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Editörden

Hülya Güven
hulyaguven.nilufer@gmail.com

Merhaba

Bursa’nın folklor dergisi Prusa’nın 10. sayısında, her biri halk kültürümüzün
yapıtaşları olan birbirinden renkli konularla karşınızdayız.
Bursa’da sosyal yaşamın bir parçası olan
“gezek” kültürü Osmanlı döneminden günümüze yansıyan bir eğlence biçimi. Somut olmayan kültürel miraslarımızdan biri
olan ve kendine özgü kurallarıyla halen
daha Bursa gecelerinde yaşatılan gezek
kültürü, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Folklor Araştırmacısı Zedal Kondakçı’nın kaleminden sizlere ulaşıyor.
Bursa bir göçmen kenti ve nüfusunun
önemli bir bölümünü de Balkan göçmenleri oluşturuyor. Göçlerle birlikte insanların
yaşam kültürlerini de gittikleri yere götürdüklerini, böylelikle farklı kültürlerin birbirini etkileyerek dönüştürdüğünü düşünürsek, göçmenlerin Bursa kent kültürüne
etkisini de görebiliriz. İnsanların giyinme
alışkanlıkları da bu etkileşim alanlarından
biri. “Balkan göçmenlerinde giyim-ku-
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şam”ı ele alan araştırma dosyamız bizi bu
konuda bilgilendiriyor.
Bu sayıda röportaj konuğumuz Ayşe Durak. Günümüzde Bursa folklorunu yansıtan
en güzel turistik obje haline gelen Keles
bebeklerinin yaratıcısı Ayşe Durak ile Sorgun köyündeki eğitim atölyesinde bir araya
geldik ve Keles bebeklerinin doğuş hikayesini dinledik. Bir diğer röportaj konuğumuz ise Türkiye’de el sanatlarının en renkli
parçalarından olan boncuk oyalarının kitabını yazan Sevgi Şenol. Modası geçti diye
atılan boncuk oyalarını toplayarak sayısı
500’ü aşan zengin bir koleksiyon oluşturan Sevgi Şenol, farklı alanlarda halkbilim
araştırmaları ve derlemeler yaparak 5 kitap yazmış.
“Son Ustalar” bölümünde ise; ilerleyen
yaşına rağmen halen daha durmaksızın

çalışan 89 yaşındaki Bekir Usta’nın hikayesini paylaşıyoruz sizlerle. Bir zamanlar
“fıçıcı köy” diye anılan ve herkesin ağacı
işleyerek turşu fıçısı yaptığı Keles Dağdibi köyünde, artık kimselerin yapmadığı
bir sanatın son temsilcisi olan Bekir Usta,
çam ağacından yapılan ve adeta termos
gibi suyu günlerce soğuk tutabilen “yatık”
yaparak sanatını yaşatıyor.
Konuk yazarımız Abdurrahim Karademir,
Anadolu Aleviliği’nin önemli kollarından
biri olan “Tahtacılar”da giysi geleneği ve
semahları ele alan yazısı ile bu sayımızda
yer alırken, Türkiye’nin ilk ve tek ormancılık müzesi olan Bursa Ormancılık Müzesi,
Dağyenice’nin tanıtım elçileri olan Dağyenice Köy Kadınları Dayanışma Derneği ve
geleneksel yemeklerimiz de diğer konu
başlıklarımız arasında…
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Röportaj

Ayşe Durak

Keles
bebeklerinin
yaratıcısı
Günümüzde geleneksel kültürel değerlerin
yaşatılması ve dünyaya tanıtılması çok yönlü
çaba gerektiren bir iş. Ancak yaratıcılıkları
sayesinde, küçük ama parlak fikirlerle bunu
kolayca başaranlar da var. İşte sadece plastik
bir bebeği otantik giysilerle giydirerek şahane
bir hediyelik eşya haline getiren ve Bursa Keles
geleneksel kıyafetlerini tüm dünyaya tanıtan
Ayşe Durak bunlardan biri.
Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles
yöresi Yörük kültürünün yaşatıldığı
ve hayatın her alanında geleneklerine
bağlı yapısı ile dikkat çeker. Bölgede
asırlardır kullanılan geleneksel kıyafetler de günümüzde turistik açıdan
çokça ilgi çeken Keles bebekleri ile
yaşatılıyor.
Giysileri ve aksesuarlarıyla yüzlerce
yıllık Yörük kıyafet kültürünü yansıtan
bu bebekler, bölgedeki kadınlara gelir
kazandıran bir uğraş olurken, öte
yandan geleneksel folklorik unsurları
4
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geleceğe taşıyan çok etkin bir tanıtım
malzemesi olmuş durumda.
Bu sayımızda Yörük-Türkmen
kıyafetlerinin ulusal ve uluslararası
alanda tanıtılmasını sağlayan Keles
bebeklerinin yaratıcısı Ayşe Durak
ile konuştuk. Keles Sorgun köyünde
yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Durak,
bugün meşhur olan ve yurtdışından
bile talep edilen Keles bebeklerinin
doğuşunu ve bölge kadınları için nasıl
gelir kapısına dönüştüğünü anlattı..

Orjinaline uygun
hazırlanmış 13 parça
giysinin bir araya
getirilmesiyle hazırlanan
Keles bebeği yapımının
çok emek isteyen bir
iş olduğunu söyleyen
Ayşe Durak, 4 yıldır
eğitim verdiği kendi
köyünde neredeyse
tüm genç kadınların bu
işi öğrendiğini ve bu
işten para kazandığını
söylüyor.
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Röportaj

Ayşe Durak
Kaç parçadan oluşuyor Keles bebeğinin
kıyafeti?
13 parçadan oluşuyor. Dizge, dizgenin
ucundaki keçi kılından yapılan püsküller,
göbekli, ayvalı peşkir, arkaya bağlanan
üçgen şeklinde saçaklı kuşak, işlemeli
üç etek entari, güdük veya sarka denilen
ceket, bebeğin başına takılan boncuk
işlemeli fes, fesin üzerine örtülen pullu
krep, boynuna dolanan boncuklu gerdanlık
veya gıdıklık ve 5 şişten çıkma yün çorap
gibi oldukça detaylı parçalar bir araya
getiriliyor.
Bir bebeğin yapımı ne kadar zaman alıyor
ve kaç liradan satıyorsunuz?
Bir bebeği 2 günde yapıyoruz. Fiyatları da
bebeğin boyutlarına göre değişiyor. Biz 3
boy bebek yapıyoruz fiyatları 40 liradan
başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor.

Keles Halk Eğitim Merkezi’nin eğitim
çalışmalarına katılarak Keles köylerinde
kadınlara Keles bebeği yapımını öğreten Ayşe
Durak, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Sorgun
köyünde kurduğu dokuma atölyesinde BUSMEK
üzerinden de kadınlara dokuma eğitimleri
veriyor. Böylelikle kadınlar kendilerine gelir
sağlayacak çeşitli beceriler ediniyorlar.

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Keles Sorgun köyünde doğdum
büyüdüm, 53 yaşındayım, uzun yıllardır
geleneksel el dokumaları yapıyorum ve
geleneksel kıyafetlerimiz üzerinde çalışıyorum. Belediye ve Halk Eğitim Merkezi
desteğiyle Keles bebeklerinin üretimi
konusunda eğitimler veriyorum.
Nasıl başladı bu macera?
Aslında işin bu aşamaya geleceği hiç
aklıma gelmemişti. Önce dokuma işini
öğrendim. Eskiden anneannelerimiz babaannelerimiz özel günlerde, düğünlerde,
bayramlarda böyle giyinirdi. Zamanla her
şey değişti naylonlar, orlonlar çıktı. Benim
anneannemin dokuma tezgahı vardı benim
çocukluk yıllarımdan bilirim, giydiği her
şeyi kendi dokuyup giyerdi. O zamanlar
hazır almak yoktu, elbiseleri gömlekleri hep o tezgahta dokuyup giyerlermiş.
6

| PRUSA | Ocak Şubat Mart 2017

Anneannem yaşlanıp da artık dokuma yapamaz hale gelince bana, “gel bu mesleği
öldürmeyelim sen bu işe devam et sana
öğreteyim bu işi artık sen yap” dedi. Ben
de gittim ondan öğrendim, Sonra zaman
içerisinde kendimi geliştirdim yaptığım
el dokumalarıyla yöresel kıyafetlerimizin
aksesuarlarını yapmaya başladım. Dizge
veya halk arasında kullanılan ismi ile çizge
denilen, bele dolanan yün kuşak özel bir
ahşap alet ile 3 saatte elde dokunuyor.
Göbekli, ayvalı peşkir veya bazı yerlerde
fıta denilen ön tarafa takılan önlük gibi bir
parça, arkaya bağlanan üçgen şeklinde
saçaklı kuşak, işlemeli üç etek entari, üzerine giydirilen güdük veya sarka denilen
ceketi yaptım. Derken önce okullara folklor kıyafetleri yapmaya başladım. Bu kulaktan kulağa yayıldı zamanla ve bir sürü
okul sipariş vermeye başladı. 20 yıldır

Peki siz bireysel olarak bu işi yaparken

şimdi neredeyse Sorgun köyünün tüm
kadınları bu işe sarılmış durumda hatta
başka köylerde ve Keles merkezinde de
bu bebeklerin yapımı ile ilgili eğitimler
veriyorsunuz, bu işin eğitim süreci nasıl
başladı?
Benim çalışmamdan haberdar olan Keles
Halk Eğitim Merkezi’nden teklif geldi,
bu işin eğitimini verelim yaygınlaştıralım
dediler, beni hoca yaptılar, 7 yıldır ders
veriyorum. Keles’te, Kıranışık’ta diğer
köylerde hem el dokumasını, hem de
Keles bebeğinin yapımını öğretiyorum.
Sorgun köyümüzde de 4 yıldır eğitim veriyorum, tezgahlarımız var, bu işten para
kazanıyor kadınlar. Keles bebeği güzel bir
hediyelik eşya oldu. Kaymakamlık, Valilik,
belediyeler bebek alıyorlar, bize destek
oluyorlar, toplu sipariş alıyor ve burada
hep beraber yapıyoruz. Şu an kursa 15
kadın geliyor 4 yıldır sürüyor kurslarımız

nerdeyse Sorgun köyünün bütün kadınları
bu işi öğrendi, gençler ilgileniyor bu işle.
İŞKUR’dan, Halk Eğitim’den destek alıyoruz, malzemeler alınıyor, topluca yapıyoruz ve satıyoruz, kazandığımız parayı da
paylaştırıyoruz burada. Çok emek isteyen
bir iş bu. BUSMEK üzerinden de çalışıyoruz Büyükşehir Belediyesi tezgahlar aldı,
dokuma kursu veriyoruz.
Yarattığınız Keles bebeği ilçenin tanıtımına da önemli katkıda bulundu sanırım
öyle değil mi? Bursa dışından talep
oluyor mu?
Evet öyle oldu sanırım, Türkiye’nin birçok
yerinden talep alıyoruz, yurtdışından bile
isteyen oluyor. Biz de daha fazla tanıtmak
için elimizden geleni yapıyoruz. Yazın
Antalya’ya, Beydağı’na, İstanbul’a gittim
çeşitli şölenlere, festivallere, şenliklere
gidiyoruz ve Keles bebeklerini sergileyerek tanıtmaya devam ediyoruz.

okullara folklor kıyafeti dikiyorum zamanla
adeta moda oldu, bu işin önü açıldı.
Peki Keles bebeği ne zaman ve nasıl
doğdu?
Keles bebeği bundan 15 yıl önce benim
oğlumun sünnet düğünü vesilesiyle
doğdu. Şöyle ki oğlumun sünnet düğününe hazırlanırken değişik bir şey yapmak
istedim zaten folklor kıyafetleri yapıyorduk
ya oğlumun sünnet yatağını süslemek
için ne yapayım diye düşünürken bir tane
plastik bebek aldım ve onun ölçülerinde
geleneksel folklor kıyafeti yaparak bebeği giydirdim, çoraplarına varana kadar
kendim ördüm ve sünnet yatağına süs
olarak koydum. Çok ilgi çekti gerçekten
çok beğenildi, herkes istemeye başladı.
Zamanla ciddi siparişler gelmeye başladı,
15 yıl önce böyle başladım Keles bebeği
yapmaya.

Geleneksel kıyafetlerde el dokuması olarak hazırlanan
parçaları da kendisi yapan Ayşe Durak, “dizge” veya
halk arasında kullanılan ismi ile “çizge” denilen, bele
dolanan yün kuşağın özel bir ahşap alet ile 3 saatte
elde dokunduğunu ve bunu da kurslarda kadınlara
öğrettiğini söylüyor.
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Konuk Yazar

Abdurrahim Karademir

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

Tahtacılarda
giysi geleneği ve
semahlar
Alevi Türkmenleri olarak bilinen Tahtacılar geçmişte
geçimlerini ağaç kesip tahta biçmekle sağladıkları için bu
adla anılmaktadırlar. Türkçe’de ‘ağaç kesen, tahta biçen ve
kereste işleri ile uğraşan kimse’ anlamına gelen Tahtacı
ve bir meslek adı olan Tahtacılık, zamanla kendine özgü
mezhepsel inanışın varlığına inanan bu topluluğu anlatır
duruma gelmiştir.
Anadolu Aleviliği’nin önemli kollarından biri olan Tahtacılar bugün için
Kahramanmaraş, Adana, Mersin, Antalya, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla,
Afyonkarahisar, Aydın, İzmir, Manisa,
Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan
geniş bölgenin ormanlık alanlarında
veya buralara yakın yerlerde yaşamlarını
sürdürmektedir.
Tahtacılarla ilgili yazılı kaynaklara; 16.
yy’a ait Osmanlı tapu tahrir defterle8
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Kazdağı Hacıaslanlar Köyü

rinde ve arşiv belgelerinde rastlanır.
19.yy’dan itibaren bilim adamları, yabancı gezgin ve araştırmacıların dikkatini
çeken Tahtacılar ve tahtacı kültürü, Etnoloji, Halk Bilimi, Antropoloji, Sosyoloji, Türkoloji ve Tarih gibi bilim dallarında
yoğunlaşan bir çalışma haline gelmiştir.
Bu konuda çok sayıda yayın olmasına
rağmen, hala karanlıkta kalmış birçok
yönü vardır. Bunun en önemli nedeni ise
Anadolu Aleviliği içinde en kapalı, ağızlarına en egemen bir toplum olmalarıdır.
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Konuk Yazar

Abdurrahim Karademir
önemli bir öge bulunmamasına rağmen,
gelin giyiminde Alevi inançlarının sürdürüldüğü açıkça görülmektedir. Yedi ayrı
renk krepten yapılan, uzun al ve kısa al
Fatımaana kuşağı, gök kuşağıdır. Doğanın
renkleri burada toplanmıştır. Ayrıca Alevilikte bazı renklerin özel anlamları vardır.
Bunlara Pençe-i Al-i Aba renkleri denir.
Buna göre; Beyaz- Muhammed; Yeşiltarikat; Al- Ali; Siyah- Fatımaana; Açık
Yeşil, Sarı- Hz. Hasan; Açık Kırmızı, Yeşil,
Pembe- Hz. Hüseyin için belirtilmiştir.
Tahtacı kadınları toplum içinde başlarında
taşıdıkları renkler ile ayrılır ve anlaşılır.
Kırmızı, evlilik simgesidir. Ancak yaşlı ve
evli kadınlar, mor çeki de bağlar. Yeşil,
tarikatı simgelediği için Ehl-i Beyt olduğunu anlatır. Siyah, yası belirtir. Beyaz
çekiyi kızlar kullanırlar.

