bir araçla tutturulduğu sanılmaktadır. 
Dizliklerin boyu çok kısa olup kasıklardan 
diz kapağına kadar gelmektedir. Bazı 
gravürlerde ağı bol, kısa dizlik yerine, tayt 
biçiminde bir alt parça giydirmektedirler 
ki yine bu da gravürü yapanın estetiği 
ön plana almasından kaynaklandığını 
sanmaktayız. 

Ayak:  Baldırlarda cepkenin kumaşından 
ya da başka bir kumaştan yapılma, 
kulaksız, düz, bilekte biten tozluklar 
göze çarpmaktadır. Ayakta dönemin el 
işi çoğunlukla kırmızı yemeniler dikkati 
çekmektedir. 1873 Viyana Sergisi için 
hazırlanan “Elbisey-i Osmaniye” adlı 
kitapta, Aydın zeybek kostümlerini 
gösteren fotoğrafta bir de kışlık olarak 
kullanıldığını sandığımız aba göze 
çarpmaktadır. Aba, başka bazı resim 
ve fotoğraflarda da görülmektedir. Bu 
nedenle abanın zeybekler tarafından 
soğuk havalarda giyilen bir giyim parçası 
olduğu düşünülmektedir. 

Tamamlayıcı Parçalar: Dönem itibariyle 
ateşli silahların doldurularak kullanılması 
zeybeği birden çok silah kullanmaya 
zorlamıştır. Ayrıca bu silahlar için 
gerekli olan barutluk, çubuklu maşa ve 
v.b. giyim parçaları zeybek giyimine 
görsel zenginlik katmaktadır. Silahların 
bir kordonla boyuna sabitlenmesi ilgi 
çekicidir. Pazubent ve hamayıllar dönem, 
yöre ve kullanıcıya göre yapımında 
kullanılan maddeler, biçim ve desen 
bakımından çeşitlilik göstermektedir.

 

Sonuç olarak 19. yüzyıl zeybek giysileri:

1. Görüntü bakımından etkileyicidir.

2. Giyiniş biçimi ile dikkat çekicidir. 
Don diğer adıyla potur ya da dizlik 
oldukça kısa ve düşük belli olarak 
kullanılmaktadır.

3. Renk kullanımı ve tonların seçiminde 
canlılık hakimdir, pastel renkler 
kullanılmamıştır.

4. Cepkenin kollarında bazı işaretler 
vardır. (Kurumun hiyerarşik yapısını 
belirten)

5. Başlıklar oldukça yüksek ve uzun, 
tepesi yuvarlak görünümlüdür. 
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Etrafına ipek poşular dolanmıştır. 
Püskülsüz ve püsküllü iki tip 
başlık bulunmaktadır. Püsküller 
uzun ve uçlarında koza ipekler 
bulunmaktadır. Başlıklar daha sonraki 
dönemde  kısalarak, silindir biçimine 
dönüşmüştür.

6. Tozluklar kısa ve baldıra 
yapıştırılmıştır. Deri tozluk hiç 
görülmemektedir. 

7. Ayaklar ve baldır bazen çıplaktır. 
Ayakta dönemin el yapımı daha çok 
kırmızı yemeniler görülmektedir. 

8. Saat kösteği yerine meşinden 
yapılma silah köstekleri 
bulunmaktadır. 

9. Silahlar döneme ait olup, uzun 
namlular ve ağızdan dolma kuburlar 
göze çarpmaktadır. 

10. Silahlığın üzerinde silahlığı kapatacak 
şekilde mendil, yağlık v.b. hiçbir 
parça bulunmamaktadır.

Son dönem zeybek giysileri:
Son dönemden önceki ara dönemde, 
iki dönemin giysilerinin bir arada 
kullanıldığından söz etmiştik. Bu 
süreçte silahlık, dolgu kuşak, şal kuşak, 
yemeni v.b. parçalar değişmemiştir. 
Değişiklik ana parçalarda ve başlıkta 
göze çarpmaktadır. Başlıklar kısalmış, 
üstü düzelmiş, etrafına oyalar sarılmaya 
başlanmış ve püsküller top halinde 
tepeden aşağıya sarkıtılmıştır. Bu 
devre zeybekliğin en yoğun yaşandığı 
süreçtir. Zeybeklerin sayı olarak da 
en çok görüldüğü dönemdir. Bundan 
dolayıdır ki kostümlerde yerel özellikleri 
ön plana çıkartan model ve kalıplar 
oluşmaya başlamıştır. Ödemiş, Aydın, 
Muğla, Denizli, Kütahya, Uşak, Bursa 
örneklerinde olduğu gibi. Bu giysilerin 

yapımında kullanılan yerli dokuma 
kumaşlar bir yana bırakılarak ithal (İngiliz) 
yünlü çuha kumaşlar tercih edilmiştir. 
Desenlemede siyaha boyanan yün iplikler 
kullanılarak giysinin tamamına yakın 
bölümü motiflerle bezenmiştir. Cepken 
kanatlarının en ve boyları küçültülerek 
yalnızca görüntü amaçlı kullanılmıştır. 
Bu giysilerden kumaşları görülmeyecek 
derecede nakışla bezenenlere Ödemiş 
İşi, bitki desenleri kullanılarak kumaşın 
çok görünenine Aydın işi, şal desenli 
cepkensiz delme adlı yeleklilere Muğla, 
bunu biraz daha az nakışlısına Denizli işi 
denmiştir. Camadan ve yelekler, Cezayir 
tarzı (çapraz) kesilmeye başlanmıştır. 
Dolayısıyla öndeki iki parça üst üste 
getirilmiştir. Bu tarzı Yunan adalarında da 
görüyoruz. Giysiler adlarını yapıldıkları 
yörelerden almıştır. En pahalı zeybek 
giysilerinin bu dönemde yapıldığı 
söylenmektedir. Nedeni ise şekavettir. 

“Zeybek elbiselerini belirli terziler 
dikerdi. Bunlar Osmanlı vatandaşı olan 
Rumlar’dı, bu sanat onlara aitti. Zeybek 
kurumundaki bireyler bu terzilere 
(ünvanlarına göre efe, başkızan, kızan)  
haber göndererek kendileri için giysi 
dikmesini ister, terziler de bireyin 
konumuna göre giysileri diker ve bedelini 
alırdı. Bunlar aynı zamanda şekavetçi 
zeybeklere yataklık yaparlardı. Onlardan 
aldıkları paralarla zengin oldukları 
söylenir.” 

Bunun yanı sıra yerleşik düzende 
yaşayan Yörük kadınlarının da zeybek 
giysileri dikiminde başarılı olduklarını 
biliyoruz. İzmir Bergama Kozak efelerinin 
giysileri buna örnek olarak gösterilebilir. 
Son dönem olarak sınıflandırdığımız bu 
devrede zeybeklerin feslerine doladıkları 
kefiye oyalarını, feslerinin içine giydikleri 
terlikleri ve dizlik uçkur başlarını da 
Yörük kadınları yapmıştır. 

Son dönem zeybek giyim kuşamı, giyim 
tarzı ve kullanılan parçalar açısından 19. 
yüzyılda kullanılan zeybek giyim kuşamı 
ile benzerlikler gösterdiğinden baş ve 
beden parçalarına tekrar değinilmemiştir. 

Son Dönem Zeybek Giysilerinin 
Özellikleri
1. Giysinin ana parçaları aynı kumaştan 

yapılmıştır. Cepken, camadan, 
dizlik ve tozluktan oluşan bir bütün 
takımdır. Desen kullanımında 
bütünlük vardır. 

2. İstisnalar dışında giysilerde mavi 
ve tonları kumaşlar tercih edilmiş, 
desenleme için çoğunlukla siyah 
bazen de gümüş ve altın renkli sırma 
ipler  kullanılmıştır. 

3. Camadanların kesimi Cezayir denen 
çapraz kesimdir. Önde üst üste gelen 
iki kanat vardır. 
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4. Kumaş tozluk, deri tozluk, kepmen 
kullanıldığı görülmektedir. Kurumun 
ortadan kaldırılmasından sonra 
hatıra fotoğrafı çekimlerinde, tören 
ve gösterilerde  çizme kullanılmaya 
başlanmıştır.

5. Ana parçalar üzerindeki 
desenlemeler çoğalmıştır.

6. Boyun dolağı kullanımı başlamıştır. 

7. Belde Yörük kolonları kullanımı 
çoğalmıştır.

8. Giysilerde yerel özellikler görülmeye  
başlamıştır. 

9. Başlık kısalmış ve etrafında iğne 
oyaları kullanılmıştır.

10. Kısa namlulu, toplu ve kurşun atan 
silahlar kullanılmaya başlanmıştır.

11. Saat köstekleri dikkat çekmektedir. 

12. Giysi parçaları bedeni saracak kadar 
dar, boyları oldukça kısadır.

Sonuç 
Batı Anadolu’da yüzyıllar boyunca 
toplumu derinden etkileyen yasadışı 
aktif eylem toplulukları olarak da 
nitelendirebileceğimiz zeybeklik 
kurumu bireylerinin oluşturdukları giysi 
geleneğinin zaman ve mekana göre 
değiştiğini eldeki verilerden somut olarak 
anlıyoruz. Ancak değişmenin boyutunun 
içinde bulundukları toplumla paralel 
gittiğini görmezden gelemeyiz.

