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İçindekiler iii

Eskişehir, çağdaş uygarlık yolunda hızlı adımlarla ilerleyen, ülkemizdeki 
öncü ve örnek kentlerden biridir. Kentimiz küçüklü-büyüklü pek çok etkin-
liğe ev sahipliği yapmaktadır. Elinizdeki kitap bu etkinliklerin 16’sına ilişkin 
bilgileri içeriyor. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Başkanlığı olarak “Dünden 
Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, 
Özel Günler)” kitabında yer alan etkinliklerden üçünü düzenliyor olmaktan 
büyük mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Ulusla-
rarası Eskişehir Şiir Buluşması ile Ulusal Sanat Çalıştayı Belediyemizce her yıl 
geleneksel olarak her yıl düzenlemektedir. 

Kültür ve sanat etkinlikleri bir yönüyle kentin entelektüel birikimine 
katkı sağlarken, diğer yönüyle, adına etkinlik turizmi adı verilen turizm 
türünün Eskişehir’de gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Elinizdeki kitap, 
turizm alanının önemli bir ürün kalemini oluşturan etkinlikleri Eskişehir 
ili bağlamında incelemeyi amaçlayan bir görüşün ürünüdür. Toplu olarak 
incelendiğinde, elinizdeki kitabın turizmi ve çağdaşlaşma yolunda Eskişe-
hir’deki etkinliklerin kente yaptığı katkıyı göstermesi bakımından önemli 
bir derleme olduğunu düşünüyoruz. Benzer çalışmaların başka kentler için 
de hazırlanmasının son derece yararlı sonuçları olacağı kuşkusuzdur. 

“Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, 
Şenlikler, Özel Günler)” kitabı, 2013 yılında yayımlanan “Dünden Bugüne 
Eskişehir’deki 14 İşletmenin Öyküsü” kitabının devamı olarak tasarlanmış bir 
serinin devamı olarak hazırlanmıştır. Bölüm yazıları ve kitabın editörü Prof. 
Dr. Nazmi KOZAK’a teşekkür ederim.

Dt. Ahmet ATAÇ
Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı
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Giriş
İnsanoğlu toplu olarak yaşamaya başladığı çağlardan bu yana doğa olayları, 
inanç ve idari odaklı olmak üzere çeşitli törenler düzenlemektedir. Törenler 
avcılık, toplayıcılık ve tarımsal üretim dönemlerinde daha çok iklim döngü-
sü temelli olarak gerçekleşirken, Endüstri Devrimi ile birlikte endüstriyel 
üretim odaklı etkinliklerin ön plana çıkmaya başladığı görülüyor. Toffler’in 
“Üçüncü Dalga1”olarak nitelendirdiği Endüstri Devrimi sonrasında ise boş 
zamanın çoğalması ile eğitim ve gelir düzeyinin artması dolayısıyla kültür 
ve sanat odaklı etkinlikler de düzenlenmeye başladı.

Esas itibariyle insanoğlunun tapınma, sevinç ve üzüntülerinin bir sonucu 
olarak düzenlenen etkinliklerin; ideolojik, pazarlama, rekreatif ve kültür-
sanat içeriklerde yoğunlaştığı görülüyor. İdeolojik amaçlardan anlaşılması 
gereken; etkinliğin düzenlendiği çağın ve ülkenin baskın kültürünü ve ide-
olojisini benimsetmeye ve yaygınlaştırmaya dönük faaliyetlerdir. Bir başka 
anlatımla, ülkeyi yöneten yönetim sınıfının, dayandığı ideolojiyi benimset-
meye yönelik anma ve kutlamaları bu bağlamda değerlendirilebilir. Dolayı-
sıyla baskın ideolojinin kapitalist, sosyalist, faşist veya dinsel odaklı olması, 
baskın ideolojiye yönelik etkinlikleri şekillendirmektedir. 

Pazarlama amacına gelince, bu amaç daha çok ekonomik odaklıdır. Yörenin 
veya ülkenin turizm pazarlarında tanıtılma, imaj oluşturma, pazar konum-
landırma, markalaşma ve pazarlama bölümlendirme amaçlarına dönük 
olarak etkinliklerden yararlanma bu bağlamda ele alınmaktadır. Son yıllarda 
pek çok ülke ve turizm bölgesi (destinasyon) etkinlikleri birer turizm ürünü 
ve tanıtım malzemesi olarak kullanma eğilimi içindedir.

Etkinliklerin bir diğer amacı ise rekreatif içeriklidir. Bireylerin rekreasyon 
ihtiyaçlarına yönelik olarak etkinlikler düzenlenmektedir. Gerçekte ideolo-
jik, tanıtım ve pazarlama ile kültür-sanat amaçları da bir anlamda rekreatif 
amaçlar içerisinde değerlendirilebilir. Burada bireylerin ve genel olarak top-
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lumun eğlence ihtilaçlarının giderilmesine dönük olarak boş zamanlarının 
doldurulması söz konusu olmaktadır. 

Etkinliklerin düzenlenmesindeki diğer bir beklenti de ekonomik içerikli-
dir. Pazarlama amacı ile bağlantılı olmak üzere etkinlikler düzenlendikleri 
yöre ve ülke ekonomisine ekonomik katkı yapabilmektedir. Özellikle geliş-
miş ülkelerde etkinlikler ekonomik bir aktivite olarak üzerinde durulan 
önemli bir alandır.

Son olarak da, kültür-sanat amaçları sayılabilir. Endüstri Devrimi sonra-
sında değişen ekonomik ilişkilerin ortaya çıkardığı yeni sosyal sınıflar ile 
birlikte kültür ve sanat etkinlikleri yaygınlaşmış, ayrı bir rekreatif pazar 
haline gelmiştir.

Etkinlikler, yukarıda değinildiği üzere ideolojik, dinsel, iklimsel döngü, 
kültür-sanat içerikli olarak düzenlenirken, içerikleri de buna göre şekil-
lenmektedir. İlgili literatürde yapılan sınıflandırmaya göre etkinlikler şöyle 
sıralanıyor2:

1) Dinsel etkinlikler: Dini günler, dini bayramlar, Noel, vb.
2) Müzik odaklı etkinlikler: Müzik festivalleri, Eurovizyon, vb.
3) Sportif etkinlikler: Olimpiyatlar, Kış Olimpiyatları, Dünya Kupası, UEFA 

Kupası, vb.
4) Kişisel ve özel etkinlikler: Konserler, tiyatro, kukla gösterileri, vb.
5) Ticari etkinlikler: Ticari fuarlar, ticari showlar, vb.
6) Siyasi ve kamusal etkinlikler: Resmi kutlamalar (19 Mayıs, 23 Nisan, 29 

Ekim, vb.)
7) Özel etkinlikler: Ülkemizde kutlanmakta olan kurtuluş günleri, çeşitli 

kamu kurumlarının kutlamaları.
8) Kültürel etkinlikler: Kültürel ve sanatsal etkinlikler.

Yerel ve ülkesel boyutta sosyal, siyasi ve ekonomik bakımlardan önemli 
yönleri olan etkinlikler son yıllarda dünya genelinde, başta turizm pazar-
laması olmak üzere, sosyal ve ekonomik getirileri dolayısıyla önem verilen 
bir alandır. Dünyada her yıl binlerce etkinlik düzenlenmekte, buraları yüz 
milyonlarca kişi ziyaret etmektedir.

Eski Çağlardan Günümüze Etkinlikler

Eski Çağda festivaller halkın dinsel törenlerinin en önemli göstergelerinden 
biri idi3. Eski Çağda kitleleri daha çok dinle kaynaşmış amaçlarla bir araya 
getiren festivallerin ilk örneklerini Hitit ve Mısır uygarlıklarında görmek 
olasıdır. Hitit resmi takviminde 165 festivalin varlığı ve başkent arşivinde 
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festivallere ilişkin çok sayıda metnin ele geçmesi, festivallerin Hititler’deki 
öneminin göstergeleridir. Hititler’deki festivaller birkaç hafta veya daha 
uzun süreli kutlamaları içerebilmekte idi4. 

Mısır takviminde ise pek çok festivalin varlığı biliniyor. Mısır’daki büyük 
tapınaklarda görkemli festivaller düzenlenmiştir. Öte yandan eyaletlerde 
de küçük tapınakların desteklediği yerel festivaller de düzenleniyordu5. 
Mısır’daki festivaller daha çok dinsel içerikli olup, tarım döngüsüne göre 
şekillenmekte idi. Bunlardan Opet festivalinde merkezi tören, tanrı heykel-
lerinin Karnak’tan Luksor’a taşındığı alaydır. Bu festival iki ila dört hafta 
arasında bir süreyi içeriyordu6. 

Yakındoğu’daki festivaller tarım döngüsüyle yakından ilgili olduğundan, 
tarımla ilgili olmayan festivaller daha çok yönetimle ilgili (taç giyme töreni, 
tapınak veya saray inşası) konularda yoğunlaşıyordu7.

Atina’daki festivaller de tarım döngüsüyle uyumludur. Öte yandan Eski 
Yunan’daki festivallerin mitolojik bir öykü ile ilişkili olmaları da dikkati 
çeker. Bu festivallerde öyküler ile festival temaları birbirini destekler nite-
liktedir. Olimpiyatlar ve Nemeia oyunları, Poseidon onuruna Istnmia Oyun-
ları ve Apollon onuruna düzenlenen Pythia Oyunları, giderek önem kazanıp 
Panhelenik şenlikler statüsüne erişmiştir8. Olympia’da tanrı Zeus onuruna 
ilki M. Ö. 776’da olmak üzere dört yılda bir düzenlenen bu festival, günü-
müzdeki Olimpiyatların başlangıcını oluşturur. Antik Yunan’da Dionysos 
adına düzenlenen eğlence ve dansın bir araya geldiği festivaller de düzen-
leniyordu9. 

Roma İmparatorluğu’nda yılın belli zamanlarında farklı tanrısal varlıklar 
için bayram ya da festivaller düzenlenmiştir. Romalılar dönemindeki festi-
val ve şenliklerin yılın yaklaşık yarısı kadar bir süreyi kapladığı biliniyor. 
Bu festivallerin en önemlileri Saturnalia ve Consualia, Lupercalia ve Bona 
Dea kutlamalarıdır10. Saturnalia festivali günümüzdeki festivallerin atası 
olarak sayılmakta olup, bu festivalde Romalılar’daki ayrımcılığının festival 
süresince ortadan kalktığı ve kölelerin de bu festivalde eğlendiği biliniyor. 
Öte yandan, Roma konsüllerinin göreve başladıkları günlerin yanı sıra aile 
büyüklerini anmak için bayramlar da kutlanırdı11. Antik Yunan’da kutlanan 
Dionysos şenlikleri gibi bazı etkinlikler Romalılar döneminde de devam 
etmiştir. Romalılarda, tarım döngüsüne bağlı olanların yanında yöneticiler 
ile ilgili olanlara kadar pek çok festival düzenlenmiştir.

Ortaçağ’da ise festivaller, kilisenin baskısı altında olan halk için geçici bir 
kaçış yolu olmaktaydı. Deliler Bayramı kilisenin baskılarına karşı halkın tep-
kisini göstermekte ve bu yönüyle festivallerin toplumsal bir yönüne de işa-
ret etmektedir12. Sonradan Bizans adını alan Doğu Roma İmparatorluğu’nda 
da, Roma İmparatorluğu’nda düzenlenen pek çok festivalin devam ettirildiği 
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görülüyor. Bugünkü Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Hipodrom’da yapı-
lan şenlik ve törensel etkinlikler, iktidarın ve halkın buluştuğu bir arena idi. 

Selçuklular döneminde de Anadolu’da tarım döngüsü ile ilişkili etkinlikler 
düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliklerin bir bölümü Anadolu’da günümüz-
de başka adlar altında devam etmektedir. Öte yandan Türklerin Müslüman-
lığı kabul etmelerinin ardından, İslam inanışındaki anma, kutlama ve diğer 
etkinlikler günümüzde de düzenlenmeye devam etmektedir.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden itibaren daha çok yöneticilere 
yönelik olarak, farklı gereçlerle şenlikler düzenlendiği biliniyor13. Bu şen-
likler giderek bir gelenek halini almış ve 19. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı 
saray yaşamının bir parçası olarak varlığını sürdürmüştür14. Özdemir Nut-
ku, “Eski Şenlikler” başlıklı makalesinde 48’i önemli olmak üzere 79 saray 
şenliğinin saptandığını söyler15. Osmanlılar döneminde Sur-i Hıtan, şehzade 
sünnetleri vesilesiyle düzenlenen görkemli şenliklerdi. Sûr-i Cihâz, evlilik 
törenlerinin vesile olduğu şenliklerdir. Fetih Şadumanlığı, kazanılan zafer-
lerin vesile olduğu şenliklerdir. Bed-i Besmele adı verilen törenlerde okuma 
yaşına gelmiş şehzadeler için yapılan bir etkinliktir. Cülus merasimleri, padi-
şahların tahta çıkışları vesilesiyle düzenlenen bir etkinliktir16. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Etkinlikler
Cumhuriyet döneminde, Osmanlılar’da düzenlenen daha çok tarım döngüsü 
içerikli etkinlikler devam ederken, Cumhuriyet’in modernleşme çabalarını 
destekler nitelikte yeni bayram, festival ve şenlikler de düzenlenmeye baş-
lanmıştır. Bu bağlamda, Cumhuriyet’in kuruluşundaki önemli tarihler olan 
Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim), Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 
Nisan), Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs) ve Zafer Bayramı (30 Ağustos) 
törenleri ile içerisinde pek çok etkinliği barındıran İzmir Fuarı17, hemen 
akla gelenlerdir. Bunlara ek olarak, Cumhuriyet’in çağdaşlaşma çabaları 
arasında yer alan kadın hakları ve sekülerizmin yerleşmesine dönük çabalar 
ile ekonomik gelişmeye dönük çeşitli etkinliklerin düzenlendiği biliniyor. 
Günümüzde ülkemizde çoğunluğu tarım döngüsü içerikli olmak üzere pek 
çok etkinlik düzenleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan 
etkinlik listesi incelendiğinde, düzenlenen etkinliklerin şu başlıklar altında 
toplandığı görülüyor18:

1.  Tarım döngüsü içerikli etkinlikler: Şahin Yaylası Kültür ve Sanat Etkinlikle-
ri, Bahar Festivali, Manyas İlkbahar Panayırı, Manyas Sonbahar Panayırı, vb.

2. Özel gün kutlamaları: Söke Pamuk Festivali ve Kurtuluş Etkinlikleri, Türk-
men ve Yörük Festivali, 24 Mayıs Milli Mücadeleye Katılış Günü ve Erik 
Festivali, vb.

3. Özel kişi anma etkinlikleri: Çayırlı Aşık Davut Sulari Anma Kültür Festiva-
li, Aşık Sümmani Şenlikleri, Seyyid Sultan Veliyi Anma Dostluk ve Sevgi 

 13 Ezgi Korkmaz, G. 
(2004). Sürname-
lerde 1582 Şenliği 

(Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi). Anka-

ra: Bilkent Üni-
versitesi Ekonomi 
ve Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, s. 10.
 14 Ezgi Korkmaz, G. 

2004: 10. 
15 Ezgi Korkmaz, G. 

2004: 11.
16 Ocak, D. (2006). 

XVI. Yüzyıl Osmanlı 
Şenliklerinin Siyasal 
Boyutları ve Günde-

lik Hayata Etkileri. 
(Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi). Anka-

ra: Ankara Üniversi-
tesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, s. 44-48.

17 Altan, T. E. 
(2015). İzmir Fua-

rı, Kültürpark ve 
Türkiye’nin İnşaası, 
İzmir Kültürpark’ın 
Arımsa(ma)dıkları: 

Temsiller, Mekanlar, 
Aktörler. İstanbul: 
İletişim Yayınları, 

No: 2202,  Memle-
ket Kitapları, No: 

28.
18   http://www.

tanitma.gov.
tr/TR,91803/

festivaller-
fuarlar-ve-yerel-
etkinlikler-2014.

html
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Günü, Nasreddin Hoca Doğum Şenlikleri, Nazım Hikmet ve Kuva-İ Milliye 
Şehitlerimizi Anma Kültür-Sanat Etkinlikleri, Ertuğrulgazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri, Hacıbektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlik-
leri, vb.

4. Yörelerin özelliklerini ortaya çıkarmaya dönük etkinlikler: Tut, Eğitim, Kül-
tür ve Pekmez Hasadı Şenlikleri, Yöresel Çam Evliya Pilav Şenliği, Edremit 
Zeytin Festivali, Hasanağa Enginar Festivali, İncir Festivali, Kiraz Festivali, vb.

5. Sanat-kültür içerikli etkinlikler: Kültür ve Sanat Günleri, Phaselis Art Days, 
Alanya Caz Günleri, Avrasya Film Festivali, Antalya Piano Festivali, Ulus-
lararası Sapanca Şiir Akşamları, Altınbadem Sinema ve Kültür Festivali, 
Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Uluslararası İzmir Kukla Festivali, vb.

6. Rekreasyon içerikli etkinlikler: Karüstü Karakucak Güreşleri, Germencik 
Kültür-Sanat ve Deve Güreşi Festivali, Uçurtma Şenliği, Uluslararası Bursa 
Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Geleneksel Kazdağı Doğa Yürü-
yüşü ve Şenlikleri, Uluslararası Av Köpeği Mera Yarışları, vb.

7. Resmi kutlama içerikli etkinlikleri: İnönü Zaferleri Günü, 23 Nisan, 19 
Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, vb.

8. Dini içerikli etkinlikler: Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı, Noel.

Sekiz başlık altında toplanan Türkiye’deki etkinlikler, görüldüğü üzere 
tarım döngüsü odaklı olanlardan başlayıp farklı alanlara uzanan bir içeriğe 
sahiptir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü bünyesinde 
hazırlanan etkinlik listesi19 incelendiğinde, etkinliklerin daha çok tarım 
toplumu kültürünün ürünleri olduğu görülmektedir. Sayısı epeyce az olan 
bazı kentlerde Cumhuriyet’in çağdaşlaşma ideolojisini destekleyen kültürel 
ve sanat etkinlikler düzenlenmektedir. Bunlar arasında Eskişehir de yer 
almaktadır. 
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Destinasyon pazarlaması anlamında ele alındığında, ülkemizde düzenle-
nen etkinliklerin imaj oluşturma, marka oluşturma, pazarda konumlanma 
ve tanıtıma katkı gibi konularda farklılık oluşturacak bir içeriğe henüz sahip 
olmadıkları söylenebilir. Dolayısıyla ülkemizdeki festival, şenlik ve özel gün-
lerin modern turizm pazarlaması bağlamında kayda değer bir öneme sahip 
olmadıkları gözlenmektedir. Dolayısıyla, bu etkinliklerin geneli çağdaş 
anlamda turizm talebini harekete geçirebilecek bir içeriğe de sahip değildir.

Destinasyon Pazarlaması Kapsamında Etkinlikler
Etkinlik turizmi, destinasyonlara değer katmak amacıyla son yıllarda sıkça 
gündeme getirilen bir kavramdır. Destinasyon pazarlaması bağlamında 
incelenen etkinlikler turizm bölgelerinde yeni ürünlerin oluşturulması ve 
pazara sunulması hedefleri için bir araç olarak da ele alınmaktadır. Zira 
günümüz turizm pazarlarında sertleşen rekabet ortamı ve farklılaşan turist 
eğilimleri, turizm bölgelerinin ürün haline dönüştürülebilecek her türlü 
değeri ürüne dönüştürüp pazara sunma eğilimlerini artırmaktadır. Böylelik-
le yerel halkın yıllardır kültürlerinin bir ögesi olarak düzenledikleri etkin-
likler, bir turizm ürünü olarak içeriklerinde değişikliğe uğrayabilmektedir. 
Öte yandan, turizm bölgeleri turizm ürünü olarak pazara sunulmak üzere 
yeni festival, şenlik ve özel günler de düzenlemektedirler.

Etkinlikler destinasyon pazarlamasında turizm bölgesinin konumlandı-
rılması, pazar bölümlendirme çabalarının rasyonelleştirilmesi, imaj oluş-
turma ve markalaşma çabalarını destekler nitelikle tanıtım araçlarının bir 
parçası olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde pek çok destinasyon etkinlikler yoluyla turizm pazarında 
önemli kazanımlar ve dolayısıyla ekonomik olarak önemli gelirler elde 
etmektedir. Tablo 1’de dünya genelinde düzenlenen bazı kültür ve sanat 
içerikli etkinliklerin katılımcı sayıları yer alıyor.


Tablo 1. Dünyadaki 

bazı festivallerin 
katılımcı sayıları

Festival adı Festivali Türü Düzenlenme  Katılımcı
  Tarihi Sayısı

Rio Festivali Dans 2015 977.000
İstanbul Film Festivali Film 2014 135.000
Tomorrowland Müzik 2012 285.000
Burningman Müzik 2014 70.000
Glastonbury Festivali Müzik 2014 175.000
Roskilde Festivali Müzik 2013 160.000
Sziget festivali Müzik 2015 441.000
Ultra Music Festivali Müzik 2012 155.000
Sundance Film Festivali Film 2015 46.000
DokuFest Film 2015 30.000
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Eskişehir’de Etkinlikler
Eskişehir, düzenlenen etkinliklerin içeriği ve sayısı bakımlarından önde 
gelen birkaç ilden biridir. Eskişehir’deki etkinlikler, sayı ve içerik bakım-
larından ancak İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya gibi kentlerle mukayese 
edilebilir. 

Elinizdeki kitapta Eskişehir ve yöresinde düzenlenen 16 etkinliğe ilişkin 
anlatım yer alsa da (Tablo 2) ilde düzenlenen etkinlik sayısı daha fazladır. 
Eskişehir ve yöresinde düzenlenen etkinlikler incelendiğinde, tarım döngü-
sü, özel gün kutlama ve özel kişi anmaları ile kültür-sanat içerikli etkinlikler 
olarak yoğunlaştığı görülüyor. 

Eskişehir ve yöresinde düzenlenen ve bu kitapta yer alan festivaller ara-
sında tarım döngüsü ile ilgili olanlar “Tepreş Şenliği”, “Sabantuy Şenlikleri” 
ve “Nartlani Toy Künü”dür. Bu etkinliklerin baharın gelişimi ve doğanın 
yeniden canlanması üzerine tarım kültürü ile ilgili etkinler olmalarının yanı 
sıra, her üç etkinlik de Eskişehir’de yaşayan Tatar ve Çerkezler tarafından 
düzenlenmektedir. İkinci olarak, özel kişi anmaları bulunuyor. Bunlar ara-
sında “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”, “Yunus Emre Kültür ve 
Sanat Haftası”, “Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitlerini Anma ve Sanat 
Etkinlikleri” ve “Seyyid Battal Gazi’yi Anma Etkinliği” yer alıyor. Öte yandan 
üçüncü bir özellik olarak, “Nartlani Toy Künü” ve Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri” özel gün kutlamaları çerçevesinde değerlendirilebilir. 

Eskişehir ve yöresindeki etkinliklerin dördüncü özelliği kültür-sanat 
etkinlikleri olup, kentte bu içerikte düzenlenen yedi etkinlik kitapta yer 
alıyor. İçerik ve sayı olarak Eskişehir’deki kültür-sanat içerikli etkinlikle-
rin içerik ve sayısal olarak ancak İstanbul ile karşılaştırılabilir bir özelliği 
bulunuyor. Kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Eskişehir’de düzenlenen 
etkinlikler şu şekilde sıralanıyor: “Uluslararası Eskişehir Festivali”, “Ulus-
lararası Film Şenliği”, “Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu”, “Amatör 
Caz Müzisyenleri Festivali”, “Eskişehir Opera ve Bale Günleri”, “Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali” ve “Uluslararası Eskişehir Sokak 
Festivali”, ’Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’’ ve ‘’Ulusal Sanat Çalıştayı’’.

Eskişehir’deki kültür ve sanat içerikli etkinliklerin erken dönem 
Cumhuriyet’in modernleşme idealleri ile örtüşmesi dikkati çekiyor. Gerçek-
ten de Eskişehir’deki etkinlikler arasındaki “Uluslararası Eskişehir Festivali”, 
“Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu”, “Eskişehir Opera ve Bale Günleri”, 
“Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali” gibi etkinlikler erken dönem 
Cumhuriyet’in çağdaşlaşma idealleri ile birebir örtüşmektedir. Bu yönüyle 
Eskişehir’in ülkedeki birkaç kent ile birlikte erken dönem Cumhuriyet ide-
allerini devam ettirme çabası içerisinde olması dikkati çekmektedir.
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Etkinlik Başlığı Düzenleyen/ler İlk Düzenlenme Düzenlenme  Düzenlenme Düzenlenme 
  Tarihi Aralığı Durumu Tarihi/leri

Ertuğrul Gazi’yi Anma  Ertuğrul Gazi’yi 1281 Yılda bir Evet Eylül
ve Söğüt Şenlikleri Anma ve Söğüt
 Şenlikleri Vakfı    

Yunus Emre Kültür  Yunus Emre Kültür 1949 Yılda bir Evet Mayıs
ve Sanat Haftası ve Turizm Vakfı    

Seyyid Battal Gazi’yi  Eskişehir Kültür ve 1965 Yılda bir Evet Eylül
Anma Etkinliği Turizm Müdürlüğü
 Seyitgazi Belediyesi
 Seyitgazi Kaymakamlığı
 Seyyid Battal Gazi Vakfı   

Tepreş Şenliği Eskişehir Kırım Derneği 1987 Yılda bir Evet 1 Eylül 

Uluslararası Eskişehir  Zeytinoğlu Eğitim, 1995 Yılda bir Hayır Ekim
Festivali Bilim ve Kültür Vakfı

Sabantuy Şenlikleri Eskişehir Kazan Tatarları  1996 Yılda bir Evet Mayıs
 Kültür ve Dayanışma Derneği

Nartlani Toy Künü Kuzey Kafkas Karaçay-Balkar  1996 Yılda bir Evet Mayıs
 Kültür ve Dayanışma Derneği    Haziran

Uluslararası Eskişehir  Anadolu Üniversitesi 1999 Yılda bir Evet Mayıs
Film Festivali İletişim Bilimleri Fakültesi

Nazım Hikmet ve  Doğançayır Belediyesi 2000 Yılda bir Evet Haziran
Kuva-i Milliye  / Muhtarlığı
Şehitlerini Anma ve 
Sanat Etkinlikleri 

Uluslararası Pişmiş  Eskişehir Tepebaşı 2001 Yılda bir Evet Eylül
Toprak Sempozyumu Belediyesi

Amatör Caz  Anadolu Üniversitesi 2003 Yılda bir Hayır Mart
Müzisyenleri Festivali Caz Kulübü 

Eskişehir Opera ve  Eskişehir Büyükşehir 2004 Yılda bir Evet Mayıs
Bale Günleri Belediyesi

Uluslararası Eskişehir  Eskişehir Büyükşehir 2006 Yılda bir Evet Mayıs
Çocuk ve Gençlik  Belediyesi
Tiyatro Festivali 

Uluslararası Eskişehir  Anadolu Üniversitesi 2008 Yılda bir Evet Mayıs
Sokak Festivali İletişim Bilimleri Fakültesi
 Eskişehir Büyükşehir 
 Belediyesi     

Uluslararası Eskişehir Eskişehir Tepebaşı 2011 Yılda bir Evet Nisan, Mayıs,
Şiir Buluşması Belediyesi    Haziran, Ekim 

Ulusal Sanat Çalıştayı Eskişehir Tepebaşı 2011 Yılda bir Evet Nisan
 Belediyesi 

 Tablo 2. Eskişehir’deki etkinlikler
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Eskişehir etkinliklerinin bir diğer amacı, kentin bir turizm destinasyonu 
olarak konumlandırılması amacına dönük olmasıdır. Gerçekten de Eskişehir 
ve yöresindeki kültür-sanat etkinlikleri ile Yunus Emre, Seyit Battal Gazi, 
Nasrettin Hoca, Ertuğrul Gazi ve Nazım Hikmet gibi toplum önderleri ve 
sanatçıları anma içerikli etkinlikler, kentin turizm destinasyonu içeriğinde 
konumlandırılması yolunda epey yol aldığını gösteriyor. Bu konumlandır-
mada kültür-sanat etkinliklerinin ayrı bir önemi ve yeri olduğu da açıktır. 
Kente son yıllarda olan turizm talebinin tümü olmasa bile, kayda değer bir 
bölümünün etkinlik turizmi odaklı olduğu gözlenmektedir. 

Son Söz
Elinizdeki kitap, turizm alanının önemli bir ürün kalemini oluşturan etkin-
likleri Eskişehir ili bağlamında incelemeyi amaçlayan bir görüşün ürünüdür. 
Toplu olarak incelendiğinde, elinizdeki kitabın turizmin ve çağdaşlaşma 
yolunda Eskişehir’deki etkinliklerin kente yaptığı katkıyı göstermesi bakı-
mından önemli bir derleme olduğunu düşünüyorum. Benzer çalışmaların 
başka kentler için de hazırlanmasının son derece yararlı sonuçları olacağı 
kuşkusuzdur. 

“Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, 
Şenlikler, Özel Günler)”, 2013 yılında yayımlanan “Dünden Bugüne Eskişe-
hir’deki 14 İşletmenin Öyküsü” kitabının devamı olarak tasarlanmış; planan 
sayısı şimdilik beş olan, Eskişehir’i konu edinen bir araştırma/inceleme 
dizisinin ikinci cildini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde serinin kalan 
üç cildini görev yapmakta olduğum üniversitede huzurlu akademik çalışma 
atmosferine tekrar kavuşabilirsem, tamamlamayı planlıyorum. 

Elinizdeki kitabın 10 bölümü, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nda 2014/2015 eğitim-
öğretim yılında son kez okuttuğum Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 
ve Seminer dersleri kapsamında, dönem ödevi olarak, danışmanlığımda 
hazırlandı. Diğer altı bölüm ise farklı yazarların destekleri ile ortaya çıktı. 
Katkılarından dolayı yazarlara  teşekkür ederim. Doktora öğrencim Arş. 
Gör. Çağdaş AYDIN kitabın hazırlık, basım ve Tepebaşı Belediyesi ile iletişim 
aşamalarında önemli desteklerde bulundu. Diğer bir doktora öğrencim Arş. 
Gör. Gözde YILMAZDOĞAN ise indeksi hazırladı.

Bütün bunlara ek olarak, “Dünden Bugüne Eskişehir’de 14 İşletmenin Öykü-
sü” kitabının yayımına ek olarak, elinizdeki kitabın basımını da yapan Eski-
şehir Tepebaşı Belediyesi’nin başta Başkan Dt. Ahmet ATAÇ olmak üzere, 
çalışanlarına teşekkürlerimi sunarım. 

Eskişehir, 20 Kasım 2016.
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Giriş
“Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”, kuruluş ve kurtuluşun beşiği ola-
rak nitelendirilen Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde düzenlenmekte olup, Söğüt 
denildiğinde akla ilk gelen etkinlik olarak hem bölge halkı hem de ulusal 
anlamda önem teşkil ediyor. Bununla birlikte, Söğüt şenliklerinin önem-
li olmasındaki nedenler arasında Söğüt ilçesinin Türkiye tarihinde hem 
Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yer olması hem de Kurtuluş Savaşı’nın en 
önemli kilometre taşlarından olan İnönü Savaşları’na beşiklik etmesinden 
geliyor. Ertuğrul Gazi Ocağı olarak tarihe mal olan tarihin akışının değiştiği 
yer olarak bilinen ve kazandığı tarihi misyon ile kuruluş ve kurtuluşun beşiği 
Söğüt’te yedi asırdır devam ettiği söylenen “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenlikleri” Türk Dünyası için tarih boyunca önemli kabul edilen bir olay 
olarak biliniyor. Her yıl Eylül ayının ikinci hafta sonunda büyük bir coşkuyla 
kutlanan “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”, özellikle Türkmen ve 
Yörüklerin büyük bir sadakat ve vefa örneği göstererek tarihin büyük şah-
siyetlerinden olan Ertuğrul Gazi’yi andıkları ve bu manevi havayı teneffüs 
ettikleri bir şölendir. Söğüt’te dün ve bugünün yaşandığı bir etkinlik olarak 
“Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”, Yörükleri tanımak, onları anla-
mak, nasıl yaşadıklarını ve neler yaptıklarını görmek açısından önemli olup, 
aynı zamanda Yörüklerin kendi sosyal düzenlerini yansıttıkları ve gelenek, 
göreneklerini yaşattıkları etkinliklerin başında geliyor.

“Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri” gerek yapıldığı bölge gerek 
ülke geneli için tarihi ve kültürel bağlamda önemli ve nitelikli bir etkinlik 
olmasına rağmen ilgili alanyazında şenlikler hakkında fazla çalışmanın 
olmaması aynı zamanda yapılan çalışmalarda özellikle şenliklerin ele alın-
madığı ve sadece bazı bölümler halinde yer verildiği görülüyor. Söğüt ile 
ilgili yapılmış olan çalışmalara şenliklerin dahil edilmediği veya çok kısa bir 
şekilde yer verilmesinden kaynaklı olarak bu çalışmanın ilgili alanyazına 
katkı sağlayacağı ve araştırmacılar için yeni bir yol açacağı öngörüldüğü 
söylenebilir.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri
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Bu yazıda sözü 
edilen “Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve Söğüt 
Şenlikleri” coğrafi 
olarak Bilecik iline 
bağlı Söğüt ilçesinde 
kutlanıyor olsa da, 
yörenin hem Eskişehir 
kent merkezine çok 
yakın oluşu hem de 
ekonomik, kültürel ve 
tarihi olarak Eskişehir’e 
entegre bir yerleşim 
olması dolayısıyla, 
bu kitap kapsamına 
“Ertuğrul Gazi’yi Anma 
ve Söğüt Şenlikleri”nin 
de alınması uygun 
bulunmuştur.
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Edebali Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu)
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Görsel 1. Ertuğrul 

Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 

ilgili 1895 tarihli 
bir fotoğraf.

Bu yazının konusu “Ertuğrul Gazi’yi anma ve Söğüt Şenlikleri” olarak 
belirlendi. Çalışma örgüsü, şenliklerin nasıl başladığı, devam ettiği, gelişim 
ve değişim süreci şeklinde oluşturuldu. Çalışmanın amacı, şenliklerin tarih-
sel süreç içindeki değişimini ve gelişimini gerçekleştirilen organizasyon ve 
aktivitelerle birlikte incelemektir.