Aydın Çine Dutluoluk Köyü

Çok yakın bir zamana kadar dışarıdan
herhangi bir nedenle topluluk içerisine
girenlere mükemmel ağırlama yapılmasına rağmen kendilerine ait bilgiler verilmezken bugün gelinen noktada bu durum
değişmiş, kendilerine ait yaşam biçimleri
ve ritüelleri hakkında bilgiler verilmeye
başlanmıştır.
Anadolu’da dikkat çeken bu etnik yapının,
giyim- kuşamları ve semahları (inanç
dansları), öz yapılarını koruyarak günümüze ulaşmıştır. Bu kültürel yapılanmada
öne çıkan bu iki konuyu açıklamaya çalışacağız.
10
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TAHTACILARDA
GİYİM-KUŞAM
Giysiyi kısaca, insan vücuduna giyilen
parçaların bütününden oluşan takım diye
tanımlayabiliriz. Vücudu korumasının yanı
sıra, giyilen yerin coğrafi yapısı, giyenin
statüsü, kültürel kimliği, yer, zaman ve
inanç yapısını ortaya koyması açısından
önemli bir olgudur. Bu açıdan bakıldığında
Alevilik içerisinde önemli bir grup olan
Tahtacıların ilk dikkati çeken özelliklerinden biri de giysi geleneğidir.
Tahtacıların giyinme biçimi Yörük ve

benzeri topluluklarından çok farklı, gizemli ve ilgi çekicidir. Günlük yaşamları
içinde oldukça sade bir yaşam biçimi
sürdüren Tahtacı Türkmenleri, özel
günler için düzenlenmiş olan ritüellerde
(bayram, düğün, vb. günlerde) inandıkları
güç adına, giysileri ile çeşitli görünüme
girerek, belki de nedenleri, nasıl çıktığı
günümüzde unutulmuş olan, fakat süre
gelen bazı motifleri işleyerek bu gizemli
gücü yaşayıp, yaşatmaktadırlar. Özellikle
kadın giyimi ve törenlerle hazırlanan gelin
giyimleri (pırtı biçme töreni) bu açıdan
çok büyük önem taşımaktadır. Günlük
yaşam içinde inanca ilişkin gözle görülür

Bilindiği gibi Alevilikte ahlak, üç ilkeye
bağlanmıştır; elini, belini, dilini tutmak.
Aynı zamanda el, dil, bel sözcüklerinin
baş harfleri ‘edep’ sözcüğünü çağrıştırır.
Bu anlamda Tahtacılarda kuşak önemlidir. Genellikle gelinin beline iki kuşak
kuşatılır. Birincisi kemerbeste denilen
Hz. Ali’nin savaşa giderken 17 mücahidine bağladığı kemerbestenin simgesidir.
Diğer bir kemer (kuşak) ise Fatımaana
kuşağının simgesidir. Kuşak ve kemerler
soy anlamının tamamlayıcısıdır. Yüzyıllar
boyunca, gelinin gideceği gün kızlarına
babaları tarafından uygulanan ‘kuşak
kuşatma’ ritüeli ile kuşatılan bu kuşağın
tılsımlı varlığına inanılmıştır. Tahtacılarda
kuşağın üstündeki kemer iki gümüş tokalıdır. Bu tokalar kadın-erkeği simgeler
ve erkek ailesi tarafından, düğünden önce
kıza gönderilir. Gelin alma günü kuşanılan
bu tokalı kemer karıkocanın bağlılığını
anlatır. Erkeğin onurunu simgeleyen kadın ona namusunu teslim etmiştir. Bu da
beline sahiplenmeyi gerektirir.

Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Konuk Yazar

Abdurrahim Karademir
Alevilerde diğer bir üçleme de; Allah,
Muhammed, Ali üçlemesidir. Tahtacılar
ile ilgili yaptığımız saha araştırmaları
sırasında bu üçlemenin giysilerde de
kullanıldığını gördük. Gelinin başına takılan çiçekler, alnının ortasına veya her iki
yanına takılan altın ya da gümüş paraların
bu üçlemeyi simgelediğini öğrendik. Bize
anlatılanlara göre yanaklardaki altınlar Hz.
Hasan ve Hüseyin’i anlatmakta, ortadaki
büyük altın ise vahdet (tek oluş) simgesidir. İki kaş arası mihraptır. İnsanın yaratıcısına gösterdiği yerdir. Dost ile düşman
iki kaş arasından anlaşılır. Buna göre de
kaşlar çatılır ya da açılır.

Silifke Kırtıl tahtacı türkmenlerinde baş bağlama

Tahtacılarda giyim-kuşam geçmişten
günümüze önemini yitirmeden, gizsel
anlamlarını da koruyarak sürdürülmektedir. Büyük çoğunluğunun kırsal alandan,
kente göç etmesine rağmen geleneklerine olan bağlılıklarını burada dahi devam
ettirmektedirler. Kültürel kimliğin dışa
vurumu olarak da algılayabileceğimiz
Tahtacı giyimleri ve semahlarını kısaca
şöyle özetleyebiliriz.

TAHTACI KADIN GİYİMİ
BAŞ: Başa değişik pamuklu
kumaşlardan elde edilen dikilme TERLİK
giyilir. Alına gelen kısımda 32 tane
SANDIKLI olarak adlandırılan çeyrek (Sarı
Liranın 1/4) altınlar dizilir.
Sıra altınların diğer bir adı da “koşar”dır.
Koşar, bir ila beş sıra olabilir. Ayrıca alnın
tam ortasına 1 adet, her iki yanak üzerine
üçer adet “mahmudiye” altını sarkıtılır.
Bunlara “dulukçalık” denir. Duluk, yanak
demektir; yanaklık anlamında kullanılır.
Altınlı terlik üzerine özel dikimli, adına
“yırtma” denilen, pamuklu bezden yapılan
İlmeçel
12
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Denizli merkezde Tahtacı kadın giyimi

Tomakalı başlık

Gelin ve kaynana avluda

bir parça başa sıkıca bağlanır.
Tahtacılar’da en önemli baş bağlama
parçalarında biri de ketendir. Beyaz ipek,
pamuklu karışımı kumaştan dokunan
140x140 cm kumaş ikiye katlanarak kullanılır. Ortada kalan ucuna boncuk ve püsküler takılır. Üzerine kişinin sosyal yapısı
hakkında bilgi veren renkli kurdeleler
dikilir. Ketenin uçları çene altından geçirilerek kulakları yukarıda yanlara sarkıtılır.

TOMAKA: Tahtacı kadınlarının evlilik
sembolü olan gümüş, pafon alaşımlı metal
bir takıdır. Ne zamandan beri kullanıldığı
bilinmemekle birlikte son zamanlarda
yerini boncuktan örülme ilmeçele
bırakmıştır. Tomaka çene altından
geçirilerek kancaları başa bağlanan
yırtmaya takılarak kullanılır. Keten ve
tomakanın çene altından bağlanılması
kadının çenesini tutması, gizlilik içeren
konuları konuşmamasını ifade eder.
Tomaka’nın yırtmaya geçirilen uçlarına
bağlı aynı metalden yapılan iki takı daha

vardır ki bunlara perperi denilmektedir.
Perperiler alna çatılı çeki çatıldıktan sonra çekinin ön kısmına çapraz geçirilerek
takılır. Çatılı çeki, ipek grep denilen kumaşlardan kırmızı, yeşil renkler bir araya
getirilerek yapılır. Özel çatma şekli vardır.
Bu yüzden çatılı çeki denir.
Tahtacılarda baş bağlama geleneği yalnızca evli ve dul kadınlar için geçerlidir.

BEDEN: Ayağa kutnu ve çitare
kumaştan yapılan don giyilir. Donun
ayağı kısadır. Üste iç gömlekten başka
göynek giyilir. Göynek belden başlayarak
genişler. Kolları dirsek altında son bulan
yakasız, boydan bir elbisedir. Özel bir
kesimi vardır. Yan tarafı ve etek kısımları
pullarla süslüdür. Ön kısmı toplanıp bele
bağlanır. Gömleğin üzerine göğüslük
takılır. Göğüslük bu toplumda uğurlu
tılsım olarak bilinmektedir. Üzerine
çeşitli takılar takılır, kadın öldüğünde bu
takılarla gömülür. Tahtacılar üç eteğe,
deyre derler. Deyrenin ön etekleri ters
dikilir. Yanınyatır ocağına bağlı Tahtacılar,
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Abdurrahim Karademir
giler topluma aktarılmaktadır. Bu durum
onları tanımamıza yardımcı olmaktadır.
Bu bakımdan daha mutlu bir Türkiye için
birlikte yaşadığımız kültürleri tanımak,
bilmek, anlamaya çalışmak, sahiplenmek
ve sevmek önem taşımaktadır.

genelde dinsel olmakla birlikte,
tahtacıların hem tapınma işlerini, hem
kutsal yenilenme, arınma eylemini hem
de toplumsal bireysel sorgulama işlevini
yerine getirir. Bu toplantılarda yol kardeşi
(müsahipli) olanlar bir araya gelerek, bu
dinsel toplumsal, sanatsal çabanın içinde
yer alırlar.

Yararlanılan Kaynaklar:

Cem töreninde dedeler kin tutmamak,
doğruluktan ayrılmamak, Ali’yi ve ardıllarını sevenlere dost olmak biçiminde özetlenebilecek öğütler verirler. Kerbela olayı
anılıp Pir Sultan Abdal, Kull Himet, Hatayi
gibi Alevi ozanların nefes adı verilen şiirleri okunur.
Erkeğe niyaz

ters dikilen ön parçaların içine kumaş
ile desenleme yaparlar. Bu tekniğe ise
kertme derler. Bergama Tahtacılarında
kertmeler yerine yılan desenli deyreler
görülür. Bunu giyenlerin kötülüklerden
korunacağına inanırlar. Öngerge (önlük)
giysinin önemli parçalarından biridir.
Isparta, Aydın Tahtacıları bunun yerine
peştamal kullanırlar.

AYAK: Tahtacılar genellikle çorap
kullanmazlar, düğünlerde özel iskarpinler
yapılır. Bergama Tahtacılarına özgü göğe
bakanlar ilgi çekicidir ve oğlak derisinden
yapılır.

Semah

ERKEK GİYİMLERİ: Günümüzde,
tüm Tahtacılar arasında baş bağlama
ve semah dönme sırasında bele
takılan kemerbeste hariç geleneksel
giysi görülmemektedir. Kendilerinden
öğrendiğimize göre 1930-1950’li yıllar
arasında kullanılan giysiler şöyle imiş;
Başa fes veya el iğnesi ile işlenmiş terlik
giyilir. Etrafına yağlık denilen bir dokuma özel şekilde sarılarak ağbani tarzda
bağlanırmış. Mürşit ve dedeler özel giysilerinin yanı sıra özel yapılmış kavuk
giyerlermiş.

Mintan denilen gömlek, bele sarılan şal
kuşak veya Trablus kuşak, ayakta ise diz
altına inen dizlik denilen bol ağlı şalvar
giyilirmiş. Bu potura Aydın’lı Tahtacılar
‘gaymalı don’ derler. Diz üstüne gelecek
şekilde ön tarafına ‘kaz ayağı’ motifi işlenir.

SEMAHLAR: Tahtacılarda, en önemli
dinsel etkinlik, dedelerin başkanlığında
yapılan ve cem adı verilen tören ya da
toplantıdır. Topluluk üzerinde büyük
ağırlığı olan dedelik soydan geçme,
Arapça cem sözcüğü ise kalabalık,
topluluk anlamındadır. Cem töreni

Tahtacı cemleri köyden köye değiştiği gibi
dedelerin bağlı olduğu Emirli ve Yanınyatır ocaklarına göre de değişebilir. Samah
bu cemlerde kadının ve erkeğin birlikte
oynadığı bir inanç dansıdır. Bu dans günlük yaşamdaki kadın ve erkek eşitliğinin
yanı sıra tahtacı inancından kaynaklanır.
Semahlarda yerel farklılıklar sıkça görülür. Bu durum göçebe toplumun kendine
özgü hareketlerinden kaynaklanır. İlke
olarak semaha Niyaz ile başlanır. Önce
dedeye niyaz edilir, ardından kadın erkeğe erkek kadına niyaz eder; bu niyazlar
sırasında Allah, Muhammed Ali’yi dile
getiren üçlemeler yapılır.
Semaha kalkanlar karşı karşıya dururlar.
Sağ ayağın başparmağı sol ayağın baş
parmağı üzerine getirilir. Buna ‘ Dara
Durma’ denilir. Ayaklar çıplak beller bağlıdır.
Tahtacılarda semah ezgilerini icra edenlere sazandar veya güvender adı verilir.
Sazları özel yapılmıştır. Teknesinin sırt
kısmı sivri oyulmuş, sapı ile birlikte bakıldığında balta gibi görünür.

Tennik
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| PRUSA | Ocak Şubat Mart 2017

Erkek poturu

Dara durma

Tahtacıların cem törenlerinde Dolu Alma

1. SÜRÜR, Ayten ; Ege Bölgesi Kadın Kıyafetleri, Ak Yayınları, Türk
Süsleme Sanatları Serisi 7, İstanbul, Apa Ofset 1983.
2. TANSUĞ, Sabiha ; Türkmen Giyimi, Ak Yayınları, Türk Süsleme
Sanatları Serisi 9, İstanbul, Apa Ofset, İstanbul 1985.
3. BİRDOĞAN, Nejat ; Tahtacıların Dünü, 1. Akdeniz Yöresi Türk
Toplulukları Sosyal Kültürel Yapısı Tahtacılar Sempozyumu Bildirileri,
Antalya 1995.
4. YETİŞEN, Rıza ; Tahtacı Aşiretleri, Memleket Gazetecilik ve
Matbaacılık Web. Ofset Tesisleri, İzmir 1986.
5. YÖRÜKHAN, Y. Ziya ; Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar, T.C. Kültür
Bakanlığı, Ankara 1998.

Sazandar

geleneği vardır. Dolu sapsız kahve fincanı
ile alınan bir içkidir. Kendileri şarap üretmesine rağmen sulandırılmış ve dualanmış rakı tercih ederler. Doluyu dağıtan
kişiye şemsi denir. Cem töreni sırasında
sıra ile üç dolu alınır. Dolu almak sarhoş
olmak için değil, mest olmak içindir. Semaha başlamadan önce, üç nefes çalınır,
söylenir.

Kaynak Kişiler:
1. Kemal ATİLLA – 1972 – Kapıkaya doğumlu – Çiftçi.
2. Süleyman DALGIN – 1927 – Kapıkaya doğumlu – Çiftçi.
3. H. İbrahim POYRAZ – 1926 – Kapıkaya doğumlu – Çoban
4. Veli POYRAZ – 1922 – Yerli Tahtacılar doğumlu – Çiftçi.
5. Ahmet Ali UYGUR – 1963 – Yerli Tahtacılar doğumlu – Çiftçi.
6. Gülsüm UYGUR – 1965 – Yerli Tahtacılar doğumlu – Ev hanımı.