Zeybek kostümleri her ne kadar 
farklı özellikler gösterse de dikkatli 
incelendiğinde kesim ve biçim olarak o 
günün halk giysisinden farklı olmadığı 
görülecektir. Farklı olan onların hiçbir 
zaman ellerinden bırakmadıkları silahları 
ve bunların tamamlayıcılarıdır. Tabi ki 
el becerisi ve sanatsal yeteneklerle 
bezenmiş özel gün ve tören giysileri 
değer olarak da farklıdır.

Giysilerinin ana parçaları dönemsel 
olarak dıştan bakıldığında benzerlik 
gösterse de yaptığımız araştırmalar 
ve elimizde bulunan orijinal parçalara 
bakıldığında her bir giysinin diğerinden 
farklı olduğunu görmekteyiz.

Tarihte pek çok kereler yönetimler 
zeybeklik kurumunu ortadan 
kaldırmak amacıyla zeybek giysilerini 
yasaklamışlardır. Yasaklama başarılı 
olmasa da, zeybek giysi kültürüne zarar 
vermiştir. 

Kurtuluş Savaşı’nda vermiş oldukları 
bağımsızlık yanlısı mücadelelerinden 
ötürü kültür tarihimizdeki yerini alan 
Zeybek kültürüne giysi bakımından yeterli 
ilgi gösterildiği söylenemez. Bunun 
en somut örneklerini müzelerimizde 
görebiliriz. Hemen hemen her ilimizde 
müze olmasına rağmen bunların çok 
azında zeybek giysisi sergilenmektedir. 
Bunlar da son dönem zeybek giysileridir. 

Her şeyden önce yüzlerce yıllık 
zeybek kültürü mirasına sahip olan 
Batı Anadolu’da bir zeybek müzesinin 
kurularak, orjinallerinin olmasa bile 
imitasyonlarının sergilenmesinin 
gerektiğine inanmaktayız.

Yararlanılan Kaynaklar
AKDOĞU, Onur: Bir Başkaldırı Öyküsü Zeybekler Tarihi, Ezgileri 
Dansları (1.Cilt), İzmir, Nisan 2004 

ARMAĞAN, Munis:“Kısa Don”, Efeler, Aydın Valiliği İl Özel İdaresi Yayını 
Aydın 1991.

ARMAĞAN, Munis: Batı Anadolu Tarihinde İlginç Olaylar, Uğur Ofset 
Matbaası, İzmir, 1984.

ARSUNAR, Ferruh Batı Anadolu’da Zeybekler ve Zeybek Oyun Havaları, 
Kültür Bakanlığı, HAGEM Arşivi, Y.B. 79.0008 (Yayınlanmamış 
Çalışma).

AVCI, A. Haydar: “Zeybeklik ve Zeybekler”, Bir Başkaldırı Geleneğinin 
Toplumsal ve Kültürel Boyutları, Verlag Anadolu GmbH, D- Hückelhoven, 
Almanya 2001.

AVCI, A. Haydar: “Zeybeklik ve Zeybekler”, Folklor/Edebiyat Dergisi, 
Sayı 12, Kasım-Aralık 1997, Ankara.

AVCI, A. Haydar: “Sosyal İsyancılık ve Zeybekler”, Folklor/Edebiyat 
Dergisi, Sayı 13, Mart-Nisan 1998, Ankara.

AVCI, A. Haydar: “Zeybeklikte Töre ve Törenler”, Yol-Bilim-Kültür- 
Araştırma Dergisi, Sayı 2, Ekim-Kasım 1999, Ankara.

BAYATLI, Osman, : Bergama’da Milli Oyunlar, Bergama Halkevi 

A. YILMAZ Yayını, İzmir 1942.

BAYINDIR, H. Hilmi: Tarihte Zeybeklik ve Musikisi, Aydın İli Antik 
Kalıntıları Koruma ve Müzeleri Geliştirme Derneği Yayını, Aydın 1964.

BAYKARA, Tuncer: Zeybekler (Zeybek Elbisesi Giyme Yasağı), 
Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Cilt 4, Sayı 22, Temmuz 1969, İstanbul.

CEZAR, Mustafa: Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi, Erol Kerim 
Aksoy Kültür Eğitim Spor ve Sağlık  Yayınları, 2.Baskı, 1995.

DEMİRSİPAHİ, Cemil: Türk Halk Oyunları, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara 1975.

ERÖZ, Mehmet: “Zeybeklik ve Zeybekler”, Milli Kültürümüz ve 
Meselelerimiz kitabında, Kültür Bakanlığı, Ankara 1996.

GAZİMİHAL, M. Ragıp: Türk Halk Oyunları Kataloğu, Cilt 1, Kültür 
Bakanlığı 

HAGEM Yayını, Ankara 1991, Cilt 2, Ankara 1997, Cilt 3,  Ankara 1999.

HALİKARNAS BALIKÇISI: “Eski Anadolu İnançlarından Zeybeklere”, 
Cumhuriyet Gazetesi, 22-26 Temmuz 1965.

KARADEMİR, Abdurrahim: “Zeybek Oyunlarında Sahneleme ve Sahne 
Düzenleri”, Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan 
Problemler Sempozyumu-1987, Kültür Bakanlığı MİFAD Yayını, Ankara 
1988.

KARADEMİR, Abdurrahim: “Dünden Bugüne Zeybekler ve Oyunları”, 
Efeler, Aydın 1991.

KEPPEL, Major George:Narrative of a Journey Across the Balkans in 
the years 1829-1830. Cilt 2, London 1831.

OĞULTÜRK, Halil:“Zeybek Oyunları,Yöre, Tür ve Giyim Kuşamları”, 
TFA, Cilt 17, Sayı 327, Ekim 1976.

OĞULTÜRK, Halil: “Türk Halk Oyunlarından Zeybek Oyunları”, 1. 

Uluslararası Türk Folklor Semineri Bildirileri, 3.Cilt, Halk Müziği-Oyun-
Eğlence, Kültür Bakanlığı MİFAD Yayını, Ankara 1977.

OSMAN HAMDİ BEY ve Marie De LAUNAY: 1873 Yılında Türkiye’de 
Halk Giysileri-Elbise-i Osmanniyye, Sabancı Üniversitesi Yayını, İstanbul 
1999, 2. Baskı (Bu kitabın ilk baskısı 1873 yılında Viyana’da yapılmıştır.)

ÖZBOYACI, İsmail: “Zeybekler”, TFA, Cilt 19, Sayı 363, Ekim 1979 (Aynı 
yazı, Türk Halk Müziği ve Oyunları Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, Temmuz-
Ağustos-Eylül 1982).

ÖZBOYACI, İsmail: “Ege’de Zeybek Giyimi ve Kışlık Olarak Kullanılan 
Aba”, 3. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri,  Cilt. 5-Maddi 
Kültür, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yayını, Ankara 1987.

ÖZKAYNAK, Kemal: Efelerden Haber, C.H.P. Basımevi, Aydın 1946.

PHILIP ÇAKIR. Filiz:“Dans Ve Oryantalist Ressamlar” Dans ve Sanat 
Sayı :32, Mas Matbaa, Istanbul 2004.

SAĞDIÇ, Ozan: “Aydın”, Aydın Valiliği Yayını, Aydın 1988.

ŞAPOLYO, Enver Behnan: “Efe, Zeybek, Kızan... Yaşayışları ve 
Adetleri”, Türk Yurdu Dergisi, Yıl 1, Sayı 1 (234), Temmuz 1954, Ankara.

ŞAPOLYO, Enver Behnan: Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, Türkiye 
Yayınevi, İstanbul 1964.

ŞÖLEN, Asaf Gökbel: Aydın İli Tarihi-1, İstanbul 1936.

TEXİER, Charles: Asie Mineure Description Geographique, Historique, 
ET Archéologique ET des Villes De La Chersonnése D’ASİE, Cilt 2, Paris 
Imprimeurs de L’ınstitut De France 1862.

TÜRKOĞLU, Sabahattin:“Zeybek ve Efe Sözcükleri”, TFA, Cilt 17, Sayı 
334, Mayıs 1977.

TÜRKOĞLU, Sabahattin: “Tarih İçinde Zeybek Kıyafeti”, 3. Milletlerarası 
Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt 5-Maddi Kültür, Kültür Bakanlığı 
MİFAD Yayını, Ankara 1987.

TÜRKOĞLU, Sabahattin: “Erkek Kıyafetlerimiz ve Türkiye’deki Dağılımı 
Konusunda Bir Harita Denemesi”, 5. Milletlerarası Türk Halk Kültürü 
Kongresi, Maddi Kültür Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı HAGEM 
Yayını, Ankara 1997.

ÜSKÜP, Şeref: Çakıcı Efe, Hür Efe Matbaası, İzmir 1975.

ÜSKÜP, Şeref: Hey Gidinin Efesi, Hür Efe Matbaası, İzmir 1988.

ÜSKÜP, Şeref: Milli Mücadelede Efeler, Hür Efe Matbaası, İzmir 1992.

YAVİ, Ersal:  Efeler-Eylemleri-Töreleri-Dansları-Giysileri, AydınValiliği İl 
Özel İdaresi Yayını, Aydın 1991.

YAZICIOĞLU, Vehbi: “Bergama Zeybek Oyunları Öğretimi”, Türk Halk 
Müziği ve Oyunları Dergisi, Cilt 1, Sayı 8, Ekim-Kasım-Aralık 1983.

YETKİN, Dr. Sabri: Ege’de Eşkıyalar, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 
1996. 