Bu çalışma “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”nin öyküsü nite-
liğinde olup araştırma için sözlü tarih yöntemi seçilmiştir. Sözlü tarih 
yöntemi ise bilindiği üzere, herhangi bir olay veya konu ile alakalı yaşayan 
bireylerin tecrübelerinin anlatımına dayalı olarak yürütülen bir yöntemdir. 
Bu doğrultuda araştırma amacına yönelik olarak belirlenen sekiz kaynak 
kişi seçildi. Kaynak kişilerin bazıları araştırma konusu ile ilgili ikincil veri 
toplama aşaması sırasında belirlendi. Bununla birlikte önceden belirlenen 
kaynak kişiler ile yapılan sözlü tarih görüşmeleri sırasında görüşülen kişi-
lerin yönlendirmesi sonucunda konu hakkında bilgi sahibi olduğu düşü-
nülen diğer kaynak kişilere ulaşıldı. Bu yönüyle çalışmada kaynak kişilerin 
belirlenmesinde kartopu örneklemesine başvurulduğu söylenebilir. Veri 
toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturularak, 
sözlü tarih görüşmeleri ses kayıt cihazı ile kaydedildi. Görüşme sırasında 
önceden hazırlanan soru formuna bazı sorular eklendi ve çıkarıldı. Genel 
olarak kişilerin tanıtımı, şenliklerin tanıtımı ve kişilerin şenlikler ile ilgili 
tecrübelerini aktaracağı sorular yer aldı. Ayrıca kayıt altına alınmayan 
yapılandırılmamış görüşmeler ve alınan çeşitli notlar, kaynak kişi seçimine 
önemli katkılar sağladı. Konuyla ilgili sözlü tarih görüşmelerine ek ola-
rak, Söğüt’te şenliklerin düzenlenmesinden sorumlu olan Ertuğrul Gazi’yi 
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Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı’ndan fotoğraf, şenlik programları, Yörük 
Kurultayı raporları, şenlik için yayımlanan katalog, tanıtım belgeleri ve 
şimdiye kadar şenlikler kapsamında yapılan Osmanlı sempozyumları bildiri 
kitaplarından oluşan ikincil kaynaklar temin edildi. Seçilen kaynak kişiler 
herhangi bir sıra gözetmeksizin; Halil Aydoğdu, Nesrin Kirazoğlu, Meral 
Oğuz, Süleyman Akıncı, Rahmi Akbaş, Abdullah Saraç, Şadi Erdal, Ali Erdal 
isimli kişilerdir. Bu kaynak kişilerin seçiminde genel olarak şenliklere olan 
ilgi düzeyleri rol oynadı. Halil Aydoğdu, Söğüt doğumlu, tarih öğretmeni 
ve Söğüt’ün belediye başkanlığı görevini yürütmektedir. Halil Aydoğdu’ 
nun seçilmesinde, Söğüt’te doğmuş büyümüş biri olmasının yanında şen-
liklerin düzenlenmesinde görevi itibariyle aktif olarak yer alması önemli 
rol oynadı. Nesrin Kirazoğlu ve Meral Oğuz, yıllardır Söğüt’te yaşayan ve 
emekli olmuş kişiler olmakla beraber şenliklere genellikle katılan kişilerdir. 
Kayıt altına alınmayan görüşmeler sonucunda ulaşılan Süleyman Akıncı, 
Bilecik merkezde yaşamını sürdüren emekli öğretmendir. Söğüt hakkında 
“Geçmişten Geleceğe Söğüt” adlı bir eser yazmış olan Rahmi Akbaş ikincil 
kaynak incelemesi sonunda seçildi. Bir diğer kaynak kişi, Abdullah Saraç, 
Söğüt doğumlu fakat Eskişehir’de yaşayan birisi olmanın yanında her sene 
şenliklere katılan ve Asarcıklılar Derneği başkanlığı görevini yürütmüş biri 
olarak şenliklere ilgi düzeyi nedeniyle seçildi. Diğer kaynak kişi Şadi Erdal 
ise Bilecik-Kurtköy doğumlu ve şu an faaliyetine günlük olarak devam eden 
yerel bir gazetenin sahibidir. Mesleğinin getirmiş olduğu misyon ve vizyon 
kendisinin kaynak kişi olarak seçilmesindeki en önemli etken oldu. Son 
olarak, yaşamını Bilecik’te sürdüren emekli öğretmen Ali Erdal, “Kaynağını 
Bulan Adam” adlı Ertuğrul Gazi’yi konu edinen eserin yazarı olması sebebiy-
le kaynak kişi olarak seçildi. Seçilen kaynak kişilerle yapılan görüşmelerin 

Görsel 2. Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 
ilgili 1952 tarihli 
bir fotoğraf.
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ortamı olarak, kişilerin ev, ofis ve makamları seçildi. 
Görüşmeler, dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması 
açısından kaynak kişi ve araştırmacı ile yüz yüze yapıldı. 
Görüşmeler 26.01.2015-28.01.2015 tarihleri arasında 
üç günde gerçekleştirildi. En kısa görüşme yaklaşık 20 
dakika, en uzunu yaklaşık 45 dakika sürdü.

Ertuğrul Gazi
Topraklarına ilk yerleşenler ve kim oldukları hakkında 
bilgiye ulaşılmasa da Söğüt’ün, tarih boyunca pek çok 
uygarlığa ev sahipliği yaptığı bilinir. Söğüt’ün tarih sah-
nesine çıkması 13. yy sonlarında Türklerin bu topraklara 
yerleşmesinden itibaren başlar. Orta Asya’dan başlayan 
göç yolcuğu, Oğuz Türklerinin Kayı Boyu için bu toprak-
larda son bulur ve Osmanlı Devleti’nin temelleri atılır. 

Türklerin kurduğu en büyük cihan imparatorluğu olan Osmanlıların atası, 
Ertuğrul Gazi’dir. Kendisinden önceki ataları hakkında kesin bilgi yoktur. 
Daha sonraları yazılan tarih kitaplarında yer alan rivayetlere göre özellikle 
iki isim üzerinde durulur. Bunlar Gündüz Alp ve Süleyman Şah’tır. Bilindiği 
üzere Oğuz Han Destanı, Türklerin büyük devlet haline gelişini anlatır. Des-
tana göre Oğuz Han’ın iki karısından üçer çocuğu olmuştur. Büyük oğulları 
Bozoklar (Gün Han, Ay Han ve Yıldız Han) küçük oğulları Üçoklar ( Gök Han, 
Dağ Han, Deniz Han). Her birinin dörder oğlu olur. Bunlar 24 boyu meydana 
getirir. Kayı, büyük oğullarının bulunduğu Bozoklar kolunun Gün Han’ın 
büyük oğludur. Oğuz Han oğlu, Gün Han oğlu, Kayı Han, Ertuğrul Gazi bu 
duruma göre Bozoklar kolunun Gün Han neslinin Kayı boyundandır (Erdal 
2005). Ertuğrul Gazi’nin ataları öncelikle Anadolu’daki ilk Türk yerleşme 
bölgelerinden biri olan Van ve çevresinde yaşarlar. Ahlat sonrasında Ertuğ-
rul Gazi ve kayılar Erzurum ve Erzincan tarafına doğru göç etmeye başlarlar.


Görsel 3. Ertuğrul 

Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 

ilgili 1952 tarihli 
bir fotoğraf.

Görsel 4. Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve 

Söğüt Şenlikleri’yle 
ilgili 1895 tarihli 

bir fotoğraf.
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Görsel 5. Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 
ilgili 1952 tarihli 
bir fotoğraf.

Ertuğrul Gazi ve aşireti göç yolculuğunda Anadolu Selçuklu ve Harzem-
şahlılar arasından savaşa, Selçukluları desteklemek suretiyle müdahil olur. 
Bunun sonucunda savaşı Ertuğrul Gazi’nin desteğiyle Selçuklular kazanır. 
Büyük Sultan I. Alaaddin Keykubad, Ertuğrul Gazi’nin yardımını karşılıksız 
bırakmaz ve bu cesur Türkmen beyine Sultanönü, Söğüt ve Domaniç taraf-
larını ikta olarak verir. Bir müddet Ankara çevresinde kalan Ertuğrul Gazi 
kendisini takip eden aşiret mensupları ile Söğüt ve Domaniç bölgesine gelir. 
Diğer kardeşleri ise Fırat havzası ve Halep tarafına çekilir (Çay 1988).

“Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”
“Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri” Bilecik ilinin Söğüt ilçesinde her 
yıl Eylül ayının ikinci hafta sonuna gelen tarihlerde düzenlenen bir etkinlik-
tir. Bilecik sınırları içinde yılın farklı zamanlarında düzenlenen birçok etkin-
lik vardır, fakat “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri” ayrı bir öneme 
sahiptir. Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı bu topraklarda “Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”nin düzenlenmeye başlandığı günden iti-
baren önemli olduğu anlaşılıyor.

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri konulu bu çalışmada, şenlik-
ler dönemlere ayrılarak ele alındı. Yapılan kaynak taraması sonucunda 
şenliklerin en kapsamlı şekliyle üç döneme ayrılabileceği tespit edildi. Bu 
dönemler sırasıyla; başlangıcından ikinci Abdülhamit zamanına kadar olan 
birinci dönem ( 13. yy – 1895), ikinci dönem (1895- 1946), üçüncü dönem 
(1946-günümüz) şeklindedir. Bu bölümlendirmenin amacı, tarihsel süreç 
içinde şenliklerin nasıl başladığı ve devam ettiği, ilk kimlerin katıldığı, 



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)16

zamanla katılımcı profilinde ne gibi değişimlerin yaşandığı, şenlik kapsa-
mında hangi aktivitelerin yapıldığı gibi soruların tarihsel bir bakış açısı ile 
yansıtmaktır.

“Söğüt topraklarında yeni bir millet…” 
Şenliklerin ne zaman ve nasıl başladığı hakkında kesin bilgi olmamakla bir-
likte yapılan bazı tahminler doğrultusunda şenliklerin yedi asırdır devam 
ettiği ve başlangıcı ile ilgili birçok görüşün bulunduğu söylenir. Bu görüşler-
den biri, 2014 yılı şenlikleri programına bakılarak, şenliklerin 733.’sünün 
yapıldığı ve buna bağlı olarak başlangıcının 1281 yılı olduğu şeklindedir. 
Başlangıç ile ilgili bir diğer görüş ise şenliklerin, Ertuğrul Gazi’nin ölümün-
den hemen sonra başladığı yönündedir ki, bu dönem Ertuğrul Gazi türbe-
sinin Yörükler, özellikle Karakeçili Yörükleri, tarafından ziyaret edilmeye 
başladığı tarih olan 1281 yılına denk gelir. Bazı rivayetlere göre bu ziya-
retlerin nedeni, yıl içinde erkek çocuk sahibi olan Yörük beylerinin o yılın 
Mart ayının dokuzuncu günü, çocuklarıyla beraber türbeyi ziyaret ederek, 
ataları olarak kabul ettikleri Ertuğrul Gazi’ye hem vefa borcunun ödenmesi 
hem de çocuklarının sağlıklı ve uzun bir ömür geçirmesi temennilerinde 
bulundukları bir geleneğin yerine getirilmesidir. Bu geleneği Halil Aydoğdu 
şöyle ifade ediyor;

“Bu şenliklerin başlangıç yılı yok. Türkler devlet olmaya başladığı veya 
teşkilatlandığı günden beri bu toplantılar yapılıyor. Bu toplantıların 
asıl adı “Toy”dur. Bu gelenek Türk toplumlarında öteden beri süre-
gelen bir durum… Türkler önemli kararları toy denilen meclislerde 
alırlardı. Boy beyleri toyda toplanır ve kararlar alınır ve bu kararlar 
uygulanır. Yani toy zaten şölen, şenlik anlamına gelir ve şenlikler de 
bu toylardan çıkmıştır.”

Şenliklerin nasıl başladığına dair en yaygın inanış, Ertuğrul Gazi’nin eski 
bir Türk geleneği olan şölen ya da toyu, Söğüt topraklarına yerleştikten 
sonra devam ettirmesine dayanıyor. Ertuğrul Gazi, Domaniç’i yaylak Söğüt’ü 
kışlak olarak kullanıp, her yaz bitiminde Söğüt’e döner ve yazları Domaniç, 
kışları da Söğüt’te geçiren Ertuğrul Gazi, Söğüt’e her dönüşünde “Kazasız, 
belasız geri döndüğünden dolayı Yüce Allah’a şükranlarını sunmak üzere” 
toy yani şölen düzenleyerek, yardımseverliğini ve büyüklüğünü gösterirce-
sine bütün oba beylerini, halkını ve dost tekfurları bu şölene davet eder. Toy 
denilen bu toplantıya çağrılmamak gözden çıkartılmak anlamına gelirken, 
toya çağrıldığı halde katılmamak Bey’e isyan anlamına gelmekteydi. Toylar-
da, halklara yemek verilip, güreş, cirit gibi oyunlar oynanmasının yanında o 
yılın ürünleri değerlendirilir, siyasi, kültürel, sosyal ilişkiler gözden geçirilir, 
barış veya savaş kararı görüşülürdü. Ertuğrul Gazi’nin sağlığında başlayan 
bu gelenek vefatından sonra da devam etmiştir. (Akbaş 2009; Erdal 2005; 
Bilecik Valiliği 2013).
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Görsel 6. Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 
ilgili 1982 tarihli 
bir fotoğraf.

İkinci Abdülhamit ve Şenlikler…
Bu döneme kadar şenlikler hakkında kesin olmayan bilgiler mevcut olmakla 
beraber elde edilen kaynaklarda çoğu zaman rivayetlerden bahsedilir. İkinci 
Abdülhamit dönemi ise Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri hakkın-
da yazılı ve görsel kaynakların olması nedeniyle, bu dönem itibariyle elde 
edilen kaynaklar daha güvenilir olmakla birlikte şenlikler hakkında bazı 
noktalara açıklık getiriyor. 

Genel olarak şenliklerin yedi asırdır devam ettiğine inanılmakta ve belirli 
bir kaynağa dayanarak verilebilecek en eski tarih, bayrama katılan Kara-
keçili Aşireti yörüklerini gösteren bir fotoğrafın belgelediği 1895 (1311) 
yılıdır. Bu fotoğraf Söğüt – Ertuğrul Gazi Albümü, İstanbul Üniversitesi Mer-
kez Kütüphanesi’nde 90471 katalog numarasıyla yer almaktadır (Konyalı 
1959; Akkayan ve Aydın 1983; Erdal 2005; Akbaş 2009; Öteyaka 2010). 
Diğer bir kaynak olan 12 Haziran 1311 hicri, 1895 miladi tarihli Malumat 
Mecmuası’nın dördüncü sayısının 88. sayfasında “Ziyaret-i Türbe-i Ertuğrul 
ve Karakeçili Aşireti” başlıklı bir yazıda ise Karakeçili Aşireti’nin her sene 
Söğüt’teki türbeyi ziyaret etmeyi uğurlu bir adet edindiği ifade edildikten 
sonra bu aşiretin o tarihteki reisi Hacı Bekir Sıddık beyin bir resmi konul-
muş ve kendisi hakkında bilgiler verilmiştir (Konyalı 1959). Mecmua yazarı 
ayrıca şu ifadelere yer veriyor;
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“Karakeçili Aşireti Eskişehir dahilinde 32 köy teşkil edecek derecede 
efradı çoktu. Bu köylerden dokuzu Söğüt dahilinde, altısı Kütahya’da, 
altısı Eskişehir civarında olup geri kalanı etraftadır. Ziyaret vakti 
gelmeden 15 gün evvel reis tarafından her köye birer name-i mahsus 
gönderilir ve ziyaretçiler Söğüt kazası dahilinde Oluklu köyünde top-
lanır. Yürüyüş esnasında önlerinde Zaptiye neferi olduğu ve kendileri 
Süvari bulundukları halde Osmanlı bayraklarını hamil olarak milli 
şarkıyı terennüm ederek yürürler. Ertuğrul türbesine vardıklarında 
hepsi adabı tazim ifa kılınarak üç dört gün o civarı rahmet nisarda iba-
det ve tehlil ile meşgul olurlar. Sonra gönülleri hoş dönerler. Aşiretin 
oralara varması adeta bir milli düğün halini alır. Hükümet memurları 
tarafından da haklarında lütufkârane muamele edilir (Konyalı 1956).

 Bu görsel ve yazılı kaynak, tarih olarak tutarlılık göstermektedir. Döne-
min padişahı, Söğüt başta olmak üzere Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şen-
liklerine büyük önem verir ve bu dönemde şenlikler milli ve dini bir bayram 
statüsüne kavuşur. Ayrıca bu dönemde şenliklerde padişahın bir temsilcisi 
bulunmak koşuluyla resmi bir nitelik kazanır ve yine padişahın temsilcisi, 
bu dönemde Söğüt’e gelen Karakeçili beylerine, Oymak reislerine padişah 
tarafından verilen nişanları dağıtır ve törene Yıldız Sarayı’ndan gelen askeri 
bir birlik ile bando birliğinin eşlik etmesini sağlar (Ülkütaşır 1967; Koca, 
2010). Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda şenliğin, bilinen ilk katılımcı-
larının Karakeçili Yörükleri ve Yörük aşiretine bağlı diğer Yörüklerin olduğu 
söylenebilir. Şenliklerin yapıldığı en eski tarih olarak da 1895 yılının ifade 
edilmesi yerinde olacaktır. Ayrıca şenliklerin başlangıcından itibaren günü-
müze kadar her yıl düzenlendiği söylense de arada bilinen bazı kesintiler 
olur. Bilinen ilk kesinti Sultan II. Abdulhamit’in saltanatının sonlarına rast-
lar (Boratov 1973: 257’den aktaran Akkayan ve Aydın 1983:73). Bu kesin-
tilerin nedeni, bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nde bazı iç karışıklıkların 
yaşanmasıdır. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle 
yapılamayan şenlikler, Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapa-
tılması (1925 tarihli, 677 sayılı kanun) ile 1946 yılına dek düzenlenemez. 
İki yıl geçtikten sonra Bilecik ve Söğüt halkının ortak girişimleri ile bu milli 
tören tekrar düzenlenmeye başlanır (Akkayan ve Aydın,1983; Dağlı 2004, 
Ülkütaşır 1967). Ancak Akbaş (2009), yapmış olduğu çalışmada 1946 yılına 
ait “1912 senesinden beri terk edilip 6.X.946 günü tekrar canlandırılan ilk 
atamız Ertuğrul Gazi ihtifali günü edindiğimiz hatıra, İmza: Zobaroğlu” yazılı 
bir fotoğraftan bahsetmesi, şenliklerin 1946 yılında da düzenlendiğinin bir 
göstergesi niteliğindedir.

Şenliklerin yılın hangi gün ya da günlerinde yapıldığı konusunda da 
farklı görüşler bulunur. Her yılın 30 Ekim gününü şenlik günü olarak 
veren kaynakların yanı sıra (Boratov 1973:257’den aktaran Akkayan ve 
Aydın1983:73) Eylül ayının ikinci Pazar gününü ileri sürenlerde bulunmak-
tadır. (Hınçer 1973’den aktaran, Akkayan ve Aydın 1983:73) Bunlara ek ola-
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rak Mart- Nisan ayından yapıldığı rivayeti de mevcuttur. Bu konuya ilişkin 
Konyalı (1956) “eskiden bu ihtifal (anma töreni) Mart ayının dokuzuna rast-
layan Nevruz günü yapılırmış, son senelerde Eylül’ün son pazarına alınmak 
suretiyle kırların, bayırların misafir aldığı bir zamana raslatılmak suretiyle 
gelenlerin üşümeden, rahatça ziyaretlerini yapmaları temin edilmiştir.” ifade-
sini kullanmıştır. Bu konuda Ülkütaşır (1967) şenliklerin eski zamanlarda 
Nevruz gününe rastlayan Mart’ın dokuzunda, II. Abdülhamit zamanında 
ise padişahın tahta çıktığı tarih olan 19 Ağustos’ta yapıldığını ifade eder. 
Geçmişte yılın farklı zamanlarında kutlanan şenlikler, Mart- Nisan ayları-
nın Söğüt’te soğuk geçmesi, maddi imkânların yetersiz olması, Eylül ayının 
hasatların yapıldığı ve ürünlerin satıldığı dönem olması nedeniyle, 1946 
yılından günümüze kadar Eylül’ün ikinci hafta sonuna denk gelen tarihlerde 
kutlanır (Akbaş 2009).

Üçüncü Dönem (1946’dan Günümüze)
1946 yılından başlayarak yeniden yapılmaya başlanan anma ve bayram 
törenleri 1977 de terör olayları nedeniyle dört yıllık kesintiye uğrar (Akka-
yan ve Aydın 1983; Dağlı 2004). Cumhuriyet dönemindeki bazı şenliklerin 
tarihleri şu şekildedir: 6 Ekim 1946, 29 Eylül 1947, 26 Eylül 1948, 23 Eylül 
1949, 1 Ekim 1950, 14 Eylül 1958, 25 Eylül 1960, 9 Eylül 1973, 13 Eylül 
1981, 18 Eylül 1986 (Akbaş, 2009). Bu döneme ait yazılı ve görsel kaynak-
lar geçmiş dönemlere göre daha fazladır. Cemal Oğuz Öcal (1948), İbrahim 
Hakkı Konyalı (1956), Safa Öcal (1962), M. Şakir Ülkütaşır (1966) yıllarında 

Görsel 7. Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 
ilgili 1982 tarihli 
bir fotoğraf.
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düzenlenen şenliklere katılımlarını yazmış oldukları eserlerde ifade etmiş-
lerdir.  Cemal Oğuz Öcal 1948 yılında katıldığı şenliği; 

“…merasim alayı şu şekilde tertiplenmişti; geleneğe göre, atların rengi de 
göz önünde tutularak, yaşlılar önde birinci bölüğü, orta yaşlılar ortada ikinci 
bölüğü, gençler sonda üçüncü bölüğü teşkil ettiler. Alayın önünde kalkanlı 
yiğitler vardı ve ‘yiğit başı’ denilen bir zeybek onlara komuta ediyordu. Bu 
heyecanı anlatmaya imkan yoktu. Tören, bandonun çaldığı İstiklal Marşı ile 
saat 10:00’ da başladı. Kaymakam vekilinin konuşmasından sonra Atatürk 
anıtına çelenkler konuldu ve bundan sonra hep birlikte Ertuğrul Gazi türbe-
sinin bulunduğu alana hareket edildi. Kafilenin önünde davul, zurna çalıyor, 
at sesleri, insan sesleri birbirine karışıyordu. Hava gayet güzel ve insanlar 
neşeliydi…” 

şeklinde ifade ediyor. İbrahim Hakkı Konyalı’nın (1956) aktarımı ise şen-
liklere tahmini olarak kaç kişinin katıldığı ve Söğüt’ün şenliklerin olduğu 
zamandaki genel durumu hakkında bilgi verir niteliktedir. Konyalı şu ifade-
leri kullanıyor;
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Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’yle 

ilgili 2014 tarihli 
bir fotoğraf.



Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri 21

“30 Eylül 1956 şenliklerinde bulundum. Hemen şunu söyleyeyim ki, 
35 yıl faal bir halde gazetecilik yaptım, birçok törende bulundum. 
Hiçbir tören Ertuğrul Gazi ihtifali kadar samimi, içten ve ihtişamlı 
olmamıştır. Bazı gazeteler törene katılanları 40 bin olarak tahmin 
ettiler. Bunun yarısını mübalağa payı olarak bertaraf edersek, 20 bin 
kişi bu törene katılmıştır. Bunlardan 1500 kadarı atlıydı. Tören, Türk’e 
yakışan bir olgunluk, ağırlık, tevazu ve eşitlik içinde yapılmıştır. Polisi 
bulunmayan ilçe merkezinde 20 bin kişi, 1500 atlı üç gün boyunca 
ilçede kaldı fakat kimsenin burnu kanamamış, tek bir zabıta vakası 
olmamıştır.”

Bu zamana kadar olan dönemde yapılan aktiviteler büyük ölçüde ülkenin 
çeşitli yörelerinden gelen ve özellikle Karakeçili Aşireti’ne mensup Yörük-
lerin, Ertuğrul Gazi’nin türbesini ziyareti olarak adlandırılabilir. Yörükler, 
şenlik kapsamında ziyaretlerini yapar, üç gün boyunca Söğüt’te konaklar ve 
geri dönerler. 1960’lı yılların başlarında şenliklerde görev yapan Süleyman 
Akıncı gelen Yörükler için yapılanları şu yönde ifade ediyor;


Görsel 9. Ertuğrul 
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“1961 yılında, rahmetli paşa vali Sedat Kirtetepe’nin verdiği görev 
münasebetiyle şenliklerde bulundum. Kendimize göre kutlama prog-
ramı hazırladık. Dağlardan genç meşelerden kesmek suretiyle anla-
yabildiğimiz kadarıyla edindiğimiz bilgilere göre otantiğine uygun 
olmak şartıyla Yörüklerin kalabilecekleri konaklar, çadırlar hazırladık. 
Bu çadırların içinde bir tarafta Yörüklerin diğer tarafta ise hayvan-
ların durduğu yer vardı. Hayvanların durduğu yer ise keçi, kuzu ve 
oğlakların durduğu yer olarak ayrı şekildeydi. Orada ayrıntılı bir 
örnekleme yaşatılmaya çalışıldı.”

İlerleyen yıllarda katılımcı profilinde önemli değişiklikler meydana gelir. 
Safa Öcal, 1962 yılında şenlikleri izleyen biri olarak katılımcı profilindeki 
değişikliği net bir şekilde ifade ediyor;

“1962’ de yapılan törenlere zamanın Cumhurbaşkanı Orgeneral Cemal 
Gürsel de iştirak etmiştir. Gürsel, tören sabahı açık bir arabada, bir 
yanında Bilecik Valisi, bir yanında Eskişehir Valisi ile geldiler. Kayma-
kamlık makamında bir müddet istirahat eden Gürsel’e ayrıca hatır-
ladığıma göre, Özel Kalem Müdürü Nasır Zeytinoğlu ile o dönemde 
Eskişehir’de görevli ve tuğgeneral rütbesinde olan Muhsin Batur 
refakat etmekteydiler.”

Her dönemde büyük bir coşku içinde kutlanan şenliklere, devam eden 
yıllarda, devlet büyüklerinin katılımı artar. Bununla beraber kendi yaşan-
tılarını Söğüt’te yaşarlar ve geleneklerini yansıtırlar. Süleyman Akıncı’nın 
1972 yılı şenlikleri hakkındaki tecrübeleri şu şekildedir;
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“1972 yılında daha önceden hazırlanmış programa göre sunuculuk 
görevi yaptım. Tüm civar köylerden toplanma dışında, Antep, Maraş 
özellikle Antalya tarafından Yörük kökenli aileler şenliklere katıldı. 
Kalacakları yerler tespit edildi. Biz hariçten gelenler gibi orayı şen-
lendirmek, şekillendirmek açısından bize düşen görev bazında ne 
yapabileceksek onları aktarmaya çalıştık. Ayrıca daha fazla politikacı 
katılmaya başladı. Evvelden bu kadar yoktu ve yerel halk katılıyordu. 
Katılanlar kendi yöresine ait, atalarından kalan giysileri giyerek bura-
ya geliyor ve oyunlar oynuyorlardı.”

1980’li yıllara gelindiğinde şenlikler kapsamında daha önce bahsedi-
len aktivitelere ek olarak, “Tarih Seminerleri” düzenlenir. 1986 yılında bu 
seminerler “Milletlerarası Osmanlı Sempozyumu” şeklini alır ve şenlik bu 
yönüyle bilimsel ağırlık kazanır. Aynı zamanda çeşitli üniversitelerden bilim 
adamlarının katılımı ile bu tören ve seminerler gerçekleştirilir. Bu yıllarda 
şenliklerde meydana gelen bir diğer değişim, şenliklerin organizasyonu ile 
ilgilidir. Şenlikler, eskiden beri halk tarafından organize edilir, bütün aşama-
larında halk bizzat bulunur ve şenliklere katkı yapardı. Devlet büyüklerinin 
de katılımı ile şenlikler yarı resmi bir niteliğe kavuşur ve Söğüt’te “Ertuğrul 
Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı” adı ile bir vakıf kurulur. Kuruldu-
ğu ilk yıllarda bu vakıf, halk ve yerel yönetimler ile iş birliği içinde olarak 
şenlikleri organize etmeye başlar. Günümüzde ise vakıf Başbakanlığa bağlı 
bir kurum olarak hizmet vermektedir ve şenlik organizasyonunu başından 
sonuna kadar kendi üstlenmiştir. Şenlikler kapsamında her yıl vakfa Baş-
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bakanlık tarafından belirli bir miktar maddi kaynak aktarılır ve şenliklerin 
giderleri böylelikle karşılanır.

 Günümüzde Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Eylül ayının ikinci 
hafta sonu yapılmaktadır. Şenlikler Türk büyükleri platformuna çelenk koy-
ma ve saygı duruşu ile başlayarak Cuma namazı öncesinde Çelebi Mehmet 
Camii’nde ataların ruhuna hatim ve mevlit okunması ile devam eder. Daha 
sonra Cumartesi günü yurtiçi ve yurtdışından gelen Yörükler ve misafirler 
karşılanır. Osmanlı Sempozyumu ve aşıklar şöleni düzenlenir, halk oyunları 
ekipleri gösteriler yapar. Yörüklerin kına gecesi temsil edilir, cirit oynanır ve 
mehteran konser verir, sinevizyon ve havai fişek gösterileri gibi faaliyetler 
düzenlenir. Türbe alanına ülkenin her köşesinden gelen Yörükler obalarını 
temsilen kıl çadırlar kurarlar. Kurulan bu çadırlarda Yörükler kendilerine 
özgü gelenek ve göreneklerini, yemeklerini, düğün ve nişan adetlerini, halk 
oyunlarını, el sanatlarını vb. faaliyetlerini milli kıyafetleri içinde sergilerler. 
Eş, dost, akraba birbirlerinin çadırlarına konuk olurlar, birbirleriyle hasret 
giderirler ve bu ziyaretler sırasında, çadırlarını ziyarete gelenlere ikramda 
bulunurlar. Kurulan bu çadırlar ilçeye gelen devlet yetkilileri ve diğer misa-
firler tarafından topluca ziyaret edilerek Yörüklerle sohbet yapılır. Pazar 
günü etkinlikler, ilçe merkezinden, Ertuğrul Gazi Türbesi’ne yapılan şenlik 
yürüyüşü ile başlar ve bu yürüyüş, önde mehteran, Ertuğrul sancağı, cirit 
ekibi, yöresel kıyafetlerle Yörükler, halk oyunları ekipleri, resmi protokol 
üyeleri ve halkın ile yürüyüş gerçekleştirilir. Tören ve gösterilerden sonra 
şifalı olduğuna inanılan etli pilav dağıtılarak, misafirlerin uğurlanmasıyla 
tören sonlandırılmış olur. Bahsi geçen aktiviteler şenliklerin son dönemini 
yansıtır. Daha önceki yıllarda şenlik kapsamında gerçekleştirilen aktiviteler 
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bazı farklılık gösterir. Bu bağlamda kaynak kişi Nesrin Kirazoğlu’nun ifade-
leri şu şekildedir;

“İlk 1983 yılında katılmıştım. O günden bu yana büyüdü kesinlikle 
birçok şey baya değişikliğe uğradı bence. Aynı şeyler yapılıyor gibi 
görünse de, kalabalık ve katılımcı oranı kesinlikle arttı, gittikçe de 
artıyor. Bu devlet kapsamına alındıktan sonra daha da çok artış oldu. 
O zaman ki eski otantik havası yok ne yazık ki. Şimdi bir siyasi arenaya 
dönüştü ve son yıllarda bu şekilde maalesef. Hani büyüyor, gelişiyor 
gibi görünse de giderek amacından sapıyor sanki. Eskiden yapılan 
aktiviteler yapılmıyor. İlk katıldığım yılda mesela Yörük kadınları tem-
sili kına gecesine tanık olmuştum, çok etkilenmiştim. Bunun gibi akti-
viteler kim bilir kaç yıldır yapılmıyor. Bunların yerine daha modern 
aktiviteler seçilmiş. Keşke böyle olmasa… Yani eğer Ertuğrul Gazi’yi 
anacaksak, o dönemi, onun yaşadığı dönemi yaşatmaya çalışacaksak, 
onlar yapılmalı yine aynı şekilde onlar süregelmeliydi.” 

Bir diğer kaynak kişi Abdullah Saraç, şenlik organizasyonundaki ve yapı-
lan aktivitelerdeki değişimi açıklayan bazı hususları şöyle belirtiyor;

“Şimdi benim anladığım kadarıyla eski zamanlarda halk kendi imkan-
larıyla yapıyor şimdi bütün programlar devlet tarafından sağlanıyor. 
Daha önceden herkes katılırdı mesela kendi oyunlarını sergilerdi 
şimdi duyuru yapıyorlar, sadece duyuru yapılan kişiler sergiliyor 
oyunlarını, ama eskiden herkes az da olsa bir şeyler yapardı. Mesela 
ben kendimi, yöremizi ve derneğimizi tanıtma imkanı bulurduk. Şimdi 
güvenliği sağlamak amacıyla polis duruyor ama gece ne gezebilirsin 
ne bir şey yapabilirsin. Eskiden polis falan yoktu ve daha rahat olu-
yordu. Ateş yakardık, sohbet ederdik, türkü söylerdik. Şimdi ben gece 
davul zurnaya vurdursam rahatsız olanlar oluyor bazı kurallar var 
şimdi ama eskiden herkes gece geç saate kadar çalıp oynuyordu.”
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Şenliklere gelen herkese dağıtılan, şenliklerin başlangıcından itibaren var 
olan ve herkes tarafından şifalı olduğuna inanılan bir gelenek haline gelen 
şifalı pilavın önemi şenlikler için büyüktür. Her yıl, bölge halkının misafir-
lerini en iyi şekilde ağırlaması, ikramda bulunması, halkın gönüllü olarak 
pirinç, bulgur, hayvan, yağ ve üzüm vermesi ve bu sırada pişirilen pilava 
“Şifalı pilav” denilmesi ve buna inanılması cömertlik göstergesidir. Dede 
Korkut destanlarında anlatılan “Tepe gibi et, göl gibi kımız” ifadesi, burada 
“Tepe gibi pilav ve üzüm” olmuştur. Böylece destanlarla da bir bağ kurul-
muştur. Şu söz bölgede oldukça yaygındır: “Pilav öyle tepe gibi yığılmalı 
ki, etrafına halkalananlar, pilavın azalıp tepenin alçalması ile birbirini gör-
meli.” Günümüzde pirinç, fabrikalardan toptan alınır ancak eskiden pirinç, 
bulgur, üzüm, hayvan halk tarafından toplanır, imkanı olanlar ise toplanan 
malzemeleri şifalı pilav yapımında kullanılması için Söğüt’e bizzat getirirdi. 
Şenlikler için köye gidenler, pilav için erzakı toplanmış halde bulurdu. Veri-
len sadece pirinç ve bulgur olmaz, başka kuru gıdalar da toplanır ve satılıp 
bulgur ve pirinç alınırdı. Halk, caminin girişinde bu işe tahsis edilmiş köşeye 
erzakını dökerdi. Burada iki duruma dikkat etmek gerekir. Birincisi, her-
kesin alabileceği bir yere döküldüğü halde, hırsızlık olmadığı gibi, ikincisi, 
kimin, ne kadar verdiğinin belli olmamasıdır. Ayrıca Söğüt’te toplanan bu 
erzakın, dualar okunduktan sonra Söğüt halkı tarafından pilav yapılması, bu 
pilavın şifalı olduğuna inanılmasının başlıca nedeni olarak söylenir. Bununla 
birlikte çocuk sahibi olamayan aileler, Söğüt’e gelip bu pilavdan yediğinde 
çocuk sahibi oldukları rivayeti, pilavın şifalı olarak anılmasının bir başka 
nedenidir (Erdal 2005).

Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri aynı zamanda  “Yörük Bayramı” 
olarak da adlandırılır. Bunun nedeni Ertuğrul Gazi’nin Orta Asya’dan göç-
müş bir Yörük olmasıdır. Bununla birlikte Ertuğrul Gazi’nin Yörük aşiretleri 
arasında en çok bilinen ve en fazla nüfusa sahip olan Karakeçili Aşireti’ne 
mensup olması, bütün Yörükler tarafından her zaman saygı duyulan bir şah-
siyet olmasını sağlamıştır. Bu durum Ertuğrul Gazi hayatta iken ve ölümün-
den sonra da hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar süregelmiş bir 
durumdur. Türkiye’nin birçok ilinden Yörükler şenlik kapsamında Söğüt’e 
gelmekte ve Ertuğrul Gazi’ye olan saygılarını sunmaktadırlar. Özellikle 
Ankara, Balıkesir, Kütahya, Konya, Antalya, Eskişehir, Kastamonu, Aydın, 
Adapazarı, Bilecik gibi Anadolu’nun dört bucağındaki Kayı Boyu Aşireti’nin 
katılımından söz etmek gerekir (Akkayan ve Aydın 1983).

Eskişehir’den Urfa’nın Suruç’una kadar sayısız Yörük kabilesinin temsil-
cileri Söğüt’e gelmektedir. Gelenler içinde Afyon’un Karateke ve Ahitkaya 
Yörükleri, Balıkesir’in İvrindi Köyü Yörükleri, Domaniç’in içinden ve Çar-
şamba köylerinden gelen Yörükler, Kütahya Akoluk köyü, Bilecik Günyurdu 
köyü, Adapazarı Akyazı Yörükleri ve daha birçok Yörük halkı şenliklere 
katılmaktadır (Öteyaka 2010: 36).
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Son Söz…
İlk dönemleri hakkında yeteri kadar bilgiye ulaşılmasa da gerek Söğüt halkı 
gerek ulaşılan kaynaklar şenliklerin var olduğunu ve bir şekilde yapıldığını 
ifade etmektedir. Bu yıllarda şenlikler için Anadolu topraklarında yaşayan 
Yörüklerin kendilerine Söğüt ve Domaniç topraklarını yurt olarak veril-
mesine vesile olan ataları Ertuğrul Gazi’ye duydukları saygıyı ifade etmek 
amaçlı yaptıkları ziyaretlerden oluştuğu söylenebilir. Bahsedildiği üzere, 
aradan yüzyılların geçmesi ile İkinci Abdülhamit zamanında bazı yazılı ve 
görsel kaynaklara ulaşılmaktadır. Nitekim bu dönemde şenlikler dönemin 
padişahı tarafından resmi bir tören haline getirilir ve kutlanır. Aradan 
geçen yüzyıllarda nelerin yaşandığı ve şenliklerin nasıl kutlandığı tahmin 
etmek zor olmakla beraber kaynakların olmayışı da bunun bir nedeni ola-
rak gösterilebilir. Şenlikler, başlangıcı olarak tahmin edilen günden itibaren 
bir takım değişikliklere uğrasa da asıl amacı olan Ertuğrul Gazi’yi anma ve 
kendisine duyulan saygı, sevgi, sadakat ve vefa gibi amaçlardan sapmamış-
tır. Söğüt Şenlikleri’nin başladığı varsayılan günden itibaren incelendiğin-
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de şenlik kapsamında yapılan ve öne 
çıkan bazı hususlar bulunur. Buna örnek 
olarak, yapılan aktivitelerden olan şifalı 
pilav dağıtımı, ülkenin farklı yerlerin-
den gelen Yörüklerin kendi yaşamlarını 
yansıtmaya çalıştığı aktiviteler olarak 
verilebilir. Bunun yanında şenliklerin 
tarihsel sürecine bakıldığında değiş-
meyen tek şey, Ertuğrul Gazi’yi anma 
konusudur. Bahsedildiği üzere, Yörük-
lerin Söğüt’e gelme amacı, Ertuğrul Gazi 
türbesini ziyaret etmek ve ona karşı 
olan bağlılığını ve vefasını göstermektir. 
Bu nedenle şenlikler her zaman Yörük-
ler için büyük öneme sahiptir. Yörükler 
için önemli olsa da günümüzde onların 
da bazı nedenlerden dolayı eskisi gibi 
olmadığını Meral Oğuz şöyle aktarıyor;

“Keşke eskiye dönük olsa, eskiden 
daha doğal oluyordu. Eğlencele-
ri, panayırları daha güzel oluyordu. 
Ama şimdi bu özellikle siyasiler gir-
dikten sonra insanlar üzülüyor yani 
niye böyle oluyor diye, eskiden siya-
setçiler  gelirdi Demirel çok geldi, 
rahmetli Özal geldi. Hepsi gelirlerdi 
çok güzel oluyordu ama son üç-beş 
senedir  havası bozuldu, ne yazık ki 
kirlendi. Yazık oldu adı hep kötüye 

çıkıyor. Böyle olmasa da daha güzel uğurlansa olmaz mıydı? Eskiden 
Türkiye’nin her yerinden daha fazla Yörük gelirdi ama şimdi onlara 
da eskisi kadar değer verilmiyormuş yani onlar da bundan üzgün, 
bize eskisi kadar değer verilmiyor, diyorlar. Eskiden onlara hususi 
yerler tutulurmuş ama şimdi sıradan insan gibi görülüyorlar. Eskiden 
kıyafetlerini giyerlerdi şimdi böyle olsa da eskisi gibi değil yani önem 
verilmiyor. Şimdi devlet töreni olduğu için tabi her şey kısadan kesi-
liyor yani…”

Şenlikler, zaman içinde bazı değişimlere maruz kalsa da en temel amacı 
olan Ertuğrul Gazi’yi Anma geçmişten günümüze geçerliliğini sürdürürken, 
nasıl anıldığı konusunda bazı farklılıklardan söz edilebilir. Hiç şüphesiz 
şenlikler, Söğüt halkı için önemlidir fakat zaman içinde meydana gelen 
değişimler ve yaşanan bazı siyasi içerikli olaylar ev sahibi toplum olarak 
Söğüt’ü olumsuz yönde etkilemektedir. Meral Oğuz ifadeleriyle Söğüt’ün bu 
durumdan rahatsızlığını ifade ediyor; 


Görsel 15. 2015 

yılı Ertuğrul Gazi’yi 
Anma ve Söğüt 

Şenlikleri’nin afişi.
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“Son zamanlar çok değişti bundan memnun değiliz, Söğüt aslında çok 
temiz ve nezih bir yer fakat şenliklerde her milletten insan geldiği için 
siyasetçiler onlar bunlar bir karavana oluyor, bunlar bizim Söğüt’ün 
halkı değil bu yaşanan olayları yapanlar dışarıdan insanlar, Söğüt hal-
kı bundan hiç memnun değil…”

Olumsuz yöndeki bu değişimler ile şenliklerin özellikle manevi havasının 
bozulduğu ve çoğu şeyin eskisi gibi olmadığı ifade ediliyor. Bu değişime ek 
olarak, eskiden farklı aktivitelerin yapıldığı ve organizasyonun farklı olduğu 
verilebilir. Ayrıca katılımcı profili hem nitelik hem de nicelik olarak büyük 
değişime uğramıştır. Her geçen sene şenliklere daha fazla insan katılım gös-
termekte olup, önceleri Yörüklerden oluşan bu katılımcı profili, şu an ise 
başta devlet büyükleri olmak üzere farklı etnik kökenden gelmiş ziyaretçiler 
Söğüt’te ağırlanmaktadır. Ayrıca şenliğe katılan Yörüklerin de eskisi gibi 
olmadığı söylenebilir. Süleyman Akıncı’nın ifadeleri şenliklerin bugününe 
ışık tutarak gelecek dönemler için de adeta bir tavsiye niteliği yaşıyor;

“Şimdi yörede bir dernek kurulmuş, politikacıların daha baskın olması 
suretiyle emrivakili bir sistem… Bugün itibariyle şenliklerde değişim-
den ziyade kaybolan birçok şey var. Neden peki? O güzel özdeki bay-
ram havası kalmadı. Ben Yörük kökenliyim, geçmişimi buraya gelerek 
yad etmek istiyorum fakat buranın ruhunu bizden sizden ayrımıyla 
politikacıların yozlaştırdığı kanaatindeyim. Her geçen gün parça parça 
kopartıldığını tahmin ediyorum tabi ki bu benim kişisel terazim. Şimdi 
farklılıklar getirildi. Şöyle, at yarışları, kılıç kalkan ekipleri getirildi. 
Halkın katılımı dışında profesyonelleşmiş ekiplere terk edildi. Ben bu 
şenliklerin politik düzenden uzak tutulursa her şeyin olacağını düşü-
nüyorum. Ama politika burnunu sokarsa, kendi bildiklerini uygular. 
Bu, bugünün hastalığı değil. Kimseyi kötülemiyorum, şu devre iyiydi, 
bu kötüydü demiyorum. Her geçen yıl politikacı burnunu soktuğu an 
her şeye karışıyor ama oraya gidip nutuk atmanın hiçbir anlamı yok.”

Son söz olarak, “Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri”nin günümüzde 
herkes için önemli olduğu fakat son yıllarda yaşanan siyasi olaylardan dola-
yı Söğüt’te yaşanan veya yaşatılmak istenen manevi havanın bozulduğu, bu 
duruma ise şenliklerin devlet töreni haline getirilmesiyle birlikte siyasilerin 
yoğun katılımının neden olduğu açıkça ifade edilebilir. Şenliklerin eskisi gibi 
doğal ortamda ve otantik havasına uygun şekilde kutlanması hem Söğüt 
hem de şenliklere katılan bireyler için anlamlı olmakla birlikte unutulan 
bazı hususların hatırlanmasını sağlayacağı noktasında birleşmek yerinde 
olacaktır. Hiç şüphesiz yedi asırdır devam ettiğine inanılan bu gelenek 
bundan sonra da devam edecektir fakat asıl tartışılması gereken konu şen-
liklerin nasıl devam edeceğidir. Şenliklerin organizasyonunda görev alanlar, 
şenliğe katılanlar ve yöre halkı, kısacası bu konuyla ilgili olan herkes en kısa 
zamanda özellikle son yıllarda yaşanan olayları ciddi bir şekilde düşünmeli 
ve şenliklerin özlenen şekliyle kutlanmasını sağlamalıdır.
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Giriş 

Eskişehir, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerlerle, kucak açtığı tüm insan-
larla tam anlamıyla bir kültür, sanat ve hoşgörü şehridir. Bu hoşgörünün 
kaynağı, yüzyıllar öncesinde bu topraklarda yaşamış, yaratılanı Yaratan’dan 
ötürü sevmiş Yunus Emre’dir. Çünkü, Yunus Emre yalnızca Eskişehir’in 
yetiştirmiş olduğu bir halk ozanı değil 78 milyon kişiyi peşinden sürükleyen 
bir ozandır. Genel olarak, Eskişehir’de pek çok kültür ve sanat faaliyetleri 
düzenlenmektedir. Ancak geçmişten günümüze Yunus Emre Haftası etkinlik-
leri daha çok anma haftasına uygun şekilde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla 
yapılan etkinlikler sayesinde Yunus Emre’nin felsefesi, şiirleri nesilden nesi-
le aktarılmakta ve halkın Yunus Emre’nin felsefesini tanıması sağlanmakta-
dır. Ayrıca bu tür haftalar sayesinde Eskişehir halkı somut olmayan kültürel 
mirasına sahip çıkmakta ve bu mirasın korunmasında ve aktarılmasında 
aktif olarak rol almaktadır. 

Yunus Emre, büyük Türk düşünürü, halk şairi ve Allah aşığı bir önderdir. 
Bununla birlikte, 1240- 1321 yıllarında Anadolu Selçukluları devleti hüküm-
darı Alâeddin Keykubat döneminde yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca “Sevelim, 
sevilelim” felsefesinin mimarıdır. Firdevsi, halk hikâyelerine dayanarak yaz-
dığı Bektaşi Velâyetnamesi’nde Yunus’un Hacı Bektaş’ın çağdaşı ve Tapduk 
Emre’nin müridi olduğunu, Sarıköy’de doğup orada yaşayıp öldüğünü belir-
tir. Bir diğer kaynak, Sivrihisarlı Baba Yusuf 1507’de yazdığı Mahbub-i Mah-
bub adlı manzum eserinde Yunus’un Sivrihisarlı olduğunu gösterir. Yunus 
Emre üzerine geniş araştırmalar yapmış bulunan Fuat Köprülü, Abdülbaki 
Gölpınarlı, Cahit Öztelli, İ. H Konyalı, Şehabettin Tekirdağ gibi araştırmacılar 
şairin öldüğü yer hakkında yazılar yazmışlardır. Yunus Emre, tüm insanlığı 
birlik, beraberlik, sevgi ve kardeşliğe çağırmıştır. Çünkü Yunus’un yaşadığı 
dönemde iç ve dış karışıklıklar yaşanmaktadır . Bu iç ve dış karışıklıklardan 
kurtulan Anadolu’da büyük ölçüde siyasi iktidar sağlandıktan sonra bilim 
kültür ve sanat etkinliklerinde artış meydana gelmiş, herkes sahip olduğu 
değerlere sahip çıkmaya başlamıştır (Yıldırım 2007: 242-243).

Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası
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Görsel 1.  2011 yılı 

Eskişehir Yunus 
Emre Tasavvuf 

Müzikleri Festivali 
afişi.

Eskişehir kentinin böylesine yüce bir 
şahsiyetle anılıyor olması, yalnızca Eskişe-
hir halkı için değil bütün bir millet açısın-
dan gurur kaynağımızdır. Zira böyle değer-
ler her toprakta yetişmez. Yunus Emre’nin 
felsefesini ve şiirlerini yaşatmak, halka 
Yunus Emre sevgisi aşılamak ve ulusal 
ve uluslararası camiada Yunus Emre’yi 
tanıtmak amacıyla birtakım çalışmalar 
yapılmıştır. Yunus Emre Haftası’nın kut-
lanmasının temeli ise Yunus Emre Kültür 
Sanat ve Turizm Vakfı’nın kurulmasına 
dayanmaktadır.

Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı Kuruluyor
Eskişehir’de Yunus Emre Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı’nın kurulmasına öncü-
lük eden ve Yunus Emre Kültür ve Sanat 
Haftası’nın düzenlenmesinde bizzat yer 
alan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü 
ve Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm 
Vakfı’nın kurucusu Güven Tanyeri vakfın 
kurulma sürecini şöyle anlatıyor:

“1965 yılında üniversite son sınıftay-
dım ve bizzat Turizm Derneği Genel 
Sekreteriydim. 1986 yılında Valimiz o 
zaman Hanefi Demirkol, bizim uğraşla-

rımızı gördü ve bana Yunus Emre Vakfı kurmayı teklif etti. Kültür ve 
sanat bakımından Konya’yı Konya yapan Fevzi Halıcı ve Eczacıbaşı’yla 
görüştüm. Vakıf kurmak istediğimi söyledim ve resmi senet hazırla-
mak için Eczacıbaşı ve Konya’nın Mevlana Vakfı’ndan yardım aldım. 
Oturdum iki ay boyunca çalıştım ve 1986 yılı Kasım ayında Vakıf Sene-
di hazırladık ve vakfı kurduk. Yavaş yavaş çeşitli etkinlikler düzenle-
meye başladık. Nasreddin Hoca Şenlikleri, Yunus Emre Haftası, Seyit 
Battal Gazi’yi Anma Şenlikleri gibi etkinlikleri o zamanki imkânlarla 
gerçekleştirmeye çalıştık. Bu kültür Eskişehir’de oturmaya başladı. 
Üniversite ve akademisyen arkadaşlarımız destek oldular.”

Tanyeri’nin sözlerinden de anlaşılacağı gibi pek çok insanın emek ve 
özverisiyle meydana gelen bu oluşum, Yunus Emre Haftası Etkinlikleri’nde 
oldukça önemli bir konuma sahiptir. Eskişehir’de böyle bir ritüeli başlatmak 
ve buna senelerce devam etmek Yunussever olmaktan geçer. Dolayısıyla 
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Görsel 2.  Yunus 
Emre Kültür ve 
Sanat Haftası kapsa-
mında düzenlenen 
bir sergi.

düzenlenen etkinliklere bakıldığında; ortaya konulan pek çok gösteri, tiyat-
ro, Aşıklar şöleni, seminerler gönüllülük esasına dayalı yapılan işler olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

 Yunus Emre 1949 yılında Sarıköy’deki mezarı başında yapılan ilk anma 
törenleri ile anılmaya başlanmış, 1986 yılına kadar yerel düzeyde anılmış-
tır. Daha sonra, Yunus Emre Kültür, Sanat ve Turizm Vakfı kurulmasından 
itibaren 6-10 Mayıs tarihleri arasında Yunus Emre Haftası önceleri yerel 
düzeyde kutlandı, daha sonra ulusal düzeyde kutlandı ve etkinliğin en 
parlak dönemlerinde uluslararası etkinliklerle kutlanmıştır. Etkinlik, her 
sene hafta sonuna denk getirebilmek açısından 2-6 Mayıs, 8-12 Mayıs gibi 
günlerde de düzenlendiği oldu. Törenin ilk zamanlarında, törene Valilik 
alanındaki Atatürk Anıtı’nda çelenk koymakla başlanırdı. Daha sonra halka 
ücretsiz tahsis edilen otobüs ve trenlerle Yunus Emre’nin kabrinin bulun-
duğu Sarıköy’e gidilir, tören Yunus Emre’nin kabri başında devam ederdi. 
Katılımcılara “Yunus Aşı” ikram edilirdi. Bu törenlere müsteşarlar, genel 
müdürler, valilik çalışanları, kaymakamlar ve yerel halk katılırdı. Diğer gün-
lerde Eskişehir’de yerli ve yabancı bilim adamlarının katıldığı kongreler, 
çeşitli tasavvuf gruplarının katılımıyla ilahiler söylenir, Yunus Emre şiirleri 
okunurdu. Resim, minyatür ve fotoğraf sergileri açılırdı. Hafta öncesinde 
Türkiye genelinde veya kent düzeyinde şiir, ilahi, resim yarışmaları düzenle-
nir, kazananlara para ödülü verilirdi. Hafta kapsamında ulusal ve uluslarara-
sı seminerler düzenlenir ve Vakıf tarafından dokuz adet “Uluslararası Türk 
Halk Edebiyatı Seminerleri” adı altında kitaplar bastırılırdı. Yunus Emre 
sevgisini bütün dünyaya duyurmak amacıyla 1991 yılı Yunus Emre Sevgi 
Yılı olarak kutlandı ve Eskişehir sokaklarında “Sevgi Yürüyüşü” düzenlendi.
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 Fevzi Halıcı, İrfan Ünver Nasrettinoğlu- 
Aşık Nurşah gibi yazarların şiir kitapları 
yayınlandı. Etkinliklerin başlangıcından 
2007 yılına kadar sazı ve şiirleriyle hafta-
da yer alan, Amerika’da ders konusu olan 
ve hatta tez konusu olarak incelenen ulus-
larararası düzeyde tanınan Eskişehir’in 
yetiştirdiği değerli kadın ozanı Aşık Nur-
şah ise şiirle ilk tanışmasını şöyle anlatı-
yor:

“Annemle babamın evlendikten son-
ra çocuğu olmamış. Babam bir çocu-
ğu olması için Yunus Emre Türbesi’nde 
kurban kesmiş dileklerde bulunmuş. 
Annem rüyasında bir çocuğunuz olacak 
diyen ses ile uyanmış uykusundan. Dün-
yada dursun diye Durşen diye ismini 
koydular bana. Sonra analı babalı öksüz 
kalmışım, küçük yaşlarda evliliğim oldu. 
Evliliğimden birkaç yıl sonra, Yunus 
Emre’de etkinlik vardı. Ben ozanları gör-
mek için gittim. Beni içeriye sokmadılar. 
O zaman 14-15 yaşlarındayım. Anka-
ra Folklor Araştırmaları Genel müdü-
rü İrfan Ünver Nasreddinoğlu program 
sunucusuydu, beni gördü. “Hanım kızım 
niye kapıda duruyorsun” diye sordu 
“Beni sokmadılar” dedim. Bana “Sen de 
şair olmak ister misin” diye sorup beni 
içeriye aldı. Bir gün evvel Yunus Emre’yi 
mezarı başında ziyaret anında ilk yaz-

dığım şiirimle kendimi sahnede buldum. Ozanlarla tanışmış oldum, 
şiirle de ilk buluşmam böyle oldu “

Etkinliklerde görev alan organizatörler, katılımcılar ve sanatçıların ortak 
özelliği hepsinin Yunus Emre’nin felsefesini gelecek kuşaklara aktarmak 
istemeleridir. Bu bağlamda, Yunus Emre haftalarında düzenlenen etkin-
likler de bu doğrultuda yapılmaktadır. Bu anlamda genellikle tasavvufi 
ağırlıklı birtakım etkinlikler düzenlenmektedir. Geçmiş dönemlerde TRT 
Sanat Müziği korosu ve İstanbul’dan ilahi grupları konserler vermiştir. 
Yapılan seminerlerde Yunus Emre üzerine araştırmalar yapan yurtiçi ve 
yurtdışından en az 70 bilim adamı yer almıştır. Yunus Emre Kültür Sanat ve 
Turizm Vakfı üyeleri ve bilim adamları İsviçre, Belçika, Almanya ve İtalya 
gibi ülkelerde Yunus Emre’yi tanıtmak üzere yurtdışına seyahat etmişlerdir. 


Görsel 3.  1991 yılı 
Dünya Yunus Emre 
Sevgi Yılı Kongresi 

ve Uluslararası 
Türk Halk Edebiyatı 

Semineri afişi.
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Görsel 4.  2015 yılı 
Yunus Emre Kültür 
ve Sanat Haftası 
afişi. 


Görsel 5. 1993 yılı 
Eskişehir Yunus 
Emre Kültür ve 
Sanat Haftası afişi.

Bu sayede Yunus Emre ve O’nun felsefesi yalnızca ulusal değil, uluslararası 
platformda da yer bulmuştur. Yurtdışında düzenlenen dönemlerde halk 
dansları topluluğunda görev alan Mehmet Tekin Koçkar bu etkinlikle ilgili 
düşüncelerini şöyle aktarıyor:

“Gençlere Yunus Emre sevgisinin aşılanması için güzel bir etkinlik 
olduğunu düşünüyorum. Ben de uzun yıllar bu etkinlikte halk dansları 
topluluğunda dansçı olarak görev aldım ve bundan gurur duyuyorum. 
Gelecek kuşaklar Yunus Emre’nin felsefesini benimsemeli ve onun 
felsefesinden dersler çıkarmalıdır.” 

Koçkar’ın söylemlerinden de anlaşılacağı gibi, Yunus Emre özellikle gele-
cek kuşaklara iyi anlatılmalı, onlara Yunus Emre sevgisi aşılanmalıdır. Bu 
anma haftaları sayesinde farkındalığın yanı sıra hoşgörü ve ilahi aşk gibi 
duygular etkinliklere katılan insanlar tarafından hissedilmektedir.

Destekler, Maddi Kaynaklar ve Yerel Halka Katkıları
Anma haftalarına sponsor olan kurum ve kuruluşlar ise ETİ, T.C. Eskişehir 
Valiliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Baş-
bakanlık Tanıtma Fonu, Eskişehir Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 
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Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osman-
gazi Üniversitesi, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepe-
başı Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası, 
Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret 
Borsası’dır. Eskişehir’e maddi anlamda 
değil, manevi anlamda çok şey katan bir 
etkinlik konumundadır. Eskişehir Vali Yar-
dımcısı Ömer Faruk Günay bu durumu 
şöyle dile getiriyor: 

“Eskişehir, yıllardır göç alan bir şehir, 
Bu şehrin göç edenlerle dostluk ve barış 
içinde yaşamasının sebebi, bu toprak-
larda Yunus Emre gibi bir hoşgörü tim-
salinin yaşamasıdır. Yunus Emre ruhu, 
Eskişehir halkının ruhuna işlemiştir. 
2015 yılında 2-9 Mayıs tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen Yunus Emre Kültür 
ve Sanat Haftası Etkinlikleri kapsamın-
da, etkinlikleri gerçekleştiren herkesin 
gönüllü olarak katılması beni çok mem-
nun etmiştir. Önceden bu hafta belir-
li bir programa göre devam ettirilirdi 
ancak bu sene ben gönüllülük esasına 
göre olmasını rica ettim. Etkinliklere 
her yaştan kişinin katılımı da yerel hal-
kın Yunus Emre sevgisinin bir göster-
gesidir.”

Yunus Emre Kültür Sanat ve Turizm Vak-
fı üyelerinden ve düzenlendiği günden beri 
bu etkinliklere katılan Necmiye Tarım, bu 
hafta ile ilgili şunları aktarıyor:

“Ben Yunus Emre’nin bir şiiriyle tanış-
tığımda 10 yaşındaydım. O yaşta Yunus 
Emre’nin ilkeleri, halka duyduğu sevgi 
benim düstürum oldu, ben de Yunus’un 

yolunda yürümek istedim. Ben Yunus Emre’nin aşkına aşığım. Bu 
yüzden bu hafta kapsamında düzenlenen etkinliklere katılıp halk 
yürüyüşleri ve çeşitli etkinliklerde aktif olarak katılımcıydım. Sevgi 
her kapıyı açar sözü benim hayat felsefemdir.”

Bu anlatılardan da anlaşılacağı üzere Yunus Emre geçmişte olduğu gibi 
günümüzde de halen etkili bir kişi olarak kabul edilmektedir. Pek çok kişi 


Görsel 6.  2011 yılı 

Eskişehir Yunus 
Emre Uluslararası 

Tasavvuf Müzikleri 
Festivali afişi.
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Görsel 8. 2010 yılı 
Yunus Emre Resim 
Yarışması Sergisi 
afişi.
 

Görsel 9.  Yunus 
Emre Kültür ve 
Sanat Haftası 
etkinlikleri 
kapsamında Yunus 
Emre’nin mezarı 
başındaki törene 
katılanlar.



onun felsefesinden halen 
yararlanmakta ve bu felse-
feyi hayat düsturu haline 
getiren kişiler tarafından 
bu etkinlik düzenlenmek-
tedir. Yunus sevgisi güçlü 
bir sevgidir. Zira söylemleri 
72 milleti peşinden sürük-
lemiştir. 

Karşılaşılan Zorluklar
Bu tür yerel etkinliklerde 

maddi destek sağlanması oldukça önemlidir. Yunus Emre Haftası’nda da 
karşılaşılan en büyük zorluk, maddi sıkıntılardır. Görüşülen kişilerin bu 
çalışmaya aktarılmasını istemediği birtakım siyasi sıkıntılardan kaynaklan-
dığı anlaşılan maddi sorunlar yaşanmış, iki görüşmecinin de görüşlerine bu 
nedenle çalışmada yer verilmemiştir. Geçmişte yurtdışında da yapılan bu 
etkinlik, maddi sıkıntılardan dolayı yerini sadece yerel kutlamalara bırak-
mıştır. Bir başka zorluk ise gerek ulusal gerekse yerel anlamda tanıtımın 
yeterince yapılamamasıdır. Ayrıca programlara sivil toplum kuruluşlarının 
dâhil edilmemesi de olası yardımları engellemektedir. Bu tür etkinliklerin 
düzenlenmesinde iyi bir organizasyon gerektiğinden, yerel yönetimin yanı 
sıra sivil toplum kuruluşlarının ve hatta yerel halkın da desteği oldukça 
önemlidir. Bu bağlamda gönüllülük esası ön planda olmalı, herkes üzerine 
düşen görevi yapmalıdır. Ayrıca teknoloji çağını yaşadığımız bu dönemde 
gerek şehrin tanıtımı gerekse Yunus Emre Haftası etkinliklerinin tanıtımı 
kolayca yapılabilir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nin TRT ile işbirliği içerisin-
de olmasından da bu anlamda yararlanılabilir. Sosyal medyada duyurular 
yapılarak, gençlerin yoğunlukta olduğu Eskişehir’de daha fazla etkinlik 
düzenlenerek Yunus Emre sevgisi aşılanabilir. 


Görsel 7. 2010 yılı 
Yunus Emre Haftası  
kapsamında 
düzenlenen 
Tasavvuf Müziği 
Konseri.
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Sonsöz
Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası Etkinlikleri, Eskişehir’de yaşamış Yunus 
Emre’yi anmak, onun felsefesini benimsetmek gibi çok kutsal bir göreve 
sahiptir. Bu hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sayesinde hem 
halk hem de bu etkinliklerde görev alanlar Yunus Emre sevgisini hissede-
cek, hem bu etkinlikler sayesinde Eskişehir’in tanıtımı sağlanacaktır. Bu 
etkinlikler Eskişehir’in tanıtımına katkı sağlamanın yanı sıra insanlara hoş-
görü, sevgi gibi ilahi duyguları da aşılamak misyonuna sahiptir. Umuyorum 
ki, bu etkinlik hak ettiği şekilde gerçekleşmeye devam eder.

Yazılı Kaynaklar:

Yıldırım, H. E. (2007). Âşık Yoksul Derviş’in Şiirlerinde Dinî-
Tasavvûfî Unsurlar (Yüksek Lisans Tezi). Isparta: Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Kişiler:

Durşen Mert (Aşık Nurşah), 1954, Ortaokul, Ozan ve Araştır-
macı.

Güven Tanyeri, 1944, Elazığ, Lisans,  Yunus Emre Kültür 
Turizm ve Sanat Vakfı Başkan Yardımıcısı.

Mehmet Tekin Koçkar, 1954, Ankara,  Doktora, Halkbilim Araş-
tırma ve Uygulama Merkezi Başkanı, Öğretim Üyesi.

Necmiye Tarım, 1933, Eskişehir, Eski Yunus Emre Kültür Sanat 
ve Turizm Vakfı üyesi.

Ömer Faruk Günay, Sivas, Lisans. Vali Yardımcısı.

Kaynaklar



Giriş
Tarihi değerlerimiz geçmişi günümüze bağlayan en önemli kültür zengin-
liklerimizdir. Onlar, dünyamızdan ayrılmış olsalar da gerçekleştirdikleri ve 
söyledikleriyle kuşaklararası bağlantının kurulmasında birleştirici bir unsur 
ve ulusal birliğin kurulmasının da temel taşı olurlar. O nedenle “ Geçmişini 
bilmeyen bugününü anlayamaz; yarınını da planlayamaz” şeklindeki sözel 
değerlendirme, her zaman geçerliliğini korumuştur. 

Bu bağlamda Eskişehir’in bağrında saklamaktan onur duyduğu tarihi 
değerlerin başında da ilk akla gelenler Seyyid Battal Gazi, Yunus Emre ve 
Nasreddin Hoca olmaktadır. Bunlar arasında en eski geçmişe sahip olanı 
Seyitgazi ilçe merkezinde ölümünden yaklaşık 450 yıl sonra yapılmış külli-
yesinde sonsuz uykusunu sürdüren Seyyid Battal Gazi adlı halk kahramanıdır.

Seyitgazi, Battal Gazi ve Külliyesi… Hangisi anılsa diğerlerini çağrıştıran üç 
tarihi değer.

Seyyid Battal Gazi’nin dünyamızdan ayrılışının üzerinden yaklaşık 1250 
yılı aşkın bir zaman geçmiş. Öteki ikisinin geçmişi ise yüzlerce yıl öncesine 
ulaşıyor. Ama, üçü de yaşıyor…

Seyyid Battal Gazi’yi Anma Törenleri 
Yukarıda sözü edilen tarihi kişiliği anlamak, gelecek kuşaklara tanıtmak 
amacıyla onu seven kişi ve kuruluşlarla, hatırası etrafında bütünleşen Seyit-
gazililerin katılımıyla “Seyyid Battal Gazi’yi Anma” etkinlikleri düzenlenegel-
miştir. Zaman içinde değişikliğe uğramakla birlikte önceleri geleneksel ola-
rak; son dönemlerde de yöresel sivil toplum örgütleri ve bazı kurumlarının 
katkılarıyla kültürel, sanatsal ağırlıklı ve programlı olarak gerçekleştirilmiş 
ve halen gerçekleştirilmektedir. Çalışmamızda, değinilen anma törenleri 
tanıtılmaya çalışılacaktır. 