Tahtacı semahları 9 zamanlıdır. Genellikle
9/8’liktir. Önce ağırlama ile başlar, yeldirme bölümüne geçildiğinde hızlanır. Sonra
tekrar yavaşlayarak dedeye niyazla son
bulur.
Anadolu Aleviliği içinde önemli bir yeri
olan Tahtacılar, uzunca bir süredir kültürel kimlikleri ile varlıklarını sürdürmekte,
inançsal ve kültürel kimliklerini öne çıkartmakta artık sakınca görmemektedirler. Hatta kendi içlerinden çıkan aydınlar
ve bilim adamlarının da katkıları ile
yaşantıları hakkında görsel ve sözel bil-

İzmir Narlıdere tahtacılarında semaha davet ve niyaz
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Halkbilimci - Folklor Araştırmacısı

Bursa’da meşk
gezek kültürü
Anadolu’da yaygın geleneksel müzikli sohbet toplantılarından olan Gezekler, Osmanlı müzik
kültürünün günümüz sosyal-kültürel hayatına yansıyan kültür mirasımız olarak sürdürülmektedir.
Somut Olmayan Kültürel Mirasımız olan geleneksel sohbet toplantıları; sıra gezmeleri, sıra name,
barana sohbetleri, yaran, sıra yarenler, kürsübaşı sohbetleri, velime geceleri, cümbüş, delikanlı
teşkilatı, gençler kurulu, gezek, keyf/ kef, muhabbet, oda teşkilatı, oturmah, sohbet, erfane olarak
da adlandırılan farklı yörelerde farklı sayıda erkek gruplarının özellikle kış aylarında, belli kurallar
çerçevesinde bir araya geldikleri sosyal dayanışma işlevli toplantıların genel adıdır.
Gezek ; her meslek ve ekonomik yapıdan saz ve söz üstatlarının bir araya
geldiği, her hafta Gezek üyelerinden
birinin evinde toplanıp belli bir program ve düzen içerisinde, şarkıların
söylendiği, gezici, amatör, müzikli sohbet toplantıları olarak tanımlanabilir.
Geçmişi Selçuklular dönemine kadar
uzanan bu gelenek günümüzde faaliyet
yürüten; Bursa Dostlar Gezeği, Yeşil
Bursa Sevgi Gezeği, Yeşil Bursa Dostlar Gezeği, Tahtakale Gezeği, İpekyolu
Gezeği olmak üzere beş gezek topluluğu tarafından temsil edilmektedir.
16
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Sadece erkek üyelerden oluşan Gezek
topluluklarına her sınıf ve meslek
gurubundan kişiler üye olabiliyor. Üye
olmak isteyen kişi, Gezek topluluğu
üyelerinden bir üye tarafından önerilir,
bir yıl süresince aday üye olarak toplantılara katılır. Aday üye eşi ile birlikte
topluluğa uyum sağlarsa asil üye olarak topluluğa kabul edilir. Her Gezek
topluluğu üyesinin uyması gereken
kuralların yazıldığı “Gezek Ana Sözleşmesi”ni imzalayan üye, topluluğun
resmi üyesi olur. Üye sayısı yaklaşık
35- 40 kişi olarak belirlenen topluluklarda istifa veya ölüm ile boşalan

üyelerin yerine yeni üyeler katılır.
Her Gezek üyesinin adının soyadının,
mesleğinin iş ve ev adresinin Gezeğe
giriş tarihlerinin olduğu üyelik kartı
bulunmaktadır. Gezekler geçmiş dönemlerde içine kapalı erkek topluluğu
olarak görünse de günümüzde toplantılara eşlerin ve üyelerin misafirlerinin
katılması ile Bursa müzik kültürüne
büyük katkılar sağlamaktadır. Gezeklerde alkol alınması, toplantıya alkollü
gelinmesi yasak olduğu için üyeler bu
kurallara dikkat ederler. Toplantılarda
“sadece müzik” olması katılımcı üyeOcak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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lerin günün ve haftanın bütün yorgunluğunu, dünya işlerinden uzaklaşmalarını
sağlar. Müzik sevgisi ile oluşan Gezek
toplulukları toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı yaygınlaştırır, eğitim kurumu
gibi üyeler arasında bilgi alışverişi ve
yeteneklerin ortaya çıkarılmasına ortam
hazırlar. Enstrüman çalan yetenekli kişilere saz heyetinde çalması, yeteneklerini
geliştirmesi için imkan sağlanır, “icazet”
verilir.
Gezek toplantıları okulların açıldığı Eylül/
Ekim aylarında başlatılır, Haziran ayına
kadar devam eder. Her hafta bir üyenin evinde yapılan toplantılar belli bir
programa bağlı kalarak yapılır, Örneğin,
Bursa Dostlar Gezeği Salı günü toplantılarını geçekleştirmektedir. Gezek sezonu
başlamadan toplantıların başlama ve bitiş
tarihleri ile saatleri belirlenir, program
oluşturulurken ramazan ayı, dini bayramlar, kandil geceleri ve üyelerin talepleri

doğrultusunda plan yapılır. Her üye
evinde Gezek yapmak zorunda olduğu
için herhangi bir nedenle Gezek toplantısı
yapamayan üyenin yerine sıralamadaki
diğer üye toplantıyı gerçekleştirir. İç Gezek toplantılarına en az beş kere katılmayan üyeye para cezası verilir.
Gezek toplantısının yapılacağı evin balkonuna veya penceresine “Gezek Feneri”
adı verilen renkli fener asılarak üyelerin
Gezek evini kolay bulmaları sağlanır, yüreği musiki sevgisi ile dolu gönül dostlarına yol gösteren gezek feneri komşulara
ve yoldan geçen insanlara “müzik dostları bu akşam burada buluştu” mesajını
verir. Gezek bitene kadar “Gezek Feneri”
orada asılı kalır. Toplantının yapılacağı
ev apartman dairesi ise komşuların izni
alınır, apartmanda cenaze veya hasta
varsa Gezek toplantısı ev dışında yapılır.
Ev dışında veya Bursa dışında yapılan
toplantılara “Dış Gezek “ adı verilir, yaz

aylarında yapılan dış Gezekler tatilde olan
üyelerin yazlık evlerinde veya kamuya
açık mekânlarda gerçekleştirilmektedir.
Gezek kültürünün tanıtılması amacıyla
yurt içi ve yurt dışından gelen talepler
de değerlendirilerek dış Gezek programı
yapılır. Dış Gezek programlarına eşlerin
katılması zorunlu olduğu için eşi gelemeyecek kişiler mazeretini bildirerek
programa katılabilir.
Gezek toplantısından önce üyeler toplantıya misafir getireceklerini ev sahibine
bildirirler, ev sahibinin izni alındıktan
sonra toplantıya misafirleri ile katılırlar. Ev
sahibi toplantıya gelen Gezek üyeleri ve
onların konuklarına eşit düzeyde oturacakları yeri gösterir, sazlar toplu olarak
bir yerde, konuklar ve üyeler bir yerde
oturtulur. Ses düzeninin kurulduğu Gezek
toplantılarında mikrofon ve ses düzeni
profesyonelleri aratmayacak şekilde her
türlü ayrıntı düşünülerek yerleştirilir.

Toplantılarda iş, siyaset ve futbol başta
olmak üzere, müzik dışında başka bir
konu konuşulması yasaklanmıştır. “Saz
başlar söz biter” anlayışıyla müzik
başlayınca herkes şarkılara eşlik etmek
zorundadır. Toplantının açılışı Gezek topluluğu başkanı tarafından açılış konuşmaları ile yapılır. Toplantıya gelemeyen
Gezek üyeleri hakkında bilgi verilir, toplantıya katılan konuklar üyelere tanıtılır,
o hafta içinde Gezek üyelerinden doğum
günü, evlilik yıldönümü ve özel günleri
hatırlatılarak tebrik edilir.
Üç bölümden oluşan Gezek toplantılarında ilk bölüm “meydan faslı” ile başlatılır,
üyelere ve konuklara şarkılara eşlik
etmeleri için şarkı sözleri dağıtılır. Gezek
toplantılarında her programda farklı bir
makam çalınır, koro sazendelere eşlik
eder. Belirlenen makamın peşrevi ile
müziğe girilir ve; saz başlar söz biter…
Refik Fersan(Sengin semai)
Rüzgar uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız
Ölgün ışıyor varsa henüz bir iki yıldız
Gel çıt bile yok korkma benim bahçede
yalnız
Ey gözlerinin rengi kadar kalbi güzel kız.
İsmail Hakkı Bey(Semai)
Fikrimin ince gülü kalbimin şen bülbülü
O günki gördüm seni yaktın ah yaktın
beni
Ateşli dudakları gamzeli yanakları
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O günki gördüm seni yaktın ah yaktın
beni.
Peşrevden sonra taksim ile devam eden
müzik ziyafetine yaklaşık yarım saat ara
verilir. Bu arada müzisyenler dinlenir, ev
sahibi tarafından hazırlanan yiyecekler
ikram edilir. Genellikle kek, kurabiye tatlı
gibi hafif atıştırmalıklardan oluşan yiyeceklerin yanında kış aylarında genellikle
çay ikram edilir. Ev sahibi tarafından alınan hediyeler çekiliş yapılarak üyelere ve
konuklara dağıtılır, çekiliş için herkes bir
numara alır, hangi hediyenin kime çıktığı
sunucu tarafından anons edilir. Geçmiş
dönemlerde Gezek toplantılarında ortaoyunu, meddahlık gibi seyirli oyunlar ile
körebe, tombala ve gözleri kapama oyunu
oynanıyordu, günümüzde bu oyunların
yerini fıkra, şiir, kıssadan hisse hikayeler
almıştır.
“Solistler Geçidi” olarak adlandırılan
ikinci bölüme geçmeden önce sunucu
veya ev sahibi tarafından güncel olaylar
dışında hatıraları, çocuklukları, geçmiş
dönemde Bursa’da yaşam konularını
içeren konuşmalar yapılır, fıkralar anlatılır ve solo şarkılar kısmına geçilir. Solo
şarkılar bölümünde ev sahibi mutlaka bir
şarkı söylemek zorundadır. Ev sahibinin
solo açılışından sonra üyelerden şarkı
söylemek isteyenler şarkılarını söylerler.
Toplantının sonlarına doğru hareketli
şarkılar söylenir. Gezeğin son bölümünde
oyun havaları çalınır, müziğin ritmine

uygun oyunlar oynanır. Program, Dostlar
Gezeği’nde olduğu gibi selamlama ve
final şarkısı ile bitirilir;
Gezeğimiz burada sonuna erdi
Kalmadı hiç kimsenin içinde derdi
Geceniz hayırlı olsun baylar bayanlar
Bursa Dostlar Gezeği sizi selamlar.
Sazlar sustuktan sonra ev sahibi kapanış konuşmasını yapar, üyelere teşekkür
eder, bir sonraki toplantıda buluşmak
üzere programı bitirir. Genellikle günün
son saatinde bitirilen toplantı, komşuların rahatsız olmaması için geç saatlere
sarkıtılmaz, konuklar ve üyeler sessizce
dağılır.
Müziğin evrensel birleştirici gücü ile
farklılıkların “bir” olduğu, sevginin ve muhabbetin çoğaldığı, üzüntülerin azaltıldığı,
gönül meclisleri olan Gezekler; UNESCO
Somut Olmayan Kültürel Miras çalışmaları kapsamında, korunması gereken
kültürel mirasımız olarak Bursa İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü’nün teklifi ile Kültür
ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010 yılında Bursa adına, Somut Olmayan Kültürel
Miras Ulusal Listesinde kayıt altına alındı.
Müzik ve insan sevgisi ile Gezek fenerinin ışığına doğru geçmiş zamanlara
yolculuk yapan Gezekler, makamların,
notaların, ezgilerin Bursa semalarında bıraktığı hoş seda ile tarihe tanıklık ediyor.
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Son Ustalar

Bekir Özdemir

Aylaklığa düşman
89’luk bir usta
Çeşitli el sanatları ve kaybolmaya yüztutmuş
zanaatlerin son temsilcilerini tanıttığımız bu
bölümde Keles’e uzanıyoruz ve 89 yaşında on
parmağında on marifet bir koca çınara… Bekir
Özdemir’e konuk oluyoruz.
İlk olarak Keles’in Cuma günleri kurulan pazarında karşımıza çıkıyor Bekir Usta. Pazarda açtığı tezgahında bıçak bileyen ve kendi marangoz
atölyesinde yaptığı ahşap işlerini satan Bekir
Usta, artık kimselerin yapmadığı kendi eseri
olan bir yatık örneğini de tezgahında özenle
sergiliyor.
Çam ağacından yapılan yayvan bir su kabı olan
yatık ile adeta termos gibi suyun günlerce soğuk saklanabildiğini söyleyen Bekir Ustayı kendi
atölyesinde ziyaret ederek sanatını ve yaşam
öyküsünü paylaşmak istiyoruz. Günler sonra
Keles Dağdibi köyünde bulunan evine gittiğimizde, doğuştan yetenekli bir sanatçı ruh ile karşı
karşıya olduğumuzu daha evi dışarıdan görünce
anlıyoruz.
Gençliğini taş duvar ustası olarak geçiren ve
20
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bugün
yaşadığı evi
de kendisi
yapan Bekir
Usta, evin
duvarlarını
kendi yaptığı tarım aletleri ve yine
kendi yaptığı resimlerle
süslemiş. 2 katlı evin girişini
atölye haline getiren Bekir Usta, burada kazma,
kürek, balta sapı ile çeşitli ahşap işleri yapıyor, ve bıçak-testere bileyerek ilerleyen yaşına
rağmen boş durmayıp para kazanmanın türlü
yollarını buluyor.
Kendisini ziyaret ettiğimizde dağ yamaçlarına
yaptığı çeşmeye boru döşemekten henüz gelen
Bekir Usta, 90 yaşına merdiven dayamış bir
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Bekir Özdemir

ihtiyardan çok gencecik bir delikanlıyı
andıran enerjisiyle açıyor atölyesini.
Hiç okula gitmediği halde gazetelerden
okuma-yazma öğrendiğini söyleyen Bekir
Usta, gençken tarımla ve inşaat işleriyle
uğraşmış. Hani dakikasını boş geçirmeyen, üretmeden geçen her anı ziyan sayan insanlar vardır ya, işte onlardan biri
Bekir Usta. Üstelik doğuştan yetenekli,
yaratıcı bir pratik zekaya sahip. Adeta
diplomasız bir mühendis gibi televizyonda görüp de yapmayı kafasına koyduğu
her şeyi yapan Bekir Usta, bu azimle bir
uçak maketi bile yaparak evinin çatısına
kondurmuş.

Gelelim yatık imalatıyla ilgili öyküsüne.
Geçmişte tarlaya, bahçeye çalışmaya
gidenlerin soğuk su doldurup yanlarında
götürdükleri ve suyu günlerce soğuk
tutabilen bir çeşit ahşap su kabı olarak
tanımlayabileceğimiz “yatık”, yapımı çok
hesap ve deneyim gerektiren zor bir
sanat aslında.
Askerden geldikten sonra kendisine
geçimini sağlayacak bir iş arayışına
giren Bekir Usta, yatık yapmaya nasıl
başladığını şöyle anlatıyor; “O zamanlar biz hiçbir mahsülü satın almazdık
neye ihtiyacımız varsa tarlada kendimiz
üretir, kendimiz yapardık. Bir gün baktım

ki ambarda mahsül bitiyor ama ben bir
şey yapamıyorum, işim yok para kazanmasını bilmiyorum. Napayım… napayım
diye düşünürken yatık yapan bir komşumuz vardı onu izlemeye koyuldum, ona
bakarak öğrendim ben de denedim ve
yapmaya başladım. Baktım oluyor 60-70
tane yatık yaptım, pazarlara gidip satmaya başladım, 60-70 tane yaptım Susurluk’a, Manyas’a, Karacabey’e yolladım. O
günün parasıyla 5 liraya satılıyorsa ben
tutturabildiğime 10 liraya, 12 liraya verdim yatıkları ve ambarda bir şey kalmadı
napacağız, nasıl para kazanacağız derken
o günün parasıyla 400 lira para kazandım
ben. Dağdibi köyü eskiden yani naylonlar çıkmadan önce bu köy fıçıcı köydü,
herkes turşu fıçısı yapardı. Naylonlar çok
sanatı öldürdüğü gibi bunu da öldürdü,
artık kimse fıçı yapmıyor. Yatık da öyle
eskiden çok kişi yapıyordu ama artık kullanımdan kalktığı için kimseler yapmıyor.
Ben de 50 yıl aradan sonra tekrar yatık
yapayım dedim bu sanat çünkü bunu
yaşatmak istedim ama çok nazlı gidiyo bu
iş, talep yok, tek tük satılıyor.”
Yatık yaparken tam 17 tane farklı alet
kullandığını belirterek “bunların bir tanesi

22
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olmazsa bu işi yapamazsın” diyen Bekir
Usta, bu aletleri de kendisi yapmış. Yatık
imalatının her aşamasını adım adım
göstererek anlatan ve malzemeleri hazır
olursa günde 3 tane yatık yapabildiğini
kaydeden Bekir Usta, bu sanatın yok
olmasından duyduğu üzüntüyü şöyle
dile getiriyor; “Bu iş çok meşakkatli bir
iş. Tecrübe gerektiren bir sanat. Bunca
uğraşla yaptığım yatıkların tanesini 50 liradan satıyorum ama artık kullanım alanı
azaldığı için talep de yok. Benden sonra

yok olacak bu sanat, kimse yapamaz,
satılmadığı için şimdiki gençler öğrenmek
de istemiyor, keşke öğrenmek isteyen
olsa ben seve seve öğretirim.”
4 çocuğu, 39 torunu olan ustamız, ilerleyen yaşına rağmen dur durak bilmeden
çalışmasını ise şu sözlerle açıklıyor;
“Aylak duramıyorum ben, hiç boş durmuyorum, hiçbir şey yapmasam ahşap
maketler yapıyorum, bir şadırvan maketi
yaptım mesela. Sağlığım yerinde çok
şükür, bunu da çalışmaya borçluyum.”
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Sevgi Şenol