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201632

Eski bir Rum köyü 
olan ve balıkçılığın 
en önemli geçim 
kaynağı olduğu 

Gölyazı’da 
hayat, sabah 

erken saatlerde 
gölde başlıyor. 
Ve göle bakınca 

başrollerde şaşırarak 
hep kadınları 

görüyorsunuz. 
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Bugün Gölyazı’da bir değil, 2 ayrı kadın 
derneği var. Biri 2009 yılında kurulan 
Gölyazı Kadın Dayanışma Kalkındırma 
ve Kültür Derneği, diğeri de 2010 yılında 
kurulan Gölyazı Balıkçı Kadınlar Derneği.

İlk kurulan Gölyazı Kadın Dayanışma 
Kalkındırma ve Kültür Derneği, kadınların 

kahvenin önünden bile geçemediği köy 
ortamında bazı tabuları yıkmak adına 
adımlar atarken, kimilerinin tepkilerine 
de maruz kalmış. 7 yıl önce, 7 üye ile 
kurulan derneğin başkanı Leyla Demir-
döğer, karşılaştıkları zorlukları şöyle 
anlatıyor;  “Gölyazı’nın turizm potansi-
yelini değerlendirmek adına buradaki ev 

Kadın Dernekleri        Gölyazı kadınları 

Gölyazı 
kadınları

Kadınların dernek çatısı altında örgütlenip emeklerini, el becerilerini 
ekonomik değere dönüştürme çabalarını paylaştığımız bu bölümde bu 
kez Gölyazı kadınlarına konuk oluyoruz. 

Bursa’da Uluabat Gölü’nün doğu ucunda, derin bir yarımadanın üzerinde 
kurulan ve 10-15 yıl öncesine kadar adı pek duyulmayan Gölyazı köyü, 
Nilüfer Belediyesi sınırlarına dahil olup mahalle statüsü kazandıktan 
sonra Nilüfer Belediyesi’nin çabalarıyla adını duyurdu. 

Bugün artık özgün güzelliğiyle dikkat çekerek dizi ve film çekimlerine 
bile ev sahipliği yapan Gölyazı, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının 
uğrak yeri durumunda. Bölgenin turizm potansiyelini gören Nilüfer 
Belediyesi bu potansiyeli değerlendirmek için öncelikle köy halkını 
bu yönde bilinçlendirme çabalarına girişmiş ve Gölyazı kadınlarını da 
örgütlenerek üretime katılmak ve Gölyazı’nın kalkınma sürecine ortak 
olmaları için teşvik etmiş.
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kadınlarının da bir şeyler yapabilecekleri-
ni göstermek istedik. Meydanda hafta-
sonları standlar açtık yöresel ürünleri 
sattık, gözleme yapıp sattık, o dönem 
buradaki kahveler de gözleme satıyordu 
onların işlerini engelleyeceğimiz düşün-
cesiyle stand açmamıza karşı çıktılar, 
birgün bizim masalarımızı bile toplayıp 
göle savurdular. Oysa şimdi kadınlar 
bir şeyler yaptıkça Gölyazı’nın ziyaretçi 
sayısı o kadar arttı ki, bizim masalarımızı 
göle savuran o işletmeler şimdi misafir-
lere çay vermeye bile yetişemez oldular. 
O zaman 10 kişi geliyorsa bu sayı şimdi 
500’e çıktı. Hal böyle olunca o kahveler 
de gözlemeyi bizden almaya başladı-
lar. Kapalı bir köydü burası, bugünlere 
gelmek insanları bu değişime alıştırmak 
kolay olmadı. Önce bizi bir tehlike gibi 

gördüler ama şimdi anladılar.”

Halen 39 üye ile çalışmalarını sürdüren 
derneğin belediye öncülüğünde başlatı-
lan “Kadın Hayata Yakın” gibi projelere 
katıldığını ve düzenli aralıklarla Bursa’da-
ki diğer kadın dernekleriyle de bir araya 
geldiklerini kaydeden Demirdöğer, Göl-
yazı’nın büyük bir turizm potansiyeline 
sahip olduğunu ancak özellikle temizlik 
konusunda hem gelenlerin, hem de 
Gölyazı halkının daha duyarlı davranması 
gerektiğini vurguluyor.

Eski bir Rum köyü olan ve balıkçılığın en 
önemli geçim kaynağı olduğu Gölyazı’da 
hayat, sabah erken saatlerde gölde başlı-
yor. Ve göle bakınca başrollerde şaşıra-
rak hep kadınları görüyorsunuz. 

Leyla Demirdöğer
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Kadınlar, ağ örüyor, ‘difana’ denilen balık 
ağı, ‘saka’ denilen sazan tutulan büyük 
ağları, ıstakoz, kerevit tutmaya yarayan 
sepetleri yapıyor, kayıkla göle açılıp ağ 
atıyor, balık tutuyor ve bunları müza-
yedede satıyor. Kalan zamanlarında da 
kayıklarını kiralıyor, Gölyazı’ya gelen zi-
yaretçileri kayıklarla gölde gezdiriyorlar.

Gölyazı’nın ikinci kadın derneği de işte 
bu balıkçı kadınları aynı çatı altında 
toplamış durumda. 2010 yılında kurulan 
Gölyazı Balıkçı Kadınları Yardımlaşma 
Derneği’nin Başkanı Nurten Üner, kuru-
luş amaçlarını şöyle özetliyor; “Burada 
30 sene önce kadınlar göle çıkmıyordu. 
Sadece erkekler gidiyordu. Ama göl-
deki verim düşüp kazanç da azalmaya 
başlayınca balıkçılar eşleriyle birlikte 
balığa çıkmaya başladılar.  Çünkü eşlerle 
birlikte çıkıldığında kazanılan para evde 
kalıyor, diğer türlü yarısı diğer balıkçı 
arkadaşın oluyordu. Böylelikle kadınlar 
bu işi öğrendiler zaman içinde eşleri 

olmadan da balığa çıkmaya başladılar. 
Bizim geçim kaynağımız balık. Bu köyde 
yaşayan kadınların hepsi balık tutmayı 
bilir. Gölyazı’da her evin kapısı bir şekilde 

göle açılır, balığa açılır, burada kadınlar 
göl ile başa çıkmayı öğrenmiştir.  Biz de 
bu kadınları örgütleyip balıkçılıkla ilgili 
sorunlarımıza ortak çareler aramak, bu 
kadınların sosyal hayatlarına yardımcı 
olmak istedik. Erkeklerin bir kooperatifi 
vardı zaten bizim de bir derneğimiz olsun 
istedik.”

Halen 116 üye ile çalışmalarını sürdüren 
derneğin ulaşabildikleri bütün festival-
lerde stand açarak adını duyurduğunu ve 
kadınların balıkçılık yapması ilgi çek-
tiği için pek çok TV programına konuk 
olduklarını kaydeden Üner; “Hindistan 
televizyonunda bile Gölyazı’yı tanıttık. Bir 
yandan tanıtım yaparken, öte yandan da 
Gölyazı’nın geleneksel balık lezzetlerinin 
kaybolmaması için çaba gösteriyoruz. 
Gelen misafirlere bu yöreye ait soslu 
balık, fırınlama balık, papaz yahnisi, 
balık salatası yapıyoruz, birçok balık 
yemeğimiz var, örneğin turna balığı çok 
değerli, onun kızartma, salata ve çorba-

Nurten Üner

Kadın Dernekleri        Gölyazı kadınları 
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sını yapıyoruz, sazan çorbası, yayın az 
çıkıyor, istakoz-kerevit artık az çıkıyor. 
Göldeki kirlilik nedeniyle verim düşünce 
artık kadınlar da gölde turist gezdirmeye 
başladı” diyor.

Balıkçılıkla ilgili sıkıntıları da dile getiren 
Gölyazı’daki balıkçı kadınların en büyük 
derdi ise göldeki kirlenme ve göl suyu-
nun çekilmesi. Dernek Başkanı Üner bu 
konudaki çabalarını da şöyle özetliyor; 
“Göl kirlendikçe balıkçılıktaki verim de 
düşüyor, son zamanlarda göldeki su 
çekilmeye başladı. Su çekildikçe altındaki 
toprak çatlıyor, ben ne zaman göle bak-
sam ve o çatlayan toprağı görsem inanın 
benim de içim çatlıyor, çok üzülüyorum. 
Su çekildikçe burada doğal hayat bitiyor, 
birçok canlı için hayat bitiyor. Su ne-
den bu kadar çekildi bilmiyorum. Suyun 
temizlenmesi için Çınarcık barajından su 
takviyesi yapılıyor, ancak Uluabat’taki 
derenin ağzı açılmış, o çevredeki köyler 
tarla sulamaları için boğazı açtıkların-
dan burada su kaybı var. Biz yine de bu 

çekilmenin nedenlerinin araştırılmasını 
istiyoruz. Önümüzdeki günlerde Ulu-
dağ Üniversitesi Su Ürünleri bölümüyle 
işbirliği yaparak göldeki kirliliğin neden 
kaynaklandığının ve suyun neden bu ka-
dar çekildiğinin araştırılmasını istiyoruz.”