Seyyid Battal Gazi’yi Anma Etkinliği

39

İlyas KÜÇÜKCAN

 Emekli öğretmen, 
yazar ve gazeteci.
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Görsel 1. Seyyid 
Battal Gazi 

Türbesi’nin 
tepeden görünüşü 
(İlyas Küçükcan’ın 

arşivinden)


Seyyid Battal Gazi’yi anma etkinliklerinin hangi tarihte başladığına ait 
kesin bir belge yoktur. Ama zaman içinde değişmekle birlikte geçmişi 13. 
yüzyıla kadar ulaşan inançsal ağırlıklı kutlamaların yapıldığı, tarihi kayıt-
larda yer almaktadır (Küçükcan 2012). O dönemde Anadolu’ya yayılmış 
tüm Kalenderi Dergâhları’nın temsilcilerinin her Kurban Bayramında orada 
toplanarak “Hacılar Bayramı” adıyla düzenledikleri etkinlikte, Battal Gazi’yi 
dört gün süreyle ritüel ağırlıklı kutlamalarla andıkları biliniyor. Bu gelene-
ğin tekke ve zaviyelerin 1926 yılında kapatılışına kadar içerik ve katılım 
yönünden değişmekle birlikte devam ettiği anlaşılıyor. 

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren ise özellikle Seyitgazi halkı bir yıl 
“Hıdırellez” denilen 6 Mayıs’ta Külliye çeşmesinde toplanarak bir programa 
bağlı olmadan geleneksel olarak hem Battal Gazi’yi anma hem de Hıdırellezi 
kutlama amacıyla bütün gün boyunca devam eden etkinliklerle günü kutla-
yagelmişlerdir. O etkinliklerde kız-erkek karışık olarak bir piknik havasında 
gerçekleştirilen etkinliğin ağırlığını halk oyunları, köşe kapmaca, körebe, 
mendil saklama gibi halk kültürü geleneklerinin de yer aldığı, daha çok bir 
bahar şenliği havasında devam ettiği anlatılmaktadır.

1960’lı yıllara gelindiğinde ise Seyitgazi Turizm ve Tanıtma Derneği’nin 
sorumluluğunda yürütülmüş olan bilimsel ve kültürel ağırlıklı anma günle-
rinin gerçekleştirilmesi gündeme gelmiştir.



Seyyid Battal Gazi’yi Anma Etkinliği 41


Görsel 2. Seyyid 
Battal Gazi’yi Anma 
Törenleri’nden 
bir kesit (İlyas 
Küçükcan’ın arşi-
vinden).

Belirli sürelerde görev yapan dernek yöneticileri dışında Eskişehir Valiliği 
adına Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Seyitgazi Kaymakamlığı ve Belediye 
Başkanlığı’nda yürütülen etkinliklerin ilki 17 Ekim 1965 tarihinde Seyyid 
Battal Gazi Külliyesi’nde gerçekleştirilmiştir. Bilimsel ağırlıklı olan bu anma 
etkinliğinde konuşmacı olarak Eskişehir dışından Prof. Dr. Hilmi Ziya Ülken, 
Seyitgazi Akin köyünden Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın gibi uzmanların 
yanında Eskişehirli tarihçiler de katılmışlardır. Külliyede gerçekleştirilen 
geleneksel ikramlı etkinlik halka açık olarak düzenlenmiştir.

Daha geniş kapsamlı bir etkinlik ise 22-24 Eylül 1977 tarihlerinde ger-
çekleştirilen “Eskişehir I. Seyyid Battal Gazi Bilimsel Semineri” adıyla kayda 
geçmiştir. Üç gün süreyle Valilik, Kültür Turizm Müdürlüğü ve Kaymakam-
lık, Belediye Başkanlığı katılımlı olarak Seyitgazi Kültür Tanıtma Derneği 
sorumluluğunda yürütülen kutlama, halka açık ve ikramlı olarak yerine 
getirilmiştir. 12 bildirinin sunulduğu seminer 127 sayfalık bir kitapta top-
lanmıştır. 

Yine tanıtım amaçlı olarak yukarıda adı geçen derneğin sorumluluğun-
da 15-16 Eylül 1978 tarihlerinde Eskişehir II. Seyyid Battal Gazi Semineri 
gerçekleştirilmiştir. Aynı amaçlı olarak 10-11 Eylül 1980 tarihli kutlama ise 
Eskişehir Valiliği’nin sorumluluğunda tarihi külliyede seminer ağırlıklı ola-
rak gerçekleştirilmiştir. Altı bildiri sunulan bu uluslararası seminere sadece 
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dış ülkelerden bir uzman katılmıştır. Yine 1 Eylül 1993 tarihinde Eskişehir 
Valiliği’nin sorumluluğunda gerçekleştirilen bu seminerde de dört bildiri 
sunulmuştur. Halkın katılımının çok az olduğu bu etkinlikle seminer ağırlık-
lı kutlamalar dönemi sona ermiştir.

Buraya kadar sıralananlar halkla birlikte değil de halka rağmen anlayışıyla 
düzenlendiği için giderek katılım azalmış; etkinlikler de kültürel ve tarihi 
açıdan bekleneni veremez olmuştur. İçerik olarak elbette bilimsel temelde 
konunun ele alınmasına öncelik verilmiştir. Ama halka rağmen ve onun kül-
türünden alıntılar yapılmadan gerçekleştirilen etkinlikler, ne yazık ki uzun 
ömürlü olamıyor.

1990’lı yıllardan itibaren ise Seyyid Battal Gazi Vakfı’nın kuruluşu ve vakıf 
amaçları arasında Battal Gazi ve Külliye tanıtımının ön plana alınması ile 
daha geniş katılımlı, daha kalıcı amaçlı, planlı programlı etkinlikler dönemi 
başlamıştır. Bu dönem kutlamalarının ana yaklaşımı “halka ve yerele rağmen 
değil halkla ve yerel yönetimlerle birlikte” şeklinde olmuştur. Bu cümleden 
yola çıkarak “Seyyid Battal Gazi’yi Anma” törenlerinin sabit bir tarihe çekil-
mesi amacıyla her yıl “1 Eylül” ün anma günü olarak belirlenmesi kararlaştı-
rılmıştır. Çünkü Battal Gazi’nin doğum ve ölüm günü bilinmemektedir. Ama 
1 Eylül Seyitgazi’nin düşman işgalinden kurtuluş günüdür. Halkın katılımı 

Görsel 3. Seyyid 
Battal Gazi’yi Anma 

Törenleri’nden 
bir kesit (İlyas 

Küçükcan’ın arşi-
vinden).
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Görsel 4. Seyyid 
Battal Gazi’yi Anma 
Törenleri (İlyas 
Küçükcan’ın arşi-
vinden).

da dikkate alınarak 1995 yılından beri “1 Eylül” Seyyid Battal Gazi’yi Anma 
Günü olarak kutlanmaktadır. 

Halkın beklenti ve istekleri de dikkate alınarak yıllara göre sanatsal, kültü-
rel veya bilimsel nitelikli bir etkinlik uygulaması yapılmaktadır. Törenlerin 
“organizasyon” sorumluluğu vakıf merkezli olarak Seyitgazi Kaymakamlığı 
ve Belediye Başkanlığı birlikteliğinde yürütülmektedir. 

Kapsam itibariyle bilim, sanat (halk ve tasavvuf müziği) ve etnolojik ürün-
ler katılımlı olarak resim ve dokumalar sergileri gibi ödüllü etkinliklerle 
tören, halk katılımlı ve geleneksel pilav, gözleme ve ayran ikramlı olarak 

Görsel 5.  Seyyid 
Battal Gazi’yi Anma 
Törenleri (İlyas 
Küçükcan’ın arşi-
vinden).
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yapılmaktadır. Geniş bir katılımla yapılan törenler yörede ilgi ve sevgiyle 
karşılanmaktadır. Aşağıda bu törenle ilgili görseller yer almaktadır:

Etkinlik genelde bir gün devam etmektedir. Etkinliğe protokol, konuklar, 
bilim ve sanat adamları ile halk katılmaktadır. Program açış ve protokol 
konuşmalarından sonra müziksel, sanatsal, bilimsel ve halk kültürlerin-
den alınmış örneklerle devam etmekte ve katılımcılara sunulan geleneksel 
ikramlarla sona ermektedir. 

O tür etkinliklerin finansman çerçevesi, masrafların neler olduğu ise 
halkın katkı ve bağışlarıyla gerçekleştirildiği ve yıldan yıla değiştiği için 
kesin rakamlar verilemez. Ayrıca aynî ve hizmet katkıları da zaten bir ölçü 
içinde ele alınamaz. Ama bir fikir vermek için şunlar söylenebilir. Genelde 
2500-3000 katılımcıyı kapsayacak yiyecek ikramı, konukların barınma 
yol giderleri, Kültür Bakanlığı’nın sağladığı sanatçı yol giderleri yukarıda 
adı geçen vakıfça ve yukarıda belirtilen yöntemlerle karşılanmaktadır. O 
süreçte yıldan yıla değişmekle birlikte Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı 
Belediyeleri de ikram ve hizmet katkılarını esirgememişlerdir.

Etkinlik doğal ve tartışmasız olarak adına düzenlendiği Seyyid Battal 
Gazi’nin sonsuz mekânı ve yaklaşık 800 yıllık geçmişi olan Seyitgazi ilçe 
merkezindeki Görsel 6’da gösterilen tarihi Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde 
gerçekleştirilmektedir 

Tarihi mekân etrafı külliye yapılarıyla çevrili yaklaşık 6000 m2’lik bir alan-
dan ibarettir. Seyitgazi ilçesi Eskişehir’e 42 km uzaklıkta olup ilçe, Eskişehir, 


Görsel 6. Seyyid 

Battal Gazi Külliye-
si, Seyitgazi (İlyas 
Küçükcan’ın arşi-

vinden).
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Görsel 7. Seyyid 
Battal Gazi’yi Anma 
Törenleri (İlyas 
Küçükcan’ın arşi-
vinden).


Afyonkarahisar ve Ankara gibi yakın ve uzak illere çok elverişli bir ulaşım 
ağıyla bağlantılıdır. 

Tören gününün sabit bir tarihe alınmış olması haberleşmeyi kolaylaştıran 
en önemli etkendir. Bu nedenle halkın belleğinde canlılığı korumasının öte-
sinde törenin basın-yayın yoluyla duyurusu yapılmaktadır.

Gerek inançsal, gerek tarihsel açısından halkın gönlünde silinmez bir yer 
edinmiş Seyyid Battal Gazi’nin unutulmamış olması belirgin bir memnuni-
yet yaratırken törenin tarihi külliyede gerçekleştirilmesi katılımı ve duy-
gusal yoğunluğu arttıran bir etki yapmaktadır. Bu etkinlik aracılığıyla hem 
yöresel hem de yaygın olarak kuşaklararası bir yakınlaşmanın oluşmasıyla 
olumlu katkılar yaptığı yadsınamayacak derecede açıktır. 

Restorasyon nedeniyle birkaç yıl ara verilmiş bundan böyle Valilik ve 
Seyitgazi Belediyesi Başkanlığı eliyle yürütüleceği söylenmiştir. Başlangıçta 
belirtildiği gibi hem geçmişimizin bilinmesi hem de kuşaklararası yakınlaş-
ma ve birlikteliğin sağlanması için törenler kapsam ve içerik itibariyle dolu 
ama halkla birlikte sürdürülmektedir. 
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Görsel 8. Seyyid 

Battal Gazi’yi 
anma törenleri 

(İlyas Küçükcan’ın 
arşivinden).

Kurumsal Kaynak: Seyyid Battal Gazi Vakfı 
Küçükcan, İlyas (2004). Nakoleia’dan Seyitgazi’ye Seyyid Battal 

Gazi ve Külliyesi. Ankara: GÜHAM Yayınevi.
Küçükcan İlyas. (2012). Seyyid Battal Gazi ve Külliyesi  (Üçüncü 

Baskı). Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayınları:2. 

Seyyid Battal Gazi Bilimsel Semineri, Eskişehir Turizm ve 
Tanıtma Müdürlüğü Yayınları, (Tarihsiz)

Kaynaklar



Giriş
Kültür ve sanat etkinlikleri, birlik olarak hareket eden insanların, kendi 
kültürlerine ait olan birtakım duyguları, düşünceleri paylaşmasına olanak 
vermek için düzenlenen toplumsal olaylardır (Ekin 2011). Düzenli olarak 
yapılan bu etkinlikler, bir suçlunun cezalandırılması, düğün veya ölüm 
töreni gibi, toplum yaşamına ait bir parçadır. Bu sebepten dolayı etkinlikler, 
toplumun sürekliliğini sağlayan yapı taşlarından biridir (Poloma 2007: 49). 
Bu kültürel yapının önemli birer taşıyıcıları ve yansıtıcıları olan anma etkin-
liklerinin toplumsal ve sosyal yaşama katkı sağlamak gibi çeşitli işlevleri 
bulunmaktadır. Bu bağlamda, Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitlerini 
Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Türk toplumun bir parçası olarak doğan 
ve ölen Nazım Hikmet’ten ve Türk toplumu için canını hiçe sayan Kuva-i 
Milliye şehitlerinden doğarak, geçmişin anılmasını amaçlayan toplum odaklı 
bir etkinliktir. 

Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma, Kültür ve Sanat Etkinlik-
leri, Eskişehir’in Kırkkız Dağı’nın eteklerinde, Alevi/Bektaşi yerleşimi olan 
Doğançayır’da gerçekleştirilmektedir. İlk ismi Arapören olay bu beldenin 
caddelerinde ve sokaklarında yalnızca Nazım Hikmet’in ismi bulunma-
maktadır. Nazım Hikmet’ten farklı olarak caddelerine Uğur Mumcu, Aşık 
Veysel gibi toplum nezdinde önemli olan yazarların, ozanların isimleri de 
vermişlerdir. Doğançayır halkı 2000 yılından bugüne değin etkinliği devam 
ettirmektedir. Etkinlik yöre halkı tarafından ele alındığında, Nazım Hikmet 
sevgisini yaşamak ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit verdikleri 72 Doğançayır’lı 
Kuva-i Milliye askerini anmak için gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bu kap-
samda, Kuva-i Milliye şehitlerinin öldürülüşünü Doğançayır eski Belediye 
Başkanı Kemal Ulukoca şu sözlerle ifade ediyor:

‘’…Yunan askerlerinin o dönemde silahsız ve savunmasız olarak katlet-
tiği yaşlı kadın, taze gelin, çocuklar ve yaşlıların kurşuna dizilerek kat-
ledilmiştir. Onlar da bizim Kuva-i Milliye şehitlerimizdir. Şehitlerimize 
yer vermemek olmazdı.’’

Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri 
Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri
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Görsel 1. 2013 
yılı şenlik sonu 

fotoğrafı (Ahmet 
Ataç ve Ali Rıza 

Koca).

Düşünceleri, duruşu, vatanseverliği ve inandığı davası neticesinde çok 
sevdiği vatanından koparılan Nazım Hikmet tüm yaşamı boyunca çektiği 
memleket hasretini ‘’… keşke dağlara çıksaydım da, yurdumdan ayrılma-
saydım (Fuat 2007)’’ sözleriyle dile getirmişti. Bu hasreti dindirmek için 
Eskişehir ilinin Doğançayır beldesi halkı 21 Temmuz 1951’de Türk vatan-
daşlığından çıkarılan Nazım Hikmet’in mezarının beldelerine getirilmesi 
için 1995 yılında tam katılımlı bir imza kampanyasıyla Kültür Bakanlığı’na 
başvurmuşlardır. Bu kampanya ile Nazım Hikmet’in mezarının Doğançayır 
beldesine getirilmesi için Kültür Bakanlığı ve Nazım Hikmet Vakfı’nın ulus-
lararası alanda talepte bulunmasını istemişlerdir. Ancak olumlu veya olum-
suz bir cevap alamamışlardır. 2000 yılında Turizm ve Tanıtma eski bakan-
larından olan Alev Coşkun’un Cumhuriyet gazetesindeki Nazım Hikmet 
yazılarının ses getirmesiyle birlikte Doğançayır’ın o dönemdeki Belediye 
Başkanı Kemal Ulukoca ve gazeteci Can Hacıoğlu arasında bir sanal mezar 
fikri doğar. Bu durumu Kemal Ulukoca şu sözlerle dile getiriyor:

‘’Can Hacıoğlu ile bir sohbetimiz sırasında başkanım sizde büyük bir 
çınar ağacı yok mu demesiyle birlikte Nazım Hikmet için sanal mezar 
yapma kararını aldık. Biz mezarın 1995 yılında beldemize getirilmesi 
için talepte bulunduk fakat hiçbir cevap alamadık. Biz zaten ete kemi-
ğe değil Nazım’ın fikirlerine sahip çıktığımız için de 2001 yılında sanal 
mezarı inşa ettik.’’

2001 yılına gelindiğinde Nazım Hikmet’in ‘’Vasiyet’’ şiirindeki, ‘’Anadolu’da 
bir köy mezarlığına gömün beni/ve de uyarına gelirse/tepemde bir de çınar 
olursa/taş maş da istemez hani’’ dizelerini hayata geçirmek için Kuva-i Mil-
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Görsel 2. Nazım 
Hikmet’in 
Doğançayır’daki 
Anıt Mezarı.


liye şehitleri için yapılan şehitler anıtının yanına, Doğançayırlılar Nazım 
Hikmet için bir anıt mezar yaparlar. Bu durumu Ulukoca aynı şiirden yap-
tığı alıntıyla anıt mezarın yer seçimini ‘’bir yanımda ırgat Osman yatsın, bir 
yanımda çavdarın dibinde toprağa çocuklayıp kırkı çıkmadan ölen şehit Ayşe, 
dizelerinden esinlenerek şehitliğimizin yanına yapma kararı aldık” sözleriyle 
ifade ediyor.

Geçmişine ve toplumsal değerlere sahip çıkarak hem Nazım Hikmet’i hem 
de Kurtuluş Savaşı şehitlerini yaşatmak isteyen yöre halkı, 2000 yılından 
günümüze kadar her yıl Haziran ayının ilk cumartesi günü Nazım Hikmet 
ve Kuva-i Milliye Şehitlerini Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenle-
mektedir. Bu etkinlik, Nazım Hikmet’in anısını yaşatmak, şiirlerinin genç 
kuşaklara aktarılmasını sağlamak için olanak tanımayı amaçlamaktadır. 
Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması için hayatlarını ortaya koyan 
Kuva-i Milliye şehitlerinin ruhu da yaşatılmak istenmektedir. Doğançayır 
beldesinde ikamet eden ve her sene etkinliğe katıldığını belirten Katılımcı 
üç (isminin geçmesini istemedi), Nazım Hikmet gibi vatanını seven ve onun 
gibi düşünen gençlerin yetişmesi için etkinliğin önemli bir rolü olduğunu 
dile getiriyor.

Doğançayırlı gençlerin, Nazım Hikmet sevgisini benimsemesi ve Kurtuluş 
Savaşı’nda şehit verdikleri atalarının anılması fikriyle başlayan bu etkinlik, 
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2011 yılına kadar Nazım Hikmet’in vefat 
ettiği Haziran ayının ilk hafta sonu, Cumar-
tesi ve Pazar günleri düzenlenmekteydi. 
Ancak, ikinci gün gerçekleştirilen etkinlikle-
re katılım sayısının düşmesi nedeniyle 2011 
yılından itibaren etkinlik bir güne düşürü-
lerek, Haziran ayının ilk pazar günü gerçek-
leştirilmektedir. Etkinliğin birinci bölümü, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlamak-
ta, sonrasında ise Nazım Hikmet’in şiirleri, 
Anadolu deyişleri okunmakta ve semah gös-
terileri yapılmaktadır. Nazım Hikmet üzeri-
ne yapılan araştırmaları teşvik etmek için 
verilen Nazım Hikmet Araştırma Ödülü de, 
etkinliğin bu bölümünde takdim edilmekte-
dir. Etkinliğin birinci bölümünün sonunda 
verilen arada, yerel halkın yaptığı yemek 
ikramları sunulmaktadır. Etkinliğin ikinci 
bölümünde, Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye 
şehitleri konulu panel ve belgesel gösterim-
leri gerçekleştirilmektedir. Etkinliğin üçüncü 
bölümünü oluşturan akşam programında ise 
türkü dinletileri, yerel halk oyunu gösterileri 
ve semahlarla etkinlik sona ermektedir.

Etkinlik yerel halkın dışardan gelen katılımcılarla kaynaşması, ortak bir 
paydada kültür alışverişinde bulunması ve ulusal basında beldenin adının 
duyulması açısından yöre için önem arz etmektedir. Ayrıca, bu etkinlik 
hayatının büyük bir bölümünü memleketinden uzakta geçirmek zorunda 
kalan Nazım Hikmet için yapılan en güzel vefa örneklerinden biridir. Bu 
durumu Katılımcı 2, ‘’Nazım’a ve Kuva-i Milliye şehitlerine bir avuç köylünün 
sahip çıkması gururlu ve hüzünlü bir umut fidesi yeşertiyor’’ sözleriyle özet-
lemektedir.

Eskişehir’in Doğançayır beldesinde düzenlenen Nazım Hikmet ve Kuva-i 
Milliye Şehitlerini Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri’nin başlangıcı, gelişimi, 
faaliyetleri, yerel halk ve Eskişehir iline yönelik etkileri gibi konuları tanım-
lamayı amaçlayan bu araştırmada, etkinliğin etkilerinin analiz edilmesi ve 
farklı açılardan sonuçlara ulaşılması için nitel araştırma deseni seçilmiştir. 
Veri toplama tekniği olarak görüşme tekniği kullanılmıştır. 

Etkinliğin tarihine ilişkin detaylı bilgilerin elde edilebilmesi amacıyla 
etkinliği başlatan Belde Eski Belediye Başkanı Kemal Ulukoca ve etkinlik 
sürecinde Belde Belediye Başkanlığını yapmış Ali Rıza Koca ile görüşmeler 


Görsel 3. Etkinlikle 

ilgili bir gazete 
haberi.
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Görsel 4. Etkinlikle 
ilgili bir gazete 
haberi.


yapıldı. Ayrıca, etkinliğin kültürel ve sanatsal ayağını oluşturan şair Suna 
Gölpek’ten etkinlikte yer alan kültür-sanat faaliyetleri hakkında bilgiler 
alındı. Bu bilgilere ek olarak sanatçı gözünden gelecekte daha farklı neler 
yapılabileceğine ilişkin fikirleri öğrenildi. Son olarak etkinliğe izleyici olarak 
katılan kişilerle görüşülerek, etkinliğin beklentilerini ne şekilde karşıladığı 
ve yarattığı duygular görüşmeler sonucunda elde edilmeye çalışıldı. Tüm bu 
görüşmelerle sonucunda Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitlerini Anma 
Kültür ve Sanat Etkinliği’nin tarihi gelişimi, kültürel ve sosyolojik etkileri-
nin ortaya çıkarılması hedeflendi. Katılımcılardan ses kayıt cihazı kullanımı 
konusunda izin istendi ve üç katılımcı buna olumlu yanıt verirken, beş katı-
lımcı ses kayıt cihazı kullanılmasına olumsuz yanıt verdi. Bu nedenle, beş 
katılımcı ile yapılan görüşmede not tutuldu. Her görüşme ortalama olarak 
30 dakika sürdü. Ayrıca, üç katılımcı isimlerini belirtilmemek şartıyla ifa-
delerinin kullanılabileceğini ifade etti. Görüşmeler, araştırmacı tarafından 
15 Mart - 20 Mayıs 2015 tarihleri arasında Eskişehir ilinde gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet
Şiir, oyun ve roman türlerinde eserleri olan Nâzım Hikmet, 1902’de 
Selanik’te doğmuş, 1963 Haziran ayında Moskova’da ölmüştür. Nazım 
Hikmet’in hayatı, Guatemelalı sosyalist şair A. M. Asturias’ın da dediği gibi; 
‘’Nâzım’ın hayatı şiirlerinden izlenebilir, şiirleri onun hayatıdır’’ cümlesiyle 
özetlenebilir. Bu nedenle, Nazım’ın 1961’de Doğu Berlin’de yazdığı “Otobi-
yografi” adlı şu şiir, Nazım’ın “özgeçmiş “inin ana hatlarını göstermektedir;
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1902’de doğdum 
Doğduğum şehre dönmedim bir daha
Geriye dönmeyi sevmem 
Üç yaşımda Halep’te paşa torunluğu ettim 
On dokuzumda Moskova’da komünist Üniversite öğrenciliği 
Kırk dokuzumda yine Moskova’da Tseka-Parti konukluğu
Ve on dördümden beri şairlik ederim.

…

Hapislerde de yattım büyük otellerde de 
Açlık çektim açlık grevi de içinde ve tatmadığım yemek yok gibidir

…

Otuzumda asılmamı istediler 
Kırk sekizimde Barış Madalyasının bana verilmesini 
Verdiler de 
Otuz altımda yarım yılda geçtim dört metre kare betonu 
Elli dokuzumda on sekiz saatta uçtum Pırag’dan Havana’ya

…

Bindim trene uçağa otomobile 
Çoğunluk binemiyor 
Operaya gittim 
Çoğunluk gidemiyor adını bile duymamış operanın 
Çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim 21’den beri 
Camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye 
Ama kahve falıma baktırdığım oldu

…

Yazılarım otuz kırk dilde basılır 
Türkiye’mde Türkçemle yasak

…

Bugün Berlin’de kederden gebermekte olsam da 
İnsanca yaşadım diyebilirim 
Ve daha ne kadar yaşarım 
Başımdan neler geçer daha 
Kim bilir’’ 

Nâzım Hikmet, “Romantik komünist’’ (Göksu, Timms ve Evtušenko, 2006) 
ve “romantik devrimci’’ (Christie, McKane ve Halman, 2002) şair, oyun yaza-
rı, romancı ve anı yazarı olarak tanımlanır. Öte yandan Nazım Hikmet, siyasi 
hayatı ve fikirleri nedeniyle defalarca tutuklanmış ve yaşamının büyük 


Görsel 5. Nazım 

Hikmet’in 1961’de 
Doğu Berlin’de yaz-
dığı “Otobiyografi” 

adlı şiiri.
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bölümünü hapishanelerde veya yurtdışı sürgünlerinde geçerdi (Bknz. Tab-
lo: 1). Tarihi sürece bakıldığında, 1925 yılından itibaren şiirleri ve yazıları 
nedeniyle birçok kez yargılandı. 1938 yılına gelindiğinde orduyu ayaklanma 
çıkartmak amacıyla kışkırtmaya çalışmak gerekçesiyle 28 yıl dört ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Oniki yıl sonrasında, 1950 yılında çıkarılan af yasasıyla 
birlikte serbest bırakıldı. Onyedi Haziran 1951 tarihinde, oğlu Mehmet’in 
de annesi olan Münevver’e Ankara’ya askerlikle ilgili sıkıntılarımı çözmeye 
gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Nazım’ın yirmi Haziran tarihinde Bükreş 
radyosundaki haberde Romanya’da olduğu anlaşıldı. Bu kaçış, kardeşinin 
eşi Refik Erduran’ın Karadeniz’de bulunan Romanya bandıralı bir gemiye 
bindirilmesiyle olmuştur. Ardından, 1951 yılında Bakanlar Kurulu tara-
fından Türk vatandaşlığından çıkarıldı. Vatandaşlıktan çıkarıldıktan sonra 
dedesi Mustafa Celaleddin Paşa’nın (Konstantin Borzecki) memleketi olan 
Polonya vatandaşlığına geçerek Borzecki soyadını aldı. Hayatının geri kala-
nında, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği’nde, Moskova şehri yakınlarındaki 
yazarlar köyünde ve daha sonra da Moskova’da yaşadı.

Türkiye’de serbest nazım yazımının ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiiri-
nin en önemli isimlerindendir. Kendi ismiyle yazı yazmasının yasak olduğu 
yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını 
kullanmıştır. 

Üç Haziran 1963 sabahı saat 06:30’da ikinci kattaki dairesinden binanın 
giriş kapısındaki posta kutusundan gazetesini almak için indiği sırada geçir-
diği kalp krizi sonucunda yaşama veda etti. Bu anında yanında olan eşi Vera, 
Nazım Hikmet’in cebinde Vera’ya isimli son şiirini bulur.

1925	 Ankara	İstiklal	Mahkemesi	Davası

1927-1928	 İstanbul	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Davası

1928	 Rize	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Davası

1928	 Ankara	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Davası

1931	 İstanbul	İkinci	Asliye	Ceza	Mahkemesi	Davası

1933	 İstanbul	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Davası

1933	 İstanbul	Üçüncü	Asliye	Ceza	Mahkemesi	Davası

1933-1934	 Bursa	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Davası

1936-1937	 İstanbul	Ağır	Ceza	Mahkemesi	Davası

1938	 Harp	Okulu	Komutanlığı	Askeri	Mahkemesi	Davası

1938	 Donanma	Komutanlığı	Askeri	Mahkemesi	Davası

 
Tablo 1. Nazım 
Hikmet’e karşı 
açılan davaların 
listesi.
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‘’Gelsene dedi bana 
  Kalsana dedi bana 
  Gülsene dedi bana 
  Ölsene dedi bana 

 Geldim 
 Kaldım 
 Güldüm 
 Öldüm’’

Ölümü üzerine Sovyet Yazarlar Birliği salonunda yapılan törene farklı 
milletlerden çok sayıda sanatçı katıldı. Nazım Hikmet’in naaşı Novodeviçi 
Mezarlığı’nda gömülüdür. Siyah granitten yapılan mezar taşına, şairin şiir-
lerinden biri olan rüzgâra karşı yürüyen adam figürü işlenmiştir.

Doğançayır’dan Doğan Nazım Hikmet Güneşi…

2000 yılında Doğançayır Belediye Başkanı Arslan Afacan tarafından düzen-
lemeye başlayan ‘’Kırkkızlılar Yerel Yönetimler Şenliği’nin’’ ismi, 2002 
yılında ‘’Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri’’ olarak değiştirildi. 2002 yılından bugüne kadar da bu isimle 

Görsel 6. Kurtuluş 
Savaşı’nda şehit 

olan Doğançayırlılar 
için hazırlanan anıt.





Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri 55

devamlılığı sağlanmıştır. Bu isimler çerçevesinde ele alındığında ‘’Kırkkız-
lılar Yerel Yönetimler Şenliği’’ ile günümüzde ‘’Nazım Hikmet ve Kuva-i 
Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri’’ olarak geçen iki etkinlik 
arasında isim farkının dışında başka bir fark bulunmamaktadır. Etkinliğin 
ilk düzenlendiği 2000 yılından bu yana etkinlikler içinde Nazım Hikmet 
şiirleri okunmaktadır. Ayrıca, Kırkkızlılar Yerel Yönetimler Şenliği’nin dave-
tiyesinde Nazım Hikmet şiirleri yer almaktadır. Öte yandan, etkinliğe katılım 
profili zaman içinde çok büyük farklılıklar göstermemektedir. Etkinliğin 
katılımcıları Doğançayır beldesinin yerlileri ve üniversite öğrencilerinden 
oluşmaktadır. Etkinliğe şehir dışından katılınlar; çeşitli üniversitelerdeki 


Görsel 7. 
Doğançayır 
Belediye 
Başkanlığı’nın 
Nazım Hikmet’in 
mezarının 
Doğançayır’a 
getirilmesi isteğine 
ilişkin Kültür 
Bakanlığı’na verilen 
dilekçesi.



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)56

öğretim üyeleri, sanatçılar, yazarlar, şairler, vakıflar ve Nazımseverlerden 
oluşuyor. 

Etkinliğin organizasyon komitesi Doğançayır Belediyesi Başkanlığı’nda 
toplanmaktaydı. 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Ali 
Rıza Koca kendi Belediye Başkanlığı dönemiyle ilgili organizasyon komite-
sinde yer alan kişileri şu şekilde belirtiyor: 

‘’... 2009 yılından beri organizasyon komitesinin başkanlığını ben 
yapmaktayım. Ayrıca, komitemizde yazar Erol Büyükmeriç, gazeteci 
ve şair Rahmi Emeç, akademisyen Medine Sivri ve beldemizin şu anki 
muhtarı Soner Deniz bulunmaktaydı.’’ 

Bu komite etkinlikten üç ay önce toplantılar yapmaya başlayarak, etkinli-
ğe çağırılacak sanatçıları ve davetiye gönderilecek izleyici listesi oluşturma-
ya çalışmaktadır. 


Görsel 8. 

Doğançayır 
Belediye 

Başkanlığı’nın 
Nazım Hikmet’in 

mezarının 
Doğançayır’a 

getirilmesi isteğine 
ilişkin bir gazete 

haberi.
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Etkinliğin Destekçileri…
Festival bütçesinin giderleri arasında festivalin tanıtım ve reklam harcama-
ları, festival alanının kurulma ve hazırlık giderleri, izleyicilere sunulacak 
ikramlar, sanatçı ve gösterilerin ev sahipliği yer almaktadır. Bu kapsamda 
festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, bireysel bağışlar ve Eskişehir Büyükşe-
hir Belediyesi, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi’nin 
destekleriyle gerçekleştirilmektedir. Bu konuda etkinliğin maddi giderlerini 
karşılamak için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, komşu belediyelerden ve 
halkımızdan destek alıyorduk diyen 2001-2009 arası Doğançayır Belediye 
Başkanlığı yapan Kemal Ulukoca, belediyenin kasasına dokunmadan sok-
madan gönüllü desteklerle etkinliği gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Etkin-
liğin gelirlerini 2009-2014 yılları arasında Doğançayır Belediye Başkanlığı 
yapan Ali Rıza Koca; ‘’Kültür ve Turizm Bakanlığı, komşu belediyeler, Doğan-
çayırlı esnaflar, Eskişehirli işadamları olan Naim Yurtseven, Halil Ünal, Musa 
Tuncay, İsmail Hakkı Özerdoğan, Necati Şeneryiğit, Hüseyin Işık, Ali Kozan, 
Hayati Uğur ve ismini hatırlayamadığım birçok kişi…’’ olarak ifade etmiştir. 

Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat 
Etkinlikleri’nin tanıtımı için Eskişehir belediyelerine, Eskişehir’deki kamu 
kurumlarına, Anadolu ve Osmangazi üniversitelerine afişler gönderilmek-
tedir. Ayrıca, etkinliğin farkındalığının artırılması için yerel yazılı, işitsel ve 
görsel medyada etkinlik tanıtımları yapılmaktadır. Öte yandan, etkinliğe 
üst düzey bürokratlar ve iş adamlarının katılması için isme özel davetiyeler 
hazırlanmaktadır. Profesyonel tanıtım işletmelerinden yardım alınmadan 
yapılan bu tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri, etkinliğin organizasyon 
komitesi tarafından yürütülmektedir.