Boncuk oyası
peşinde bir ömür
Günlük yaşamda yer eden her şey
halk kültürünün bir parçasını
oluşturur, sizi anlatan her şey
o kültürün bir parçasıdır, ancak
zamanla değişen yaşam biçimleri
o kültürel yapıyı da değiştirirken,
kültürü kuşaktan kuşağa aktaran
ürünler de zamana yenir düşer ve
birer birer tarihe karışır.
Modern toplumlarda artık ihtiyaç
olmaktan çıktığı için tarihe karışan
çok sayıda zanaat olduğu gibi, popüler
kültürde kendine yer bulamayan çok
sayıda el sanatı da tarihe karışmıştır.
Anadolu gibi farklı kültürlerin buluştuğu çok zengin bir yapıya sahip olan bu
coğrafyada, kültürel mirasın her geçen
gün biraz daha azalması çok üzücü.
Ama neyse ki kaybolan kültürel öğelerin peşinde koşan, onları zamanın
çöplüğünden çekip çıkararak gelecek
24
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kuşaklara
aktarmanın
derdine düşen
isimsiz kahramanlar da
var. Halkbilim araştırmacıları bu topraklardaki bütün kültürel unsurların envanterini çıkarma çabalarını akademik
düzeyde ve resmi bir kimlikle sürdüredursun, bir de akademik kimliği olmasa
da kayıp kültürlerin peşine düşen fahri
halkbilim araştırmacılarımız var. İyi ki
de varlar.
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Bu sayımızda işte onlardan birine, emekli
Türkçe öğretmeni olan ve yıllar önce
Konya’da kadınların, modası geçti diye
eski boncuk oyalarını söküp attığını görünce bu sanatın kaybolmasına gönlü razı
olmayan Sevgi Şenol’a konuk oluyoruz.
Türkiye genelinde 500 civarında boncuk oyası örneğini derleyerek zengin
bir koleksiyon yapan Kültür ve Turizm
Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Sevgi Şenol, halkbilim alanındaki
araştırmalarını derlediği 5 kitap yazmış.
Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda
sergi açarak kaybolmakta olan bu sanatı
tanıtan Şenol ile, sırf örnekler
kaybolmasın diye başlayıp
halkbilim araştırmalarına
uzanan çalışmalarını
konuştuk…
Sizi tanıyabilir miyiz?
Boncuk oyaları ile ilgili merakınız ne zaman,
nasıl başladı?
Ben emekli Türkçe
öğretmeniyim. Kars Kız
İlköğretmen Okulu’ndan
1967’de mezun oldum. Rize’de iki
yıl öğretmenlik yaptıktan sonra Samsun
Kız Eğitim Enstitüsü Türkçe bölümünü
bitirdim. Bilecik, Afyon, Artvin, Konya ve
Bursa’da öğretmenlik yaptım. 1992’de
emekli oldum. Bursa’da yaşıyorum. Boncuk oyalarına merakım hep vardı zaten
ilk gençlik yıllarımdan itibaren ben de
boncuk oyası yapardım. Ama işin araştırma-derleme aşamasına gelmesi şöyle
başladı. 1981 yılında atandığım Konya’nın
Karasınır kasabasında eskiden yapılan
birçok boncuk oyası örneğinin yapılmadığını, hatta modası geçti diye sökülüp atıl26
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dığını gördüm. Bu örneklerin kaybolmasına gönlüm razı olmadı ve herkesten eski
örnekleri toplamaya başladım. O yıllarda
boncuk oyasının yerini iplik oyası almaya
başlamıştı. Araştırdığımda boncuk oyalarıyla ilgili bir kaynak da bulamadım. Oysa
Anadolu kadını için oyalar çok önemlidir.
Yerine göre duyguların bile ifadesi olmuş,
kısaca bir iletişim aracı olmuştur. Anadolu kadını, yas tuttuğu günler dışında oyasız yazma örtmez. Çeyiz geleneğimizde
de oyaların yeri büyüktür. Böyle bir zenginliğin yaşatılması gerek diye düşündüm
ve gittiğim her yerde örnek toplayarak
kataloglar yaptım. Yörelere göre oyaların
özeliklerini araştırdım, daha çok Konya
ve Balıkesir bölgelerinde araştırmalar

yaptım, Artvin ve Bursa’da derlemeler
yaptım. Boncuk oyalarını yaparak
derliyorum ve gidebildiğim
her yörede araştırmalarımı sürdürüyorum.
Bunca araştırmadan sonra boncuk
oyalarının dilini iyi
biliyor olmalısınız,
neler anlatır oyalar ve
oyaların dili bölgelere
göre farklılık gösterir
mi?
Geleneksel el sanatı ürünlerimizin ince, güzel ve zengin örneklerinden olan boncuk oyaları, yapıldıkları

yörenin doğal durumu, iklimi ve bitki
özellikleri, yörede yaşayan canlılar, kullanılan araç gereçler,
halkın sosyal ilişkileri,
inançları, kısaca yaşam
biçimi hakkında da
bilgi verir. Aynı oyaya
Artvin’de subay sırması, Konya’da yılan
kemiği, Balıkesir’de
tren yolu denmesi
bunun güzel bir örneğidir. O yörede bulunan
çiçeklerden esinlenerek
yapılmış oya örneklerine, yine
o çiçeklerin isimleri verilmiştir. Örneğin;
asma gül, güllü, karanfil oya, laleli, paOcak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Sevgi Şenol

patya, sümbül, boru
çiçeği, dağ lalesi,
gelincik, menekşe,
küpe çiçeği, mum
çiçeği. O yörede
bulunan ağaçlardan esinlenerek
yapılan oyalara; bağ
yaprağı, söğüt yaprağı,
pınar yaprağı, bahar dalı,
kiraz oya, limon çekirdeği, çınar
yaprağı gibi isimler verilmiştir. “Domates, maydanoz, biber oya, patlıcan oya,
karnabahar, çilek, muz oyası, portakal,
üzüm, dut kurusu, karpuz çekirdeği” gibi
isimlerle anılan oyaların yanı sıra yörede
yaşayan canlılar da oyalar için esin
kaynağı olmuştur. “Böcek oya, örümcekli, sülük oya, eşek arısı, kelebek, kıllı
kurt, kırk ayak, yılan kemiği; ördek gözü,
geyik boynuzu, kaz ayağı, keçi memesi,
tavşan kulağı, sıçan dişi, sığır sidiği” gibi
isimlerle anılan oyaları buna örnek verebiliriz. Demiryolunun geçtiği bir bölgede
“tren yolu” isimli bir boncuk oyasına
rastlayabildiğimiz gibi, faytonun kullanıl28
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dığı bir bölgede “fayton tekeri” isimli oyalarla karşılaşmak da mümkündür. Ancak
en ilginç oya isimleri yöre insanının
sosyal ilişkileri ve inançlarını ifade eden;
“elti çatlatan, kaçan kızın eteği, bey geldi
hanım salındı, kaynana dili, zenginler
oyası” gibi örnekler ile dönemlere göre
siyasi figürlerle anılan “Ecevit burnu,
Türkan Şoray küpesi, Çiller küpesi” gibi
oya örnekleridir.
Kullanılan malzemeler açısından da ilginç örnekler
var mı?
Boncuk oyasının ana
malzemesi iplik ve
boncuktur. Eskiden
pamuk ipliklerle yapılan boncuk oyaları
sonraları, daha sağlam olduğu için naylon
ipliklerle yapılmaya başlandı.
Boncuk dışında metal ve plastik
pullar, bez parçaları, püsküller, bitki tohumları, plastik halkalar, serum hortumu
da boncuk oyasında kullanılan malzeme-

lerdendir. Özellikle Balıkesir bölgesinde
oyalarda karanfil gibi doğal malzemeler
çok kullanılır. Ayrıca nazara iyi geldiğine
inanılan çitlembik ağacından parçalar ile
arpa sapı en ilginç malzemelerdendir.
Ayrıca tesbih ağacının tohumları, akşam
sefası tohumu, dağ lalesi tohumu ve balmumu da kullanılan doğal malzemelerdir.
Boncuk oyası nerelerde kullanılıyor siz
bu kaybolan sanatı geleceğe taşımak
için gördüğüm kadarıyla kullanım
alanlarını modernize etmiş,
epeyce genişletmişsiniz. Siz
nerelerde kullanıyorsunuz
boncuk oyalarını?
Geçmişten buyana boncuk
oyaları başörtüsü dışında,
nişanda gönderilen gelin
ve damat çevrelerinde, gelin
giysileri ve başlıklarında, gelinin
başına örtülen kırmızı gelin alında,
damadın omuzlarına atılan yazmada,
genellikle Batı Anadolu’da yöresel erkek
kıyafetlerinin başlıklarında, keselerde,
süs eşyalarında, duvar süslemelerinde,

çocuk nazarlıklarında
kullanılır. Ayrıca,
askere uğurlanan
delikanlının omuzlarına ay-yıldız oyalı
yazma bağlanır.
Bu işe başlarken
amacım sadece eski
örneklerin kaybolmamasıydı. Ama zamanla boncuk
oyalarını gelecek nesillere aktarmak,
gençlere sevdirmek için kullanım alanlarını genişlettim. Günlük hayatta farklı
kullanım alanlarına uygulayarak boncuk
oyalarına işlevsellik kazandırmaya çalıştım. Boncuk oyalarını günümüz gençlerinin seveceği tarzda takılarda, giysilerde,
dekoratif eşyalarda, tablolarda, hediyelik
eşyalarda kullandım. Boncuk oyalarıyla
fotoğraf çerçeveleri, duvar panoları,
küpeler, kolyeler, yüzükler, anahtarlıklar,
giysi yakaları, ayna, perde ve hatta avizeler yaptım. Yetinmedim boncuk oyalarıyla
balıklar yaparak cam fanusa yerleştirdim
akvaryum gibi orijinal dekoratif eşyalar
ürettim.
Sergiler açmışsınız akvaryum gibi ilginç
örnekler bir hayli ilgi çekmiş olmalı. Kaç
sergi açtınız?
Evet tanıtım amaçlı sergiler açtım.
1996 yılında İzmir, 1997 yılında Çorum,
Gemlik ve Bursa merkezde, 2005 yılında
İstanbul ve 2008 yılında Bursa merkezde
kişisel sergiler açtım. Ayrıca Ankara ve
Balıkesir’de çok sayıda karma sergilere
katıldım. Bir de 2003 yılında Japonya’da
“Türk Yılı” etkinlikleri kapsamında Tokyo’da açılan ‘’Türk Oyaları ve İşlemeleri’’
karma sergisinde boncuk oyalarıyla yer
aldım.
Gelelim halkbilim araştırmalarınıza, derlemeler yapmışsınız ve kitaplar yayınla-

mışsınız. Kitap çalışmalarınızı
anlatır mısınız?
Türkçe öğretmeni olmam
nedeniyle halk kültürünün
değerini, önemini, unutulmakta olan kültürel değerlerimizin bir an önce derlenmesi gerektiğini biliyordum. Bu
konuda bir kaynak olmadığı için
araştırmalarımı belgelemek, gelecek
kuşaklara aktarmak istedim. Sergilerde
gördüğüm ilgi ve kitap isteği de beni
yüreklendirdi. 1996 yılında İzmir’deki
sergide bir lise öğrencisinin anı defterine
yazdığı “Şaşkına döndüm; benim böyle
zengin bir yurdum var da niye haberim
yok.” cümlesinden çok etkilendim. Bu
kültürel hazineyi kitaplarla geleceğe aktarmak gerektiğini düşündüm. İlk kitabım
halkbilim alanındaki araştırmalarımın ilk
ürünü olan “Artvin-Ardanuç Ağzından
Derlemeler” kitabıdır. 24 yıl süren derleme ve araştırma çalışmaları sonucunda
1993 yılında bu kitabı yayınladım. Boncuk
oyaları konusunda yazdığım ilk kitabım
ise 1997 yılında yayınlanan “Konya-Güneysınır Boncuk Oyaları” kitabımdır.
Üçüncü kitabım 2000 yılında yayınlanan
“Ardanuç’tan Bir Güldeste Gönül Kocamaz”, dördüncü kitabım da 2003 yılında
yayınlanan “Balıkesir Boncuk Oyaları”
kitabımdır. Balıkesir yöresi boncuk
oyaları konusunda bir hazine durumunda.
Anadolu kadınının yaratıcılığının, sanat
zevkinin eseri olan bu güzel el sanatı
ürünlerimizin unutulmaması, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması için
son çalışmalarımı da ’’Geçmişten Günümüze Boncuk Oyalarımız’’ adlı kitapta
topladım. Beşinci kitabım olan bu eseri
de 2009 yılında Türkçe-İngilizce olarak
yayınladım. Bu kitapta boncuk oyalarının
yanı sıra; ebru, çeşmibülbül, sedef kakma, oltu taşı, halı, kilim, nazar boncuğu,

çorap, havlu, Rize bezi,
bağlama, türkü, mani,
lokum, fındık, mısır
ekmeği, yoğurt gibi
bizim olan, bizi tanıtan
değerlerimize, çay kahve içme adetlerimize de
yer verildi. Son olarak 2015
yılında “Ardanuç Ağzı” kitabımın
ikinci baskısını yaptık.
Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir,
neler yapmak istiyorsunuz?
Sağlığım elverdiği ölçüde derleme çalışmalarıma devam etmek istiyorum. Anadolu’yu gezerek oyalarımızı derlemek,
onları belgelemek; yurt içinde ve dışında
açacağım tanıtım amaçlı sergilerle kültürümüzü tanıtmak, yaşatmak istiyorum.
Özellikle Bursa oyaları üzerinde çalışmak ve bunları da derleyerek kitap haline
getirmek istiyorum.
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Araştırma

Balkan göçmenlerinde giyim-kuşam

Bursa Olgunlaşma Enstitüsü araştırmalarından derlenmiştir

Balkan göçmenlerinde
giyim-kuşam
Göçler, insanlık tarihinin en önemli
olaylarındandır. Çeşitli nedenlerle
yerini yurdunu bırakarak yeni
alanlara ulaşmak için yolculuğa
çıkanlar, kendileriyle birlikte
gelenek göreneklerini, kısaca
yaşam kültürlerini de gittiklere yere
taşırlar. Böylelikle göçler sonucu
farklı kültürlerin birbirini etkileyerek
dönüştürmesi mümkündür. Göçlerle
birlikte insanlar giyinme alışkanlıklarını
ve sosyal yaşantılarını ifade eden
kültürlerini de getirmişlerdir.
Bursa Türkiye’nin en çok göç alan
şehirlerinden biridir. Nüfusunun
önemli bölümü Balkan göçmenlerinden
oluşan Bursa’da kent kültürü gibi,
doğal olarak giyim kültürü de
bu durumdan etkilenmiştir.
Balkan Göçmenleri olarak
adlandırılan göçmenler,
çoğunlukla Arnavutlar,
Pomaklar ile Bulgaristan
ve Üsküp bölgesinden gelen
göçmenlerdir.
30
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BULGARİSTAN TÜRKLERİ

Balkan halk giysilerinde, Türk motiflerinin etkileri açıkça görülebilmektedir.
Yugoslavya’da Türk egemenliği çağında
kentlerdeki halk, Türk kostümleri modasını izledi. Şimdi bunların en iyi örnekleri,
Belgrad Etnoğrafya Müzesi’nde saklanmaktadır. Erkek kostümünün en çok
önem verilen öğesi yelektir. Başlık, saç
düzeni tümüyle Türklerden alınmıştır. Kırmızı çuhadan fesin çevresine, Bosna’da
beyaz bir sarık sarılır. Mavi çuhadan
yapılan yelek işlenir, ince kaytanlar ve
düğmelerle süslenir. Kışın yeleğin yerini
mintan alır. Kuşak paftalarla işlenmiş, iri,
gümüş kopçalarla kaplanır. Kadın giysileri, ailenin zenginliğinin bir simgesidir ve
çok büyük bir özenle hazırlanır.
BULGARİSTAN TÜRKLERİNDE
SOSYAL YAŞAM VE GİYİM
Bulgaristan Türkleri, genelde Osmanlı
İmparatorluğu döneminde Anadolu’nun
çeşitli yerlerinden Balkanlar’a göç etmiş,
Yörüklerden oluşmaktadır. Bulgaristan’da
Türklerin yaşadıkları yerlere genel olarak
baktığımızda şu üç bölge karşımıza
32
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çıkmaktadır. Deliorman Bölgesi, Dobruca
Bölgesi, Kırcaali-Rodop Bölgesi.

isimdir. Kumaş özelliği saten ve desenli
kullanılmasıdır.