Köy ortamında bazı şeyleri kabul ettirme-
nin zorluğundan yakınan Üner, sözlerini 
şöyle sürdürüyor; “Köy halkı şehre ben-
zemiyor, bisiklet yolu yapılıyor mesela 
ne gerek var diyorlar, bazen de bir şeyin 
iyi olduğunu bilseler de siyaseten karşı 
çıkabiliyor biz bunu istemiyoruz bu tutum 
bize zarar veriyor herkes seçim zama-

nı siyasetini yapsın diğer zamanlarda 
bizi rahat bıraksınlar ki bize her yerden 
hizmet gelsin. Bazı davranış kalıplarını 
değiştirmek çok zor, uyardığımız zaman 
tepki alıyoruz, geçenlerde biri köprünün 
üzerinde deterjanla arabasını yıkıyor 
suyu göle akıtıyordu uyarınca bana tepki 
gösterdi, o kişi o deterjanın kendi torunu-
nun geleceğini yok edeceğini idrak ede-
miyor işte, buradaki ekosistemi korumak 
hepimizin görevi halkın da misafirlerin 
de bilinçli davranması lazım. Gölyazı’ya 
Gölyazılılar daha çok sahip çıkarsa ve 
gelenleri de müşteri değil misafir olarak 
görürse hep birlikte onları daha çok 
kazanacağımızı düşünüyorum. Ben Bur-
sa’da yaşayıp da Gölyazı’yı görmeyenler 
için üzülüyorum, büyük kayıp, burada 
hem doğa, hem tarih, hem lezzet var. 
Buradaki arkeolojik kazılar tamamlandık-
ça bu bölge tarihi kimliğiyle de daha ön 
plana çıkacak. Buradaki tarih su yüzüne 
çıktığında, yani 5-10 yıl sonra bambaşka 
bir Gölyazı göreceksiniz. “
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Halk Danslarına Gönül Verenler     Nilüfer Halk Dansları Topluluğu

Bursa da halk 
danslarına 
gönül verenleri 
aynı çatı al-
tında toplayıp halk kültürü-
müzün önemli ayaklarından biri 
olan geleneksel dansları gelecek 
nesillere aktaran en büyük 
topluluklardan biri Nilüfer Halk 
Dansları Topluluğu.

Kültür sanat alanında Bursa’nın 
lokomotifi niteliğindeki kurumlar-
dan biri olan Nilüfer Belediyesi 
tarafından 15 yıl önce kurulan 
topluluk, bu süre içerisinde top-
lumun her kesimine ulaşıp, her 
yaştan insanı çalışmalarına dahil 
ederek 300 kişilik devasa bir 
dans topluluğuna dönüştü.
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Nilüfer’i yurtiçi ve yurtdışında başarı ile 
temsil eden ve çok sayıda ödüle sahip 
olan topluluk geçmişte; “Kılıç-Kalkan”ı 
Türkiye’de müzik eşliğinde sahneleyen ilk 
topluluk olarak da adın-
dan söz ettirdi.

Dans eğitmenleri 
Miray Orduseven, 
Mükteda Altıner, 
Hakan Cengiz 
yönetimindeki dans 
eğitimlerini Altınşehir 
Gençlik Merkezi’nde 
sürdüren topluluk, 
çalışmalarını 5 ayrı grupta toplamış.

Çocuk Grubu, Yıldız Grup, Genç Grup, 
Gösteri Grubu ve Master Grup olarak 
adlandırılan gruplarda, 7’den 70’e herke-

se dans etme olanağı sağlayan topluluk, 
Nilüfer’de, halk danslarını yaşatma adına 
önemli bir işlevi yerine getiriyor.

Hedefini “modern pro-
jelerle kültürümüzün 
en iyi şekilde tanıtılma-
sı” olarak tanımlayan 
topluluğun Çocuk 
Grubu’nda 6-0 yaş 
arası 40 dansçı, Yıldız 
Grubu’nda 0-5 yaş 
arası 40 dansçı, Genç 
Grubu’nda 15-25 yaş 

arası 40 dansçı, Gösteri 
Grubu’nda 18-35 yaş arası 60 dansçı ve 
Master Grubu’nda 35-65 yaş arasında 
yaklaşık 120 dansçı bulunuyor.

Topluluğun aldığı ödüller

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 
yarışmalarında çeşitli kategorilerde; 
• 2008 Türkiye Birinciliği 
• 2009 Türkiye Altıncılığı
• 2010 Türkiye Dördüncülüğü
• 2011 Türkiye İkinciliği
• 2012 Türkiye Üçüncülüğü

UNICEF Marmaris İncilerin Dansı 
Yarışması Özel İnci Ödülü ve Birincisi

2011 KKTC Altın Zerdali Yarışması 
Birincilik Ödülü

2014 Çin Nan Ying Festıvali Ödülü

Polonya-Zakopane 42. Altın Balta Halk 
Dansları Yarışması 5 Ayrı Dalda Dünya 
Birinciliği
1. Stilize Dal Yarışma Birinciliği
2. Medya Özel Ödülü
3. En iyi Müzik Ödülü
4. Polonya Halk Danslarını En iyi 

Sergileme Ödülü
5. Dağ Güzeli Ödülü

16. Kıbrıs İskele Belediyesi Halk 
Dansları Yarışması;
1. En İyi Grup (Yarışma Birinciliği)
2. En İyi Kareografi
3. En iyi Kostüm
4. Festival Güzeli 
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Haber            Gürcistan’dan birincilik ödülü

Başta Türk halkoyunları olmak üzere 
Türk folklorunun ve Türk kültürünün 
genç kuşaklara en doğru biçimde akta-
rılması amacıyla 2012 yılından buyana 
Bursa’da çalışmalarını yürüten Prusa 
Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, 
Kobuleti’den gelen davet üzerine 32 kişi-
lik bir ekiple Gürcistan’a gitti.

Her yıl Temmuz ayında Gürcistan’ın Ba-
tum ve Kobuleti kentlerinde düzenlenen 
Uluslararası Folklor ve Sanat Festivali’ne 
bu yıl Belarus, Rusya, Gürcistan, İran, 
Azerbaycan ve Ukrayna’dan halk dans-
ları ekipleri katıldı. 16 ekibin yarıştığı 
festivalde ülkemizi temsil eden Prusa 
Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, 
festivalde Trabzon, Üsküp ve Roman 
oyunlarını sergiledi.

Yaptığı gösterilerle büyük beğeni topla-
yan Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor 
Kulübü, 23. Kobuleti Uluslararası Folklor 
ve Sanat Festivali birincilik ödülünü 
almaya hak kazandı. Ayrıca festival kap-
samında yapılan güzellik yarışmasında 
da Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor 

Kulübü dansçılarından Ayşe Duygu Kılınç 
birinci, Dila Tüfekçi ikinci, Simge Gönen 
üçüncü seçildi. 

Topluluk olarak sergiledikleri disiplinle 
ülkemizi başarıyla temsil ettiklerini belir-
ten Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor 
Kulübü Başkanı Ahmet Aydemir, festival-
den büyük takdir toplayarak yurda dönen 
toplulukla gurur duyduklarını söyledi.

Gürcistan’ın Kobuleti kentinde yapılan 23. Uluslararası Folklor ve Sanat Festivali’nde Türkiye’yi temsil 
eden Prusa Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, 7 ülkeden 16 ekibin yarıştığı festivalden birincilik 
ödülüyle döndü.

Ahmet Aydemir
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Müzelerimiz          Mobilya Ağaç Sanayi Müzesi

Mobilya Ağaç 
Sanayi Müzesi
Osmanlı döneminde tersanelerin kadırga küreği ve kereste 
ihtiyacını karşılayan önemli bir merkez olan ve günümüzde de ağaç 
sanayinde ayrı bir yeri olan Bursa-İnegöl ilçesi, bu kimliğini her 
yönüyle yansıtan bir müzeye sahip.

İnegöl Belediyesi tarafından yaptırılan ve gönüllülerin de katkılarıyla 
2014 yılında ziyarete açılan İnegöl Belediyesi Mobilya Ağaç Sanayi 
Müzesi Türkiye’nin bu alanda açılmış ilk müzesi.
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İnegöl’ün merkezinde bulunan 3 katlı Mü-
zede; 1523’lü yıllardan günümüze kadar 
ki mobilya ve ağaç sanayisinin tarihsel 
süreci anlatılıyor. Müzenin birinci katında 
1500 yıllardan 1800’lü yılların sonuna 
kadar kereste, ağaç, kalyon kürekçiliği, 
makaralık gibi ahşap işçiliğin anlatıldığı 
bölümler bulunuyor. Binanın ikinci ka-
tında 1800’lü yılların sonunda at araba-
cılığı, takunya, çeyiz sandığı ve hazeran 
sandalyecilikten günümüze kadar olan 
ahşap işçiliği ve mobilya tarihinin anla-
tıldığı bölümler yeralıyor. Müze binasının 
üçüncü katında ise yaklaşık 200 kişilik 
çok amaçlı salon, fuaye ve idari bölümler 
bulunuyor.

Osmanlıdan yakın döneme kadar at ara-
bacılığı, çeyiz sandığı, tahta bavul, okul 
çantası, yumurta sandığı, takunyacılık ve 
hazeran sandalye markalarıyla mobilya-
cılıktan önce de ünlü olan İnegöl’ün, bu 
alanlarda sahip olduğu birikim İnegöl hal-
kının müzeye yaptığı bağışlarla müzedeki 
yerini almış.

Ağaç işçiliği ve mobilyacılığın İnegöl’deki 
yüzlerce yıllık gelişimini kronolojik olarak 
anlatmak, tarihine ilişkin bilgi vermek, 
araştırma ve arşivleme yapmak ve bu 
sanatın kültürünü geniş kitlelere yaymak 
için oluşturulan müze Pazartesi hariç 
hergün ziyarete açık. 
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Festivaller ve Şenlikler        10. Misi Yerel Lezzetler Şenliği

Mis gibi lezzetler 
Misi’de yarıştı
Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 10’uncu kez düzenlediği Misi Yerel 
Lezzetler Şenliği’nde yerel tatlar yarıştı. Şenlikte, katılımcıların önünde 
yemek yapan Hollandalı aşçı Wilco van Herpen de ilgi odağı oldu.