Etkinliğe izleyici olarak katılan üniversite öğrencisi Gamze Sayıcı, Nazım 
Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri’ni, 
beldenin tanınırlığı için bir fırsat olduğunu, buna bağlı olarak Doğançayır 
isminin yazılı ve görsel medyada yer almasının etkinliğe sponsor olabilecek 
kamu ve özel kuruluşları harekete geçirebileceğini belirtiyor.

Nazım’da Birleşmek
Etkinlik, Doğançayır Beldesi’nde, Kurtuluş Savaşı’nda verilen 72 şehit 
anısına yapılan Şehitler Anıtı ve Nazım Hikmet için yapılan anıt mezarın 
bulunduğu alanda gerçekleşmektedir. Bu alanda yapılan etkinliğe yerel halk 
tam katılım sağlayarak etkinliği ne kadar benimsediğini göstermektedir. Bu 
durumu dönemin Belediye Başkanı Ali Rıza Koca’nın sözleriyle ifade etmek 
gerekirse, ‘’etkinlik alanı etkinliği yaptığımız sürece aslında hiç istediğimiz 
düzeyde kalabalık olmadı. Biz Nazım Hikmet deyince çok büyük kalabalıkla-
rın katılacağını hayal ediyoruz. Bu nedenle buraya onbinlerce kişi gelmeden 
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biz tatmin olamayacağız.’’ Bu görüşe paralel olarak Ali Rıza Koca’dan bir 
önceki Doğançayır Belediye Başkanı Kemal Ulukoca etkinliğe olan katılımı 
şu sözlerle özetliyor:

‘’Biz Türkiye’de ilk defa Nazım’ın sanal mezarını yaptık ve buna sahip 
çıktık, ama bu sadece Doğançayır’ın meselesi değil bu Türkiye’nin 
meselesi. Mademki bir dünya şairini anıyoruz. Türkiye’de bu konudaki 
duyarlı insanların bu işe sahip çıkmasını bekliyoruz.’’

Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat Etkinliği’nin 
katılımcıları Doğançayır Beldesi’nin yerel halk, üniversite öğrencileri, öğre-
tim üyeleri, sanatçılar, yazarlar, şairler, vakıflar ve Nazımseverlerden oluş-
maktadır. Bu nedenle Eskişehir iline şehir dışından gelmiş kişilerle Doğan-
çayır belde halkının etkileşimde bulunmasına olanak tanımaktadır. Etkin-
liğe Eskişehir ilinde öğrenci olduğu 2007-2011 yılları arasında katıldığını 
belirten Can Tendürek, etkinliğe çok büyük beklentilerle gitmediğini ancak 
etkinlik kapsamında konuşma yapan kişilerin gelişigüzel seçilmediğini, sivil 
toplum kuruluşlarından, akademisyenlerden ve sanatçılardan önemli şahsi-
yetlerin olduğunu belirtti.

Etkinlik için beldeye gelen üniversite öğrencileri, küçük bir belde olan 
Doğançayır’da yaşayan insanların Nazım Hikmet’in şiirlerini ezbere bil-
melerini ve Nazım’a hayranlık duymalarını şaşkınlıkla karşılamaktadır. Bu 
durumu etkinliğe halk ozanı olarak katılan Suna Telli şu sözlerle açıklamak-
tadır; ‘’Beldeye gelen üniversite öğrencileri, belde insanının Nazım şiirlerini 
ezbere söylediğini görünce çok şaşırıyor.’’ Durumun böyle olması, üniversite 
öğrencilerinin, ağızdan ağıza Doğançayır beldesinin tanıtımının yapılması-
na olanak sağlamaktadır. Ayrıca etkinlik, yılın diğer zamanlarına nazaran 
yoğun bir ziyaretçi akışı sağladığından belde insanının kendi kabuğundan 


Görsel 9. Nazım 
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sıyrılıp farklı insanlardan farklı deneyimler elde etmesine olanak sağla-
maktadır. Nazım Hikmet ve Kuva-i Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat 
Etkinliği’ne yerel sanatçı olarak katılan Telli, ‘’Belde halkı dışarıdan gelen 
ziyaretçilerle yakından ilgilenmektedir. Evlerine davet etmektedir, kendi yap-
tığı yemeklerden ikram etmektedir. Hatta ben de etkinlik öncesi beldemize 
gelen sanatçıları ve katılımcıları evimde ağırlıyorum. Tabi tüm bu davranış-
ları, rahatsız etmeden kendi yaşantımızı katılımcılara göstermek amacıyla ve 
misafirperverliğimizden ötürü yapıyoruz.’’ cümleleriyle etkinliğin toplumsal 
katkısını belirtiyor. Ayrıca, etkinliğin Doğançayır Beldesi’ne olan katkısını 
Ulukoca, şu şekilde belirtiyor:

‘’… etkinliğin ismi televizyonlarda geçti, tören başlangıcına dair 
basında, gazetelerde ve köşe yazılarında Doğançayır’dan bahsedildi. 
Eskişehir’e ya da başka şehirlere gittiğimizde Doğançayır ismi söy-
lendiğinde çoğu kişi bizimle gurur duyduklarını, böyle bir etkinlikten 
dolayı tebrik edildiğimizi duyduğumuzda bu durumdan onore oluyor-
duk. Bundan büyük haz da aldığımızı söyleyebilirim.’’

Etkinlik 2014 yılına kadar Doğançayır Belediyesi’nin çatısı altında yapıl-
mıştır. Ancak, Etkinliğin gelecekteki durumu belirsizdir. Bu belirsizlik, 
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlü-

Görsel 10. Kurtuluş 
Savaşı’nda şehit 
olan Doğançayırlılar 
için hazırlanan anıt 
ve Atatürk Anıtı.
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ğe giren “6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe 
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun” gereğince, Belde Belediyesi nüfuslarının 2.000’in 
altında olması nedeniyle bu beldelerdeki belediyelerin kapatılarak mahalle-
ye dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu kanunla birlikte Doğançayır 
Belediyesi de kapatılmıştır. 2015 yılı itibariyle Nazım Hikmet ve Kuva-i 
Milliye Şehitleri Anma Kültür ve Sanat Etkinliği, Doğançayır Belediyesi’nin 
kapatılmasından dolayı bütçe problemleri yaşanması ve resmi bir kurum 
altında toplanılamamasından dolayı yapılamayacaktır. Etkinliklerin tama-
mına katıldığını belirten Katılımcı 1, böyle bir etkinliğin beldesinde ger-
çekleşmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederken Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin de destek olmasıyla etkinlikleri sürdürmek istediklerini dile 
getiriyor. Doğançayır beldesi eski Belediye Başkanı Ali Rıza Koca bu duru-
mun geçici olduğu, 2016 yılı itibariyle etkinliğin devam ettirileceğini belirtti. 
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Giriş
Seyahatnamelerde “ıssız, cansız ve dikkat çekmeyen bir yer” şeklinde bahse-
dilen, ancak günümüzde büyük bir şehir olan Eskişehir’in gelişmesinde, şeh-
re yapılan göçlerin katkısı büyüktür. 1828-1829 yıllarındaki Osmanlı-Rus 
Savaşı’ndan sonra Tuna boylarında yaşayan bazı Tatar kabilelerinin Çifteler 
ilçesinde Hâra-yı Hümayun’a yerleştirilmesi ve ardından 1859 yılında yaşa-
nan Büyük Çerkes Sürgünü ile Kafkas ve Tatar halklarının göçe zorlanmaları 
sonucunda şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısında değişimler yaşan-
maya başlar (Kozak 2013: 3-4). Bunları 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 
Harbi) sonrasında Bulgaristan, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan, Roman-
ya gibi Balkan ülkelerinden gelen göçler takip eder. Büyük çilelerle gelmiş 
olan bu insanların binlercesi Eskişehir’e yerleştirilir. 

Göçmenlerin gelişi ile şehirde sosyal ve ekonomik değişimler yaşanmaya 
başlanır. Kırım Tatarları’nın getirdiği yaylı at arabacılığı ve tarım teknoloji-
leri, şehrin gelişimine katkı sağlar (Kozak 2013: 5). Beraberinde getirdik-
leri tarım yöntemleri, araçları ve kültür bitkileri ile tarımda canlanmayı 
sağlayan Kırım Tatarları, göç sırasında mallarını satmaları ve beraberinde 
küçük de olsa sermaye getirmelerinden dolayı ticaret hayatı içinde de yer 
alırlar (Güneş ve Yakut 2007: 49). Diğer tüm göçmenler gibi Kırım Tatarları 
da somut değerlerin yanında adet, gelenek, görenek ve eğlence anlayışı gibi 
soyut kültürel miraslarını da beraberinde getirir. Vatanlarını unutmaz, gele-
cek nesillere de unutturmak istemez. Dünyanın çeşitli ülkelerine sürgüne 
gönderilen Kırım Tatarları, gittikleri ülkelerde de kültürlerini yaşatmaya 
devam eder. Bunlardan biri de baharın gelişini ve doğanın canlanmasını 
kutladıkları “Tepreş” şenlikleridir. Tepreş Şenlikleri, Kırım’da yaşayan Tatar-
ların değil,  sürgüne gönderilen Tatarların, yaşadıkları ülkelerde kutladıkları 
tek büyük etkinliktir.  

Tepreş Şenlikleri’nden bahsetmeden önce Tatarların kim olduğuna kısaca 
değinmek gerekir. Çeşitli zamanlarda değişik anlamlarda kullanılan ‘Tatar’ 
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1http://www.tdk.
gov.tr/

kelimesini; Ruslar yüzyıllar boyunca Avrupa Rusya’sında yaşayan Türk 
soyundan gelen bütün Müslümanlar için, Batılı yazar ve araştırmacılar 
Türkistan’da ve Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türkler için, Osmanlılar ise 
16. yüzyıldan başlayarak kuzey Türkleri için kullanmışlardır (Akiner 1986; 
aktaran Maksudoğlu 2011: 2).

Bu kitap bölümünün yazılmasında 2013-2015 yılları arasındaki organi-
zasyonu gerçekleştiren Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Başkanı Evren Olcay ve Nihat Harmankuyu ile dernek binasında 
36 dakika süren bir görüşme yapılmıştır. Bunların yanı sıra 1988-1990 yıl-
ları arasındaki şenliğin organizasyonunu gerçekleştiren Kırım Derneği’nin 
yöneticiliğini yapmış olan Recep Şen’den yazılı bilgi alınmış ve ikincil kay-
naklardan yararlanılmıştır. Yazarın Eskişehirli olması, bir dönem Kırım 
Derneği’nde halk dansları çalışmalarına katılması ve yakın çevresinde Kırım 
Tatar göçmeni kişilerin bulunması, kendi deneyimlerini de yansıtması 
bakımından bir avantaj olmuştur. Bunların yanı sıra 2013 yılına kadar Tep-
reş şenliklerinin yapıldığı Karakaya Köyü’nü yakından tanıması nedeniyle 
Sevinç Karakaya ve Zekai Karakaya’dan da sözlü bilgi alınmıştır. Çalışmada 
kullanılan görsellere Emrah Büyükkara, Yusuf İşler ve Muzaffer Uzer’in 
arşivlerinden ulaşılmıştır.

Tepreş Ne Anlama Gelir?
Tepreş sözcüğü, Türk Dil Kurumu’nun Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde 
“Nevruz günü” şeklinde tanımlanmıştır1. Romanya ve Türkiye’deki Kırım 
Türkleri arasında “Tepreş” Kırım’da ise “Tepreç” şeklinde kullanılan bu 
sözcük, yerinden oynamak, kımıldamak anlamına gelen “depreşmek-tep-
reşmek” fiilinden gelir. Bazı kaynaklarda Arapça kökenli “teferrüç” fiilinden 
geldiği yazılsa da Kırım Tatar dilinde dini terimler dışında kullanılan Arapça 
kökenli kelime yoktur (Bektöre 1990: 29). Görüşme yapılan Nihat Harman-
kuyu ve Evren Olcay da Tepreş’in sözcük anlamında baharın gelişine vurgu 
yaparlar:

“Tepreş, tabiatın tepreşmesi, uyanması, insanların kanlarının kayna-
ması anlamına gelir.” (Nihat Harmankuyu)

Doğanın dinamizmini ve canlılığını yitirdiği kış aylarında, tarımla uğra-
şan insanlar da haliyle bağ, bahçe, tarla ve ziraat işlerinden uzak kalarak 
kış uykusuna yatarlar. Baharın gelişi ile beraber doğa tekrar canlanmaya, 
bitkiler yeşermeye, ağaçlar çiçek açmaya hatta koyunlar kuzulamaya başlar. 

“Çiftçi orjinli bir toplum olduğumuz için bizim hadiseye bakış açımız 
‘çiçekler açtı, böcekler uçtu’ şeklinde değil de daha çok hasat sezo-
nunu karşılama şeklindedir. Bu şekilde bakıyoruz hadiseye.” (Evren 
Olcay)
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Görsel 1. Eskişehir 
Kırım Türkleri Kül-
tür ve Yardımlaşma 
Derneği’nin logosu

Baharın ve güneşin enerjisinden insanlar da etkilenir ve onların da içleri 
neşe ve sevinç dolar. Bahar geldiğinde Kırım Tatarları da bu ruh hali ile kışın 
uyuşukluğundan sıyrılarak silkinirler (Bektöre 1990: 29), bir başka deyişle 
“tepreşmek” eylemini gerçekleştirirler. “Tepreş” şenlikleri de doğanın uyan-
maya başladığı bu dönemde düzenlenir. Kırım’da kutlanan Tepreş Şenlikleri 
hakkında 1933 yılında Nogay köyü Bayasut’ta doğan Petey Bekmuratova, 
şu bilgileri verir: “Mayıs ayının ilk Cuma günü kutlanır, genç ve yaşlılar 
Tepgeç/Tepreş’i birlikte kutlarlar, dualar okunur, kalakay yenir, ancak alkol 
tüketilmez” (Bushakov, 2013: 19, aktaran Tursun, 2014: 278). Tepreş, bazı 
kaynaklarda tepgeç olarak da anılır. 

Tepreş Şenlikleri’nin İlk Yılları
1972 yılında Eskişehir’de soydaş topluluk olarak yaşayan Kırım Tatarlarını 
bir araya getiren, birlik beraberlik unsuru oluşturan bir temsil mekaniz-
ması olarak “Eskişehir Kırım Derneği” kurulur. Derneğin kuruluşunun çıkış 
noktası, Eskişehir’deki birçok okulda ve kurumda Kırım halk danslarına 
yönelik çalışmaların çoğalmasıyla birlikte dansların özünde bozulmaların 
görülmeye başlamasıdır. Derneğin amacı bu bozulmaların önüne geçmek, 
kendi kültürlerinin doğallığını korumak ve doğru biçimde yaymaktır. Der-
neğin kurucu üyeleri ise Emin Bektöre, Abdullah Dericioğlu, Sami Aytaç, 
Sadık Uskesici, Fahri Bektöre, Şinasi Akgün, Şevket Çağatay, Ferhat Kıncal, 
Abdullah Özbek, Fahri Toksavul, Kadir Göncü, Yılmaz Çınarbaş, Naci Ekem 
ve ismi tespit edilemeyen iki üyedir (Ekem 2011: 35). 

 

1960’lı yıllarda Türkiye’nin ilk milletvekillerinden olan Nuri Demirağ’ın 
İstanbul Üsküdar’daki şahsına ait koruyu her yıl Tepreş Şenliği yapılması 
için tahsis etmesiyle, Türkiye’de Tepreş Şenlikleri yapılmaya başlanır (Ekem 
2011: 35). Tepreş Eskişehir’de kutlanmaya başlamadan önce Eskişehir Kırım 
Derneği, İstanbul Üsküdar’da Kırım Derneği tarafından organize edilen şen-
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liklere topluca katılır. 1987 yılında Dernek Yönetim Kurulu bu şenliklerin 
Eskişehir’de de düzenlenmesi kararı alır. Bu kararın alınmasına Aydın Begi-
ter, Erol Uluçay, Lütfi Yiğit, Bedri Canaslan, Abdülkadir Adar, Kemal İşgördü 
ve halkoyunları grubunun sorumlusu olan Vehbi Tınmazsoy öncülük eder. 
Eskişehir’in o dönemki Belediye Başkanı Sezai Aksoy da onlara destek olur. 
Böylece Tepreş Şenlikleri’nin organizasyon görevini 1987 yılından bu yana 
Kırım Derneği üstlenir. Tepreş, Kırım’da Tatarların Hıdrellez’den sonra kut-
ladıkları bir bahar bayramıdır ve Hıdrellez’den sonra gelen ilk Cuma günü 
“Tepgeç-Tepreş” günü olarak kutlanır. Hıdrellez Cuma gününe rastladığında 
o yılın daha iyi geçeceği inancı vardır ve bu gün “Kıdırlez Cuması” olarak 
adlandırılır (Tursun 2014: 278). Ancak Eskişehir’de kutlanan Tepreş Şen-
likleri Hıdrellez’den sonraki Cuma günü değil, Haziran ayının ikinci Pazar 
günü kutlanır.

“Eskişehir’de 1900’lerin başından beri Tepreş yapılıyordu, ancak 
her köy kendi arasında ‘Hıdrellez’ gibi kutluyordu. İlk olarak Dernek 
organizasyonu ile 12 Haziran 1987 tarihinde Alpu Fevziye Köyü’nde 
yapılmaya başlandı.” (Recep Şen) 

Tepreş Şenlikleri için Fevziye Köyü Uygun Bulunur
Tepreş Şenlikleri ilk kez Kırım Derneği’nin o dönemki başkanı Naci Ekem 
tarafından düzenlenmiştir. 2015 yılında 2500’ün üzerinde üyesi olan 
Kırım Derneği’nin ilk kurulduğu yıllarda sadece 70-80 üyesi vardır. Fevziye 

Görsel 2. Tepreş 
Şenlikleri’nde Kırım 

halk dansları gös-
terisi, 2015 (Emrah 
Büyükkara’nın arşi-

vinden).
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Görsel 3. 29. Tep-
reş Şenlikleri afişi 
(2015).

Köyü’nün tercih edilme nedeni, hem Kırım Tatarlarının yaşadığı bir yer 
olması hem de çayırlık bir alan olarak şenliklere uygun olmasıdır. İlk şen-
liklerin yapılması planlandığında halka haber vermek, bilgilendirmek, kısa-
cası bu şenlikleri duyurmak zor olduğundan katılım az olmuştur. Tanıtım 
amacı ile Kırım Tatarlarının yaşadığı mahallelere şenliğin afişleri asılmış 
ve köylerin muhtarlarına haber verilerek köylüler davet edilmiştir. Şenliği 
düzenleyenler yakın çevrelerine haber vermişler ve ilk iki yıl bu şekilde bir 
tanıtım gerçekleştirilmiştir. Nihat Harmankuyu ilk şenlikleri şöyle anımsar:

“İlk şenlikler tam duyurulamadığı için 600-700 kişi ile yapıldı. İki sene 
üst üste yapılınca köy halkı ve köyün muhtarı olan bayan, bu durum-
dan rahatsız oldu. Kaymakama çıkıp bizden rahatsız olduğunu söyle-
miş. ‘Bir gün önceden geliyorlar, pislik bırakıyorlar’ diye. O zamanlar 
belediyeler falan da yardım etmiyor, şimdiki gibi değil. Çadırından 
tutun da temizliği, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Hem Kırım halk 
dansları çalıştırıyoruz hem dernek işleri ve maddi imkânsızlıklarla 
yapıyorduk bu şenlikleri.” (Nihat Harmankuyu)

İlk yıllarda etkinliğe sponsor bulmak da mümkün olmamıştır. Tanıtımı 
bile henüz yapılamayan Tepreş Şenlikleri, Eskişehir’de yaşayan Kırım Tatar-
larının ve Kırım Derneği üyelerinin sağladığı gönüllülük esasına dayanan 
maddi katkılarla desteklenmeye çalışılmıştır. Evren Olcay ve Nihat Harman-
kuyu, ilk yıllardaki şenliklerden bahsederken bugün yapılanlarla kıyasla-
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namayacağını, günümüz olanaklarının o yıllarda bulunmadığını belirtirler. 
1987 yılında yapılan Tepreş Şenlikleri’nde güreşlerin yapıldığı sırada çok 
şiddetli yağmur yağdığı, katılımcıların zor durumda kaldığı da hafızalarda 
kalan karelerdir.

Şenliklerin Organizasyonunda Pek Çok Kişi Görev Alır

Yol bilmesen yolnı sora yurgenden, laf bilmesen lafnı sora bilgenden.
(Yol bilmiyorsan yolu sor yürüyenden, lâf bilmiyorsan lâfı sor bilenden.)

Tatar Atasözü

Tepreş Şenlikleri her yıl o dönemin Kırım Derneği yöneticileri tarafından 
organize edilir. Sadık Uzkesici, Sami Aytaç, Abdullah Dericioğlu, Rıdvan Kar-
luk, Naci Ekem, Yalkın Bektöre, Cahit Koca, Yetkin Tetik ve Mesut Ör, Evren 
Olcay ile Nihat Harmankuyu’nun hafızalarında kalan isimlerdir.  Her ne 
kadar yöneticiler bu organizasyona önderlik etse de arkalarında onlara des-
tek olan büyük bir ekip vardır. İlk yıllarda 600-700 kişinin katılımı ile başla-
yan etkinlikte, 2014 yılında 10 bin, 2015 yılında ise 14 bin kişi ağırlanmıştır. 
Evren Olcay bu tür organizasyonların çok boyutlu oluşundan bahsederken 
iş bölümünün gerekliliğini şu sözlerle vurgular: 

“Çalışmalara bir ay öncesinden başlıyoruz. Çünkü bu, çok boyutlu bir 
iştir. Bu iş, sadece protokolü karşılayıp ağırlama işi değildir. Bu işin 
güvenlik boyutu var, etkinlik boyutu var, sahne önü, sahne arkası ve 
ikram boyutu var. Onun haricinde sponsorlar var, bir şekilde gelir elde 
etmemiz gerekiyor. Ayrıca 600 kişilik değil de 15 bin kişilik olunca 


Görsel 4. Karakaya 

Köyü’nde yapılan 
Tepreş Şenlikleri 
(Eskişehir Valiliği 

web sayfası, 2013).
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Görsel 5. Tepreş 
Şenliklerinde 
açılan stantlardan 
biri, 2015 (Emrah 
Büyükkara’nın 
arşivinden).


masrafımız da ona göre artmış oluyor. Kişilerin ulaşımı, oradaki oto-
park sıkıntısı, bunların tamamı için bizim de kendi aramızda bir görev 
bölümü yapmamız gerekiyor. Mesela bu yıl düzenlenen kuşak güreşle-
ri müsabakalarında sorumlu kişiydi Nihat abi (Nihat Harmankuyu’yu 
kastediyor.). Folklor ekibinden sorumlu kişi Mürvet Hanım. Aslında 
başkan da biraz sembolik. [….] Ekibi iyi organize ettiğiniz zaman, 
kişilerin yeteneklerine göre görevlendirdiğiniz zaman işler yürüyor.” 
(Evren Olcay)

Karakaya Köyü Tepreş’in En Görkemli Yıllarına Sahne Olur
Alpu ilçesine bağlı Fevziye Köyü’ndeki ilk Tepreş Şenlikleri’nin (1987-1990) 
yapıldığı alan, iki tarafı ağaçlık olup bir tarafı köye, diğer tarafı ise yola bakan 
bir çanak içindedir. Ancak her geçen yıl katılımcı sayısının artması nede-
niyle Fevziye Köyü’ndeki alan yetersiz kalmaya başlar. Kırım Derneği’nin 
Eskişehir il sınırları içerisinde uygun bir alan arama çalışmaları sonucunda 
Karakaya Köyü yanındaki kayalıklar, koruluk ve çevresindeki düzlükler en 
uygun Tepreş alanı olarak tespit edilir. Resmi makamlar ile yapılan temas-
lar sonucunda Karakaya Köyü’nde bulunan kayalıklar, sit alanı olarak kabul 
ettirilir. Tepreş ile ilgili diğer şehirlerdeki derneklerle yapılan ortak toplantı 
sonucunda, Eskişehir’de yapılacak Tepreş Şenlikleri’nin her yıl Haziran 
ayının ikinci Pazar günü yapılmasına karar verilir ve diğer illerdeki şenlik-
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lerin bu tarih dışında yapılması, Eskişehir’deki 
Tepreş’in Türkiye genelinde diğer derneklerce 
de desteklenerek en geniş çaplı Tepreş olmasını 
sağlar (Ekem 2011: 35). Bu karar üzerine 1991 
yılından 2013 yılına kadar şenlikler Sivrihisar 
ilçesine bağlı Karakaya Köyü’nde düzenlenir. 
Bu dönem içerisinde Tepreş alanının girişinde 
tutulan istatistiklere göre 30 bin kişinin katıl-
dığı yıllar bile olur (Recep Şen, 2015). Karaka-
ya Köyü’nde yapılmaya başlanan Tepreş’e çok 
kısa zamanda Eskişehir dışından özellikle Bursa, 
Ankara, İstanbul, Konya, Kütahya, Adapazarı, 
Kocaeli, İzmir ve diğer illerden katılımlar olur. 
Romanya, Bulgaristan, Almanya ve ABD’den 
gelen misafirlerin yanı sıra etkinliklere katılan 
yerel halk ile birlikte uluslararası bir kültür şen-
liği haline dönüşür (Ekem 2011: 35).

Tepreş Şenlikleri en görkemli günlerini Kara-
kaya Köyü’nde geçirir. Halk bilinçlenir ve Tepreş 
Şenliklerine aylarca hazırlanır. Ailece organize 
olunur, akrabalarla ve tanıdıklarla haberleşi-
lir, piknik malzemeleri hazırlanır. Artık Tepreş, 
tadına varılmış, keyif alınan ve beklenen bir 

şenlik haline gelir. Tepreş Şenlikleri öncesinde yapılan hazırlıklar, Sevinç 
Karakaya’nın anılarında şöyle yer alır:

“Bir gün öncesinden hazırlıklar başlardı. Hatta daha öncesinden evler 
bembeyaz badana yapılırdı, Tepreş’e hazırlanılırdı. Bahçeler süpü-
rülür, kıyılarda çöpler varsa toplanır. Tepreş alanının oradaki kaya-
lıklar kapkaranlıktır normalde. Tepreş’ten bir gün önce o kayalıklar 
aydınlatılırdı. Çok güzel bir görüntü olurdu. Umumi sabit tuvaletler 
yapılmıştı. Yılda bir kere olduğu için çok özel bir gündü tüm köylü 
için. Kayınpederim ertesi gün oturacağımız yere geceden bir halı ya da 
kilim sererdi. ‘Yer kapalım, yarışmaları önden seyredelim ve güzelce 
görelim’ diye. Herkes birbirinin misafiriyle ilgilenirdi. Kimin çocuğu 
geldiyse ona ‘hoş geldin’ denirdi. Tepreş sabahı herkes birbirini erken-
den uyandırırdı. Bir de köyde herkes orta yaşın üzerindeydi. Hepsinin 
bir gün öncesinden çocukları, torunları gelirdi. Köy cıvıl cıvıl olurdu, 
büyük bir şenlik olurdu köy için.” (Sevinç Karakaya)

Tepreş Şenlikleri için Alan Değiştirme Zamanı Gelir
Özellikle yaşlılar için Tepreş, çok daha önemlidir. Tatarca deyişle “Bır tahakı 
Tepreş’te koruşmek üzere” diye her şenlik bitiminde vedalaşarak belki de 


Görsel 6. 

29. Tepreş 
Şenliklerinde 

Kırım halk dansları 
gösterisinde bir kız 

ve erkek dansçı, 
2015 (Emrah 

Büyükkara’nın 
arşivinden).
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bir sonraki Tepreş’te görüşemeyebilecek olmanın hüznünü yaşarlar. Çoğu 
akraba, birbiri ile ancak bu şenliklerde görüşür. Tepreş Şenlikleri gazete 
ilanları, televizyon kanalları, afişler ve billboard ilanları ile halka duyurulur. 
Şenlikler Karakaya Köyü’nde yapıldığı yıllarda ulaşım iki şekilde sağlanır. 
Birincisi, kişi başı belli bir ücret karşılığında otobüsler kiralanır. İkincisin-
de ise kişi, ulaşımını kendi özel aracıyla sağlar. Ancak zamanla şenliklere 
katılım azalmaya başlar. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Karakaya Köyü’nün 
Eskişehir’e 70 km uzaklıkta olması, şenliklere giden insanlara zor gelmeye 
başlar. Tepreş günü yiyip içildiği ve yorgun düşüldüğü için akşam dönüş-
lerde sıkıntı yaşanır. Ayrıca Eskişehir’in kentsel gelişimi ve güzelleşmesi 
ile birlikte şehre daha yakın alanlarda kendilerine piknik alanı bulmaları, 
Tepreş Şenlikleri programının onlara artık çekici gelmemesi, şenliklerin 
düzenlendiği dönemin yağışlı günlere denk gelebilmesi ve insanların bir 
değişiklik arayışına girmeleri de katılımcı sayısının düşmesine neden olur. 
Bu nedenlerle 2003-2004 yıllarında Tepreş Şenlikleri’nin bir kez Regülatör 
Mesire Yeri’nde yapılması planlanır, ancak o yıl Regülatör’deki tadilattan 
dolayı bu plan gerçekleştirilemez. Böylece 2014 yılına kadar Tepreş Şen-
likleri, Karakaya Köyü’nde kutlanır. Önceki yıllarda 30 bin kişiye bile ev 
sahipliği yapan Karakaya Köyü’nde düzenlenen şenliğe, 2013 yılında sadece 


Görsel 7. Kaşıkla 
yumurta taşıma 
yarışmasında 
çocuklar (Yusuf 
İşler’in arşivinden).



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)70

2000- 2200 kişi civarında bir katılım gerçekleşir. Bunun farkına varan der-
nek yöneticileri şenlik alanının yerini değiştirirler ve 2014 yılından bu yana 
şenlikler Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin de desteğiyle Şehr-i Derya 
Parkı’nda kutlanmaya başlar. Bu alan, 50-60 dönümlük bir ormanlık alan ve 
alt bölümden oluşur. 

Şehr-i Derya’da düzenlendiğinden beri ise Eskişehir Odunpazarı 
Belediyesi’nin sağladığı belediyeye ait otobüsler, ücretsiz ring servisi 
yaparak gün boyu her yarım saatte bir toplanma merkezinden aldıkları 
halkı şenlik alanına getirir ve şehre geri götürür. Bu tür etkinliklerde Kırım 
Tatarlarının toplanma noktası Mamure Mahallesi’nde Eskişehir Atatürk 
Ortaokulu’nun önüdür. Çünkü Mamure Mahallesi, Eskişehir’de Kırım Tatar-
larının en yoğun yaşadığı on iki mahalleden biridir. Bunun yanı sıra şenlik 
alanının şehir merkezine yakın oluşu özel araçlarla ulaşımı da kolay hale 
getirir.  Bu durum da şenliklere katılımı arttırır.

Tepreş Şenlikleri’nde Yapılan Etkinlikler
Baharın gelişi ile birlikte her yıl Haziran ayının ikinci haftasında düzenle-
nen Tepreş Şenlikleri, sabahın erken saatlerinde başlar ve akşam saatlerine 

Görsel 8. Çuval 
yarışında çocuklar 
(Yusuf İşler’in arşi-

vinden).
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kadar devam eder. Halkın ilgisinin yoğun olduğunu belirten Evren Olcay 
“Biz organizasyon komitesi olarak sabah yedide gittiğimizde bile orada ciddi 
bir kalabalığın beklediğini görüyoruz” diyerek şaşkınlığını dile getirir. Orga-
nizasyon komitesi şenliklerin bir gün öncesinden fiziksel olarak altyapıyı 
hazırlar. Sahne kurulur, stantlar için çadırlar ve gösteriler için gerekli ekip-
man ile tüm giysiler bir gün öncesinden hazırlanır. Ertesi güne, diğer bir 
deyişle şenliklerin olduğu güne, sadece programın uygulanması kalır.

Şenlikler genellikle mahsulün bol olması, yokluk olmaması ve sağlık için 
yapılan “Tepreş Duası” ile başlar ve açılış konuşmalarının ardından “Ant 
Etkemen” olarak adlandırılan Kırım Milli Marşı ve İstiklal Marşı söylenir. 

Özellikle unutulmaya yüz tutmuş gelenekler (örneğin koroz telleme) 
zaman zaman şenliklerde yaşatılmaya çalışılır. Şenlikler kalakay tıgırtma, 
halk oyunları gösterileri, karşılıklı manileşme, güreş ve hamur işi yarışmala-
rı gibi aktivitelerle devam eder. Öncesinde sadece çocuklar arasında yapılan 
yarışmalar, zamanla köyler arasında yapılan müsabakalara dönüşür (Recep 
Şen, 2015). Çocukların yanı sıra gençler de bu şenliğe büyük önem verirler. 

ANT ETKEMEN
Ant etkemen milletimin yarasını sarmaga,
Nasıl bolsun eki kardaş bìr birini kòrmesin?
Onlar için öğünmesem, mugaymasam, caşasam.
Kòzlerìmden akan yaşlar derya-deniz kan bolsun.

Ant etkemen şu karangı curtka şavle serpmege,
Nasıl bolsun bu zavallı kardaşlarım inlesün?
Bunu kòrüp busanmasan, mugaymasam, canmasam
Yüregìmde kızıl kanlar kaynamasın, kurusun.

Ant etkemen, söz bergemen millet içün ölmege
Bìlìp, kòrüp, milletimin kòz yaşını sìlmege.
Bìlmiy kòrmiy, bin yaşasam, Kurultayga Han bolsam,
Yene bìr gùn mezarcılar kelìr meni kòmmege.

Numan Çelebi CİHAN
Kaynak: Yalkın Bektöre 1990: 18.
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Evlilik çağına gelmiş gençler için de bu şenliğin farklı bir anlamı vardır. Tep-
reş Şenlikleri bu gençlerin tanışmasına ve evlenmelerine de olanak sağlar. 
Tepreş Şenliği’nde ayrıca tarım araçları stantları kurulur. Yurtiçi ve yurtdı-
şından gelen üretici firmalar, yerli halk ile buluşturulur. Tepreş günü ağalık 
seçimi de yapılır. Açık artırma sonucu en yüksek rakamı veren kişi bir yıl 
süreyle Tepreş ağası seçilir. 