Bulgaristan Deli Orman Bölgesine Ait
Giysiler;

Uçkur: Şalvar üstünde bele bağlanır.
İlk zamanlar şalvar belini toparlamak
amacıyla kullanılmışsa da günümüzde süs amacıyla kullanılmaktadır. Ayrı
hazırlanan bir parçadır. Uçkur önceden mermerşahiden; şimdilerde ise tül
kumaşından yapılmaktadır. Uçkurun
kısa kenarına goblen, hesap işi vb. nakış
teknikleriyle; cami kapısı, mor menekşe, su yolu vb. desenlerde elde nakışlar
işlenmiştir. Uçkur parçası kız bekâr ise
arkada, evlenince yanda bağlanır.

Bordo kadife şalvar: Elde sim sarma
işlemeli kadife şalvar kına gecelerinde
giyilir.
Ak Kenarlı Gömlek: Gömlek, işlemeli
kadife yelek içine giyilir.
Gömlek: Pamuklu, bürümcük ve ipekten elde dokunmuştur. Çeşitli renklerde
dokuması vardır. Dokumanın kenarları
krem, mor ve bordo renklerindedir. Dokuma kenar rengine göre, kol ağzına aynı
renkten iğne oyası yapılmaktadır.
Yakalık: Gömlek üzerinde yaka kısmında
kullanılan parçadır. Yaka kenarlarında kol
ağzına yapılan iğne oyalarından vardır.
Yakalık parçası ayrı kullanılmaktadır.
Bunun nedeni giysiyi giyecek kişinin
boyunun ölçüsüne göre ayarlanmasını
sağlamaktır.
Şıp: Şalvar ve gömlek takımına verilen

Yapıştırmalık (aksesuar) : Düğünlerde
yüze allık sürüldükten sonra süslenmek
amacıyla yapıştırmalık kullanılır. Yapıştırmalığın altında karton bulunmaktadır.
Bu kartonun üzerine sabun sürülüp
yanaklara yapıştırılır. Yapıştırmalık, kadife
kumaştan hazırlanır. Üzerine bahar dalı,
çarkı felek vb. desenler sim, tırtıl gibi
malzemelerle işlenmiştir.
Şami: Başa takılan kenarı oyalı örtü- başörtüsü.

Belik (aksesuar): Kıyafet tamamlayıcı
aksesuar olarak, şaminin altından başa
takılır. Örgü saç manasına gelen belik,
önceden gerçek saçtan yapılırdı. Belik
sayısının fazla olması beliği daha kıymetli
yapar. Beliğin arasına veya üstüne de
gelin teli takılarak da kullanılır.
Bulgaristan Türklerinin, gelenek ve
göreneklerinden başlıcaları şunlardır. Evlenme ve sünnet törenleri, hafız duaları,
yağmur duaları, pehlivan güreşleri ve at
yarışlarıdır. Bu gelenek ve görenekler,
bölgelere göre farklılıklar gösterse de
genellikle aynıdır. Evlenme, Bulgaristan Türkleri arasında özellikle köylerde
yaşayan halk arasında hemen hemen,
1980’li yıllara kadar görücü usulü olmaktaydı. Kız tarafı erkek tarafından çeyiz
de kullanmak için “yün yapağı’’ve gelinin
annesi, babası kardeşleri için de “ağırlık”
adı verilen bohça istenirdi.
Bulgaristan Türklerinin, sosyal yaşamları
incelendiğinde, şehirde yaşayan halkla köyde yaşayan halk arasında gözle
görülen faklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Örneğin 1950’li yıllara kadar şehirde
yaşayan Türk gençleri setre pantolon
giyerler ve modern hayata uymuşlardır
ve Türkiye’de ilan edilen kıyafet devrimi,
Bulgaristan’da, şehir de yaşayan Türkleri
de etkilemiştir. Şehirde yaşayan erkeklerin aksine, Tük kızları ilk zamanlar da
modern hayata ayak uydurmamışlar ve
“Bürgü” adı verilen çarşafı taşımaya
devam etmişlerdir. Türkiye’de yapılan
Kıyafet İnkılâbı’ndan sonra, Türk kızları
bürgü yerine manto giymeye başlamışlar,
başlarına da “Sarpa” denilen başörtüsünü takmaya başlamışlardır. Köy de
yaşayan Türk erkekleri ise setre pantolon
yerine “Aba” ve “Çakşır” adı verilen giysileri giymekteydiler. Başlarına fes sarık,
bellerine kuşak, ayaklarına da yemeni
adı verilen ayakkabıları giyerlerdi. Köyde
yaşayan Türk kadınları şalvar ve ferace,
genç kızlar da mendil adı verilen örtüyü
taşırlardı.

kinden pek farklı değildir. Erkekler genelde fes ve sarık taşırlar. Orta yaşlarda
olanlar, başlarında keçi ve koyun kılından
örülmüş kep (takke) gibi takımlar da
bulundururlar. Fes ya da takke üzerine
sarılan beyaz, kırmızı, yeşil ve sarı renkli
sarıklar, genellikle ev kadınları tarafından
evde tezgahlarda dokunur. Belde yine
yünden dokunmuş kırmızı, kahve renkli,
beyaz ve sarı rengin hakim olduğu kuşaklar taşınır. Erkekler yaz mevsiminde,
yine evde kadınların dokuduğu yünden
veya bir nevi Amerikan bezi benzeri
bezden dikilen, siyah renkte don (şalvar)
giyerler. Sırtlarına ise yünden dokunan,
uzun iç gömlekleri ve onun üstüne çeşitli
renklerde basmalardan veya evde dokunan kumaşlardan dikilen entari giyerler.
Bu entarinin yakası yoktur, düz önden
düğmelidir. Gençler, dikiş makinelerinde
çeşitli dikiş figürleriyle süslenmiş gömlekler giyerler.

POMAKLAR

Erkekler, kış mevsiminde ‘’aba potur’’
taşırlar. Bu elbiseler “aba” tabir edilen,
yünden dokunmuş siyah veya kahverengi kaba bir kumaştan dikilir. Aba, evde

Pomak Türklerinin giyim kıyafetleri, bu
bölgelerde yaşayan diğer Türk boyların-
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tezgahlarda dokunur ve küçük çaylar
(nehirler) üzerinde kurulmuş aba dolaplarında pişirilir. Abadan dikilen elbiseler
bir, iki veya üç sıra gaytanla (bir çeşit
kordon) süslenir. Zengin olanlar daha
fazla gaytan kullanırlar. Abadan dikilen
elbiseler, çok sağlam olmasına rağmen
lüks sayılmaz, günlük giysilerdir. Ayrıca adamlık aba-potur diktirilir. Bunlar
çuhadan yapılır. Çuha mavi renkte, zarif,
yumuşak ve kaliteli bir kumaştır. Damat
elbiseleri ekseriyetle çuhadandır. Çuha
aba, şehir dükkânlarından hazır olarak
alınır.
Köylünün ayakkabısı kunduradır. İhtiyarlar, yemeni tabir edilen üstü açık, kesik
burunlu plastik ayakkabı giyerler. Kahverengi kıldan örülmüş kalın ve dizlerin
altına kadar uzanan çoraplarını, yandan
düğmeli poturların üzerine çekerler.
Gençler ise daha fazla, kundura kullanırlar. Ayrıca tarla sürerken ince çarık
giyen Pomak Türkleri, kış mevsiminde de
çarık kullanırlar, diz kapaklarına kadar
ayaklarına sargı sararlar. Bu beyaz sargı
üzerine doladıkları kara bağ ile çeşitli
34
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figürler yaparlar.
Yaşlı kadınlar ile orta ve hatta genç
kadınların hemen hepsi geleneksel milli
kıyafete bürünmeyi adet edinmişlerdir.
Daha 5-6 yaşlarından itibaren, başörtüsü
kullanmayı ihmal etmezler. Yaşlı kadınlar,
şalvar ve ferace giydikleri gibi, orta yaşta
olanlar ferace yerine siyah ve kahverengi bir giysi (manto) giyerler ve önünde
evde dokunmuş çeşitli renkte önlük (fıta)
takarlar. Başlarını, kenarları el işlemeli
renkli oya ile örülü beyaz başörtüsüyle
örterler ve boğazının altından dolayarak
omuzlarına ve sırtına sarkıtırlar. Genç
kızların kıyafeti, yaşlı kadınlarınkinden
biraz farklıdır. Kızlar ekseriyetle mendil
denilen örtüyü örterler.

BOŞNAKLAR VE
GİYİM GELENEKLERİ
Boşnak giyim tarzı, doğal olarak coğrafya
ve iklim şartlarından etkilendiği gibi, tarih
boyunca karşılaştığı farklı kültürler nedeniyle özgün bir tarz sergiler. Özellikle

X.yy.da Bogumilizm kültürü ile etkilenen
sadeliğin ön planda olduğu giyim tarzı,
XV. yy.da Osmanlıların Balkanlara gelişi
ile Doğu’nun altın parıltısına bürünmüştür. Boşnak giyim tarzının, gerek yöresel
ve gerekse genel anlamda yerleşik bir
hayat sergilediği ve parlaklığın ve ışıltının
ön planda olduğu giyimleri içerdiği görülmektedir. Boşnaklar, çoğunlukla uzun
boylu, sağlam yapılı, kumral ve ela gözlü
olurlar. Boşnak erkekleri kısa etek ve
onun üzerine giyilen çetik papuç, başlık
olarak keçe külah ve fes üstüne sarılmış
iki tarafı püsküllü abani sarık giyerlerdi.
Bellerine kuşandıkları meşin kemere bir
kama sokarlardı. Kadınların da ayrıca
milli kıyafetleri vardır.
Erkek giyiminde, kadın giyimine nazaran
sadelik hakimdir. Türklerin, Balkanlara
taşıdığı ve şehirlerde ve bazı aristokrat
çevrelerde giyilen uzun, bol pantolonlar
özellikle Sancak’ta diz altında daralan
pantolonlar (Çakşire), işlemeli yelekler,
gömlekler ve fesler göze çarpmaktadır.
Ekonomik ve sosyal durumun kendini
gösterdiği erkek giyim tarzında, süsleme

ARNAVUTLAR

amacıyla, daha sade motifler kullanılarak
ceket yakalarına, yelek sırtlarına işlemeler yapılmıştır. İşlemeli kaftanlar, kemerler, çakşirler, uzun ve dar çizmeler,
ipek ibrişimli fesler de şehir erkeklerinin
kullandığı kıyafetlerdir. Yöresel olarak
Bosna ve Sancak eyaletinde giyim tarzı,
bazı farklılıklar gösterse de günlük ve
tören kıyafetlerinin görünümü benzerlik
içerir.
Özellikle folklorik giyimde, kadın giyimi
sergilediği zengin görünümü ve çeşitliliği
ile ön plana çıkmaktadır. Gerek Bosna,
gerekse Sancak’ta kadın giyiminin vazgeçilmez parçası “şalvar (Dijime) ve “yelek”
(Yelece)’dir. Şalvar giyme alışkanlığının
özellikle Anadolu’dan Balkanlara taşındığı, gerek görünüm ve gerekse isimlerinin
benzerliğinden anlaşılır. Anadolu’da
Bosna ve Sancak’ta olduğu gibi görünümü kısa ve dar olan şalvarlara “tuman”
Boşnaklarda ise “Tumajlije denilmektedir.
Genellikle köylerde, el dokuma tezgâhlarında dokunan kumaşlardan dikilen
giysiler giyilirdi. Karakteristik kadın giyim
tarzı, şalvar- yelekler köylerde günlük gi-

yim olarak tercih edilir. Kolsuz yeleklerin
yerine, şalvarın üstüne giyilen uzun kollu
ceketler, “mintan” genellikle kısa kollu
olurdu. Kısa olması bele bağlanan kuşak
üzerindeki süslemelerin kapanmamasına
gösterilen özendendi.
Bosna’ da kadınların günlük şalvarları
kısa ve küçük, Sancak ‘ta ise yine dar
ancak daha uzundu. Özellikle Sancak
köylerinde, el dokuması keten veya
pamuklu kumaşlardan dikilen ‘’Fistan’’
denilen şalvar formunda giysiler göze
çarpar. Anadolu kadın giyiminde de rastlanılan bu giysinin, Orta Asya’dan beri
Türk Kadını tarafından, bir iç giysi olarak
kullanıldığı bilinmektedir(Türkmen ve Yörük kadın giysisi). Fistanlar, dokuma yün
önlükler (zapırge) ve bele kat kat dolanan
yün kumaşlarla (kolani) birlikte kullanılırdı. Günlük giyimde, beyaz fistanların
kirden korunmasını amaçlayan, bu tarz
aynı zamanda kadının bel sağlığı açısından oldukça önemliydi. Yün önlükler üzerine dokunan kilim desenleri de, folklorik
anlamda önem taşır. Şalvar ve yeleklerin
dikildiği kumaşlar da farklıydı. Ailenin

ekonomik durumuna bağlı olan kumaş
seçimi, köylerde ucuz ve kendi dokuma kumaşlarından olurken, şehirlerde
ipekli kumaşlardan olurdu. Yine köylerde,
şalvarlar daha az metreden dikilirken,
şehirde daha metrajlı şalvarlar kullanılıyordu. Kadınlar yelek veya kısa ceketlerin
içine merasim için ipek bürümcükten
dikilen ve yaka, kol manşetlerini iğne
oyası ile süsledikleri gömlekleri (Svilenica) giyerler buna uygun başörtüleri de
aynı oyalarla süslerlerdi. Ayrıca şalvar
üzerine giyilen ve altın ibrişimlerle her
tarafı işlenen yelekler ve gümüş kemerler
de sıklıkla kullanılırdı.
Merasimlerde, gerek köylerde ve gerekse
şehirlerde ortak olan, giyilen giysilerde
görülen ihtişamdı. Hemen hemen her
kadının, merasimlerde giyilmek üzere
hazır ettiği bol metrajlı şalvarı ve yeleği
bulunurdu. Uzun yıllar gelinlik olarak
giyilen, beyaz ipek şalvarlar (Dobre
Dimije) 15 metreden dikilirdi. Her merasimde (düğün, kına), beyaz ipek şalvarlarını giyen yeni gelinler, güzelliklerini
ve maddi zenginliklerini de bir anlamda
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sergilemek için yan yana dizilerek ışıl ışıl
bir görünüm sergilerlerdi. (Bu gelenek
Bosna- Sancak, İstanbul ve Bursa’da
Boşnaklarca hala sürdürülmektedir).
Şalvarın dışında, özellikle Türklerin,
Balkanlara gelişi ile düz uzun elbiselerin
üzerine giyilen uzun tunikler ve bu tuniklere uygun başörtüleri şehir yaşamında
kullanılmıştır.
20. yy.dan itibaren, Boşnak giyim tarzında da Avrupai giyim etkileri görülmeye
başlamıştır. Moda olgusu ile popüler
giysiler, özellikle şehir yaşamında
kullanılmaya başlamış, ancak Boşnak
halkının duygularını, yaşama biçiminin
kattığı folklorik giyim tarzı bugüne dek
bazı değişikliklere uğrayarak da olsa
gelebilmiştir. Günümüzde artık sadece
kadınlar tarafından özel günlerde hala
severek folklorik kıyafetler giyilmektedir.
ARNAVUTLAR VE
GİYİM GELENEKLERİ
Anadolu’ya Avrupa’dan gelen ilk göç36
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menler, Arnavutlardır. Bugün, dünyada
8-10 milyon kadar Arnavut yaşadığı tahmin edilmektedir. Günümüzde Arnavutluk
‘ta yaşayanlardan iki-üç katı Arnavut
Türkiye’de yaşamaktadır. 15.yüzyıldan
itibaren İstanbul ve Bursa’ya küçük aile
grupları halinde gelmişler ve asimile
olarak kimliklerini yitirmişlerdir. Bugün
Arnavut denilen kişiler, son asırda göç
edip halen asimile olmamış olanlardır.
Son yüzyılda, Türkiye’ye gelen Arnavutların hemen hepsi Kosova ve Makedonya’dan gelmiştir. Arnavutlar için aile ve
aile içi disiplin çok önemlidir. Arnavut
ailede, erkek evin hakimidir. Üretir, çalışır, ailesinin geçimini sağlar. Kadın evden
çıkmaz, evi de kadın yönetir. Arnavut
kadını çok çalışır ancak eğlenmesini de
bilir. Düğünlerde çok ağır makyaj yapar,
giyinir, kuşanır. Dimija (şalvar), kaftan,
bürümcük gömlek, cepkenleri, mendil ve
fesleri ile dikkat çekerler. Günümüzde
gençler, şişman gösteren giysileri tercih
etmemektedirler. Ayrıca Arnavut kadın
bedeni ile yerli halkın beden yapısı farklılık göstermektedir. 15 metreye kadar

varan dimija (şalvar), şimdilerde pilili
yapılıp, metreleri azaltılmıştır. Orijinal Arnavut şalvarı, jakarlı kumaştan, 12 metre
olarak yapılır. Kırmızı kumaştan üzeri
şeritli olarak yapılan şalvarlar, zaman
geçtikçe açık renk ve özellikle beyaz olarak yapılmaktadır. Sim kordon tutturma
tekniği ile işlenen cepkenlerin belli bir
desen tarzı ve kalıbı vardır. Bu cepkenler,
Üsküp bölgesinde kadınlar tarafından
maharetle işlenmektedir. Cepkenin içine
bürümcük gömlek giyilir. Bürümcük
gömleğin yaka ve kol kenarlarında tercihe
göre mekik oyası, çoğunlukla iğne oyası
bulunur.