Ekim Kasım Aralık 2016   |  PRUSA  |  49

Nilüfer Belediyesi’nin, yöresel tatların 
yaşatılması,  kırsal mahallelerde üretimin 
ve kadın derneklerinin desteklenmesi 
amacıyla düzenlediği etkinliklerden biri 
olan Misi Yerel Lezzetler Şenliği bu yıl 
10. kez gerçekleşti. Nilüfer’in tarihiyle, 
mimarisiyle ön planda olan Gümüştepe 
Mahallesi’nin tanıtımına da büyük katkıda 
bulunan şenliğe ilgi büyüktü. 

Şenlik için Misi’ye gelenler 
hem tarihi mahalleyi gezdi, 
hem de kurulan stant-
larda yerel ürünlerden 
alma fırsatı buldu. 
Nilüfer Bando’nun 
gösterisiyle başlayan 
etkinliklerde çocuklar da 
sokak oyunları ile eğlen-
celi anlar yaşadı. 

Misi Yerel Lezzetler Şenliği’nin 
özel konuğu Hollandalı aşçı Wilco van 
Herpen de şenlikte yemek yaptı. Wilco, 
Bursa’nın meşhur kestanesi ile makarna 
yaparken mutfak sırlarını da izleyicilerle 
paylaştı. Wilco yaptığı yemeği daha sonra 
izleyenlere ikram etti. 

Şenliğin en heyecanlı bölümü ise yemek 
yarışması oldu. Bu yıl katılımın daha art-

tığı şenlikte bir ilk de gerçekleşti. Daha 
önceki yıllarda sadece kadınların katıldığı 
yarışmada erkekler de yaptığı yemeklerle 
yer aldı. 9 kadın derneğinin yer aldığı 
yarışta 13 kişi de bireysel olarak yarıştı. 
Hollandalı aşçı Wilco van Herpen’in de 
yeraldığı jüri, hepsi birbirinden lezzetli 
yemekler arasından en iyiyi seçmekte 
oldukça zorlandı. 

Kadın dernekleri ve bireysel 
olmak üzere iki ayır kate-

goride yapılan yarışmada 
bireysel dalda yarışan 13 
kişi arasından birin-
ciliği ciğer sarma ile 
yarışmaya katılan Tülay 

Özçivi alırken, 

Azime Eski ikinci, Gülçin 
Başaran da üçüncü oldu.

Birbirinden güzel sunumlarla hazırlanan 
yemeklerin yer aldığı kadın dernekleri 
kategorisinde de Ürünlü Kadın Daya-
nışma Derneği birinci, Görükle Kadın 
Dayanışma Derneği ikinci olurken, Yolçatı 
Kadın Dayanışma Derneği de üçüncülüğü 
elde etti.Yarışmada birincilere 1000’er 
TL, ikincilere 750’şer TL, üçüncülere de 
500’er TL ödül verildi. 



|  PRUSA  |  Ekim Kasım Aralık 201650

Festivaller ve Şenlikler        Kayapa ve Akçalar Rahvan At Yarışları

İlk kez
kadınlar 
yarıştı 
Bursa-Nilüfer Belediyesi tarafından ata 
sporlarının yaşatılması amacıyla düzenlenen 
Kayapa ve Akçalar Rahvan At Yarışları’nda bu yıl 
ilk kez kadınlar da yarıştı.
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Kayapa Futbol Sahası’nda düzen-
lenen ve Bursa, Balıkesir, Kütahya, 
İzmir ve Kocaeli’den toplam 143 atın 
boy gösterdiği 25. Kayapa Rahvan 
At Yarışları nefes kesen görüntülere 
sahne oldu. Tozkoparan, deste, üçlü 
tay, dörtlü tay, küçük orta, büyük orta, 
baş altı ve baş kategorilerinde yarış-
ların yapıldığı etkinlikte Türkiye’de ilk 
kez kadınlar özel kategorisine de yer 
verildi. Büyük ilgi toplayan ve 11 kadın jo-
keyin katıldığı kadınlar özel kategorisinde 
birinciliği Melike Özpınar, ikinciliği Sena 
Maral, üçüncülüğü de Gamze Yüce aldı. 

Diğer yarışlarda ise;  baş kategorisinde 
Cengiz Cing birinci, Mehmet Ali Narlı 
ikinci, Mehmet Barut üçüncü oldu. Baş 
altı kategorisinde Murat Özkan birinci 
olurken, büyük orta kategorisinde Süley-
man Avcı, Mehmet Barut ve Bekir Kaya 
birinciliği paylaştı. Küçük orta katego-
risinde Mehmet Şimşar, deste katego-
risinde Ahmet Şahan Örgün, dörtlü tay 
kategorisinde Ahmet Gökçe, üçlü tay 

kategorisinde Ali Dedeoğlu, tozkoparan 
kategorisinde Birol Babanoğlu birincilik 
aldı. 

Bu yıl dokuzuncusu yapılan Akçalar 
Rahvan At Yarışları da büyük çekişme 
ve heyecana sahne oldu. Hisartepe Yarış 
Alanı’nda düzenlenen geleneksel etkin-
likte, 10 kategoride 108 at yarıştı. Baş 
kategorisinde Cengiz Cenk birinci, Hasan 
Aslandağ ikinci, Ali Çelik de üçüncü oldu. 
Baş Altı kategorisinde ise bitiş çizgisine 
birlikte giren Taner Pınar ve Ali Dede-
oğlu birinciliği paylaştılar. Büyük Orta 
kategorisinde Mehmet Barut, Küçük Orta 
kategorisinde Ahmet Çukurova,  Deste 
kategorisinde Aşçı Halil İbrahim, 4 yaşlı 
taylarda Kamil Aşan, 3 yaşlı taylarda 
Yakup Serçe, Tozkoparanda Ali Dedeoğ-
lu, Yerli Dolu Dizgin kategorisinde Murat 
Ürkek birinci oldu. 8 kişinin katıldığı 
kadınlar kategorisinde ise; Melike Özpı-
nar birinci, Büşra Yılmaz ikinci, Sudenur 
Aydın üçüncü oldu.
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Festivaller ve Şenlikler        Ürünlü Biber Buluşması

Ürünlü biberi
bir başka
Bursa-Nilüfer Belediyesi’nin kentin kırsal mahallelerinde yetişen 
ürünlerin tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği 
etkinliklerden biri olan ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
“Ürünlü Biber Buluşması” renkli anlara sahne oldu. Sevilen 
sanatçı Turgay Başyayla’nın sunumuyla gerçekleşen etkinlik 
büyük ilgi gördü. Ürünlü Mahallesi meydanında düzenlenen 
etkinlik kapsamında; “En İyi Biber Yetiştiricisi” ve “Biber 
Yemekleri” yarışmaları yapıldı.
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11’i kadın, biri erkek 
toplamda 12 kişi-
nin katıldığı Biberli 
Yemekler Yarışma-
sı’nda biberli tatlılar-
dan, biber çorbasına 
kadar birçok yemek 
dereceye girebilmek 
için yarıştı. Büyük 
çekişmenin yaşandığı yarışmada, biberli 
bonfile sarma yemeğiyle Seyhan Mestan 
birinci olurken, sarı kuzu incik yemeğiyle 
Asiye Kaya ikinci, kırmızı biberli kuzu 
bonfile yemeğiyle de Zeynep Çakır üçün-
cü olmaya hak kazandı. 

Ürünlü’de en iyi biberi yetiştirenler de 
festivalde ödüllendirildi. Jüri üyeleri 
tarafından tarlalarda yapılan incelemede 
verim, kalite, çevre düzeni, hastalık ve 
zararlı durumuna göre değerlendirme 
yapıldı. Değerlendirme sonucunda biber 

üreticisi Mustafa Kaya 
birinci, Fikri Atan ikinci, 
Selahattin Dinç de 
üçüncü oldu. 

Ödülleri sahiplerine 
veren Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Boz-
bey, biber üreticilerinin 

yerel tohumu canlandırma konusunda 
yıllardır büyük emek sarf ettiğini vur-

gulayarak, Ürünlü halkı sahip çıkarsa 
Ürünlü biberinin dünyanın birçok yerine 
ulaşabileceğini ifade etti.

Nilüfer Küçük Ölçekli Kent Bostanları’n-
da yetiştirilen yaklaşık 60 çeşit biberin 
sergilendiği buluşmada, Ürünlü Kadın 
Dayanışma Derneği üyeleri de yaptıkları 
yöresel yemekleri satışa sundu. 

En iyi üretici birincisi
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Festivaller ve Şenlikler        20. Ovaakça Siyah İncir Festivali

Bursa Siyahı festivalle tanıtıldı
Bursa-Osmangazi Belediyesi tarafından incir üreticisine destek 
olmak ve “Bursa Siyahı” olarak bilinen kara inciri tanıtmak 
amacıyla organize edilen geleneksel Siyah İncir Festivali, 
Ovaakça Mesire alanında yapıldı. Bu yıl 20.si düzenlenen 
İncir Festivali’nde, en güzel incir yarışması yapılırken 
güreş müsabakaları da etkinliğe ayrı bir renk kattı.

Halk oyunları ve 
folklor gösterileri 
ile başlayan festi-
valde, 203 güreş-
çinin katılımıyla 13 
kategoride yapılan 
güreş müsabaka-
larında kıyasıya bir 
mücadele yaşandı. 
İlgiyle izlenen 
etkinlikte Baş Pehlivanlığı Nedim Güral 
kazandı.