Zekai Karakaya bunlara ilaveten kaşıkla yumurta taşıma yarışmalarının, 
çuval yarışmalarının ve börek yarışmalarının da olduğunu dile getirirken 
sözlerine şöyle devam eder:

“En güzel börek yapan seçilirdi. Börekleri evden yapıp getirirlerdi. 
Kırım’dan Türkî Cumhuriyetleri’ne göç etmiş olan şarkıcı ve türkü-
cüler gelirdi. Onlar da katılırdı. Tatar kökenli milletvekilleri gelirdi. 
Tanışmaya gelirlerdi. Yurtdışından gelenler stant açardı ve ürünlerini 
satarlardı. Mesela köyde olduğu için stantlarında tarım aletlerini geti-
rip satarlardı. Azerbaycan’dan gelirlerdi mesela. Kımız getirirlerdi. 
Kımız satarlardı, herkes alıp içerdi. Çibörek satılırdı. Her sene değişik 
yerlerden gelip stant açarlardı. İnsanlar kurulan çadırların altında 
otururlar, mangal yaparlar, rakı içerlerdi.”  (Zekai Karakaya)

Görsel 9. 
Halat çekme 

yarışmasında 
çocuklar (Yusuf 

İşler’in arşivinden).
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Eskişehir’deki Tepreş Şenlikleri, sadece yerel halkın değil yurtiçinden ve 
yurtdışından da katılımcıların ilgisini çeker. Recep Şen de şenliklere zaman 
zaman Coşkun Sabah, Şükriye Tutkun gibi Türkiye’deki ünlü ses sanatçıla-
rının yanı sıra Kırım’dan da sanatçıların ve mevcut tüm siyasi parti genel 
başkanları ile başbakanlardan da katılanların olduğunu belirtiyor. Örneğin; 
2009 yılında Karakaya Köyü’nde yapılan şenlikler Tepreş duası ile başla-
mış, ardından kalakay tıgırtması, halk dansları, apakaylar (gençlik) korosu, 
Mesut Girgin konseri, Safiye Soyman konseri ve kuşak güreşleri ile devam 
etmiş2; 2013 yılında da aynı şekilde bir program izlenmiş, Romanya’dan 
gelen ses sanatçısı Kamuran Kivu konseri ve hamur işi yarışmaları yapıl-
mıştır3. 

Kalakay Tıgırtması (Yuvarlaması)
Kalakay, Kırım Tatarlarına ait yuvarlak bir ekmektir. Her ailenin akşamdan 
hazırladığı Kalakay adı verilen ekmekler, ekinlerin baş verdiği tarlalara 
tekerlek gibi yuvarlanır, başka bir deyişle tıgırtılır (Bektöre 1990: 29). Bu 
etkinlik, Tepreş Şenlikleri’nde bulunan ileri gelenler tarafından etkinliğin 
belli bir noktasından yuvarlanması esasına dayanır. Bu kişiler orada bulu-
nan politikacı, toplumda kabul görmüş kişi veya sanatçılar arasından seçilir. 
Kalakay yuvarlamanın amacı, o yıl hasat sezonunun nasıl geçeceğine dair 
tahminde bulunmaktır. Yuvarlanan kalakay ters düşerse hasatın kötü geçe-
ceğine, düz düşerse de iyi geçeceğine inanılır.


Görsel 10. Kalakay 
Tıgırtması etkinliği  
(Eskişehir Kırım 
Postası, 2014).

 

 

2http://eskisehir.
gov.tr/tr, 2015)

3 www.eskisehirin-
sesi.net, 2013)
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Köyler arasında yapılan yarışmalar
Tepreş Şenlikleri’ne katılan Kırım Tatarlarının yaşadığı köyler arasında bazı 
yarışmalar da düzenlenir. Bunlar güreş ve futbol gibi spor yarışlarıdır. 

Futbol Yarışmaları
Eskişehir’de 40 civarında Tatar köyü vardır. İlk yıllarda şenliklerden önce 
köylerden çıkarılan 15-16 takım arasında yapılan eşleştirmelerle bir prog-
ram oluşturulur. Bu takımlar arasında “Tepreş Kupası Futbol Turnuvası” adı 
altında futbol müsabakaları düzenlenir. Futbol müsabakaları ile Tatar köy-
lerindeki gençlerin birbirini tanıyıp yakınlaşmaları sağlanır. Kazanan takım-
lar arasında Tepreş Şenlikleri’nin olduğu gün, final maçı yapılır ve şampiyon 
belirlenir. Kıyasıya yapılan maçlar, oldukça ilgi çeker. Bu etkinlikler uzun 
yıllar devam eder. Ancak bir süre sonra köylerde çocuk sayısının azalması, 
okulların kapatılmasına neden olur. Genç nüfus eğitim döneminde şehre göç 
eder ve bu nedenle müsabakalar için yeterli sayıda takım çıkarılamaz. Dola-
yısıyla bu etkinlik de artık gerçekleştirilmez. Evren Olcay bu durumun üzü-
cü olduğunu, ancak 2016 yılında futbol müsabakalarının bu kadar çok takım 
arasında değil de seçme kişilerle kurulan iki takım arasında bir gösteri maçı 
şeklinde yapılmasının düşünüldüğünü belirtir. Futbol müsabakaları ciddiye 
alınan bir etkinliktir. Nihat Harmankuyu, Tatar gençlerinden iyi futbolcular 
yetiştiğini anlatırken şu isimleri hatırlar:

Görsel 11. Tepreş 
Kupası Futbol 

Turnuvası (http://
esk-kirim.tripod.

com, 2015).
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“Eskişehirspor’da Nihat Atacan, Güven Sabaz, Beşiktaş’ta Süreyya 
Özkefe, Eskişehirspor ve Milli Takımda görev almış olan Abdurrah-
man Temel, Ankaragücü’nde Doğan (Atmaca), bizim fahri başkanımız 
Aydın Begiter (Eskişehirspor’un kurucusu ve bir dönem başkanı) 
vardı.” (Nihat Harmankuyu)

Tepreş Şenlikleri’nden de anlaşıldığı üzere futbolun, Kırım Tatarları için 
ayrı bir yeri vardır. Bugün ülke spor camiasında iyi bilinen Bando ESES’te 
ve Eskişehirspor’un ünlü taraftar topluluğu içinde çok sayıda Kırım Tatarı 
yer alır. 

Kuşak Güreşi Yarışmaları

Tepreş Şenliği’nde Kalakay Tıgırtması’ndan sonra geleneksel Kırım Kuşak 
Güreşi (Tatar Güreşi) müsabakaları yapılır. 1944 Kırım Tatar Sürgünü’nden 
sonra Kırım’da yapılamayan bu güreş Türkiye’de toplu yerleşim gösteren 
bazı köylerde yapılmaya devam etmiş olsa da gün geçtikçe unutulmaya yüz 
tutar. Eskişehir Kırım Folklor Derneği, 1970’li yıllarda Spor Bakanlığı Güreş 
Federasyonu ve diğer ilgili resmi kurumlar tarafından çalışma başlatılarak, 
kuşak güreşinin diğer güreş dalları arasında resmen yerini alması sağlanır. 
Kuşak güreşinin resmen güreş dalı haline gelmesi ile birlikte Eskişehir’de 
bu dalda sportif aktiviteler hızlanır ve dernek bünyesinde takım kurulur. 
Ulusal ve uluslararası düzeylerde müsabakalar yapılmaya başlanır (Ekem 
2011: 36) ve bu gelenek Tepreş Şenlikleri’nde de yaşatılmaya çalışılır.  
Güreşler iki kategoride yapılır: Büyükler ve gençler kategorisi. Birinci gelen 


Görsel 12. Tepreş 
Şenliklerinin 
yapıldığı Şehr-i 
Derya Parkı (Emrah 
Büyükkara’nın 
arşivinden).
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güreşçiye Tepreş Ağası tarafından koç armağan edilir. İkinci ve üçüncüye ise 
“cülde” denilen sırığa asılan mendil, peşkir ve havludan oluşan hediyeler 
verilir (Muzaffer Uzer, 2015; Avrasya Kültür ve Spor İş Birliği, 2016).

Tepreş Ağalığı 

Tepreş Ağalığı kavramı önceleri Tepreş’e büyük katkı sağlayan kişileri onur-
landırmak için kullanılmış olup zaman içerisinde geleneksel ve kurumsal 
bir hale dönüşür. Adaylar, şenlik sırasında derneğin üst kurullarınca ince-
lenir, toplum etiği açısından uygun olanlar belirlenir ve ardından güreş ala-
nında açık arttırma yöntemiyle gerçekleştirilen bu seçimde Tepreş’in gider-
leri için en yüksek parasal desteği sağlayan kişi, yeni Tepreş (Hanım) Ağası 
(Baş Konakbay) olur. Bir sonraki yılın güreşlerinde başpehlivana verilecek 
koçun yetiştirilmesi ve bir sonraki Tepreş’in finansmanı ve organizasyonu 
da Tepreş Ağası’nın görevleri arasındadır. Tepreş Ağası Kırım Derneği’nin 


Görsel 13. Tepreş 

Şenliği’nde bir 
kuşak güreşçisi 

(Muzaffer Uzer’in 
arşivinden).
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tüm etkinliklerine katılıp yönetim kurulu ile çalışır. Bir anlamda Tepreş’e 
sponsor olan bu kişi, bir sonraki Tepreş’e kadar ‘Ağalık’ unvanını taşır (Bay-
raktar 2011: 52). 2015 yılında yapılan 29. Tepreş Şenlikleri’nin Hanım Ağası 
Ruhsar Demirel olmuştur.

Yemek Yarışmaları
Yemek yapmak Tatar kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Et ve hamur 
işleri Tatar yemek kültürünün önemli parçalarıdır. Tepreş Şenlikleri’nde de 
bu kültürün unutulmaması, geleneksel yemeklerin genç nesillere aktarıl-
ması amacıyla yemek yarışmaları düzenlenir. Yarışmacıların evde yaptıkları 
hamur işi ve yemekler, bir komisyon tarafından değerlendirilir ve en lez-
zetlisi seçilerek bu kişiye ödül verilir. Yarışmaya katılanlar genellikle Tatar 
yemeklerinin en güzel örneklerini sergilemeye çalışırlar. Çibörek, Katlaşıklı 
Kobete, Sarburma, Kıygaşa, Tögerek, Cantık, Kalakay ve Tavalokum Tatar 
yemeklerinin en geleneksel örnekleri arasında yer alır (Bayraktar 2011: 52). 

Görsel 14. Tepreş 
Hanım Ağası 
Ruhsar Demirel 
29. Tepreş 
Şenlikleri’nde 
(Emrah 
Büyükkara’nın 
arşivinden).
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Tepreş Şenliklerinin Bugünkü Durumu
Tepreş Şenlikleri, Eskişehir Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
tarafından ilk kez Alpu ilçesinin Fevziye Köyü’nde düzenlenmeye başlanmış, 
daha sonra uzun yıllar Sivrihisar İlçesi’ne bağlı Karakaya Köyü’nde devam 
etmiştir. 2014 yılından bu yana ise çeşitli nedenlerden dolayı Eskişehir 
merkeze bağlı Şehr-i Derya Parkı’nda kutlanmaktadır. Her yıl Haziran ayı-
nın ikinci Pazar günü kutlanan şenlik, gerek Eskişehir’de yaşayan Kırım 
Tatarlarının gerekse diğer illerde veya yurtdışında yaşayan soydaşların da 
katılımıyla geleneksel hale dönüşmüştür.

Ulaşım ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile daha ulaşılabilir hale gelen 
şenliğe katılım her geçen gün artmakta, şenlik yerel yönetimler tarafından 
da desteklenmektedir. Tepreş Şenlikleri’ne Kırım derneklerinin bulunduğu 
diğer illerden ve yurtdışından katılımın artması, şehirdeki turizm hareket-
liliğine de katkı sağlamaktadır. Şenlik, ayrıca yaşatılmaya çalışılan ve çoğu 
unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin sürdürülmesine de vesile olmaktadır 
(Recep Şen 2015). Örneğin, çibörek, tavalokum, kobete gibi yemek kültü-
rünün, kuşak güreşi gibi geleneksel sporların, halk oyunlarının ve çocuk 
oyunlarının da şenlikler sayesinde yaşatıldığını söylemek mümkündür. 
Kırım’dan sürgün edilerek Eskişehir’e yerleşen bir halkın torunları olarak 
geçmişi unutmamak, kültürlerini genç nesillere aktarmak da şenliğin diğer 


Görsel 15. Tepreş 

Şenliklerinin yapıl-
dığı Şehr-i Derya 

Parkı’ndan bir 
görünüm (Emrah 

Büyükkara’nın arşi-
vinden).
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bir amacıdır. Göçmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Eskişehir’de yapılan 
etkinlikler içinde Tepreş, diğer göçmen halk ve dışarıdan gelen katılımcılara 
Kırım Tatarlarının kültürünü tanıma fırsatı yanında dostluk ve kardeşlik 
örneği sunar. Yazıyı ‘her şeyin yolunda olduğu’ anlamında bir Tatar atasözü 
ile tamamlarken Tepreş Şenlikleri’nin, dostluk, barış, kardeşlik içinde uzun 
yıllar devam etmesini dilerim.

“Balalar oyunda, caşlar cıyında” (Çocuklar oyunda, gençler şenlikte)
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Giriş
Türkiye’de yaşayan Kuzey Kafkasya halklarından olan Karaçay-Balkarlılar 
Türkiye’ye göç etmelerinden itibaren yerleşik köy hayatını kurmuşlar, tarım 
ve hayvancılıkla geçinmişlerdir. Kafkasya’dan beraberlerinde getirdikleri 
birçok geleneği titizlikle sürdürmeye çalışmışlardır. Ancak son 20-30 yıldır 
köyden kente göç sürecinin hızlanması, iletişim araçlarının ve teknolojinin 
hızla büyümesi sonucu sıkıca sarılmış oldukları gelenekler hızla kaybolmaya 
yüz tutmuştur. 1993 yılında Eskişehir’de kurulan Kuzey Kafkas Karaçay-Bal-
kar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin girişimleriyle bu geleneklerin unu-
tulmaması, akrabalık ilişkilerinin sürdürülebilmesi amacıyla Kafkasya’dan 
gelerek ilk yerleştikleri köy olan Eskişehir ili, Han ilçesi, Yazılıkaya’da (Tarihi 
Midas köyü) “Nartlanı Toy Künü – Nartların Düğün Günü” adı altında 1996 
yılında büyük bir toplantı düzenlenmiştir. 

2017 yılında 22. kez gerçekleştirilen bu toplantı her yıl genellikle Haziran 
ayının son haftasında düzenlenmektedir. Böylelikle Karaçay-Balkar halkı 
eskiden olduğu gibi akrabalarını tanımak, tanışmak, eski dans ve müzikle-
rini tekrar icra etmek, geleneksel mutfak ve el sanatlarını, oyunlarını (Dırğa 
Tutuş, Kozbörk, Kol Taş atış, Koz Oyun… v.b.) icra etmek ve gelecek kuşakla-
ra aktarma fırsatını bulmaktadır.

Nart Destanlarında Karaçay-Balkarlılar 
Kafkasya’da yaşayan halkların ortak kültür ürünleri olan ve günümüzden 
yaklaşık 2500 – 3000 yıl öncesinde pagan dönemlerinde ortaya çıkan 
Nart destanları, Karaçay-Balkarlıların sözlü halk edebiyatında önemli bir 
yer tutar. Ayrıca bu destanlar Kafkasya’da yaşayan Adige (Çerkes), Abhaz 
(Abaza), Oset, Çeçen-İnguş ve Dağıstan halklarının da halk kültüründe yer 
almaktadır. Bu destanların her birinin varyasyonu birbirlerine benzemekle 
birlikte kendisine özgü bölgesel unsurları da bünyelerinde taşırlar. Gerçekte 
yaşayıp yaşamadıkları bilinmemesine rağmen Nartlar, destanlarda adı geçen 
bir halk olarak da bilinmektedir.

Türkiye’de Yaşayan Karaçay-Balkarlılar’ın 
Festivali: Nartlanı Toy Künü
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Nart Halkı söylenceye göre tek bir halk olmayıp binlerce yıldır birlikte 
yaşayan, değişik kavim ve toplulukların bir araya gelerek oluşturduğu bir 
Kafkas halkıdır. Nart halkı Karaçay-Balkar (Alan veya Taulu), Çeçen-İnguş 
(Nohçi ve Galgay), Oset (İron ve Digor), Abhaz, Adige, Dağıstanlı (Avar, Dar-
gin, Lak, Lezgi, Kumuk, Thabasaran v.b.) ve başka pek çok küçük nüfuslu 
toplumlarının kültürel olarak kaynaşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu halkların 
her biri kendi dillerini konuşurlar. Buna karşın hikâyelerdeki ortak kültürel 
unsurların hangi halka ait olduğu ve hangisinden geldiğini belirlemek çok 
zor, bazen de imkânsızdır. Nart Destanları’nda birçok kavram, isim ve olay-
lar tutarlı ve uyumlu bir örüntü içerisinde anlatılmaktadır.

Nart Destanları’nda, değişik karakterdeki çok sayıda kadın ve erkek kah-
raman, gök ve yer tanrıları, orman, su, av, hayvan, üretim, fırtına ve kötülük 
tanrıları, yarı tanrılar, göğsü kılıçlı orman adamları, hortlaklar ve Ölüler 
Ülkesi insanları, cüceler, büyücüler ve kâhinler, tek gözlü devler, periler, 
ejderhalar, kanatlı uçan atlar, define bekçileri ve bunlar gibi birbirinden 
farklı mistik birçok yaratık konu edinmektedir. Nart Destanları çok eski 
dönemlerde insanların eğitimi, yaşama hazırlanması, örnek alınacak kişileri 
ve davranışları gösterme gibi öğretici görevleri yerine getiriyordu. Toplu-
mun yaşlıları (Ta’madalar) tarafından kuşaktan kuşağa anlatılarak örnek 
alınacak kahramanları ve dünya görüşünü aktarıyor, kötü örnekleri sunuyor, 
insanların bu olaylarla kaçınması gereken davranışlar belirtiliyordu.

Karaçay-Balkarlıları’nın da 1782 yılında İslam dinini kabul etmelerine 
kadar bu hikâyeler kuşaktan kuşağa anlatılarak toplum eğitimi sağlanma-
ya çalışılırdı. İslam dininin etkisiyle Nart öğretileri değişmesine rağmen 
hikâyeler günümüze kadar anlatılarak gelmiştir. Karaçay-Balkarlılar ve 
Kuzey Kafkasya’da yaşayan diğer halklar kendilerini efsanede geçen Nart 
Halkı’nın devamı olarak görmektedirler. Bu nedenle her yıl belli dönem-
lerde büyük akraba toplantıları yapılmaktadır. Geniş toplantılar “Tukum 
Cıyılıu” ya da Nart Cıyılıu” adını almakla birlikte daha dar kapsamlı sülale 
toplantıları da yapılır.

Karaçay-Balkar bölgesinde yaşayan Karaçay-Balkarlılarda sülale veya soy 
karşılığı olarak “Tukum” sözcüğü kullanılır. Her tukum birçok aileden olu-
şur. Her Kuzey Kafkasyalı’nın ve Karaçay-Balkarlı’nın “Tukum At” denilen 
bir soyadı vardır. Tukum’a adını veren genellikle altı ya da yedi kuşak önce 
yaşamış olan atalardan biridir. Geleneklere göre aynı Tukum’dan olanlar 
birbirlerini kuşak olarak ne kadar uzak olursa olsunlar kardeş sayıldıkları 
için evlenmezler. Bu nedenle her Karaçaylı en az yedi kuşak önceki atalarını 
ve bu kuşaklar arası kuzenlerini bilmek durumundadır. Büyük ve geniş kap-
samlı “Nart” toplantılarında ve Tukum toplantılarında Karaçaylılar Tukum-
lar arası ilişkileri kurarlar, akrabalıkları tanırlar. Birbirlerinden haberdar 
olurlar ve eski gelenekleri, dansları, oyunları oynarlar. Geleneksel yemekleri 
yaparlar ve eğlenirler. 
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Görsel 1. Şehr-i 
Derya Parkı’nda 
“Nartlanı Toy Künü” 
etkinliğinden bir 
kare, 22 Ağus-
tos 2015 (Tekin 
Koçkar’ın arşivin-
den).

“Nartlanı Toy Künü” Etkinliği Fikri ve Tarihi 
Eskişehir’de 1993 yılında kurulan Kuzey Kafkas Karaçay-Balkar Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği’nin girişimleriyle Karaçay-Balkar Halkı’nın gelenek-
lerinin unutulmaması, akrabalık ilişkilerinin sürdürülebilmesi amacıyla 
Kafkasya’dan gelerek ilk yerleştikleri köy olan Eskişehir ili, Han ilçesi, 
Yazılıkaya’da  (Tarihi Midas köyü) “Nartlanı Toy Künü – Nartların Düğün 
Günü” adı verilerek 1996 yılında ilk kez büyük bir toplantı düzenlenmiştir. 

 İlki 1996 yılında Yazılıkaya’da düzenlenen Nartlanı Toy Künü etkinliğinin 
Organizasyon Komitesi Eskişehir Karaçay-Balkar Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği Yönetim Kurulu üyelerinden oluşmaktaydı. Derneğin Başkanı Hüs-
nü Küçük’tür; üyeleri ise Yahya Ayaz, Erdivan Orman, Kadir Bicioğlu, Muhar-
rem Turan, Semiha Tabakçı ile A. Kadir Hasdemir’dir.  Etkinliğin günümüze 
kadar düzenlendiği yerler, tarihleri ve komite başkanları Tablo 1’de yer 
alıyor.

Nartlanı Toy Künü etkinliğinde Dernek bünyesinde oluşturulan geleneksel 
dans ve müzikleri icra eden toplulukların yanı sıra Eskişehir Kuzey Kafkas 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Halkdansları Topluluğu, diğer illerdeki 
Kuzey Kafkas derneklerinin halkdansları ve müzik toplulukları ile Kuzey 
Kafkasya’dan davetli olarak katılan dans ve müzik topluluklarının konser-
leri, Geleneksel Karaçay-Balkar mutfağını içeren yiyecek ve içecekler (Et 
Hıçın, Cau Hıçın, Çegem Hıçın, Kak et gibi yiyecekler; Gıpı Ayran (Kefir), Kal-
muk Şay gibi içecekler) ikram edilir. Dernek kadınlarının el işleri sergilenir 
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ve satışa sunulur, geleneksel oyunlar olan Dırğa Tutuş, Kozbörk, Kol Taş atış, 
Koz Oyun… v.b. oyunlar oynanır.

Dönemsel olarak Nartlanı Toy Künü etkinliği içerik bakımından değiş-
memekle birlikte gelir kaynaklarının değişmesi nedeniyle farklı yerlerde 
yapılmıştır. Son iki yıldır şehre daha yakın olması ve Belediye olanaklarının 
da rahat kullanılabilmesi nedeniyle Kanlıpınar Mevkii, DSİ Barajı yanında 
bulunan Şehr-i Derya Parkı, etkinliğin yapıldığı yer olarak seçilmiştir. Son 
iki yılın etkinlikleri, önceki dönemlerde yapılan tarihlerin Ramazan ayına 
rastlaması nedeniyle Ağustos ayında yapılmıştır.

Etkinliğe Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında diasporada yaşayan 
(Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Avusturya, Belçika gibi Avrupa ülke-
leri, Avusturalya ve Suriye’de) Karaçay-Balkarlıların yanı sıra Eskişehir ve 
civarındaki Kuzey Kafkasyalılar katılmaktadır. Etkinlik genellikle bir gün 

	 Komite	Başkanı	 Etkinliğin	Düzenlendiği	Yer	 Etkinliğin	Düzenlendiği	Tarih

01	 Hüsnü	Küçük	 Yazılıkaya,	Han	 29	Mayıs	1996

02	 Hüsnü	Küçük	 Yazılıkaya,	Han	 28	Haziran	1997

03	 Adnan	Cangöz	 Yazılıkaya,	Han	 27	Haziran	1998

04	 Adnan	Cangöz	 Yakapınar,	Sivrihisar	 26	Haziran	1999

05	 Mehmet	Açık	 Yazılıkaya,	Han	 25	Haziran	2000

06	 Mehmet	Açık	 Yazılıkaya,	Han	 25	Haziran	2001

07	 Faruk	Özil	 Yazılıkaya,	Han	 29	Haziran	2002

08	 Faruk	Özil	 Yazılıkaya,	Han	 28	Haziran	2003

09	 Basri	Özen	 Yazılıkaya,	Han	 26	Haziran	2004

10	 Basri	Özen	 Yazılıkaya			Han	 25	Haziran	2005

11	 Musa	Korkmaz	 Doğlat	Köyü,	Bayat,	Afyon	 24	Haziran	2006

12	 Musa	Korkmaz	 Yazılıkaya,	Han	 23	Haziran	2007

13	 Fevzi	Tezcan	 Yazılıkaya,	Han	 25	Temmuz	2008

14	 Fevzi	Tezcan	 Doğlat	Köyü,	Bayat,	Afyon	 27	Haziran	2009

15	 Fevzi	Tezcan	 Gökceyayla,	Han	 26	Haziran	2010

16	 Fevzi	Tezcan	 Doğlat	Köyü,	Bayat,	Afyon	 25	Haziran	2011

17	 Fevzi	Tezcan	 Sakaryabaşı,	Çifteler	 23	Haziran	2012

18	 Fevzi	Tezcan	 Mahmudiye	 25	Mayıs	2013

19	 Musa	Korkmaz	 Şehri	Derya	Parkı,	Eskişehir	 23	Ağustos	2014

20	 Musa	Korkmaz	 Şehri	Derya	Parkı,	Eskişehir	 22	Ağustos	2015

21		 Musa	Korkmaz		 Şehri	Derya	Parkı,	Eskişehir				 27	Ağustos	2016

22		 Musa	Korkmaz		 Şehri	Derya	Parkı,	Eskişehir				 1	Temmuz	2017


Tablo 1. Nartlanı 
Toy Künü etkinli 
ğinin günümüze 

kadar düzenlendiği 
yerler, tarihleri ve 

komite başkanları.
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Görsel 2. Etkinlik 
programına bir 
örnek.

olarak düzenlenmektedir. Aşağıdaki görsellerde etkinlik programı ve dave-
tiyesine örnekler verilmiştir.

Etkinliğin ilk düzenlendiği yıllarda dernek bütçesinin yanı sıra, hali vakti 
yerinde olan Karaçay-Balkarlı hemşerilerin katkıları ile düzenlenmekteydi. 
Ancak son birkaç yıldır Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İç 
İşleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı, Eskişehir Büyükşehir Belediye-
si, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi katkıları sağlanmıştır.

Etkinlik son dört yıldır Kanlıpınar Mevkii, DSİ Barajı yanında bulunan 
Şehr-i Derya Parkı’nda düzenlenmektedir. Etkinliğin düzenlendiği yer 
yedi-sekiz bin kişinin katılabileceği geniş bir alandır. Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’nin sağladığı sahne ve ses düzeni ile Odunpazarı Belediyesi’nin 
sağladığı çadırlar, alanın düzenlenmesi için büyük katkı sağlamaktadır. 

Görsel 3. Şehr-i 
Derya Parkı’nda 
“Nartlanı Toy Künü” 
etkinliğinden bir 
kare, 22 Ağus-
tos 2015 (Tekin 
Koçkar’ın arşivin-
den).
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Etkinliğin düzenlendiği yere olan ulaşım Büyükşehir Belediyesi 
ve Odunpazarı Belediyesinin sağladığı otobüslerin yanı sıra katı-
lımcıların özel araçları ile sağlanmaktadır.

Etkinlik duyurumu afiş, broşür basımı, e-posta, SMS gönderimi 
ve sosyal medya araçları ile yapılmaktadır. Etkinliğin kente çok 
büyük katkısı olduğu söylenemez. Genellikle bir etnik grubun 
katılımı sağlanmaktadır. Ancak dernek yöneticileri etkinliğe daha 
geniş katılım sağlanması ve tüm kentteki insanların katılımının 
sağlanmasına çalışıldığını belirtmektedirler.

Katılımcı olan belli etnik bir grup olduğundan bu grubun katı-
lımı üst düzeyde görülmektedir. Etkinliğin 2016 ve daha sonraki 
yıllarda da düzenlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. Daha 
geniş bir katılımın sağlanması amaçlanmaktadır. Etkinliğin mis-
yonu amacına ulaşmaktadır. Ancak vizyonunun genişletilmesi 
için çalışmalar sürdürülmektedir. Eskişehir Kuzey Kafkas Kara-

çay-Balkar Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nce 20.si düzenlenen Nartlanı 
Toy Künü etkinliği, Eskişehir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 
önerisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras (SOKÜM) Ulusal Envanterine 2013 yılında kayıt edilmiştir. Etkinliğin 
daha geniş kitlelerce benimsenmesi konusunda dernekçe yapılan çalışmalar 


Görsel 4. Şehr-i 
Derya Parkı’nda 

"Nartlanı Toy 
Künü" etkinliğinde 

bir genç kız, 22 
Ağustos 2015 

(Tekin Koçkar’ın 
arşivinden).


Görsel 5. Şehr-i 
Derya Parkı’nda 

“Nartlanı Toy 
Künü” etkinliğinde 

halkdansları 
gösterisinde 
çocuklar, 22 

Ağustos 2015 
(Tekin Koçkar’ın 

arşivinden).
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Görsel 6. Şehr-i 
Derya Parkı’nda 
"Nartlanı Toy Künü" 
etkinliğinden 
bir kare, 22 
Ağustos 2015 
(Tekin Koçkar’ın 
arşivinden).


Görsel 7. Şehr-i 
Derya Parkı’nda 
“Nartlanı Toy Künü” 
etkinliğinden 
bir kare, 22 
Ağustos 2015 
(Tekin Koçkar’ın 
arşivinden).
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olumludur. Ancak etkinliğin finansmanı konusunda yeni ve kapsamlı proje-
ler yapılmalı, yer etkinliğe daha uygun hale getirilmelidir.

Sonuç
Nartlanı Toy Künü etkinliğinin özellikle Karaçay-Balkar halkının diasporada 
geleneksel kültürlerinin bir sonraki kuşaklara aktarılması konusunda yar-
dımcı olmak, dil, gelenek ve göreneklerin unutulmamasını sağlamak, Kaf-
kasya’daki ve Türkiye’deki akrabalık bağlarının sürdürülmesini sağlamak 
amacıyla düzenlenen etkin bir toplanma günü olduğu söylenebilir.
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Giriş
Eskişehir, Anadolu coğrafyasındaki konumu nedeniyle birçok kültürün ve 
milletin ev sahibi olarak karşımıza çıkar. Frigya, Bizans, Anadolu Selçuk-
luları ve Osmanlı Devleti dönemlerini yaşayan Eskişehir, coğrafi konumu 
dolayısıyla Anadolu’nun önemli karayolları ağında yer alır ve birçok tarihi 
olaya tanıklık eder. Dokunduğu her şeyi altına çevirdiğine ve eşek kulaklı 
olduğuna inanılan Kral Midas’ın hikâyelerine, Nasreddin Hoca’ya, Bizans 
İmparatorluğu’nun karşısında saf tutan Seyyid Battal Gazi’ye, Selçuklular ile 
Haçlılar arasında geçen savaşlara, Osmanlı Devleti’nin temellerinin atılması-
na, Osmanlı Devleti’nde ilk hutbenin okutulmasına sahne olur… 1800’lü yıl-
ların sonlarından itibaren çevre coğrafyalarda yaşanan savaşlar Eskişehir’in 
göç almasına sebep olur. Aldığı bu göçler, Eskişehir’in daha birçok tarihi ola-
ya ev sahipliği yapacağının bir işaretidir aslında. En büyük göç 1859 yılında 
başlayan Büyük Çerkez Sürgünü olur, bu sürgünü Tatarların göçleri takip 
eder. Bu göçlerin Eskişehir’e katkısı Talat Ürersoy’un ağzından şu şekilde 
aktarılır (Kozak 2013: 5):

“…Tatarların getirdiği yaylı at arabacılığı ve tarım teknolojileri ziraatta 
bire üç, bire 10 verim artışı sağlayacak bazı yeni teknikler getirmişti. 
Ardından Balkan göçmenlerinin getirdiği mandıracılık, süt ürünle-
rinin işlenmesi, sobacılık gibi Eskişehir de sanayileşmenin ciddi bir 
başlangıcı olarak kendini gösterdi. Eskişehir’de çok uzun zaman Tatar 
yaylısı denilen at arabaları, ikili üçlü pulluklar, sabanlar, hatta harman 
makineleriyle anıldı…”

Tatarlar tarih sahnesine Eskişehir’e olan göçlerinden önce de çıkmışlardır 
aslında. Yedinci yüzyılda İslamiyet’i kabul eden ilk Türk soylarından olmala-
rı, 732 yılında Bilge Kağan tarafından yazılan Orhun Yazıtları’nda “Sözümü 
tamamıyla işit. Bilhassa küçük kardeş yeğenim, oğlum, bütün soyum, mille-
tim, güneydeki şadpıt beyleri, kuzeydeki tarkat, buyruk beyleri, Otuz Tatar, 
Dokuz Oğuz beyleri, milleti! Bu sözümü iyice işit, adamakıllı dinle: Doğuda 

Baharın Müjdecisi Sabantuy Şenlikleri
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gün doğusuna, güneyde gün ortasına, batıda gün batısına, kuzeyde gece 
ortasına kadar, onun içindeki millet hep bana tâbidir” şeklinde isimlerinin 
geçmesi Tatarların tarih sahnesindeki rollerine birer örnektir. Eskişehir’e 
olan göçleriyle bu kez de Eskişehir’in tarihini etkileyecek olan Tatarlar tek-
rar sahnede yerini alırlar. Ailesi ve sevdiklerinin yanı sıra, malını, canını ve 
kültürünü Eskişehir’e taşımaya çabalamış Tatar gruplarından biri de Kazan 
Tatarları’dır. Kazan Tatarları’nın Eskişehir’e gelmesi ise savaşlar, yenilgiler, 
asimilasyon faaliyetleri sonucundaki göçler ve sürgünlerle gerçekleşir (Kara 
2011: 142)

Göçlerin en büyük nedeni Rusların 1552 yılında Kazan Hanlığı’nın IV. Ivan 
(Korkunç Ivan) tarafından ele geçirilmesi ile başlayan asimilasyon faaliyet-
leri olur (Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2010: 
13). Rus hâkimiyeti sonrası Rusların bölgeye diğer bölgelerden Rus-Slav 
ırkını yerleştirmesi ve bölgede üstünlüğü sağlamaya ve korumaya çalışma-
sı, Kazan Tatarları’nın hem milliyetlerine hem de dinlerine olan bağlarını 
koruyabilmelerini güçleştirir. Kazan Tatarları’nın bazı haklarının ellerinden 
alınması ve dini kimlik üzerine yapılan baskılar sonucu bazı Tatarlar dini 
kimliklerini değiştirmeyi tercih ederken, bazıları içinse ufukta göç etmek 
gözükür. 1917 Rus İhtilali’ne kadar baskı altında yaşayan Tatarlara, bir 
darbe de Stalin katliamı vurur. Böylece, ekonomik ve sosyal kaynaklı bas-
kıların şiddetinin artmasıyla Anadolu topraklarına doğru başlayan bireysel 
ve toplu göçlerin yoğunluğu da artar. 1917 Rus İhtilali sırasında tekrar baş 
gösteren baskılar sonucu binlerce Kazan Tatarı ülkesini terk etmek zorunda 
kalır. Japonya’ya, Avrupa’ya (Özellikle Finlandiya bölgesine), Avustralya’ya 
ve Amerika Birleşik Devletleri’ne göçler başlar (Beneklitaş 2016). Muhsin 
Beneklitaş ve Ravza Melle’nin anlatılarına göre bugün dünya genelinde 
Fin hamamı olarak bilinen hamam aslında Tatarların bu göçler sonucunda 
Finlandiya’ya taşıdıkları munça kültüründen uyarlanmıştır.