BATI TRAKYA TÜRKLERİ VE
GİYİM GELENEKLERİ
Batı Trakya’da erkekler, bilhassa yaşlılar,
zaman zaman, eski kıyafetlerini giymeye
devam etmektedirler. Eskiden erkeklerin
giydiği poturun ağ kısmı fazla geniş olmayıp, aşağı doğru indikçe daralmaktaydı. Siyah ve lacivert renk hakimdi. Potu-

run altında lastik ayakkabılar, çarık veya
potin kullanılırdı. Genelde beyaz renk
olan çoraplar, poturun üzerine gelecek
şekilde yukarıya kadar çekilirdi. Poturun
üzerinde “mintan” denilen, çizgili veya
sade renklerden oluşan yakasız gömlekler tercih edilirdi. Mintanın üzerine, kolun
sadece üst kısmının olduğu yelekler
giyilir ve bu kol parçaları kolun üzerinden
sarkıtılırdı. Bele, beyaz bezden yapılma kuşak birkaç defa sarılırdı. Kuşağın
içerisine sigara tabakası, çakmak, ağızlık
ve çakı gibi kişisel eşyalar konurdu. Başa
ise, kenarları tam dik olmayan fes geçirilir ve fesin etrafı kahverengi bir bezle
sarılırdı. Fes yerine bazen beyaz bir
takkenin etrafı da sarılırdı. Fes genellikle
koyu kahverengiydi.
Kadınlar, ev içinde ayağa renkli şalvar ve
üst kısmına da entari giyerlerdi. Saçlar
kesilmeyip belik örülürdü. Saçın kesilmesine iyi gözle bakılmazdı. Kadının dış
kıyafeti ise başta, siyah veya beyaz renkte “bez” dediğimiz ve omuzlara kadar
inen örtü ve aşağıya giyilen “ferace”den

oluşuyordu. Feracenin siyah renk olması
mecburiyeti vardı. Günümüzde dahi ferace giyenlere rastlamak mümkündür.
Çok farklı coğrafi bölgelerden gelen göçmenler kültür, üretim, tüketim ve hayat
tarzlarını da birlikte getirmişlerdir. Özellikle Arnavutlar, küçük gruplar halinde
göç ettikleri için kültürlerine sıkı sıkı sarılmışlardır. Yöresel ve folklorik giysileri
bugün de aynı güncelliğini korumaktadır.
Yunanistan (Batı Trakya) göçmenleri mübadele ile gelmişler o zamandan bugüne
çok zaman geçtiği için kültürleri kısmen
kaybolmuştur.
Balkanlardan gelen varlıklı Müslümanlar,
göç etmeden önce topraklarını ve diğer
mal varlıklarını satmaya çalışmışlardır.
Ucuza satsalar da çoğu zaman başarılı
olmuşlardır. Balkan göçmenleri, çoğu
zaman hiç olmazsa kendi işlerini kurmalarına yetecek kadar bir sermayeyle
birlikte gelmişler ve yeni toplumsal dönüşümün bir parçası olmuşlardır.

Osmanlı, kendi sınırları içerisinde her
yerde uygulanmak üzere giyim yasaları
çıkartmıştır. Bu yasalar, Anadolu için ya
da Balkanlar için ayrı değildir. Bu nedenle yasalardan, Bulgarlar da Türkler kadar
fakat farklı yönlerde etkilenmiştir. Bursa
nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan
göçmenler, sosyal ve ekonomik yönden
şehre önemli katkılarda bulunmuşlar ve
kültürel zenginliğe büyük etki etmişlerdir.
Bursa ve çevresinde her bölgeden gelen
göçmen, yerleştirilmiş olmakla birlikte,
ağırlıklı olarak Balkan, Batum ve Kırım
göçmenleri iskan edilmiştir.
Bursa’da Balkan göçmenlerinin yoğunlukla bulunması adet, gelenek ve
göreneklerde etkisini belirgin şekilde
göstermektedir. Kına gecesi ve sünnet
törenlerinde uygulanan seremoniler,
çalınan oyun havaları Balkan göçmenleri
etkilerini taşımaktadır. Özellikle Arnavut
giysileri, düğünlerde ve özel günlerde
yerli halk tarafından da tercih edilmektedir.
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Halk Danslarına Gönül Verenler

Batı Karadeniz Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü

Zonguldak’ın
BAKHOY’u
Bu sayımızda Zonguldak’a uzanıyor
ve halk danslarına gönül veren
topluluklardan Batı Karadeniz Halk
Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü’ne konuk oluyoruz. Bir maden
kenti olan Zonguldak’ta, madenci
ailelerin çocuklarının sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2004
yılında halk oyunlarına gönül vermiş beş
kurucu üye tarafından kurulan kulüp, günümüze kadar yüzlerce oyuncu yetiştirmiş, çok sayıda başarıya imza atmış.
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Halk Danslarına Gönül Verenler

Batı Karadeniz Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü

Ülkemizin zengin kültür
değerlerini araştırmak, bu
değerleri yöresel özelliklerinden uzaklaşmadan
çağdaş bir anlayışla işleyerek, yaşatıp yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı
ile kurulan topluluk,
bugün artık kültür-sanat faaliyetleriyle ulusal
ve uluslararası alanda
tanınan kulüpler arasında
yeralıyor.

Kendi çalışmalarının
yanısıra, Ahmet Erdoğan
İlkokulu, Uzun Mehmet
İlkokulu, Erdemir Anadolu
Lisesi ve Bülent Ecevit
Üniversitesi işbirliğiyle
ortak projeler de geliştiren topluluk, yurtiçinde
ve yurtdışında pek çok
gösteri yaparak takdir
toplamış durumda.

2007 yılında UkrayMuhsin Enes Akgün
na-Skadosk (ÇernomoKulüp Başkanı
Muhsin Enes Akgün
re) Çocuk, 2014 yılında
başkanlığında çalışmalaAntalya Kepez Belediyesi
rını sürdüren Batı Karadeniz Halk OyunHalk Oyunları Festivali ve 2016 yılında
ları Gençlik ve Spor Kulübü yarışma ve
da Romanya (FestivaluI Inımılor-CIOFF)
gösteri gruplarında daha çok; Zonguldak,
Timişoara Festivali’ne katılan topluluk,
Artvin, Trabzon, Van, Denizli, Adıyaman ve ulusal ve uluslararası pek çok başarıya
Iğdır yörelerine ait danslar çalışılıyor.
imza attı.

Topluluğun başarıları
2015-2016-THOF Gençler Düzenlemeli
dal il 1.si -Grup 1.si- Türkiye 5.si
2014-2015-THOF Gençler Düzenlemeli
dal il 1.si -Grup 3.sü
2013-2014-THOF Gençler Düzenlemeli
dal il 1.si -Grup 1.si- Türkiye
Şampiyonu
2012-2013-THOF Gençler Düzenlemeli
dal il 1.si -Grup 2.si
2012-2013-THOF Gençler Düzenlemeli
dal il 1.si -Grup 2.si
2011-2012-THOF Büyükler
Düzenlemeli dal il 1.si
2006-2007-THOF yıldızlar
Düzenlemeli dal il 1.si -Grup 1.siTürkiye 4.sü
2005-2006-THOF yıldızlar
Düzenlemeli dal il 1.si -Grup 2.si
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Geleneksel Yemeklerimiz

Keles Güveci

Mutfak kültürü folklorun en zengin ve en önemli parçalarından biridir.
Nasıl ki yaşadığımız coğrafyanın iklimi, bitki örtüsü, endemik yapısı halk kültürü için belirleyici
bir unsursa, mutfak kültürü için de aynı şekilde belirleyici.
Türk folklorunu oluşturan tüm kültürel alanlar gibi mutfak kültürümüz de bizi anlatıyor.
Çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olan ülkemizde geçmişten gelen yeme içme
alışkanlıklarımız bundan böyle dergimizde yer bulacak. Bu sayımızda Yörük kültürünün
yaşatıldığı, geleneklerine hayli bağlı olan Keles bölgesine uzanıyoruz ve Bursa İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü Halkbilimci-Folklor Araştırmacısı Zedal Kondakçı’nın kaleminden
yöreye özgü Keles Güveci geleneğini paylaşıyoruz.

Her hafta Cuma günü Keles ilçe merkezinde kurulan Keles pazarında sadece Cuma
günleri açılan güveç fırınlarında, Keles Güveci pişirilmektedir. Keles’in köylerinden
ve çevre ilçelerden gelenler alışverişten
sonra mutlaka güveç için mola verirler.
Keles’e Cuma günü giden kişilere döndükleri zaman sorarlar “Göveç yedin mi?“
karşıdaki kişi güveç yemediğini söylerse
“O zaman sen Keles’e gitmedin” denir.
Keles Güveci’nin yapımına bir gün önce
fırının yakılması ile başlanır, akşam saatlerinde yakılan fırında yüksek ısı veren meşe
ve çam odunu kullanılır. Güveç ustası fırının kapısını açmadan önce gününün hayırlı
ve bereketli geçmesi için dua eder.
Keles güvecinin ana malzemesi olan erkeç
etinin az bulunduğu günümüzde iki yaşından büyük keçiler tercih edilir. Keçi etine
hiçbir işlem yapılmadan kuşbaşı doğra-
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iyice sıvanarak, bu şekilde fırının hava ile
teması engellenir.

narak toprak çanaklara yerleştirilir, (son
yıllarda isteğe göre etlerin üzerine domates ve yeşil biber doğranıyor) etin üzerine
bir miktar tuz ve su ilave edildikten sonra
sıcaklığı ”ekmek pişirme kıvamına” gelen
fırına yerleştirilir. Fırının kapağı çamur ile

Akşam saatlerinde fırına yerleştirilen güveçler ertesi gün sabah saatlerinde açılır,
yaklaşık on saat fırında kalan güveçlerin
hem demlenmesi, hem de sıcak kalmalarının sağlanması amacıyla fırın yeniden
yakılır, güveçler hafif ısıda bekletilir. Suyu
azalmış güveçlerin üzerine daha önce
hazırlanmış olan kemik suyu ilave edilir.
Sıcak olarak servis edilen güveç ile birlikte ekmek, soğan ve tatlı olarak mevsimine
göre yörede yetişen eksenaz üzümü veya
pembe çavuş üzümü yenir.
Güveç ustaları her hafta Cuma günü yaktıkları güveç fırınlarında, yüzyıllık bilgi birikimleri ve ustalıkları ile “el kararı tuz, göz
kararı su” güveç pişirmeye devam ediyor.
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Kadın Dernekleri

Dağyenice Kadın Derneği

Dağyenice’nin
tanıtım elçileri

Kadınlarının dernekleşerek üretme ve yaşadıkları yere ekonomik değer
katma çabalarını paylaştığımız dergimizin bu sayısında Dağyenice
Köyü’ne uzanıyoruz. Eşsiz doğası ve tertemiz havasıyla karşıladığı
ziyaretçilerine, göleti ile nefis manzaralar sunan bu köy, şehrin
gürültüsünden uzakta ve Bursa’ya sadece 15 dakika uzaklıkta.

Piknikçiler tarafından tercih edilen ve yakın
geçmişte adı “Termal Turizm Merkezi” projesi
nedeniyle çokça gündeme gelen bu köyde,
kadınların dernekleşmesi de dolaylı olarak bu
projeye paralel gündeme gelmiş.
Termal turizm projesine konu olan 3 köyde
(Dağyenice, Atlas, Doğanköy) 2011 yılında Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
tarafından başlatılan “Köy Kadınları Girişimcilik
Projesi” kadınları bir araya getirmiş.
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Dağyenice Osmanlı döneminde yöreye yerleşen Türk boylarının oluşturduğu köylerden biri,
ancak bu köylerde kadınların el ile işledikleri
tel kırma, kanaviçe gibi el işlerinde kullandıkları özgün motifler günümüze ne yazık ki
ulaşamamış. Hem bu açığı kapatmak hem de
kadınlara ekonomik değer katacak bir beceri
kazandırmak amacıyla “Geçmişin motifleri
gelecekle buluşuyor projesi” hayata geçirilmiş.
Bu proje için Bursa İl Özel İdaresi tarafından
köylerde kullanılmayan okul binaları onarılarak
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Kadın Dernekleri

Dağyenice Kadın Derneği

dernek merkezi olarak değerlendirilen
binada, dernek üyelerinden Zekiye Oruç
ve Sebile Burhan ile birlikte bizleri
karşılayan Nagihan Atış, burada kendi
mutfaklarında hazırladıkları yiyeceklerle
haftasonları yöresel kahvaltı verdiklerini
söylüyor. Tamamı köyde üretilen ürünlerle nefis bir köy kahvaltısı sunan kadınlar
ayrıca köyde ekmek, erişte, yufka, salça,
tarhana, reçel çeşitleri yaparak satışa
sunuyorlar.

atölye haline getirilmiş, BEBKA tarafından maddi kaynak sağlanmış, Özel İdare
tarafından atölyelere gerekli malzemeler
temin edilmiş ve el sanatları eğitmenleri
tarafından bu motifler günümüze uyarlanmış.
Bu proje kapsamında 2 yıl nakış eğitimi
alan Dağyenice kadınları, aile büyüklerinin sandıklarından çıkardıkları ata yadigarı giysilerdeki motifleri, hem giysi, hem
de hediyelik eşyalar üzerinde uygulamış.
Böylelikle hem eski motifler yaşatılmış
hem de yöreye özgü ekonomik değere
dönüştürülebilen ürünler ortaya çıkmış.
İşte bu çalışma sırasında köyde bir kadın
derneği kurma fikrinin ilk adımlarının da
atıldığını söyleyen Dağyenice Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Nagihan Atış, 2012 yılında 17 üyeyle kurulan
derneğin, köyün tanıtımı ve dolayısıyla
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Nagihan Atış

hem köyün hem de kadınların daha çok
kalkınması için çalıştığını söylüyor.