Bu yıl 5 farklı köyden 18 üreticinin 
katıldığı incir yarışmasında ise, jürinin 

dış görünüş, irilik 
ve içinin güzelliği 
gibi kriterleri dikkate 
alarak yaptığı de-
ğerlendirme sonucu; 
birinciliği Dürdane 
köyünden Sayit Turan, 
ikinciliği Ovaakça’dan 
Erkut Kılıç, üçüncülü-
ğü ise Selçukgazi’den 
Mustafa Turunç kazan-

dı. Dereceye giren üreticilerden birinciye 
250, ikinciye 200, üçüncüye ise 150 TL 
para ödülü verildi.
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2. Uluslararası Cumalıkızık Ahududu Festivali         Festivaller ve Şenlikler        

Rengarenk bir buluşma
Bursa-Yıldırım Belediyesi tarafından yöreye özgü bir ürün olan 
ahududuyu tanıtmak amacıyla organize edilen Uluslararası Cumalıkızık 
Ahududu Festivali büyük ilgi gördü. 

Bu yıl ikincisi organize edilen etkinliğe; 
Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, KK-
TC’den gelen ekipler ile Yıldırım Beledi-
yesi Erguvan Gösteri Sanatları Topluluğu 

ve Bursa Rumeli 
Halk Dansları Top-
luluğu da gösterile-
ri ile renk kattı.

700 yıllık bir geç-
mişe sahip olan 
Cumalıkızık’ın en 
önemli değerlerin-

den ahududunun adını taşıyan Festival, 
ekiplerin kortej yürüyüşüyle başlayıp, 
mahallelerde yapılan dans gösterileri 
ve konser gibi etkinliklerle izleyenlere 
oldukça keyifli anlar yaşattı. 
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Bursa’ya 2 yeni müze
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Tarih başkenti Bursa’yı, müzecilik anla-
mında da öncü bir kent haline getirmeyi 
hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
kente 2 yeni müze daha kazandırmaya 
hazırlanıyor. 

Osmanlı’dan günümüze vakıflar ve vakıf 
eserlerini anlatan Vakıf Kültürü Müzesi’ni 
yakında ziyarete açacak olan Büyükşe-
hir Belediyesi, ardından işadamı İhsan 
Gür’ün bağışladığı binlerce parça tarım-
sal alet ve ekipmanın yer alacağı Tarım 
Müzesi’ni de kentin müzeler zincirine 
ekleyecek.

Osmanlı ve Türk kültüründe önemli bir 
yeri olan vakıflar ve vakıf eserlerinin tüm 
yönleriyle anlatılacağı Vakıf Kültürü Mü-
zesi, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’n-

de Tekstil Sanayi Müzesi’nin üst katında 
oluşturuluyor.

Açılışa hazırlanan müzedeki hazırlıkları 
yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, Osmanlı’nın 
kent hayatına geçtiği Bursa’da o döneme 
ait izleri bir bir gün yüzüne çıkardıkla-
rını, vakıfların da Osmanlı’nın en önemli 
unsurlarından biri olduğunu belirtti. 

Vakıf Kültürü Müzesi’nin ardından, kırsal 
kültürü gelecek kuşaklara aktarmak ama-
cıyla Tarım Müzesi kurmaya hazırlanan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, yakında 
inşaatına başlanacak olan müze için iş 
adamı İhsan Gür’den destek aldı. 

Ata sporu yağlı güreşe olan merakı ve 

hakemlik yapması aynı zamanda rahvan 
atçılıkla ilgili derneklerde yöneticilik yap-
ması nedeniyle Türkiye’nin dörtbir yanını 
gezme imkanı bulan Gür, Anadolu’nun 
farklı illerinden ve yurt dışından büyük 
kısmı hediye olarak kendisine verilen 
binlerce tarımsal alet ve ekipmanı bu 
müzeye bağışladı. 

At arabalarından koşum takımlarına, 
hayvan çanlarından toprak sürme alet-
lerine kadar binlerce parçayı hayranlıkla 
inceleyen Başkan Altepe, bugüne kadar 
gezdiği tarım müzelerine kıyasla ellerin-
de 3-4 müze kuracak kadar fazla eser 
olduğunu belirterek, Tarım Müzesi’ne 
katkıları nedeniyle işadamı İhsan Gür’e 
teşekkür etti. 
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Jüri özel ödülü
• Söke Belediyesi, Kemalpaşa Mahallesi Canlandır-

ma Projesi

Proje ödülleri
• Edirne Belediyesi, Selimiye Cami Çevresi ve 

Kırkpınar Alanı Kentsel Tasarım Projeleri
• Hatay Büyükşehir Belediyesi, 5.Mıntıka 1313 ve 

1339 Parselleri Restorasyon Projeleri
• Kastamonu Belediyesi, 2. Etap Sokak Sağlık-

laştırması ve Nasurullah Cami Çevresi Kentsel 
Tasarımı Projeleri

• Melikgazi Belediyesi, Arap Ocağı ve İptidai Mekte-
bi Restorasyon Projeleri

• Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kent Merke-
zi Düzenleme ve Tasarım Projesi

• Samsun Büyükşehir Belediyesi, Saathane Meyda-
nı Kentsel Tasarım Projesi

• Seyhan Belediyesi, Av. Turan Arun Sokağı Sağlık-
laştırma Projesi

• Yüreğir Belediyesi, Ölümsüzlük Şehri Missis 
Projesi

Uygulama ödülleri:
• Battalgazi Belediyesi, Mahalle Müzeleri Projesi

• Çanakkale Belediyesi, Ece Ayhan Kültür Merkezi 
Restorasyonu Projesi

• Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Milli Müdadele 
Müzesi ve Müftü Evi Restorasyonu Projeleri

• Merzifon Belediyesi, Ulukuşlar Konağı Restoras-
yon Projesi

• Nilüfer Belediyesi, Mübadele Evi Projesi
• Urla Belediyesi, Postane ve Zafer Sokakları Sağ-

lıklaştırma ve Hersekzade Ahmet Paşa Hamamı 
Restorasyonu Projeleri

• Uzunköprü Belediyesi,  Eski Askerlik Şubesi 
Binası Restorasyon Projesi

• Ünye Belediyesi, Kadılar Yokuşu Sokak Sağlıklaş-
tırma ve Kentsel Tasarım Projesi

Süreklilik ödülleri:
• Eyüp Belediyesi, Sokollu Mehmet Paşa Medresesi 

Restorasyonu
• Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,Gaziantep Kültür 

Sanat Merkezi Renovasyonu
• Odunpazarı Belediyesi, Taşbaşı ve Yandaş Sokak 

Sağlıklaştırma Projeleri
• Osmangazi Belediyesi: Maksem Müze Ev, So-

muncu Baba Evi Rekonstrüksiyonu Projeleri
• Ödemiş Belediyesi: Çoban Dede Türbesi, Kılcı 

Mehmet Ağa Cami, Çakırcalı Mehmet Efe Konağı 
ve Birgi Jandarma Karakolu Restorasyon Pro-
jeleri 

• Selçuklu Belediyesi: Sille Sokak Sağlıklaştırma ve 
Restorasyon Projeleri

• Şahinbey Belediyesi: Şıh Fetullah Camisi Meydanı 
Kentsel Tasarım, İslam Bahçesi Peyzaj Düzenle-
mesi Projeleri 

• Tire Belediyesi: Tire Yahudileri Müzesi ve Butik 
Otel Projeleri

Başarı belgeleri:
Jüri tarafından ayrıca aşağıdaki belediyelere, tarih ve 
kültür mirasının korunması konusunda değerli katkıları 
ve başarılı faaliyetleri nedeniyle başarı belgesi verildi:
Adana Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Alan-
ya Belediyesi, Bergama Belediyesi, Erdek Belediyesi, 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İncesu Belediyesi, 
İnebolu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmit 
Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Kaymaklı Belediyesi, 
Körfez Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Kütahya Bele-
diyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Niksar Belediyesi, 
Selçuk Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi, Taraklı 
Belediyesi, Uzundere Belediyesi. 

TKB’nin büyük 
ödülü Bursa’nın
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Kentler Birliği tarafından 
“Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma 
Projeleri” ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün sahibi oldu.

Tarihi Kentler Birliği tarafından 15 yıldır 
düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışma-
sı’nın 2015 yılı ödülleri belli oldu. Metin Sözen 
Koruma Büyük Ödülü’ne bu yıl “Muradiye 
Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağ-
lıklaştırma Projeleri” ile Bursa Büyükşehir 
Belediyesi layık görüldü. 

Tarihi, doğal ve kültürel çevreyi korumayı, 

gelecek kuşaklara aktarmayı, tarihsel mirası 
sosyal yaşama dahil ederek yaşanabilir 
çevreler oluşturmayı hedefleyen, TKB Tarihi 
ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygula-
malarını Özendirme Yarışması’na 2015 yılında 
47 belediye, 83 proje ile katıldı. Yarışma 
sonucunda Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü 
ile Jüri Özel Ödülü’nün yanı sıra, 8 proje, 8 
uygulama ve 8 süreklilik ödülünün sahipleri 
belli oldu. 

Ödülü değerlendiren Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Recep Altepe, özellikle son 12 
yılda kentte el atmadık tarihi eser bırakmadık-
larını ve bunun sonucunda UNESCO Liste-
si’ne girerek Bursa’nın değerlerini evrensel 
değer haline getirdiklerini belirterek, Metin 
Sözen Koruma Büyük Ödülü’yle bu çalışma-
larını bir kez daha taçlandırmış olduklarını 
söyledi.