13. yüzyıldan itibaren özellikle Orta Anadolu’da yerleşen, Tatar diye 
adlandırılan ve tamamen Türkleşmiş olan Moğol topluluklarının yerleştik-
leri yerler arasında bulunan Eskişehir yöresine Tatarların yerleşimi sadece 
bu dönemle sınırlı kalmaz (Kara 2011: 143). Bir dönem Eskişehir Kazan 
Tatarları Derneği’nin başkanlığını da yapmış olan Abdülvahit İrden’in anla-
tılarına göre göç hikâyesi şu şekilde başlar (Eski Yeni Dergisi 2011: 52-55);

“Kazan Hanlığı 1550’de Ruslar tarafından işgal edildikten sonra eski-
den Kazan Hanlığı’na bağlı olan, günümüzde ise Rusya’ya bağlı olan 
Kazan, Samara ve Orenburg şehirlerinin köy ve kazalarında yaşayan 
Tatarlar, baskı, Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma yani asimile etme 
hareketlerinin şiddetinin artmasıyla göç ederek Türkiye’ye gelmişler-
dir. Dedelerimizden 1890 yıllarında Bursa kaplıcalarına gelmek için 
pasaport alanlardan bazıları Sivastapol’a veya Odesa’ya kadar trenle 
gelirler, oradan vapurla İstanbul’a giderler. Daha sonra Bursa’ya geçen 
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muhacirler yaklaşık olarak bir sene kadar burada kalırlar. Bir yandan 
geçimlerini temin etmek için her türlü işte çalışırken bir yandan da 
kendilerinden evvel gelmiş olan Tatarlarla irtibat kurarlar. Böylece bir 
araya gelenler, Eskişehir’in Çifteler ilçesine bağlı Osmaniye Köyü’ne 
yaklaşık 40 hanelik bir nüfusla yerleşirler” 

Osmanlı Devleti döneminde göçmenler Anadolu’nun birçok bölgesine 
yerleştirilmiş olmasına rağmen, boş arazilerin fazlalığı, ulaşım olanakları ve 
iklim özelliklerinin göçmenlere uygunluğu gibi sebeplerden ötürü özellikle 
Eskişehir, Adapazarı, İzmit, İzmir, Bursa ve Adana gibi bazı bölgelere yoğun 
iskân yapılır. Bu dönem, Eskişehir’de dördüncü kuşak Kazan Tatarı olarak 
yaşayan Muhsin Beneklitaş’ın anlatılarında şu şekilde geçer:

“1800’lerin sonunda göç başlamış; 1917 yılında Türkiye’ye yaklaşık 
1000 hanelik Kazan Tatarı gelmiş. Türkiye’de çeşitli şehirlere dağıl-
mışlar. Bunlardan önce bir de ayrıca 1500 km’lik yolu yürüyerek 
İstanbul’a ulaşan bir grup Kazan Tatarı vardır, 1895-1900 yılları 
arasında Karadeniz’den ticaret gemileriyle İstanbul’a ulaşmışlardır. 
Osmanlı Devleti’ne gelen Kazan Tatarları’nın o dönemki kabile baş-
kanları Velioğlu Şahmerdan padişahın huzuruna çıkmış ve kendileri 
için bir yer istemiştir. Dönemin padişahı da (Vahdettin olarak da 
bilinen VI. Mehmed) onlara Bursa’da yer gösterir. Fakat Kazan Tatar-
ları hayatlarında zeytincilikle ilgilenmemiş, hiç zeytin yememişler. 
Bursa’da zeytinle geçim sağlayamayacakları için de Eskişehir tarafına 
doğru göçmüşler ve Çifteler ilçesinde Kuruhöyük’e (günümüzdeki 
adıyla Osmaniye köyüne) yerleşmişler.”

Köyün kuruluş hikâyesine göre; 1890’lı yıllarda bir kısım Kazan Tatarı, 
Bursa’ya gitmek üzere yola çıkarlar ve Bursa’ya ulaştıktan sonra bir sene 
süreyle burada kalırlar. Bu süreçte geçimlerini sağlamanın yanı sıra, ken-
dilerinden önce gelmiş bulunan Tatarlarla irtibat kurmaya çalışırlar. Kazan 
Tatarları bir araya geldikten sonra, toplu olarak yerleşebilecekleri bir yer 
arayışına girerler. Bu arayış, anneannesi ve dedesi Kazan’dan Eskişehir’e 
göçen Ravza Melle tarafından şu şekilde ifade ediliyor:

“İslami kaygılar yüzünden ‘Biz gidemeyiz, siz gidin buralardan’, dedi 
dedelerimiz, anneannelerimiz. Hatta İstanbul’u İslam-bol gibi düşün-
düler hep. Evlerini barklarını bırakarak buralara gelmişler. İslami-
yet uğruna her şeylerini bırakarak kalkıp gelmişler. Rusya sınırları 
kapamış, giriş çıkış yok, o kadar zor ki. Gelenler tekrar gidemediler, 
türkülerimiz hep hasret türküleridir. Çok zor, çok acıklı… Annenizi 
babanızı bırakıp geliyorsunuz, düşünün. Çok çok zor... Biz Tataristan’a 
gittiğimizde, bize ‘Dedeleriniz buradan gitmiş kalın burada’, diyorlar. 
Burayı bırakıp gitmek mümkün mü, gidemeyiz.”
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O dönemde nispeten kurak bir 
araziden ibaret olan köyün içinde 
bir höyüğün yer aldığına dair riva-
yetler düşünüldüğünde, köyün ilk 
ismi olan “Kuruhöyük” adının, 
zamanın şartlarından esinlenil-
miş olabileceği söylenebilir. Kuru-
höyük Köyü, Cumhuriyet’in ilanıy-
la birlikte Osmaniye Köyü adını 
alır ve günümüz Eskişehir’inde 
Kazan Tatarları denildiğinde akla 
gelen önemli noktalardan biri 
olur (Eskişehir Kazan Tatarları 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği 
2010: 13-14).

 Kazan Tatarları, kültürlerinden 
kopmamak ve kimliklerini koru-
mak adına çıktıkları ve yaşadık-
ları bölgeden Eskişehir Osmaniye 
Köyü’ne kadar uzanan macera-
larında, kültürlerini korumak ve 
yaşatmak yönündeki çabalarına 

100 yılı aşkın süredir bu bölgede devam ederler. Memleketlerinden, din-
lerini korumak gayesiyle yola çıkan Kazan Tatarları kültürlerini korumak 
için yöresel yemeklerini yaparlar, munçalarını kurarlar, türkülerini nesilden 
nesle aktarırlar. Karga botkası (yağmur çağırma ve bol hasat), kaz ömese-
imece- (kaz yolma), korban çalu (kurban kesme), boz karau (buz izleme), 
yangyr yau (yağmur yağ) ve orlık çıgaru (tohum ekimi) gibi ritüellerini ger-
çekleştirirler (Beneklitaş 2016). Bunlardan biri de Sabantuy’dur. 

Sovyet Rusya’nın dağılmasıyla beraber Türkiye’ye Kazan’dan gelen Kazan 
Tatarı sayısı daha da artar. Bunun üzerine 1992 yılında Eskişehir Kazan 
Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği kurulur. Derneğin kurulmasıyla 
birlikte her yıl bahar aylarında Sabantuy Şenlikleri kutlanmaya başlanır 
ve Eskişehir yeni bir şenliğe ev sahipliği yapmaya başlar (Eski-Yeni Dergisi 
2011: 55). Kazan’daki başlangıç tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte yüz-
yıllardır uygulandığı dile getirilen Sabantuy Şenlikleri de Kazan Tatarlarının 
göç ettiği birçok şehirde kutlandığı gibi Eskişehir’in Osmaniye Köyü’nde de 
kutlanmaya başlanır. Abdülvahit İrden bu süreci şu şekilde dile getiriyor 
(Eski Yeni Dergisi 2011: 52-55):

“1992 yılından önce derneğimiz yoktu. Halk kendi bildiklerini ken-
dinden sonra gelen kuşaklara öğretmiştir. Dernek 1992 yılında kurul-


Görsel 1. 1947 yılı 

Osmaniye Köylüleri.

Kaynak: Eskişehir 
Kazan Tatarları 

Müzesi, 2016.
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duktan sonra dışa açılım başlamıştır. Sovyetler Birliği sınırı kapalıydı. 
Sınır açıldıktan sonra Türkiye’de ve Sovyetler’de yaşan Tatarlar ara-
sında gidip gelmeler başlamıştır. Biz dedelerimizin yaşadığı köylere 
gittik, onlar da Türkiye’ye geldiler. Burada yaptığımız geleneklerden 
Sabantuy, Bahar Bayramı demektir. Türkiye’deki Nevruz’un bir örne-
ğidir. Her yıl Mayıs veya Haziran ayında Sabantuy Şenliği kutlanır. 
Dernek vasıtasıyla Sabantuy Bahar Bayramı kutlanmaya başlamıştır. 
Türkiye’de her yıl 1500 yıl civarında Tatar toplanarak Osmaniye 
Köyü’nde bu bayramı kutlar. Tataristan, Başkurdistan, hatta Kırımlı 
kardeşlerimiz de katılmaktadır. Milli oyunlar oynayarak ve türküler 
söyleyerek kutluyoruz.” 

Baharın gelişini müjdeleyen bir bayram olan Sabantuy Şenliği, Kazan 
Tatarları’nın kültürlerini ve kimliklerini koruma yolundaki mücadelelerinin 
önemli bir dayanağı... Sabantuy Şenlikleri’nin geçmişinin ve öneminin orta-
ya konmasının amaçlandığı bu çalışmada sözlü tarih tekniği ile veri toplan-
mıştır. Değişen toplumlardan ve kültürlerden insanları dinleyerek, onların 
hatıralarını ve deneyimlerini kaydederek yorumlamaya olanak tanıyan, 
sosyologlar, antropologlar, tarihçiler ya da edebiyat ve kültür alanında çalı-
şanlar için bir kesişme alanı olan ve temelinde disiplinlerarası bir yöntem 
olan sözlü tarih tekniğinden (Thompson 2006: 23), bu çalışmada Sabantuy 
Şenlikleri özelinde geleceği yönlendirebilmek için geçmişi anlamlandırmak 
amacıyla faydalanılmıştır. Eskişehir’deki Sabantuy Şenlikleri’nin araştırıl-
masında şenliklerin hazırlanmasında doğrudan katkı sağlayan ve şenlik-
lerde yer alan, aynı zamanda şenliklerin düzenlendiği Osmaniye Köyü’nde 
doğup bölgenin kültürüyle büyüyen kaynak kişilerin anlatılarına başvurul-
muştur. Bu kaynak kişiler Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaş-
ma Derneği’nin başkanı olan Ravza Melle, aynı dernekte yönetim kurulu 
üyesi olan Muhsin Beneklitaş ve Nadir Yafay, derneğin eski başkanlarından 
Abdülvahit İrden ve şenliklerin düzenlendiği köy olan Osmaniye Köyü’nün 
muhtarı Ertuğrul Yafay’dır. Tüm kaynak kişilerle 2016 yılı Ocak ayı içerisin-
de görüşülmüştür. Tüm görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış 
ve araştırmacılar tarafından deşifreleri yapılmıştır. Görüşmelerin kullanımı 
için tüm kaynak kişilerin yazılı izinleri alınmıştır. 

Sabantuy Bäyräme - Çift Sürme Şenliği
Türk toplulukları için baharın gelişi yüzyıllardır hoşnutlukla karşılanır. 
Kazan Tatarları tarafından baharın gelişini karşılamak amacıyla kutlanan 
Sabantuy Şenliği’nin adı, tarım faaliyetlerinde tarlayı sürerek ekilebilir 
duruma getirmek için kullanılan alet olan “saban” ve düğün anlamına 
gelen “tuy” kelimelerinin birleşiminden oluşur. Kazan Tatarları Sabantuy 
Şenliği’ni, karın yerden kalkması sonrası bahar ekininin ekilebilir hale 
gelmesiyle kutlarlar. Sabantuy Şenliği’nin kutlanışı takvimde özel bir güne 
bağlı olmaz, şenliğin yapılacağı gün, karların erime ve toprağın ekin işlerine 



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)96

hazır olma durumuna bağlı olarak köyün yaş itibariyle büyükleri tarafından 
belirlenir (Zaripova Çetin 2004: 126).

Türk topluluklarında yüzyıllardır bahara selam eden şenliklerden biri olan 
Sabantuy, diğer Türk kutlamalarından isimlendirme, tarih ve içeriğindeki 
bazı uygulamalarla ayrışsa da, temel olarak baharın gelişi, doğanın yeni-
den dirilişi, yeni hasat alınmaya başlanan süreçlerin kutlanması açısından 
bu kutlamalarla benzeşir. Diğer Türk topluluklarına benzer şekilde, Kazan 
Tatarları’nın yaşadığı yörelerde toplumsal törenler ve bayramlar çoğunluk-
la ilkbahar ve yaz mevsiminde uygulanagelir (Zaripova Çetin 2004: 123). 
Günümüzde ise genel olarak mayıs sonu, haziran başı kutlanmakta olan 
şenlikte bu ayların seçilmesi, Türk coğrafyasının ısınma zamanı ile daha 
güneyde bulunan coğrafyanın ısınma zamanı arasındaki farktan ve iklimsel 
değişikliklerden kaynaklanır. “Mahsuller baharda ekiliyor burada, kuraklık 
çok çünkü. Mayıs gibi ekilir. Sonra bereket beklemek için şenlik yapılır, tuy 
yapılır. Sonra herkes ekinlerin bereketli olması için bekler” diyerek aktarı-
yor bu durumu Nadir Yafay. Bir bakıma nispeten güneyde yer alan bölge-
lerde doğa Mart ayında erken uyanırken, daha kuzeyde yer alan bölgelerde 
Mayıs sonu, Haziran başı gibi doğa canlanır (Koç 2014: 147). Bu bakımdan, 
Tatarların Mart ayında Nevruz kutlayan diğer Türk boylarına kıyasla daha 
soğuk iklimde hayat sürdükleri düşünüldüğünde, Mart ayı bayram yapmak 
için henüz erkendir. Baharın karşılandığı bir bayram için geniş ve çimli 
bir alana, katılımcıların yanı sıra gönülleri de ısıtan güneşli havaya ihtiyaç 
vardır. Muhsin Beneklitaş’ın anlatılarına göre tarlayı sürmede kullanılan bir 
alet olan saban ile Tatarca düğün demek olan toy kelimelerinin birleşimiy-
le ortaya çıkan Sabantuy Şenlikleri bir nevi tarım düğünüdür (Beneklitaş 
2016). Sabantuy Şenlikleri’nin Eskişehir’de başlaması Abdülvahit İrden’in 
anlatılarında şöyle geçer:

“Bizim dedelerimiz 120 yıl önce Tataristan’dan gelmişler Eskişehir’e. 
O zamandan beri Sabantuy bilinir aslında. Tarlayı süren pulluk demek 
saban, tuy da düğün demek. Tarım düğünü gibi. O yıllarda herkes 
tarlasını ekmiş, beklemiş bereketli olmasını. Şenlik yapmışlar bere-
ketli olması için. Bir nevi Nevruz aslında. Mantığı aynı. Daha önce 
İstanbul’da yapılıyordu, Belgrad ormanlarında. Eskişehir’de 1996 
yılından beri düzenleniyor. Daha önce Hıdırellez yapılırdı. Şenlik oydu, 
Tataristan’la ilişkilerimiz gelişince Sabantuy da kutlanmaya başlandı.” 

Sabantuy, ilkbahar mevsimiyle birlikte tarladaki işlerin bitimiyle, hasat 
ve saman yapma zamanı arasındaki kısa süreçte kutlanır. Kutlamadaki 

Kaynak: Gaziev, 
N. ve diğerleri 
2008’den akt. 

Demirkaya, A.E 
2015: 8.



Sabantuyga kilĕgĕz
Tugannarnı kürĕgĕz
Çişme suyın avız itĕp,
Kunak bulıp kitĕgĕz.

Sabantuy’a geliniz
Kardeşleri görünüz
Çeşme suyunu tadıp,
Misafirliğe kalınız



Baharın Müjdecisi Sabantuy Şenlikleri 97


Görsel 2. İdil-Ural 
Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma 
Derneği’nin 
İstanbul’daki 
Sabantuy Şenlikleri 
ile ilgili olarak 
çıkardığı bülten.

amaç; o zamana kadar 
yapılan işlerden sonra 
bir kutlamanın hak edile-
ceği beklentisi ve o yılki 
hasadın bereketli olma-
sı dileğidir. Kazan’da kaç 
yıldır kutlandığı tam ola-
rak bilinemeyen Saban-
tuy Şenlikleri’nin, Eski-
şehir’deki tarihi ise Sov-
yetler Birliği’nin dağıl-
masıyla yazılmaya başlar. 
Nadir Yafay bu durumu 
şu şekilde dile getiriyor:

“Sovyetler Birliği 
zamanında kapılar 
kapalıydı, gidiş geliş 
yoktu. 1990 yılından 
sonra kapılar açılın-
ca gidiş geliş başla-
dı. Okumaya geldi-
ler Tataristan’dan 
Türkiye’ye. Onlar 
gelmeye başladıktan 
sonra köyde şenlik 
yapmaya başladık. 
2004 yılından sonra 

daha geniş çaplı olmaya başladı. Derneğimiz yokken zaten hiç yoktu 
bu etkinlikler. Dernek kurulunca ilişkiler de arttı. 1996 yılından beri 
bizim köyümüzde de kutlanıyor Sabantuy Şenlikleri, çok mutluyuz.”

Haziran ayında ilkbahar ekin işlerinin sona ermesinden sonra kutlanan 
Sabantuy Şenlikleri, hazırlık ve bayramın kendisi olmak üzere iki bölümden 
oluşur. Günümüzde köy halkı evden eve dolaşıp düzenlenecek yarışmaları 
kazanacak olanlar için hediye toplarlar (Beneklitaş 2016). Eski zamanlarda 
Sabantuy Şenliği öncesi çocuklar ev ev dolaşıp bulgur, süt, yağ ve yumurta 
gibi yiyecekler toplanmış. Yiyecekler toplanırken çocuklar çeşitli maniler de 
söylermiş (Urazman 1992 aktaran Zaripova Çetin 2004: 127):

Där, där, därägä 
İrtä torıp botqağa.
Berseköngä - kükäygä,
Annan qala - sörängä.

Der, der, dereye
Erken kalkıp lâpaya.
Yarından sonra- yumurtaya,
Sonra ise bayrama.
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Sabantuy günü geldiğinde çevre köylerden, çeşitli illerden hatta 
Tataristan’dan gelen Kazan Tatarları toplanır. Abdülvahit İrden’in anlatıları-
na göre, Kazan Tatarları’nın akrabaları, çevre köylerdeki Çerkezler, Kafkas-
lar, Bulgaristan muhacirleri de şenliğe katılır. Tataristan’dan gelen devlet 
büyükleri, profesyonel dansçılar ve şarkıcılar da Sabantuy Şenlikleri’nde yer 
alır. Tataristan’dan gelen devlet büyüklerinin dışında bakanlar, vali, savcı, 
kaymakam ve Sabatuy’la ilgilenen araştırmacılar da şenliklere katılır. Ravza 
Melle, Sabantuy’a katılanları şu şekilde ifade ediyor:

“İstanbul, Ankara, Bursa’dan gelen Tatarlar da olur Sabantuy’da. Her-
kes gelmişken büyüklerini ziyaret eder, hasret gideriyoruz bu sayede. 
Çocuklar gelenekleri görenekleri öğreniyor. Hem Kazan, hem Nogay, 
hem de Kırım Tatarları katılır. Protokol de katılır. Yaşlı, çocuk herkes 
katılır. Türkiye’den protokol de katılır. Tataristan’ın meşhur şarkıcıları 
da gelir, hem şenliklere katılır hem de sahne alır.”

Sabantuy Şenlikleri’nin düzenlendiği Osmaniye Köyü’nün muhtarı olan 
Ertuğrul Yafay, şenliklere Tataristan’dan gelen şarkıcıların ve dansçıların 
yöresel kıyafetleriyle geldiklerini, profesyonel dansçıların yanı sıra yerel 
halkın da yöresel kıyafetlerini giyerek, başlarına tübätäy  takarak dans 
ettiklerini ifade ediyor. Tüm bu etkinliklerin eksiksiz ve sorunsuz gerçek-
leşebilmesi için şenliklerden yaklaşık üç ay önce bir hazırlık süreci başlar. 
Çağrılacak misafirlerin belirlenmesi, İstanbul’dan karşılanıp Eskişehir’e 
getirilmeleri, Eskişehir’de konaklamalarının sağlanması ve ülkelerine uğur-
lanmaları süreci için hummalı geçen hazırlık süreci tamamlanınca misafirler 
önce İstanbul’da düzenlenen Sabantuy’a, ardından Eskişehir’de düzenlenen 
Sabantuy’a katılmak için yola çıkarlar (İrden 2016). Kültürel birlikteliğe, 
akrabalarla görüşmeye, büyükleri ziyaret etmeye, bir araya gelip vefat eden 
ataları anmaya vesile olan Sabantuy Şenlikleri için Eskişehir’de 1000’in 
üzerinde ziyaretçi toplanır. Bir arada olmanın keyfinden olsa gerek Nadir 
Yafay’ın anlatılarına göre, bazen Sabantuy’dan bir hafta önce gelen misafir-
ler de olur.

Beyremi Bar Halık, Bay Halık1   
Sabantuy Şenliği’nin Kazan şehrinde düzenlendiği bölgeler genellikle ağaç-
lık ve çalılarla çevrili yerlermiş. Güreşlerin, yarışmaların yapılabileceği, 
binlerce kişinin ağırlanabileceği genişlikte bir bölge olmasına dikkat edilen 
şenlik alanı, Osmaniye Köyü’nde de ağaçlarla çevrili olan fidanlık bölgesinde 
gerçekleşir. Şenliğin sürdüğü tüm gün boyunca Kazan Tatarları’nın yöresel 
yemekleri yapılır, en güzel yemek yapan seçilir, kazananlara bir gün önce 
halktan toplanan hediyeler şenliğe katıla devlet büyükleri tarafından tak-
dim edilir.

1 Beyrami olan halk, 
zengin halktır.
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Ana yarışmanın kureş (kuşaklı güreş) olduğu Sabantuy Şenlikleri’nde ilk 
olarak beş altı yaşlarında iki çocuk veya iki yaşlı erkek yarışır. Daha sonra 
sırasıyla büyük çocuklar, orta yaşlı erkekler de ana yarış olan kureşe katılır. 
Kureşte, güreşecek kişiler bellerine bir kuşak bağlar ve bu kuşakları sıkıca 
tutarlar. Kuşakları bırakmadan rakibin sırtını yere getiren kişi kazanır (Koç 
2014: 147). Kureş, kazanan “Batır” belirleninceye kadar sürerdi. Kureş 
dışında koşu, direğin üzerinde samanlı çuvalla dövüşme (amaç rakibi eyer-
den düşürmek), çuval yarışı, direğin üzerinde hediyeye doğru yürüme, iki 
pudluk ağırlık sıkma, kap kırma (katılımcılara gözleri kapattırılır, uzun bir 
sopa verilir ve onunla önündeki kapları kırmaları istenir), uzun kaygan 
direğe tırmanarak direğin ucundaki ödüle ulaşma,  kaşıkla yumurta taşıma 
gibi oyunlar da Sabantuy Şenlikleri’nde düzenlenen diğer yarışmalar olarak 
manevi kültürde yerini alır (Beneklitaş 2016). 

Muhsin Beneklitaş’ın anlatılarına göre, Kazan Tatarları için dans etmek 
de bir nevi spordur. Tataristan’dan gelen profesyonel dansçıların ardından 


Görsel 3. 2008 yılı 
Sabantuy Şenlikleri 
sırasında.

Kaynak: Eskişehir 
Kazan Tatarları 
Müzesi, 2016.
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yerel halk da kendi arasında dans eder, yöresel oyunlarını oynar. Oyunlar 
sadece yetişkinler için düzenlenmez aynı zamanda çocukların katılacağı 
yarışmalar ve dans gösterileri düzenlenir. Kaşıkla yumurta taşıma, çuval 
yarışı, halat çekme, yastık savaşı gibi yarışmalar çocukların vazgeçilmez 
oyunlarından olur. Şenliklerdeki eğlenceleri Ertuğrul Yafay çocukluk anıla-
rını anarak şu şekilde dile getirir:

“Özellikle çocukların katılması çok önemli, Tatar kültürünü bilerek 
büyüyorlar. Kültürel devamlılık için bu yarışmalar aslında çok önemli. 
Ben mesela küçükken hevesle beklerdim, çocuklar için çok eğlenceli 
olur Sabantuy Şenlikleri. Köyün arka tarafında olurdu eğlenceler, 
fidanlık denen yerde, sahne kurulurdu, gereken malzemeleri biz 
çocuklar olarak hazırlardık. Çocukken benim için çok eğlenceliydi o 
yarışmalar.”

Tataristan’dan gelen profesyonel dansçıların oyunlarının dışında yerel 
halk da epipe adı verilen yöresel danslarını oynar, akordeon, kopuz, talyan 


Görsel 4. 2008 yılı 

Sabantuy Şenlik-
leri Kureş (kuşaklı 

güreş) sırasında.

Kaynak: Eskişehir 
Kazan Tatarları 

Müzesi, 2016.
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garbon, bayan garbon, ıskıripka, avız garbonu, tef ve cümbüş çalar (Eskişe-
hir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği 2010: 51-52).

Tatarlar sıkça söylenen bir atasözü olan “Beyremi bar halık, bay halık!” 
sözü Sabantuy Şenlikleri’nde de kendini gösterir (Atlas Dergisi 2004: 116). 
Kazan Tatarları bu sözün hakkını verircesine Sabantuy Şenlikleri’ni festival 
havasında kutlarlar. Gerçekleşen etkinlikler sadece dans gösterileri ve yarış-
malar olmaz, yöresel Tatar yemekleri de şenlik vitrininde yerini alır. Uzun 
çay sofraları, munçalardan sonra kurulduğu gibi Sabantuy Şenlikleri’nde de 
kurulur ve semaverler yakılır. Bunun dışında pilmän (pilmen), bäleş (beliş), 
bawırsaq (çekçek), qoş tele (kuş dili), sumsa, açıq awız (açık ağız), töçe 
quymaq (tatlı kuymak) da Sabantuy Şenlikleri’nde yerli kadınlar tarafından 
yapılan Tatar mutfağı yemekleridir. Yemeklerin pişirilmesinden sonraki 
aşamayı Nadir Yafay şöyle dile getiriyor:

“Tatar aşları yapılır, hamur aşı deriz biz. Önce bir jüri belirlenir ve 
bu jüri yemekleri tadar. Ama köylüler birbirlerini hep tanıdığı için 
torpil olmasın diye tanıdıklar olmaz jüride. Misafirleri jüri üyesi yapa-
rız biz. Genellikle şenliğe katılan devlet büyükleri, protokol üyeleri, 
Tataristan’dan gelen şarkıcılar jüri üyesi olur. Akrabaları tanımayan 
insanlar olmasına özen gösteririz yani. Onlar yemekleri tadarlar, bir 
birinci seçilir. Önceden belirlenen ödülü de kazanan alır.”

Görsel 5. 2008 yılı 
Sabantuy Şenlikleri 
direkte yürüme 
yarışması sırasında.

Kaynak: Eskişehir 
Kazan Tatarları 
Müzesi, 2016.
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Sadece bir gün sürse de öncesinde hummalı bir hazırlığı gerektiren Saban-
tuy Şenlikleri için yerel yönetimler destek verir, sponsor olur. Ama aslında 
en az yerel yönetimler kadar köyün yerel halkı da hem maddi olarak hem 
de manevi olarak rol oynar şenliklerin devam ettirilmesinde. Ravza Melle bu 
süreci şu şekilde dile getirir:

“Sabantuy Şenlikleri’nin düzenlenmesi için iki-üç ay önceden yazış-
malarımız başlar. Tataristan profesyonel dansçılar ve şarkıcıları gön-
derir buraya, Eskişehir’de yerel yönetimler destek olur, Valilik misafir 
sanatçıların konaklamasını karşılar. Kaymakamlık stant kurulması, 
sahnenin hazırlanması, masa-sandalyenin temin edilmesi, çadır kurul-
ması, ses düzeninin hazırlanması gibi konularda yardımcı oluyor. Ama 
bizim dernek üyeleri ve köy halkı olarak kendi aramızda topladığımız 
bir para da var. Herkes destek olur Sabantuy Şenlikleri’ne.”

Bütün bu danslar, yemekler ve yarışmalar aslında asıl olarak Eskişehir’de 
önemli bir kültür olan Tatar kültürünün gençler ve yabancılar tarafından 
öğrenilmesine, tanınmasına hizmet eder. Sabantuy Şenlikleri sayesinde 
gençler gelenek göreneklerini öğrenir, Tatar kültürü tanıtılır, yemekleri 
bilinir. Gençler, aynı aileden gelenler, senelerce birbirlerini görmeyenler 
buluşur, tanışır. Abdülvahit İrden’in anlatılarına göre, geçtiğimiz senelerde 
Japonya’dan Sabantuy Şenlikleri’ne katılmak için gelen Kazan Tatarı bir 
grup, aile kökenlerini bulur, yıllardır sadece adını duyduğu ama yüzünü 
hiç görmediği akrabalarıyla tanışır. Böylece somut olmayan kültürel mirasa 
sağlanan katkının yanı sıra, kuşakları birbirine yakınlaştıran, kaynaşmayı 
sağlayan bir köprü görevi de görür Eskişehir’de Sabantuy Şenlikleri…

Sabantuy Şenliğinin Geleceği
Kazan Tatarları’nın, kutlanmaya başlandığı zamandan günümüze kadar 
baharı selamladığı şenlik olan Sabantuy Şenliği, en zor yıllarda bile Tatarla-
rın bu zorlukları aşmasında bir dayanak olur, hayatlarına renk katar, baharı 
müjdelerken tarla ve ev işlerinin daha hızlı ve eğlenceli yapılmasını sağlar 
ve çalışmayı teşvik eder. Kazan Tatarları’nın kültürlerinde önemli bir yeri 
olan Sabantuy, Kazan Tatarlarının milli özelliklerini yansıtmalarında, milli 
kimliklerini koruyarak yaşamlarını devam ettirmelerinde ve geçmişteki 
köklerden gelen kültürel özü gelecek kuşakları temsil eden dallara taşımada 
önemli bir aracı olur. Sabantuy Şenlikleri sadece kültürel değerleri koruma-
da ve sürdürmede değil; ayrıca birlikteliği, beraberliği, dostluğu, hatta aşkı 
yeşertmede ve sürdürmede de önemli bir şenlik olarak günümüze kadar 
süregelir. 

Sabantuy Şenlikleri’nin Türkiye’de İstanbul, Eskişehir ve Kütahya olmak 
üzere dünyanın birçok çeşitli bölgesinde kutlanmaya devam ediyor oluşu-
nun Kazan Tatarları’nın milli özünü, kültürel kimliğini ve ana dilini koruyup 
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gelecek kuşaklara aktarmaya ve birlikteliklerini, dostluklarını pekiştirmeye 
verdikleri önemi de gösterdiği söylenebilir. Farklı coğrafyalardan gelenlerin 
de katılımıyla Sabantuy Şenlikleri’nin yapıldığı yerlerden biri olan Eskişehir 
Osmaniye Köyü, bu bakımdan akrabalıkların yeniden keşfedildiği, gençlerin 
tanıştığı, hatta âşık olup evlendiği ve yaşadıkları farklı coğrafyaları bir kıl-
dıkları yerlerden biri olur. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de Sabantuy 
Şenlikleri’nin Eskişehir Osmaniye Köyü’nde devam ettirilmesi için başta 
Eskişehir Kazan Tatarları Kültür ve Yardımlaşma Derneği olmak üzere, 
Kazan Tatarları ve etkinlik katılımcıları çaba sarf etmektedir. Eskişehir öze-
linde ve dünya genelinde Sabantuy’un Kazan Tatarları’nın kökenlerini hatır-
latan, kültürlerini anlamaya ve tanıtmaya vesile olan milli bir bayram olarak 
daha nice asırlarca yaşatılması hem Kazan Tatarları için, hem de Eskişehir 
için oldukça önemlidir.
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Giriş
Festivaller etkinliklerin önemli bir türünü oluştururlar ve birbirinden farklı 
bakış açılarıyla ele alınırlar. Öyle ki kimi zaman destinasyon pazarlamasına 
ya da kentsel gelişime konu olurken, bazen sosyal değişim, bazen de turizm 
bağlamındaki çalışmalar kapsamında değerlendirilirler. Bu çalışma alanla-
rından biri olan turizmde, festivallere yönelik çalışmaların bilhassa kültür 
turizmi alanyazınında kendine yer bulduğunu vurgulamak gerekir (Getz 
2008). Bu bağlamda, şehir festivalleri, turistik ürünün bir unsuru niteliğin-
dedir ve şehri önemli bir cazibe merkezi haline getirir (Kozak 2010). Bir 
bakıma, şehirlere imajlarını geliştirme, ekonomik, kültürel ve sosyal hayat-
larını canlandırma ve böylece ziyaretçi çekebilme olanağı tanıyan bir araçtır. 
Sadece metropol şehirlerde değil, aynı zamanda bu şehirlerin dışında da 
gelişim gösterdiklerini unutmamak gerekir. Sözgelimi Anadolu bozkırında 
yer alan Eskişehir, bu duruma bir emsaldir. 