Aldıkları nakış eğitimi sonrası yaptıkları
ve geleneksel motifleri yaşattıkları giysi
ve işlemeli havlu-çarşaf gibi ev eşyalarını da misafirlerine sergileyen kadınlar,
Dağyenice köyünün tanıtımına katkıda
bulunmak ve daha çok insanı bu güzel
köye çekmek için çaba sarf ediyorlar.

Eskiden köy okulu olarak kullanılan ancak
taşımalı sisteme geçilmesinden sonra
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Müzelerimiz

Bursa Ormancılık Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek
ormancılık müzesi
Bursa’da
Bursa’nın Çekirge Caddesi’nden geçenlerin dikkatini çeken az sayıda
tarihi yapı vardır. Bunlardan biri de geçmişte Bursa eşraflarından Saatçi
Ali Efendi’ye ait olan Saatçi Köşkü’dür. 19. Yüzyıldan günümüze ulaşan
ve Bursa’nın elde kalan sayılı ve en güzel sivil mimari
örneklerinden biri olan yapı günümüzde Ormancılık
Müzesi olarak kullanılmaktadır.
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Müzelerimiz

Bursa Ormancılık Müzesi

Uzun yıllar köşk olarak kullanıldıktan
sonra 1939-1946 yılları arasında Bursa
Orta Orman Okulu olarak hizmet veren,
ardından da Bursa Orman Bölge Müdürlüğü binası olarak kullanılan bu tarihi
yapı, 1983 yılında Bölge Müdürlüğü’nün
yeni binasına taşınmasından sonra Müzeye dönüştürülmüş.

Aslında makine mühendisi olan ve ne
ormancılık ne de müzecilik alanında eğitimi olmamasına rağmen, kendi deyişiyle
“ormancılığın her alanında çalıştığı” için
konusuna son derece hakim olan Yalın,
ziyaretçilerine her adımda ayrıntılı bilgi
vererek adeta belgesel tadında bir müze
ziyareti yapmanızı sağlıyor.

Arkeolog Bülent Zafer Öztoprak’ın
değerli çabalarıyla kurulan bu müze
29 Mart 1989 yılında ziyarete açılmış.
Bir ihtisas müzesi olarak Türkiye’deki
Ormancılığın tarihsel gelişimini tanıtmayı,
orman ve ormancılık hakkında halkı bilgilendirmeyi amaçlayan müze, Türkiye’nin
ilk ve tek ormancılık müzesi.

Orman hayatından kesitlerin sunulduğu
müzede; orman canlılarından örnekler,
orman bitkileri ve kesim aletleri, orman mühendisliğinde kullanılan aletler,
fosiller, harita ve uzay fotoğrafları, orman
içi haberleşme araçları, tarihi belgeler,
albüm ve kitaplar bulunuyor.

Orman Genel Müdürlüğü yakın geçmişte
Ankara’da da bir müze oluşturdu ancak
bu müze taşınma nedeniyle ziyarete kapalı olduğundan Bursa’daki müzeye halen
daha Türkiye’nin tek ormancılık müzesi
diyebiliriz.
Bursa’nın kültür hayatına önemli bir katkı
sağlayan bu müze, öncelikle binanın
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güzelliği ile ziyaretçilerini etkiliyor.
Osmanlı barok tarzı mimarisiyle dikkat
çeken iki katlı ve ahşap konstrüksiyonlu
yapı, zengin süslemeleri, tavan nakışları,
kameriyesi ve aslan ağızlı havuzu ile oldukça etkileyici. Bu tarihi yapının yüksek
kapılarından içeri girdiğinizde sizi müze
sorumlusu Önder Yalın karşılıyor.

Milli Parklarımızdan alınmış hayvanların
mumyaları ile zengin bir böcek koleksiyonunun bulunduğu bölümde en çok ilgi
çeken parça “Yumak” adındaki ayı oluyor.
Annesi avcılar tarafından öldürüldükten
sonra ormanda açlıktan ölmek üzereyken ormancılar tarafından kurtarılarak
Uludağ’da geyik üretme istasyonunun
karşısında bir kulübeye yerleştirilen
Yumak, 80’li yıllarda Uludağ’ın maskotu
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Müzelerimiz

Bursa Ormancılık Müzesi

Mahkeme kararıyla infaz edilen Yumak, müzede
sergilenerek anısı yaşatılıyor.

Müze sorumlusu
Önder Yalın 2
milyon yıllık
Sekoya ağacı
fosilinin odunsu
niteliğini
kaybetmeden
günümüze
ulaştığını
ve geçmişte
Anadolu’da
Sekoya yetiştiğini
kanıtladığını
söylüyor.
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olmuş. Ancak 1983 yılında bir çocuğun
yaralanmasına neden olmuş ve mahkemede yargılanmış. Dava sonucu Orman
İşletme Müdürlüğü 5 bin lira para cezasına, Yumak da idama mahkum edilmiş.
Mahkeme kararıyla kurşunlanarak infaz
edilen Yumak’ın postu da doldurularak
müzeye yerleştirilmiş ve anısı yaşatılmış.

1926 yılında Türkiye ormanlarını gösteren
harita. 1926 tarihini taşımasına karşın
haritada Türkiye’nin Misak-ı Millî sınırlarının aynen çizilmesi, Hatay ve şimdi bir
başka devlete ait olan adaların sınırlarımız içinde gösterilmesi ilginç. Bilindiği
gibi Hatay 1939 yılında sınırlarımıza dahil
edilmişti.

Mumyalaştırılmış hayvan örneklerinin yanısıra, doğal kuş yuvalarından örnekler,
küçük müdahalelerle heykele çevrilmiş
ağaç kökleri, ağaç kavları, ormancıların
çalışmaları sırasında çekilmiş fotoğraflar,
bilinen ilk Türk ormancısı Asaf Cemal
Beyin fotoğraf ve diplomaları, 1938
yılında çekilmiş hava fotoğrafları, şehit
ormancıların anısını yaşatan harita ve
çeşitli çam kozalaklarından örneklerin
bulunduğu müzedeki en değerli parçalar
fosiller.

Müzede orman mühendisliğinde kullanılan arazi ve büro aletleri, makinalar
ve aparatlar da ilgi çekici. Başka hiçbir
müzede göremeyeceğiniz 1900’lü yıllara
ait şimdi hepsi birer antika olan aletler
görülmeye değer. Müzede yeralan tarihi
belgelerden diplomalar, orman kanunları,
yazışmalar, kitaplar ve albümler de ormancılığın Türkiye’deki 150 yıllık serüvenini gözler önüne seriyor.

Dünyada sadece Amerika’da bulunan
sekoya ağaçlarının Anadolu’da yetişip
günümüze gelebilmiş iki milyon yıllık fosili, 350 milyon yıllık karbonifer fosilleri,
50 milyon yıllık Sarıçam, Ceviz, Karaçam
ağaç fosilleri görülmeye değer.
Ormancılık Müzesi’nde sergilenen
haritaların da tarihi belge değeri yüksek. Türkiye’de birkaç arşiv dışında
bulunmayan ve sergilenmeyen haritalar
1910 yıllarının teknik becerisiyle müzede
sergileniyor. En ilginç haritalardan biri

8 milyon yıllık tortul tabaka üzerindeki
çınar yaprağı, 23 milyon yıllık salyangoz
fosili, dinazor kemiği fosili, insan siluetini andıran bir ceviz ağacı kesiti gibi
ilgi çekici parçaların bulunduğu müzede
ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken parçalardan biri de Artvin Borçka’dan getirilen
660 yaşındaki Sarıçam ağacının enine
kesiti.
Mutlaka görülmesi gereken müze pazar
ve pazartesi günleri hariç her gün mesai
saatleri içinde ücretsiz olarak ziyarete
açık.

Müzedeki en ilginç parçalardan biri Artvin
Borçka’dan getirilen 660 yaşındaki Sarıçam
ağacının enine kesiti. 660 yıllık ömrü boyunca;
Osmanlı dönemine, dünya savaşları, Kurtuluş
Savaşı gibi önemli tarihi olaylara tanıklık eden
ve bu olayların da ağaç kesit üzerine yazıldığı
parçanın kitabesine ise şu satırlar yazılmış;
“İnsanoğlu
Ben Sarıçam
Ağaçların en güzeli
Binüçyüz yirmialtıda
Borçka’da doğdum
Nice Koçyiğitler
Tüfek çattı, diz çöktü önümde
Rüzgarlara gerdim göğsümü
Kucak açtım bağrıma bastım
Ben sarıçam
İnsanoğlunun elinde
Altıyüzaltmış yaşında
Borçka’da öldüm
Bildiklerim yazılıdır döşümde
Döşüm mezar taşım
Gel oku öğren öğret”
Ocak Şubat Mart 2017 | PRUSA |
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Haberler

Haberler

Muradiye’de tarihe sesli yolculuk
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restore ettirilen ve yılda yaklaşık
1,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Muradiye Külliyesi’nde ‘sesli tur’ sistemi devreye girdi.
Bünyesinde 12 türbeyi barındırması nedeniyle Bursa’nın en önemli
manevi odak noktalarından biri olan
Muradiye Külliyesi’ni ziyarete gelen
yerli ve yabancı turistler, İngilizce,
Almanca, Arapça ve Türkçe olarak hazırlanan sesli tur sistemi ile
gezdikleri türbenin mimari yapısı,
içinde yatan padişah ve şehzadelerle ilgili bilgileri dinleyebiliyor. Uygulamayı yerinde inceleyen Bursa
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, sesli tur uygulamasının yerli
ve yabancı turistlerin gezilerini kolaylaştırdığını söyledi.
Sultan 2. Murad tarafından 1425-1426
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yılları arasında yaptırılan “Muradiye Külliyesi” Fatih Sultan Mehmed’den itibaren
100 yılı aşkın bir dönem içinde peyderpey
yaptırılan 12 adet türbeden oluşuyor.
Külliyede Fatih Sultan Mehmed’in annesi

Hüma Hatun (Hatuniye) Türbesi,
II. Murad’ın oğlu şehzade Alaaddin
Türbesi, şehzade Ahmet Türbesi,
Fatih’in oğlu şehzade Mustafa (Cem
Sultan) Türbesi, Kanuni Sultan
Süleyman’ın oğlu şehzade Mustafa
Türbesi, Sultan II. Bayezid’in eşi Şirin Hatun Türbesi, II. Bayezid’in diğer eşi Gülruh Hatun Türbesi, Fatih
Sultan’ın ebesi Ebe Hatun (Gülbahar
Hatun) Türbesi, II. Bayezid’in oğlu
şehzade Mahmud Türbesi, II. Bayezid’in gelini Mükrime Hatun Türbesi,
Fatih Sultan’ın eşlerinden Gülşah Hatun
Türbesi ile Saraya mensup kimselerin
(Cariyelerin) gömülü olduğu Cariyeler/
Saraylılar Türbesi bulunuyor.

6 asırlık
medrese
küllerinden
doğdu
Çelebi Mehmet döneminde
Vezirlik, Rumeli Beylerbeyliği ve
Veziriazamlık yapan Bayezid Paşa
tarafından 1400’lü yılların başında
yapılan ancak gerek depremler,
gerekse bakımsızlık yüzünden
tamamen yer altında kalan tarihi
Bayezid Paşa Medresesi, Büyükşehir
Belediyesi tarafından restore
edilerek kültür merkezi kimliğiyle
kente kazandırıldı.
Yeşil Külliyesi’nin önemli bir parçası olan
ve 200 yıla yakın bir süre tamamen ortadan kaybolan medresenin yerini tarihi
kayıtlardan tespit eden Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki 9 binayı kamulaştırarak
yıkım yaptıktan sonra orijinal temellere
ulaştı ve yapılan restorasyonun ardından,
yapı, Türkiye Gençlik Vakfı işbirliğiyle
eğitim ve kültür merkezi olarak hizmete
açıldı.
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Yolçatı kadınlarına üretim merkezi

Halk kültürü mercek
altına alındı
Bursa’da halkoyunları konusunda sürdürülen çalışmaların
kalite ve niceliğinin arttırmak amacıyla bu alanda faaliyetlerde
bulunan kişi, kurum, kuruluş ve halkoyunları sanatçılarına yönelik
‘Gelenekselden Evrensele Türk Halk Kültürü Seminerleri’ organize
eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak ‘Cumhuriyet
Döneminden Bugüne Halk Kültürü ve Halkoyunlarının Kurumsal
Gelişimi’ konusunu ele aldı.
Her ay tekrarlanması hedeflenen seminerlerin ilki Şehir Kütüphanesi Üftade Gösteri
ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü UNESCO CID Dünya Dans
Konseyi Akademik Kurul Üyesi Müzik ve Halkbilimi Uzmanı Erdinç Ertüzün’ün üstlendiği
seminere, Ankara Üniversitesi Türk Dil Tarih
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Coğrafya Fakültesi Halkbilimi Bölümü Kurucu
Başkanı Prof. Dr. Nevzat Gözaydın ile MEB
Danışma Kurulu Üyesi ve Öğretim Görevlisi
Ahmet Şenol konuk oldu.
İlgiyle izlenen etkinlikte, ‘Cumhuriyet Döneminden Bugüne Halk Kültürü ve Halkoyunlarının Kurumsal Gelişimi’ konusu incelendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yolçatı
Üreten Kadın Derneği için bir yönetim ve
üretim binası yaptı. Binanın açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, tüm ev kadınlarını ilgi duydukları
alanlarda üretim yapmaya çağırarak, girişimde bulunacak herkese destek vereceklerini söyledi. Bu binanın açılmasıyla
birlikte, halihazırda Bursa’nın bamya
ambarı olan Yolçatı’nın, bamyanın yanı
sıra; köy ekmeği, salça, turşu, kahvaltılık

reçel ve marmelat üretiminde de başı
çekeceğini söyleyen Başkan Altepe, tüm
kadınları üretim yapmaya çağırdı.
Açılışa Başkan Altepe’nin yanı sıra
Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yolçatı
Üreten Kadın Derneği Başkanı Pervin
Turunç, Yolçatı Köyü Muhtarı Ferudun
Uludağ ve vatandaşlar katıldı.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ta-

rım AŞ tarafından Yolçatı Köyü’nde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, kaba
inşaatı tamamlanmış bir binanın giriş katı
komple yer döşemesiyle kaplandı. Duvar
ve tavan sıvaları ile boyaları yapılan binaya, üretimde kullanılmak üzere mutfak
dolap ve tezgahları monte edildi. İç ve dış
kapıları takılan, elektrik ve sıhhi tesisatları tamamlanan bina, yerden ısıtmalı kombi
ve radyatörlerle donatıldı.