Ödül alan diğer TKB üyesi belediyeler ve ödül gerekçeleri
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Romalıların 
sahne anlamında Marmara Bölgesi’ndeki 
tek eseri olan ve İznik’te bulunan 2000 
yıllık amfi tiyatroyu ayağa kaldırmak için 
bölgedeki kazı ve restorasyon çalışmala-
rına hız verdi. 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nin değerli 
hocalarının katkılarıyla amfi tiyatronun 

özgün kimliğiyle ilk günkü orijinal haline 
dönüştürülmesi için çabaladıklarını belir-
ten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe,  bu çalışma tamlandığında 
tarihi yapının, 2000 yıl aradan sonra ye-
niden orijinal işleviyle hizmet vereceğini 
söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji 

Bölümü’nden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç 
de tiyatronun restorasyonu ve kazısının 
tamamlanmasına çalıştıklarını belirterek, 
öncelikle tiyatroda orkestranın zeminini 
bulacaklarını, girişte görülmesi gereken 
tiyatro yapısını ortaya çıkaracaklarını ve 
ardından da restorasyonların yapılabile-
ceğini kaydetti.

Binbir Gece Masalları’nın Bursa nüshası 
olarak bilinen ve ‘Elfü Leyletin ve Leyle 
Hikâyetleri’ başlığıyla ele alınan 56 hika-
ye, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan kitaplaştırılarak kamuoyuna tanıtıldı. 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı 

Recep Altepe, ‘Elfü Leyletin ve Leyle 
Hikâyetleri’ isimli 376 sayfalık kitabın 
Anadolu Türkçesi’nin en temel özellikle-
rini taşıdığını ve bilinen ilk tercüme kitabı 
olduğunu kaydederek, “Orijinal Türkçe-
si’yle herkesin el altında bulundurmak 

isteyeceği, okuyuculara adeta dil bayramı 
yaşatacak bir eser. Bursa’ya, kültürümü-
ze hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Eserin günümüz Türkçesine çevirisini 
Yrd. Doç. Dr. Sadettin Eğri, minyatür ça-
lışmalarını ise İpek Özsoy gerçekleştirdi.

Antik tiyatro özgün kimliğine kavuşuyor

Kent 
belleğine bir 
eser daha  

Haberler               
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Nilüfer Belediyesi tarafından, çalışmala-
rını tamamlamak için sakin ve dingin bir 
ortam özlemi duyan yazar ve çevirmenler 
için hayata geçirilen Göl Yazıevi konuk-
larını bekliyor. Eserlerini Gölyazı’nın 
doyumsuz doğası eşliğinde üretmek 
isteyenler için başvurular başladı.

Uluabat Gölü’nün kıyısında Gölyazı’nın 
girişinde Aziz Panteleimon Kilisesi’nin 
hemen yanında Nilüfer Belediyesi tara-
fından restore edilen iki katlı binada oluş-
turulan Göl Yazıevi, edebiyat dünyasına 
yeni bir soluk kazandıracak. İncir ağaçları 
arasında sakin ve dingin bir yaşam/üre-
tim alanı olarak tasarlanan Göl Yazıevi, 
ekim ayında toplanacak kurulun ardın-
dan konuklarını ağırlamaya başlayacak. 
Yazar, şair, çevirmen, akademisyen ve 
araştırmacılar, Göl Yazıevi ile bambaşka 
evrenlerin hikâyelerini ya da çevirilerini 
okuyucu ile buluşturacak.

Gölyazı halkına komşuluk eden küçük bir 
köy evi şeklinde tasarlanan ve yaklaşık 
100 metrekarelik kullanım alanına sahip 
olan Göl Yazıevi,  konuklarının bir ev or-
tamı içinde her tür ihtiyacını karşılayacak 

donanıma sahip. Yazar ve çevirmenlerin, 
ferah bir ortamda çalışmalarını tamamla-
yabilmelerine olanak sağlayan Göl Yazıe-
vi’nin kapıları, hem Türkiye’den hem de 
dünyadan gelecek konuklara açık. Antik 
çağdan günümüze kadar tarihin izlerini 
taşıyan Gölyazı’da bulunan Göl Yazıe-
vi’nde konaklamak için başvurular http://
golyazievi.nilufer.bel.tr/anasayfa internet 
sayfası üzerinden gerçekleştiriliyor. 

Başvuru için, yazar ve şairlerin en az 
iki kitabının, katalogunda basılı 100 kitap 
olan bir yayınevi tarafından yayımlan-
mış olması gerekiyor. Çevirmenler için 
ise yapacağı çeviriye dair yayımcıyla 
imzalanan sözleşme örneği ve çevirdiği 
en az 1 kitabın yayımlanmış olması gerek. 
Akademisyen ve araştırmacılar için de 
Bursa ile ilgili bir tez veya araştırma 
hazırlığında olması, bağlı olduğu üniver-
site ile ilişkisini gösterir belge, tez ise 
danışmanından bir mektup ve tezin hangi 
aşamada olduğunu bildirir rapor, başvuru 
sahibinin yazdığı, tez ya da araştırmanın 
ayrıntısını anlatan bir başvuru metninin 
olması gerekiyor.

Göl Yazıevi 
konuklarını 
bekliyor
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Nilüfer Belediyesi ile Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol çerçeve-
sinde Gölyazı’da devam eden arkeolojik 
kazılarda 2500 yıl öncesine ait günlük 
yaşam, üretim, ticaret ve dini inançlara 
ait önemli bulgular elde edildi. 

Bursa-Nilüfer Belediyesi ile Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü 
arasında 2015 yılında imzalanan protokol 
çerçevesinde Gölyazı’da geçtiğimiz ay-
larda başlayan kazılar devam ediyor. 

İlk etapta antik kente ismini veren 
Apollon Tapınağı’nın bulunduğu Kız Ada 
üzerindeki bitki temizliği ile başlayan ça-
lışmaların ikinci ayağı, Nekropol alanında 
sürüyor. Yaklaşık iki aydır devam eden 
Nekropol kazılarında, Gölyazı’da günü-
müzden 2500 yıl öncesine ait günlük 
yaşam, üretim, ticaret ve dini inançlara 
ait önemli bulgular elde edildi.

Nilüfer Belediyesi’nin desteği ve koordi-
nasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
izni ile Bursa Müze Müdürlüğü başkan-
lığında, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin 
danışmanlığında yürütülen çalışmalarda 
8’i arkeolog olan toplam 25 kişilik ekip 
görev alıyor. Daha önce hiç arkeolojik 
kazı yapılmayan Gözyazı’da çalışma 
için gerekli tüm araçların tedariğini ve 
personel hizmetini sağlayan Nilüfer Bele-
diyesi bölgede bir ilki de gerçekleştirmiş 
oluyor. 

Gölyazı ve çevresindeki kaçak kazıların 
önlenmesi amacıyla başlayan kazılar so-
nunda yüzlerce yıldır toprak altında yatan 
tarihin gün yüzüne çıkarılarak Gölyazı’nın 
kültür turizmine kazandırılması hedefle-
niyor.

Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu koor-
dinasyonunda gerçekleşen çalışmaların 
ön hazırlığı 2015 yılı Ocak ayında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Uludağ 
Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı 
Mustafa Şahin’in başkanlığında ilçe gene-
linde arkeolojik kültür envanteri projesi 
ile başladı. Nilüfer Belediyesi bu çalışma-
nın ilk ürünü olan yayını önümüzdeki ay 

Bursalılar ve bilim çevreleriyle paylaşa-
cak. Yayınlanacak ikinci çalışma ile eş 
zamanlı olarak yine bu proje kapsamında 
yüzey araştırmalarında kayıt altına alınan 
taş eserler bir araya getirilerek Gölya-
zı’da arkeopark oluşturulacak. 

Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ilk antika 
pazarı Temmuz ayında Nilüfer’de İhsani-
ye Kapalı Pazaryeri’nde açıldı.

Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler 
Derneği, Nilüfer Belediyesi ve Bursa 
Sivil Toplum Derneği işbirliğiyle organi-
ze edilen pazara, 20’nin üzerinde ilden 
250 esnaf katıldı. Aralarında 200 yıllık 

parçaların da bulunduğu binlerce antika 
parçayı meraklılarıyla buluşturan Pazar 
büyük ilgi gördü.

İstanbul ve Ankara’da her ay düzenli 
olarak kurulan antika pazarının bundan 
böyle her ayın üçüncü pazar günü Nilü-
fer’de açılacağı belirtildi. 

Gölyazı’nın tarihi aydınlanıyor 

Nilüfer Antika Pazarı
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Bursa-Osmangazi Belediyesi, vatandaşla-
rının kültür sanat etkinlikleriyle dolu bir yıl 
geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. 
2016-2017 kış dönemini kapsayan etkin-
lik takviminde konferanslar, söyleşiler, 
yarışmalar ile çeşitli konser ve festivaller 
yer alıyor.

İlki Ekim ayında gerçekleştirilecek olan ve 
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Kültür 
Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem 
Ece’nin konuşmacı olarak katılacağı, “Yerel 
Yönetimlerde Kültürel Planlama” isimli 
konferansla başlayacak etkinlik takviminde; 
7 farklı konu ve konuşmacının bulunduğu 
konferanslar yer alıyor. Ördekli Kültür Mer-

kezi’nde gerçekleştirilecek konferansların 
konu başlıkları ve konuşmacıları şöyle; 

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Öğretim Görevlisi Zeynep Oktay’ın 
katılacağı ‘Destanlar, Hikayeler, Fıkralar’, 
Düzce Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu’nun 
katılacağı ‘Şeyh-ül Müverrihin Halil İnalcık’, 
U.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Tayyar Arı’nın katılacağı, ‘Suriye 
Krizi ve Türkiye’nin Ortadoğu Politikası’, 
Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayten Sürün’ün konuşmacı olarak yer ala-
cağı, ‘İpek Kenti Bursa’da Tekstilin Öyküsü 
- Geçmişin Işığında Aydınlanan Tekstil Sa-
natından Geleceğin Tasarımına’ konferansı 
ile İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı 
Öğretim Görevlisi Mehmet Emin Bitmez’in 
katılacağı ‘Türk Müziği Tarihi’ konulu konfe-

rans ve canlı performans. 

Konferansların dışında, Ekim 2016 - Mayıs 
2017 tarihleri arasında Seyyid Usül Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek ‘Bursa’nın 
ve Balkanların Gönül Sultanları Söyleşileri’ 
ile Türk Edebiyat ve Sanat Tarihi’nde derin 
izler bırakmış isimler etkinlik kapsamında 
gerçekleştirilecek söyleşilerle anılacak. 
U.Ü. Devlet Konservatuarı ile birlikte 
düzenlenecek Uluslararası Müzik Sempoz-
yumlarının dışında, Mevlana Liselerarası 
Şiir Yarışması, Genç Star Liselerarası Mü-
zik Yarışması, Feraizcizade Mehmet Şakir 
Efendi Oyun Yazma Yarışması gibi yarış-
malarla Üzüm Festivali, Zeki Müren’i Anma 
Gecesi, Yıldırım Gürses’i Anma Gecesi gibi 
özel geceler, Osmangazi Belediyesi’nin 
2016-2017 Kültür Sanat takviminde yer 
alıyor. 

Osmangazi Belediyesi tarafından 
bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen 
Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat 
Yarışmasında dereceye girenler, 
ödüllerini Başkan Mustafa Dündar 
ve Jüri Başkanı Prof. Dr. Abdullah 
Uçman’ın elinden aldı.

Konu başlığı ‘Yavaş Yavaş Aydın-
lanan’ olarak belirlenen ve bu yıl 3. kez 
‘Deneme’ dalında gerçekleştirilen 15. Os-
mangazi Belediyesi Ahmet Hamdi Tanpınar 
Edebiyat Yarışması’nda birinciliği, ‘Çerçi’ 
rumuzuyla katılan Yücel Öztürk, ‘Kayıp 
Keçiler’ isimli eseriyle kazandı.

Yarışmaya Elazığ’dan katılan Fırat Kargıoğ-

lu, ‘Anlaşıldık, Modernliğin Ötesinde Tanpı-
nar ve Biz’ adlı eseriyle ikinci, Ankara’dan 
katılan Erkan Tüzün ‘Tanpınar Vesilesiyle 
Dört Aydınlanma’ adlı eseriyle üçüncü oldu. 
Yarışmaya Almanya’dan katılan Mehmet 
Akif Duman, ‘Bir Delinin Kitapçı Ziyareti’, 
Rize’den katılan Asuman Demir ise ‘Uzun 
İnce Bir Yoldayım’ adlı çalışmalarıyla man-
siyon ödüllerinin sahibi oldu.

Yurt içi ve yurt dışından 331 
eserin katıldığı yarışmanın ödül 
töreninde konuşan Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa Dün-
dar, “Bugüne kadar şiir, hikaye, 
deneme, roman, araştırma, 
inceleme, makale olmak üzere 7 
farklı dalda düzenlediğimiz ya-

rışmamızı,  3. Kez deneme dalında gerçek-
leştirdik. Son yıllarda Türkiye’nin dışında, 
Dünyanın pek çok ülkesinden katılımın 
olduğu yarışmamız, edebiyat dünyasının 
en uzun soluklu ve en prestijli yarışması 
oldu. Edebiyat dünyasına yeni yeni isimler 
kazandırdığımız yarışmamız, bundan sonra 
da sürecek” dedi.

Osmangazi’de kış 
renkli geçecek

Tanpınar Ödülleri sahiplerini buldu
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Bursa-Yıldırım Belediyesi, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun ilk izlerini bünyesinde 
barındıran tarihi değerlerini ayağa kaldı-
rarak, turizme kazandırmak için yatırım-
larına aralıksız devam ediyor.

Osmanlı kırsal mimarisinin ilk örnekle-
rinden olan, değerini UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’ne girerek kanıtlayan Cu-
malıkızık’ın tarihi mirasını ayağa kaldır-
mak için yoğun çaba sarf eden Yıldırım 
Belediyesi’nin, tarihi köydeki restorasyon 
işlemleri büyük ölçüde tamamlandı. Ta-
rihi Cumalıkızık Hamamı ve 5 tarihi eser, 
Prof. Dr. Zeynep Ahundan’ın danışmanlı-
ğında Yıldırım Belediyesi ve Bursa Valiliği 
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkan-
lığı’nın ortaklaşa imzaladığı protokolle 
aslına uygun restore edilirken, 4 yapının 
da röleveleri yapılarak restorasyonuna 
başlandı.

Yıldırım’ın Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kuruluşuna tanıklık ettiğini aktaran 

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı 
Edebali, “Osmanlı, kırsal ve sivil mimari-
sinin ilk örneği Cumalıkızık, askeri mima-
risinin ilk yansıması Balabanbey Kalesi, 
sosyal mimarisinin en önemli eserle-
rinden Yıldırım Külliyesi, Osmanlı’nın ilk 
tıp fakültesi olan Darüşşifa, Türkiye’nin 
en çok ziyaret edilen dini merkezlerin-
den Emirsultan Camii, gibi çok önemli 
eserlere ev sahipliği yapıyoruz. Dünya 
mirasları olan Cumalıkızık, Yeşil Külli-
yesi ve Yıldırım Külliyesi’nin ilçemizde 
bulunması Yıldırım’ın tarihi ve kültürel 
mirasının zenginliğinin kanıtıdır. Böyle 
bir mirasa ev sahipliği yapmanın bazı 
sorumlulukları da var. Geçmişin mirasını 
geleceğe aktarmak için yoğun bir çaba 
içerisindeyiz. Özellikle Yıldırım’ın dünya-
ya açılan penceresi olarak değerlendir-
diğimiz Cumalıkızık’ın bizim için ayrı bir 
önemi var. Bundan dolayı uzmanlarımızın 
öncülüğünde çalışmalarımızı yoğunlaştır-
dık” diye konuştu.

Cumalıkızık’ta tarih 
ayağa kalkıyor
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Bursa- Yıldırım Belediyesi, 2016-2017 
Kültür-Sanat Sezonu’nda ‘Alo Tiyatro’ 
projesi ile çocukları tiyatronun yanı sıra 
masallarla da renkli bir yolculuğa çıka-
racak.

Sanatı ve çocukları bir araya getiren 
‘Alo Tiyatro’ projesi ile geçtiğimiz sezon 
ilçede her ay 5 bin öğrencinin tiyatro 
izlemesini sağlayan Yıldırım Belediyesi, 
2016-2017 sezonuna da iddialı hazırlanı-
yor. Yıldırım Belediyesi’nin, ilçedeki okul-
larla birlikte yürüttüğü proje kapsamında 
Adile Naşit Tiyatrosu’nda ücretsiz çocuk 
oyunları oynanırken, okulların talepleri 
doğrultusunda Yıldırım Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu oyunlarını okul salonlarında da 
sergiliyor. Oyunları Adile Naşit Tiyat-
rosu’nda izlemek isteyen okullara ise 
servis imkanı sağlanıyor. 

Genç bir nüfusa sahip olan Yıldırım’da 
daha önce hiç tiyatro izlemeyen çocuk 
sayısının fazla olduğunu belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, 
“İlçemiz dar gelirli ailelerin ağırlıkta ol-
duğu bir bölge. Birçok çocuğumuz maddi 
eksikliklerden dolayı hayatlarında hiç 
tiyatro seyretmemiş. Çocuklarımızın bu 
dezavantajını avantaja çevirmek için baş-
lattığımız proje kapsamında geçtiğimiz 
sezon her ay 5 bin çocuğumuzu tiyatro 
ile buluşturduk. Bu sene tiyatronun yanı 

sıra haftada bir gün masal dinletisi de 
yaparak çocuklarımıza ulaşacağız. 2016-
2017 Kültür-Sanat sezonunda geçen 
sene yakaladığımız rakamların üzerine 
çıkmayı hedefliyoruz”  dedi. 

 ‘Alo Tiyatro’ gösterimlerinin Yıldırım’da 
öğrenim gören 4-6 ve 7-11 yaş arası 
çocuklara yönelik gerçekleştiğini ifade 
eden Başkan Edebali, “Salonu olma-
yan okulların talebi doğrultusunda her 
çarşamba Adile Naşit Tiyatrosu’nda ve 
salonu bulunan okulların kendi salonunda  
gerçekleşen tiyatro gösterimlerine Yıldı-
rım’da eğitim veren tüm okullar ücretsiz 
olarak katılabiliyor. Okullardan 444 16 
02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı 
Merkezi’ne gelen talepler doğrultusunda 
‘Alo Tiyatro’ projesiyle tiyatro ve masal 
etkinliklerimizi minik sanatseverlerimizle 
buluşturacağız” dedi.

‘Alo Tiyatro’
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• Bale • Halk Dansları • Modern Dans • Klinik Pilates ve Aletli Pilates
• Oryantal ve Roman • Zumba • Türk Halk Müziği Koro ve Enstrüman
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