Bursa ipeğinden triko üretimi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından
hayata geçirilen‘Bursa İpeği Yeniden
Hayat Bulacak’ projesi kapsamında Keles
Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ‘İpek
Triko Üretim ve Tasarım Atölyesi’, Keles
İlçesi’nde faaliyetlerine başladı. Atölyede,
BUSMEK eğitmenleri eşliğinde ipek iplerden örgü ören Kelesli kadınlar, projeden
hayli memnun. Atölyede kullanılan ipek
ipler yüzde 100 yerli Bursa kozalarından
çekiliyor ve proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan fabrikada üretiliyor. İnsan vücuduna hiçbir za-

rarı olmayan doğal organik ipek iplerden
şiş örücülüğü tekniğiyle öncelikle bebekler için kıyafetler örülüyor, daha sonra
yetişkinler için de kıyafetlerin yapılması
hedefleniyor. Çünkü karakteristik parlaklığı, hafif ve güçlü oluşu, havayı geçiren
ve hızla nem emen özelliklerinden dolayı
ipek, doğal ve sağlıklı hayat yaşamaya
çalışanların ilk tercihleri arasında yer buluyor. 80 vatandaşın başvurduğu kursta
şu anda 20 kişi BUSMEK öğretmenleriyle
eğitimlerini sürdürüyor.
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Osmangazi’ye
‘Süreklilik Ödülü’
Osmangazi Belediyesi tarihe yönelik yatırımlarıyla bir ödüle
daha layık görüldü. Sivil mimarinin korunması konusunda kent
ölçeğinde istikrarlı biçimde devam eden çalışmaların bir parçası
olan ‘Maksem Müze Ev’ ve ‘Somuncu Baba Evi Rekonstrüksiyon
Projesi’ ile Osmangazi Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin
düzenlediği yarışmada ‘Süreklilik Ödülü’nün sahibi oldu.
Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması adına
gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla birçok
ödül alan, Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası
listesine girmesinde önemli bir paya sahip
olan Osmangazi Belediyesi, tarihi mirasın
gün yüzüne çıkartılması yönündeki
ödüllü çalışmalarına
iki yeni proje daha
ekledi. Tarihi Kentler
Birliği tarafından
kentsel, arkeolojik
ve doğal değerlerin
yaşatılması ve doğru
işlevlendirilmesi
adına bu yıl 15’incisi
düzenlenen yarışmaya ‘Maksem Müze Ev’
ve ‘Somuncu Baba Evi Rekonstrüksiyon
Projesi’ ile katılan Osmangazi Belediyesi,
47 belediyeden 83 projenin yer aldığı yarışmada, her iki proje ile ‘Süreklilik Ödülü’nü
kazanan belediye oldu.
Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasının ayağa
kaldırılıp yaşatılması adına çok ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi
Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Kültürel ve tarihi mirasın ayağa kaldırılması
için 7 yılda 567 restorasyon, röleve, sokak
58

| PRUSA | Ocak Şubat Mart 2017

sağlıklaştırma, tarihi camii çevre düzenleme, kültür merkezi ve tesis projesi hayata
geçirdik. 1370’li yıllara ait bir yapı olan
‘Somuncu Baba Evi ve Fırını’ inanç turizmi
adına kentimizin en önemli merkezlerinden
biri. İlk etap çalışmaları
tamamlanan projemizin
ikinci etap çalışmaları büyük bir titizlikle
sürüyor. Maksem
Müze Ev projemiz de,
taban alanının küçüklüğü itibarı ile Bursa
sivil mimarlık örnekleri
arasında yer alan özgün
ve örnek bir yapı” dedi.
14.66 metrekare taban
alanına sahip 3 katlı yapı ile ilgili hazırlanan
projenin, restitüsyon verilerine sadık kalınarak oluşturulduğuna dikkat çeken Dündar
“Bursa’da ve dünyada örneklerine nadir
rastlanan küçük ölçekli köşe yapılarından
biri olması dolayısı ile yapının yeniden ayağa
kaldırılması, Bursamızın var olan mimari
miras zenginliğine önemli bir katkı sağlamış
olacak. Müze ev olarak rekonstrüksiyon
uygulaması yapılacak olan yapı, sergileme
alanı olarak da kullanılacak ve Bursa’ya bir
kültürel aktivite noktası daha kazandırılmış
olacak” diye konuştu.

Bursa’nın ilk fotoğraf
müzesi Nilüfer’de
Nilüfer Belediyesi Mysia Fotoğraf Müzesi kapılarını açmaya
hazırlanıyor. Başkan Bozbey, Bursa’da ilk, Türkiye’de ise üçüncü
olacak fotoğraf müzesinin, alanında geçmişe ışık tutacağını söyledi.
Nilüfer Belediyesi, Bursa Fotoğraf Sanatçıları
Derneği (BUFSAD) işbirliğiyle kente bir fotoğraf müzesi kazandırıyor. Gümüştepe (Misi)
Mahallesi’nde Nilüfer Belediyesi tarafından
restore edilen tarihi bir yapıda oluşturulan
müzede 1800’lü yıllardan bu yana fotoğrafçılıkta kullanılan ekipmanlar sergilenecek
ve aynı mekanda yine fotoğrafla ilgili çeşitli
eğitimler ve sergiler düzenlenecek.
Bahadır Öztuna’nın danışmanlığında hazırlanan ve yakında ziyarete açılacak olan
Nilüfer Belediyesi Mysia Fotoğraf Müzesi’nin
heyecan verici bir proje olduğunu vurgulayan
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey,
“Nilüfer Belediyesi olarak Türkiye’de üçüncü

Bursa’da ilk fotoğraf müzesini yapmak bize
heyecan veriyor. Bu projeye tahsis ettiğimiz
mekanda eğitimler, kitaplar, karanlık oda
eğitimleri ve çeşitli aktiviteler BUFSAD ile
birlikte gerçekleştirilecek. Fotoğraf herkesin
hayatında önemli yer tutuyor. Bu müze yaşayan bir müze olacak ve geleceğe imza atacak.
Böyle tarihi bir mahallemizde böyle bir müze
olması da bölgeye ayrı bir değer katacak.
Yakın zamanda kapılarını açacağız ve Nilüfer
Belediyesi olarak yine Bursa’da bir ilke imza
atacağız” dedi.
Nilüfer Belediyesi Mysia Fotoğraf Müzesi,
çabuk üretilip, çabuk tüketilen fotoğrafın
gerçekte nasıl bir serüvene sahip olduğu-

nu, analog ve kimyasal kanıtlarıyla, doğuşu,
gelişimini anlatan belge ve görselleriyle
yaşayan bir kimlik taşıyacak. Müzede dünya
ve Türk fotoğrafçılığının gelişimi ile ilgili
bilgi, ekipman (fotoğraf makinesi, karanlık
oda ve diğer fotoğraf malzemeleri) envanteri
oluşturularak sergilenecek. Müzede Türk ve
yabancı fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını
sergileyebilecekleri bir fotoğraf galerisi de
bulunacak. Bursa ve çevresine ait bir fotoğraf
arşivleme biriminin de planlandığı müzede,
Türk ve Dünya fotoğrafçılığının önde gelen
karelerinden oluşan bir koleksiyon da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
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Işığın kenti
Gölyazı’da
uluslararası
çalıştay

2400 yıllık tarihi geçmişe sahip Gölyazı’daki
nekropol alanı ile Kız Ada’da arkeolojik kazı
çalışmaları yürüten Nilüfer Belediyesi, bölgede
yapılacak müze parka projesine ışık tutacak
uluslararası bir kültür çalıştayı organize etti.
Gölyazı Kültürevi’nde yapılan “Uluslararası Nilüfer Kültür Çalıştayları
Serisi-1 Nekropol ve Peyzaj: Uygulamalar, Yaklaşımlar ve Öneriler”
Çalıştayı’na, alanında uzman akademisyenler, ilgili meslek odaları ile
dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katılım gösterdi.
Nilüfer Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Müzeler Müdürlüğü ile UIudağ Üniversitesi işbirliği ile organize edilerek, Gölyazı’daki
nekropol alanında devam eden kazı çalışmaları ile dünyadaki koruma
ve sergileme örneklerinin ele alındığı çalıştay iki gün sürdü.
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Çalıştayda yaptığı konuşmada tarihin korunmasında geç kalındığını vurgulayan Nilüfer
Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Gölyazı
ve Kız Ada’yla ilgili 2009 yılından bu yana çok
sayıda girişimde bulunduk. Burada yaptığımız
çalışmaların meyvesini almaya başladık. Kolay
değil ama bu çalışmaları yaparken de yöre
halkının bilgilendirilmesi, kültürel değerlere
bakışlarını değiştirmemiz ve bu konuda farkındalıklarını artırmamız gerekiyor. Nekropol
alanında kazı çalışmaları yapılırken diğer
tarafta birileri gelip kaçak kazı yapıyor. Böyle
bir anlayıştan geri kalanları kurtarmaya çalışıyoruz. Sahip çıkma bilincini geliştirmemiz
gerekiyor. Bunu yapamazsak elde ettiğimiz
değerleri bir gün gelip yerinde parçalamaya
başlarlar” dedi.
Gölyazı’da, uzun yıllar yapılan kaçak kazılarla önemli bir kentin yok edilmesiyle karşı
karşıya kaldıklarını vurgulayan Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Mustafa Şahin de, “Bu gidişe son vermek için
Nilüfer Belediyesi, Müze Müdürlüğümüz ve

Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü olarak
bir çalışma başlattık. Yapmış olduğumuz bu
çalışma mevcut olanı korumak adına kurtarma
kazısıdır. Tiyatroyu tekrar bölgeye kazandırmak için çalışıyoruz. Müze park için dünyadaki örnekleri inceleyerek en güzeline beraber
karar vereceğiz” dedi.
Almanya, İtalya, Azerbaycan ve Suriye’den
5, Türkiye’deki çeşitli üniversitelerden 36
katılımcının yer aldığı çalıştayda, Gölyazı’daki
nekropol alanı, Kız Ada ve Demeter Kutsal
Alanı’nda devam eden arkeolojik kazı çalışmaları masaya yatırıldı.
Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü Tarih ve Turizm Bürosu’nun
koordinasyonunda düzenlen çalıştaya Peyzaj
Mimarlar Odası Bursa İl Temsilciliği, Arkeologlar Derneği Bursa Şubesi, Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Topluluğu, Uluslararası Anıtlar
ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi
(ICOMOS) destek verdi. Yapılan oturumlarda
dünyadaki farklı nekropol alanlarındaki koru-

ma önlemleri ve önerileri, peyzaj problemleri,
sergileme önerileri, müze park uygulamaları,
arkeometrik analizler ile yer altı yapılarının
envanter tespitine yönelik araştırmalar ele
alındı ve 7 oturumda toplam 26 bildiri sunuldu.
Çalıştayın sonuç bildirgesinde yapılacak olan
düzenlemenin hem arkeoloji biliminin ilkeleri,
hem de doğal ve tarihi çevre ile uyumlu
olması gerektiği vurgulandı. Nekropol alanının
gelecek nesillere aktarılması amacıyla sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğine dikkat
çekilen bildirgede, “Alanın planlama çalışması
ve proje tasarımı Gölyazı’nın tamamı için geçerli olacak koruma kararları, çevre düzenleme kararlarına uyularak bütüncül bir yaklaşım
ile ele alınmalıdır” değerlendirmesi yapıldı.
Bildiride ayrıca son günlerde arkeolojik ve
doğal sit alanlarının üzerindeki baskının arttığına dikkat çekildi ve basın yayın organlarında
arkeolojik eserlere alınır satılır bir meta gibi
fiyat biçilmesi yaklaşımı kınandı.
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Yazar Mine Soysal kadınlarla

Yazar Mine Soysal, Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Nilüfer’de Kadın Hayata Yakın” etkinliğinde kadın okurlarıyla bir araya gelerek “Uzakta” isimli kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Soysal,
“Dünyanın bütün altyapısını biz kadınlar sağlıyoruz. Bu kadar güçlüyken boynumuzu dikleştirelim ve
yapabileceklerimizi yeniden düşünelim istiyorum” dedi.
Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
tarafından gerçekleştirilen “Nilüfer’de Kadın
Hayata Yakın” etkinliğinde ünlü kadın yazar ve
şairler, Nilüferli kadınlarla buluşmaya devam
ediyor.
Özellikle kırsalda yaşayan kadınları kitapla
tanıştırmak, sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen “Kadın Hayata Yakın”
etkinliğine bu kez yazar Mine Soysal konuk
oldu. Plaza 16’da gerçekleştirilen etkinliğe 25
mahalleden yaklaşık 500 kadın katıldı. Nilüfer
Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından
günler öncesinden kendilerine dağıtılan Mine
Soysal’ın “Uzakta” isimli kitabını okuyarak
söyleşiye gelen kadınlar farklı bir gün geçirdi.
Türkiye’de bir kadın olarak yaşamanın zorluklarına değinen Soysal şöyle konuştu: “Büyük
kentlerde insan olarak ayakta kalmak değil,
bir kadın olarak yaşamını gülen bir yüzle
sürdürebilmek zor zanaat. Biz, ülkesindeki
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kadınlara ‘Hadi kızlar canınız ne istiyorsa
onu yapabilirsiniz’ diyen bir ülke değiliz. Tam
tersine hepimizin vücudunun ve ruhunun çevresinde onu kısıtlayan pek çok yargı, önyargı,
gelenek ve görenek var. Oysa Dünyanın bütün
altyapısını biz kadınlar sağlıyoruz. Bu kadar
güçlüyken boynumuzu dikleştirelim ve yapabileceklerimizi yeniden düşünelim istiyorum”
dedi.
Söyleşinin sonunda Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey, etkinliğe katılan kadınlara
ve yazar Mine Soysal’a teşekkür etti. Bozbey,
“Nilüfer’de kadın, evde oturan değil, hem
sosyal ve kültürel yaşama katılan hem de
yaşamın her anını yaşayan kadındır. Nilüfer
Belediyesi olarak bunu yapmaya çalışıyoruz”
dedi. Etkinliğin ardından Mine Soysal, Nilüfer
Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından kadınlara dağıtılan “Uzakta” adlı kitabını
imzaladı.

Aşıklar
Yıldırım’da
buluştu
Yıldırım Belediyesi’nin 20162017 Kültür Sanat programı kapsamında organize ettiği Aşıklar
Buluşması, 5 ülkeden 15 halk
ozanını bir araya getirdi.
Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen
‘Türk Dünyası Milli Birlik ve Diriliş Gecesi
Aşıklar Buluşması’na; Türkiye’nin yanı sıra
Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Doğu
Türkistan’dan gelen halk ozanları geleneksel
Türk çalgıları ile katılarak, birbirinden güzel
ezgileri seslendirdi. Yıldırımlıların yoğun
ilgisiyle karşılaşan etkinlikte, geleneksel
atışmaların yanı sıra dünya genelinde son dönemlerde yaşanan güncel olayları da hicveden
aşıklar, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.
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Haberler

YIL-MEK meslek
edindiriyor
Açtığı meslek edindirme kursları ile vatandaşların hem kişisel
gelişimlerine katkı sağlayan, hem de meslek edinmelerini sağlayan
Yıldırım Belediyesi, Hacivat Mahallesi’nde açtığı halıcılık kursu ile
Hançerli Hamamı’nda açtığı ahşap yakma ve çini kurslarıyla büyük
ilgi gördü.
Yıldırım Belediyesi’nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte organize ettiği YIL-MEK
kursları kapsamında Hacivat mahallesinde 7
dokuma tezgâhıyla verdiği halıcılık kursunda
14 kursiyer eğitim görüyor. Hafta içi her gün
toplamda 496 saatlik eğitime katılan kursiyerler yaptıkları çalışmalarla göz kamaştıran
eserlere imza atıyorlar. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen kurslarda eğitim gören Yıldırımlı
kadınların eserleri beğeni topluyor.
Yıldırım Belediyesi tarafından ayağa kaldırılarak kültür sanat atölyesi haline getirilen 500
yıllık tarihi Hançerli Hamamı ise, Ahşap Yakma ve Dağlama kurslarıyla yoğun ilgi görüyor.
Uzun ve sabırlı bir eğitim gerektiren klasik el
sanatlarının en önemli dallarından biri olan
ahşap yakma ve dağlama kursunda toplam
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280 saat eğitim alan kursiyerler, tonlamalı
ve çift renkli çalışmalar yaparak, birbirinden
güzel eserler ortaya çıkarıyor. Aynı mekanda
haftada 2 gün yapılan çini kurslarına ise daha
çok ev kadınları ilgi gösteriyor.
YIL-MEK bünyesinde düzenlenen kurslarla hem geleneksel sanatları canlı tutmaya
çalıştıklarını, hem de ilçe sakinlerine meslek
kazandırdıklarını söyleyen Yıldırım Belediye
Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Bu kurslarımızla insanlarımızı üretim zincirine dahil
ederek, hobilerini mesleğe dönüştürmelerini
sağlıyoruz. YIL-MEK bünyesinde özellikle kadınlarımızın istihdama katılımını arttırmayı çok
önemsiyor ve buna katkı sağlayacak projeler
geliştiriyoruz” dedi.
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Renklerimiz ayrı, özümüz aynı

• Bale • Halk Dansları • Modern Dans • Klinik Pilates ve Aletli Pilates
• Oryantal ve Roman • Zumba • Türk Halk Müziği Koro ve Enstrüman
Cavit Çağlar
Ortaokulu

Nilüfer
Halk Eğitim
Merkezi

İhsaniye
Muhtarlığı

İhsaniye
Camii
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Sümbül Sokak

Okul Caddesi

Fatih Caddesi

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

www.prusasanat.com