Modern Eskişehir’in tarihi, II. Kılıç Arslan (1155-1192) zamanına daya-
nır. 1958 yılına gelindiğindeyse İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin 
kurulmasıyla şehir, sanat etkinlikleriyle tanışmaya başlar (Erdoğan 2014). 
Kozak’ın da (2013) belirttiği gibi “Eskişehir’in Sosyo-Ekonomik Kronolojisi 
(1815-2013)’ başlıklı çalışmaya bakıldığında, şehrin 1994 yılı sonrasında 
bir dünya kenti haline geldiği, ev sahipliği yaptığı kültürel ve sanatsal etkin-
likler bakımından öne çıktığı görülür.  Tabi bu da Uluslararası Film Festivali, 
Uluslararası Sokak Festivali, Amatör Caz Müzisyenleri Festivali, Uluslararası 
Eskişehir Festivali, Eskişehir Opera ve Bale Günleri gibi sayısı bu kadarla 
sınırlı olmayan daha birçok etkinliğin gerçekleşmesiyle mümkün olur. 

Bu yazıda, 1995 yılında Eskişehir’de düzenlenmeye başlayan bir şehir 
festivali olan Uluslararası Eskişehir Festivali konu edilmektedir. Etkinliğin 
devam ettiği yıllarda festivalle ilgili çeşitli çalışmalar yapılır. Bunlar, Ulus-
lararası Eskişehir Festivali’ni (UEF) daha çok talep yönüyle ele alır ve katı-
lımcıların motivasyonlarını anlamayı amaçlar (Yolal, Çetinel ve Uysal 2009; 
Yolal vd. 2012). Bunların yanında, festivale turizm perspektifinden bakan ve 

Uluslararası Eskişehir Festivali’nin 
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onu turistik bir ürün olarak değerlendirmeyi öneren çalışmalar da vardır 
(Kozak ve Gül 2006). Fakat UEF sona erdikten sonra, bu etkinliği konu eden 
herhangi bir araştırma yapılmamıştır. Festivalin önemi ve öyküsü üzerine 
hiçbir çalışma yürütülmemiştir. Dolayısıyla bu yazının, festivalin başlangıç 
yıllarını, seyreden süreçte yaşadığı değişim ve gelişimi, sürdürülmesini 
zorlaştıran ve sona ermesine neden olan faktörleri anlatarak söz konusu 
boşluğu dolduracağı umulmaktadır. Bir diğer ifadeyle, yapılan incelemede, 
UEF’nin temel kırılma noktalarının belirlenmesi yoluyla söz konusu değişim 
sunulmaya çalışılmaktadır. 

Bu yazı, ikincil kaynakların yanı sıra festival paydaşları olan kaynak kişi-
lerle yapılan görüşmelerden yola çıkarak hazırlandı. Festivale ait haberlerin 
yer aldığı gazete kupürleri, konuklar için hazırlanan davetiyeler, 1995-2009 
aralığında basılan tüm broşürler ve etkinliğin resmi internet sayfası  ikincil 
kaynakları oluştururken, kaynak kişiler hem organizatörlerden hem sanat-
çılardan hem de katılımcılardan seçildi. Çalışmanın amacına yönelik ger-
çekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerde, kaynak kişilere öncelikle 
demografik içerikli sorular sorulurken, ardından ait olduğu paydaş grubuna 
(sanatçı, organizatör, katılımcı) özgü diğer sorular yöneltildi. 

Festivalin gerçekleşmesinde organizatör, sanatçı ve katılımcı olarak kat-
kıları bulunan kimseler, kaynak kişi olarak belirlendi ve görüşme talep 
edildi. Fakat belirlenen isimlerin büyük çoğunluğu ile iletişim sağlanama-
ması, çalışmanın en büyük kısıtını oluşturdu. Festivale ilişkin bilgiler, Sayın 
Zeynep Zeytinoğlu’ndan e-posta ve telefon aracılığıyla edinildi. UEF’nin 15 
yıl boyunca düzenleme komitesinde yer alan ve 1997-2005 yılları arasında 
Anadolu Üniversitesi’nin Rektörlüğü’nü de yapan Prof. Dr. Engin Ataç, orga-
nizatör olarak görüşme yapılan isimdi. İlgili görüşme, not tutma yöntemi ile 
kayda alındı. Etkinliğin sanatçı tarafında ise UEF’nin kapanış konserlerinde 
Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nın genel sanat yönetmeni olan 
Şef Doç. Dr. Burak Tüzün ile görüşüldü. Son olarak, katılımcıları temsilen 
Osmangazi Üniversitesi Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin 
müdürü olan Dr. Mehmet Tekin Koçkar ile yüzyüze görüşme yapıldı ve bu 
görüşme ses kayıt cihazı ile kayda alındı. Görüşme ortamları, kaynak kişinin 
tercihi doğrultusunda belirlendi ve ilgili görüşmeler, Haziran 2014- Mayıs 
2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Elde edilen veriler derlenerek 
1995-2009 yılları arasında gerçekleşen Uluslararası Eskişehir Festivali 
incelenmeye çalışıldı. 

Uluslararası Eskişehir Festivali’nin Tohumları Atılıyor…
Tarihler 7 Ekim 1995 gününü gösterdiğinde, Eskişehir’de Bilkent Akademik 
Senfoni Orkestrası’nın sesleri eşliğinde 15 yıl sürecek bir rüya başlar. Zeyti-
noğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Eski-
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şehir Festivali fikrinin doğuşu ise 15 Eylül 1994 tarihine denk düşer. Türk 
ekonomisine 73 yıl boyunca hizmet eden Esbank, her yıl 15 Eylül’de kuruluş 
yıl dönümünü kutlar ve 1994 yılındaki kutlamada gazeteci Hıncal Uluç ile 
dönemin Kültür Bakanlığı müsteşarı Prof. Dr. Emre Kongar da davetliler ara-
sındadır. İki ünlü isim, Zeytinoğlu ailesine bu kutlamaların İstanbul yerine 
Eskişehir’de yapılması yönünde öneride bulunurlar ve böylece Esbank’ın 
kuruluş yıldönümü kapsamındaki etkinlikler, yalnızca mekânını değil kim-
liğini de değiştirmiş olur. Bu tarihten itibaren Eskişehir, uluslararası bir 
şehir festivaline kavuşur (Anadolu festivali başlıyor 1999; Atikoğlu 2000; 
Ziflioğlu 2007).

Festivalin organizatörlerinden Prof. Dr. Engin Ataç, bu konudaki görüşle-
rini şu cümlelerle ifade ediyor: 

“Sayın Yavuz Zeytinoğlu, bu festivalin fikir babasının Sayın Emre Kon-
gar olduğunu ifade etmektedir. Festivaldeki temel amaç, Anadolu’nun 
birçok şehrinden gelen öğrencilere ve Eskişehir halkına farklı sanat 
eserlerini, farklı sanat dallarını tanıtmaktır. Festival farklı seslerin 
duyulmasını sağlaması, farklı dünyaların gösterilmesi yoluyla sanatı 
sevdirmesi bakımından oldukça önemlidir…”

Ataç’ın da bahsettiği gibi festivalin amaçları bakımından, diğer festival-
lerinkine benzer genel amaçların yanında, “Eskişehir’i uluslararası stan-
dartlarda bir festival kenti haline getirmek” gibi özel amaçlar da taşıdığını 
söylemek mümkündür. Bunlara ek olarak, sanat ve kültürün en nitelikli 
örneklerini Eskişehir halkıyla buluşturmak ve sınırlı bir kitleye seslenebi-
len bu etkinliklerin Anadolu’da yaygınlaşmasına katkıda bulunmak diğer 
amaçlar arasındadır. Bir bakıma UEF, söz konusu etkinliklerin Türkiye’nin 
üç büyük kenti dışında da gerçekleştirilebilmesine öncülük eder.

Eskişehir’de Sanat Salonları Dolmaya Başlıyor…
Eskişehir’in dünya kültür haritasına girmesini sağlayan Uluslararası Eski-
şehir Festivali, şehir sakinleri tarafından her yıl ilgiyle karşılanan ve 
Eskişehir’in tanıtımında büyük rol oynayan önemli bir etkinliktir. Festival’in 
kurucularından Yavuz Zeytinoğlu, ilerleyen yıllarda festivalin önemini ve 
halk tarafından gördüğü desteği şöyle açıklayacaktır:

“…En büyük sponsorumuz Eskişehir halkıdır. Bu destek olmasaydı fes-
tival para ile pulla, zorlamayla yapılamazdı. Eskişehir, Cumhuriyet’in 
aydınlık yüzüdür.’’

Yalnızca Eskişehirlilerin değil, aynı zamanda şehir dışından gelen izleyici-
lerin de etkinliğe büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Doç. Dr. Burak Tüzün 
ise gözlemlerini şöyle aktarıyor: 
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“…sanatsal bir hedef ve kaygı içeren festivaller, bir şehrin kültürel rüştünü 
ispatlamasındaki en büyük adımlardan biridir. Eskişehir bu yolda bir adım 
attı… Şehir dışından gelen sanatseverler ve konuklarımız, Eskişehir’in ola-
naklarına ve şehrin genç enerjisine hep hayran kaldılar. Bu hayranlıklarını 
ise kayıtsız şartsız bir takdir ile belirttiler.”

Bir Eskişehirli olarak şehrin tüm geçmişine hâkim olan Dr. Mehmet Tekin 
Koçkar da festivalin şehre katkısı konusunda şunları söylüyor:  

“…Eskişehir Festivali hakikaten Eskişehir’e çok büyük bir canlılık getir-
miştir. Benim hatırladığım kadarıyla, insanlar Eskişehir Festivali’nin 
Eylül ayı Uluslararası Eskişehir Festivali’nin ‘Yeni Çehresi’nde gelme-
sini dört gözle beklerdi.”

Eskişehir için önemli olan bu festivalin yürütücülüğünü ilk altı yıl boyun-
ca Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı tek başına omuzlar. Festivalin 
başlamasından yaklaşık dört yıl sonra, festival komitesi başkanı Zeynep 
Zeytinoğlu bu konuda önemli açıklamalar yapar (Anadolu festivali başlıyor 
1999): 

“Daha çok paramız olursa daha güzel bir festival yapabiliriz. Bu çok 
açık. Bir de festivalin mali yükünün tek bir topluluğun üzerinde olma-
sını istemiyoruz. Çünkü o zaman geleceği, o kuruluşun geleceğine 
bağlı olur…”. 


Görsel 1 . (Sol-

dan sağa) Yavuz 
Zeytinoğlu, Anadolu 

Üniversitesi’nin 
kurucusu Prof. Dr. 

Orhan Oğuz ile 
Prof. Dr. Yılmaz 

Büyükerşen ve eşi 
Seyhan Büyükerşen. 

(Kaynak: Gazeteci 
Can Hacıoğlu’nun 

kişisel arşivi, 7 
Kasım 2009).
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Görsel 2. Onuncu 
Uluslararası 
Eskişehir Festivali 
Broşürü.

(Kaynak: 
Eskişehir’de festival 
günleri 2004)


UEF ilk birkaç yıldan itibaren yalnızca maddi desteğe değil, manevi des-
teğe de ihtiyaç duymaya başlar. Festivalin tek bir kuruma mal edilmesinden 
endişe duyan Zeytinoğlu, bir bakıma sözleriyle etkinliğin sadece halk tara-
fından değil, aynı zamanda Eskişehir’in kurum ve kuruluşları tarafından da 
benimsenmesinin gerekliliğine vurgu yapıyor (Atikoğlu 2000): 

“…bin yıllık sanayi kenti olan Eskişehir’in kurum ve kuruluşlarıyla 
festivale sahip çıkacağına inanıyorum… Eskişehir gibi bir sanayi ve 
üniversite kentinde böyle bir festivalin çok önemli olduğunu düşünü-
yorum.” 

Uluslararası Eskişehir Festivali’nin Yeni Çehresi
Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan çağrılara kulak 
veren sınırlı sayıdaki sponsorun desteğinin yetersiz kalması üzerine, kentin 
kapılarını kültür ve sanatın evrensel dünyasına açan UEF, Eskişehir Kentsel 

Gelişim Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilme-
ye başlar (Özkan 2002). 2001-2009 yılları 
arasındaki sekiz yıl boyunca devam eden 
bu işbirliğinin nasıl doğduğunu Prof. Dr. 
Engin Ataç şu sözlerle anlatıyor:

“(Bu işbirliği) Prof. Dr. Yılmaz 
Büyükerşen’in düşüncesiyle 
doğmuştur. Yılmaz Büyükerşen 
hocamız belediye başkanlığına 
geldikten sonra (1999), oluştur-
duğu Kentsel Gelişim Vakfı ile 
UEF’yi desteklemiş böylece fes-
tivali daha kapsamlı hale getir-
meyi, halk tarafından daha çok 
benimsenmesini hedeflemiştir.”

Uluslararası Eskişehir Festivali’nin halk 
tarafından benimsenmesi, tüm paydaşlar 
tarafından kabul görmüş olması oldukça 
önemli bir konudur. Bu yıllarda UEF, Zey-
tinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı, Eski-
şehir Kentsel Gelişim Vakfı, Anadolu Üni-
versitesi ve Osmangazi Üniversitesi’nin 
destekleriyle varlığını sürdürür. Yeni yapı-
lanmanın ardından bazı gelişmeler mey-
dana gelir ki bunlardan en önemlisi konuk 
ülke programıdır.
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Eskişehir’in Farklı Kültürlere Ev 
Sahipliği…
Uluslararası Eskişehir Festivali, 2002 
yılında Konuk Ülke Programı adıyla 
bir uygulama başlatır.  Bu uygulama-
nın amacı, her yıl konuk olarak seçi-
len ülkeyi farklı yönleriyle tanıtmak, 
festival programında ağırlıklı olarak o 
ülkenin sanatçılarına yer vermek ve 
Eskişehir’le konuk ülke iş çevrelerinin 
ilişkilerini geliştirmeye yönelik çeşit-
li etkinlikler düzenlemektir. Prof. Dr. 
Engin Ataç’ın konuk ülke programıyla 
ilgili görüşleri şöyle:

“Konuk ülke olarak davetleri, festi-
vale olumlu yönde bir etki etmiştir. 
Festivalin felsefesine uyan ülkeler 
davet edilmiş, onlar da kendi kültür-
lerini Eskişehir ile paylaşmışlardır.”

Festivalin sekizincisinin düzenlendiği 
2002 yılında konuk ülke İspanya seçilir 
ve 2003 yılında Avusturya, 2004’te İtal-
ya, 2005‘te Rusya, 2006’da Finlandiya, 
2007’de Portekiz ve 2008’de Almanya 
ağırlanır. Etkinliğin sonuncusunun ger-
çekleştiği 2009 yılında, 15. Uluslararası 
Eskişehir Festivali’nde ise bu uygula-
maya son verilir (15. UEF Broşürü). 

Müzik, Dans, Resim ve Tiyatro Dolu Günler…
Uluslararası Eskişehir Festivali programı, kendi alanlarında uzmanlaşmış 
sanat danışmanlarının önerileri doğrultusunda hazırlanır. Program oluştu-
rulurken, birden fazla sanat danışmanının görüşleri alınır. Bu danışmanlık 
alanları, genel hatlarıyla Klasik Müzik ve Klasik Türk Müziği; Çocuk Etkin-
likleri ve Tiyatro; Jazz, Rock, Blues ve Dünya Müziğidir. 

Sanat danışmanlarının isimleri yıldan yıla değişiklik gösterse de Prof. Dr. 
Filiz Ali, festivalin başından sonuna dek festivale sanat danışmanlığı yapar. 
Filiz Ali, Esen Çamurdan ve Major Müzik’ten oluşan kemik kadro ise 8. Ulus-
lararası Eskişehir Festivali’nden itibaren oluşur ve 2009 yılına kadar da aynı 
şekilde devam eder (1. UEF ve 15. UEF Broşürleri).  


Görsel 3. UEF’nin 

ilk konuğu İspanya.

(Kaynak: Zeynep 
Zeytinoğlu’nun 

kişisel arşivi).
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Görsel 4 . Anadolu 
Üniversitesi Senfoni 
Orkestrası’nın ka-
panış konseri. 

(Kaynak: Sabah 
gazetesi galerisi).

Festival kapsamında düzenlenen etkinliklerin, farklı gün ve saatlerde 
tekrarları olur ve böylece izleyiciler etkinlikler arasında seçim yapmak 
zorunda kalmaz. Renkli bir etkinlik yelpazesinde oluşturulan programda, 
gösterilerden atölye çalışmalarına uzanan bir dizi faaliyet, Eskişehirli sanat-
severleri ile buluşur. Toplam 442 etkinliğin yıllara göre türleri ve sayıları 
incelendiğinde (Tablo 1), festivalin program yapısı açıkça görülmektedir. 

Birçok ünlü yabancı sanatçının yanı sıra, ülkemizin yetiştirdiği başarılı 
sanatçıların da yer aldığı etkinlikler arasında, diğer festivallerden farklı 
olarak çocuk etkinlikleri göze çarpar. Geleceğin bilinçli izleyicisi ve dinle-
yicisini oluşturma amacı güden bu etkinlikler, etkinlik dağılımda en büyük 
payı alır. Bu etkinlik türünün gerçekleştirildiği atelyeler, çocukların hayal 
dünyasına seslenir.

Resim atelyelerinde çocuklar bir fotoğraftan, şiirden, masal ya da müzik-
ten yola çıkarak duyumsadıklarını, düşündüklerini renklerle ifade ederler. 
Kendi aralarında küçük, kısa, daha çok günlük yaşamdan çıkarsanan oyun-
lar kurarak yaratıcılık ve becerilerini ortaya koydukları Tiyatro Atelyeleri, 
bir başka atelyedir. 
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Müzik Atelyeleri, çocuklara kendi bedenlerini kullanarak hep birlikte 
ritim/müzik yarattıkları bir yolculuğa çıkma, kimi temel ritimleri de öğren-
me imkânı sağlar. Dans atelyelerinde ise çeşitli müzikler eşliğinde, kendi 
buldukları, yarattıkları hareketlerle, kendi danslarını oluştururlar. Çocuk 
etkinliklerini sırasıyla film gösterimi ve klasik müzik konserleri takip eder. 
Diğer etkinlikler arasında ise tiyatrolar, dans ve baleler, fotoğraf, resim ve 
heykel sergileri, konferans ve söyleşiler bulunur.

Festival Sarayları Şart Değil…
Festival, 15 yıllık serüveninde çok fazla mekân değiştirir. Bu mekânlardan 
bazıları, günümüzde varlığını sürdürmemektedir. Örneğin; 1997 yılında 
üçüncüsü düzenlenen festivalde, mekân olarak Arı Sineması tercih edilir (3. 
UEF Broşürü). En yakın tarihte, 2009 yılındaki festival mekânlarına bakıl-
dığında ise Anadolu Üniversitesi’nde Atatürk Kültür Merkezi Opera ve Bale 
Salonu’nun, Sinema Salonu’nun, Spor Salonu’nun; Büyükşehir Sanat Mer-
kezi Tiyatro Salonu’nun, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür 
Sarayı Konser Salonu’nun ve Tiyatro Salonu’nun kullanıldığı görülür (15. 
UEF Broşürü).

Festivalde kullanılan salonlar konusunda, Dr. Mehmet Tekin Koçkar şun-
ları söylüyor:

“… salon çok büyük problem Eskişehir’de. Anadolu Üniversitesi 
AKM’nin 650 kişilik bir salonu var. Dışardan büyük bir operayı baleyi 
getirdiğinizde, kompakt (küçük bir temsil) bile olsa 650 kişiye hitap 
edeceğini düşünün. Eskişehir’de istekli izleyici sayısı her zaman 

Etkinlik Türü 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Klasik Müzik Konseri 8 8 8 10 8 5 6 9 7 7 6 6 5 5 5

Türk Müziği  Konseri 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 - 1 1 1 2

Caz- -Rock-  Konseri 4 5 6 5 2 4 3 7 9 3 4 3 5 5 2

Dans / Bale Gösterisi 2 3 4 3 2 1 2 - - 2 1 - 1 - 3

Tiyatro Gösterisi 5 3 2 2 1 4 3 4 3 3 6 4 5 4 5

Kukla Gösterisi - - - - - - - - - - - 2 - - -

Çocuk Etkinlikleri 2 1 11 12 12 12 6 6 11 7 8 11 11 12 7

Film Gösterimi 21 16 30 25 - - - - - 12 - - - 2 -

Sergi 2 1 - 1 - - 1 2 1 1 2 1 1 - -

Konferans / Söyleşi - 3 3 2 2 2 - - - - - 1 - - 1

Sokak Etkinliği 1 - 2 2 - - - - - 5 - - - - -

Toplam Etkinlik 26 26 38 39 28 31 22 29 33 31 27 29 29 29 25


Tablo 1. Yıllara göre 
gerçekleşen etkinlik 

türleri ve sayıları.

Kaynak: 1.-15. UEF 
Broşürleri.
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2.000-3.000 dolaylarında… En az dört temsil yapması lazım. Dört 
temsil için en az dört gün kalacak. Peki, bunların buradaki dört gün 
konaklama masrafı ne kadar?...” 

Özellikle bu konuda yapılan yanlış uygulamaların maddi zarar boyutuna 
vurgu yapan Koçkar, burada büyük bir salonun olması durumunda yaşana-
bilecek olumlu gelişmeleri de şu sözlerle aktarıyor:

“Fakat burada 1600 kişilik bir salonun olsa, masraf yüzde elli - yüzde 
altmış azalır. Hem salon büyükse o konsepti olduğu gibi getirip buraya 
aynısını oynama şansın da var… Türkiye’de bu maalesef düşünülmü-
yor. Ben dünyanın dört bir tarafını geziyorum. Orada en küçük salon 
bin kişilik. Bizimse en büyük salonumuz bin kişilik. Bu Türkiye olarak 
sanata verdiğimiz önemi de gösteriyor bu anlamda.”

Koçkar’ın da belirttiği gibi festivalin gerçekleştiği yıllarda Atatürk Kültür 
Sanat ve Kongre Merkezi henüz açılmamıştır ve salonların yetersizliği, hem 
gelen halkı hem de festival için Eskişehir’de bulunan sanatçıları zor durum-
da bırakır. Çok amaçlı olarak tasarlanan bu salonlar, bir festival sarayının 
yerini tutmasa da izleyiciler için bu, göz ardı edilebilir bir durumdur. Her 
yıl bir öncekinden daha fazla izleyicinin etkinliği izlemesi, bunun en somut 
göstergesidir.


Görsel 5. Resim 
atelyesinden bir 
kare. 

(Kaynak: Sabah 
gazetesi galerisi).
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Şehrin Gözü Festivalde…
Bir etkinliğin ulaşılabilirliği, yalnızca ulaşım imkânlarını ifade etmez. Aynı 
zamanda o etkinliğin, izleyicilere uygun bir fiyatla sunulması ve biletlerinin 
kolayca temin edilebilmesi de bu kapsamda değerlendirilir. Bu bakımdan 
incelendiğinde, UEF biletlerinin satışı için bazı satış noktalarının belirlen-
diği, bunun yanı sıra gösteri tarihinde, gösteriden bir saat önce, etkinliğin 
gerçekleşeceği mekânda da biletlerin temin edilebildiği görülür. 

Onbeşinci UEF’nin gerçekleştiği 2009 yılındaki bilet satış noktaları, 
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Projeler Birliği İletişim Merkezi (BİLEM), 
Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi gişeleridir (15. 
UEF Broşürü). Tam bilet, öğrenci bileti, çocuk bileti ve indirimli bilet olarak 
sınıflandırılan biletlerin satış fiyatları, özet olarak şöyledir: Tam bilet 2002 
yılında 7.500.000 TL iken 2009’da 12 TL olarak güncellenmiştir. Öğrenci 
biletinin ücreti yine belirtilen yıllarda, 3.500.000 TL iken altı TL olarak 
değişmiş, çocuk biletleri ise 1.000.000 TL olan ücret yine bir TL olarak 
kalmıştır. İndirimli bilet için koşullar, 65 yaş ve üzerinde olmak, ilköğretim 
okullarında ya da liselerde öğretmen olmak ve sadece bir etkinlik için en az 
10 bilet almaktır (grup indirimi).

Etkinliklerin düzenlendiği tarihlerin, izleyici kitlesinin katılım kararı 
üzerinde oldukça önemli bir etkisi vardır. UEF’nin düzenlenme tarihlerine 
bakıldığında ilk on yıl Ekim ayında, son beş yıl ise Kasım ayında düzenlen-
diği görülmektedir (Tablo 2).  

Festivalin resmi web sitesinde, gelecek festivaller için 2010, 2011, 2012 
ve 2013 yıllarında tarih aralıkları belirtilir ve yine bu yıllarda da Ekim ya 
da Kasım ayları tercih edilir. Oysa Anadolu Üniversitesi Basın ve Halkla 
İlişkiler biriminden alınan bilgiye göre, 19 Ağustos 2010 tarihinde toplanan 
festival komitesinin gündem maddelerinden biri, festival dönem ve tarih-
lerinin değiştirilmesidir. 2010 yılında, 16. Uluslararası Eskişehir Festivali 
için 09-17 Nisan 2011 tarih aralığı uygun görülür. Bu kararın verilmesinde 
temelde iki neden bulunmaktadır: (1) Kasım’da düzenlenen festivalin hazır-
lık çalışmalarının Ramazan ayı ve şeker bayramı ile çakışması, bu nedenle 
işlerin yavaşlaması, (2) festivalin 29 Ekim ve kurban bayramı tatilleri ara-
sında bir dönemde yer alması ve Eskişehir halkının tatilde olması dolayısıy-
la da tam katılımın sağlanamaması. 

Tablo 2: Uluslararası 
Eskişehir Festivali 

Düzenlenme Tarih-
leri.

 
Kaynak: 1.-15. UEF 

Broşürleri.


Yıl	 1995	 1996	 1997	 1998	 1999	 2000	 2001	 2002
Tarih Aralığı 7-15 12-20 11-19 10-18 9-17 7-15 13-21 12-20  
 Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim Ekim

Yıl	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009
Tarih Aralığı 11-19 2-10 12-20 4-12  17-25 08-16 7-15
 Ekim Ekim Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım
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Daha önce de belirtildiği gibi UEF, 15 yılda yediden yetmişe tüm sanat-
severlerin yoğun ilgisini çekmiştir. Zeynep Zeytinoğlu, yıllara göre seyirci 
sayılarını değerlendirirken, etkinliklerin yer aldığı salonların kapasitele-
rinin, büyük kapasiteli salonlarda kaç etkinlik gerçekleştirildiğinin ve bir 
festivalde düzenlenen toplam etkinlik sayısının dikkate alınması gerektiğini 
vurgulamaktadır. Bir diğer ifadeyle izleyici sayıları, katılım oranlarını yan-
sıtmamaktadır. Eskişehir‘de izleyicinin yaklaşık yüzde 50’sini üniversite 
öğrencileri oluştururken, çeşitli yaş ve meslek gruplarından yetişkinler de 
gösterileri büyük ilgi ve coşkuyla izlemişlerdir. Tüm festivallerin toplam 
izleyici sayısı görüldüğü gibi 175.000’in üzerindedir (Tablo 3).

Festivalin ilk yıllarındaki izleyici kitlesini, niteliksel bakımdan değerlendi-
ren Dr. Mehmet Tekin Koçkar, bu konudaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor:

“…  gördüğüm kadarıyla Eskişehir’de hakikaten 1980’li yıllardan baş-
layıp 90’lı yılların ortalarına kadar devam eden süreçte, hızla yükselen 
izleyici potansiyeli var ve izleyiciler de sosyete izleyicisi dediğimiz 
izleyici kitlesi değil.”

Düzenleyenler ve Destekleyenler…
Uluslararası Eskişehir Festivali için oluşturulan düzenleme komitesi, fes-
tivalin ilk yılından son yılına kadar Zeynep Zeytinoğlu’nun başkanlığında 
gerçekleşir. Festivallerin gerçekleşmesinde desteği olan, bir anlamda etkin-
liğin paydaşlarını oluşturan ekip Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı, 
Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Üniversite-
si ve Anadolu Üniversitesi’nden oluşur (1.-15. UEF Broşürleri). Anadolu 
Üniversitesi’nin 1995-2009 yılları arasında söz konusu komitede daima yer 
aldığı, fakat yönetimde meydana gelen değişimler sonucu yalnızca temsil-
cilerin değiştiği göze çarpar. Bu anlamda festival en büyük desteği Kentsel 
Gelişim Vakfı’ndan sonra Anadolu Üniversitesi’nden alır.

Tablo 3. Uluslararası 
Eskişehir Festivali 
sanatçı ve izleyicile-
rin katılımı.

Kaynak: UEF resmi 
web sitesi.


Yıl	 İzleyici	Katılımı

1995 14.000

1996 15.000

1997 16.000

1998 14.500

1999 8.500

2000 8.800

2001 10.785

2002 10.380

Yıl	 İzleyici	Katılımı

2003 7.525

2004 10.963

2005 10.085

2006 13.280

2007 12.416

2008 11.235

2009 12.133

Toplam 175.602
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Uluslararası Eskişehir Festivali’nin mali yapısı incelendiğinde, sponsor 
desteğinin, bilet ve hediyelik eşya satışlarının festivalin gelir kalemlerini 
oluşturduğu, sanatçı kaşelerinin, tanıtım, ulaşım, nakliye, konaklama, iaşe 
(yeme içme giderleri) ve teknik sistemlerin ise festivalin gider kalemlerini 
oluşturduğu görülür. Sponsorlar bu anlamda değerlendirildiğinde, Dör-
düncü UEF’nin gerçekleştirildiği 1998 yılından sonra sayıları giderek artar, 
festival sponsorları ve kurumsal sponsorlar olarak iki kısma ayrılır. Hatta 
Yedinci UEF sonrasında daha önce bahsi geçen yeni yapılanmayla beraber 
festival sponsorları, Eskişehir Kentsel Gelişim Vakfı’nın sponsor üyeleri alt 
başlığı ile detaylandırılır. Eskişehir Sanayi Odası dışında kalan hiçbir kurum 
ve kuruluşun festivali destekleme konusunda istikrarlı olmadığı açıkça 
görülür. 2009 yılındaki son festivalin, yalnızca sekiz sponsorla ayakta kal-
maya çalışması, aslında festivalin bitiş sinyallerini verir. 

Uluslararası Eskişehir Festivaline Veda…
Uzun yıllar şehre yeni bir soluk getiren Uluslararası Eskişehir Festivali’nin 
hikâyesi, onca insanın her yıl yolunu gözlediği böylesi bir festival sessiz 
sedasız biter. Elbette bu sonu hazırlayan içsel ve dışsal etmenler söz konu-
sudur. Festivalin sona ermesindeki en büyük sorunun mali kaynaklar oldu-
ğu açıkça görülür. Prof. Dr. Engin Ataç, sanatçılarını Avrupa turnesindeyken 


Görsel 6. 15. UEF 

öncesi tanıtım 
amaçlı basın 

toplantısı - (Sol-
dan sağa) Fuat 

Gürcüoğlu, Zeynep 
Zeytinoğlu ve Ayhan 

Kavas. 

(Kaynak: Gazeteci 
Can Hacıoğlu’nun 

kişisel arşivi, 14 
Ekim 2009).
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seçmeye çalışan bu festivalin, bütçelemede değil süreklilik arz eden spon-
sorlukta sorun yaşadığına dikkat çekiyor:

“Uluslararası Eskişehir Festivali, minimum maliyetlerle gerçekleşti-
rilmiştir ve bu nedenle de maliyetlerin etkin yöneltildiğini söylemek 
mümkündür. Bütçeleme konusunda da yine çok hassas planlamalar 
neticesinde çok doğru harcamalar yapılmıştır…Fakat esas zorluk 
finansman sağlama konusunda yaşanmıştır. Salon temininde, yeme, 
içme, barınma gibi ihtiyaçlarda ortaya çıkan maliyetlerin desteklen-
mesi konusunda festival, sponsorlardan yeterli ilgiyi görememiştir… 
Destekler sağlansa da süreklilik sağlamada zorluk yaşanmıştır.”

Maddi yetersizlikler kadar etkili bir diğer sebep olarak festivalin sahiple-
nilememiş olduğu konusunu vurgulayan Doç. Dr. Burak Tüzün, düşünceleri-
ni şu sözlerle dile getiriyor: 

“Eskişehir’de yaşayan, çalışan biri olarak bu organizasyona bizim festi-
valimiz diyemedim.”

 Etkinliğin sahiplenilememesinin ardında yatan sebeplerden birini, Prof. 
Dr. Engin Ataç şöyle açıklıyor: 

“Kültür Bakanlığı ve Vilayetin desteklerinin gün geçtikçe azalması, 
maddi zorluklar kadar önemli bir diğer sebeptir.” 

Ataç’ın açtığı pencereden bakıldığında Ertuğrul Günay’ın, festivalin baş-
ladığı 1995’ten sona erdiği 2009 yılına dek etkinliğe katılan tek Kültür ve 
Turizm Bakanı olduğu görülür (15. Uluslararası Eskişehir Festivali, Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın verdiği konserle başladı, 2009). Bir 
başka neden olarak düşünülen tanıtım çabalarının yetersizliği konusunda 
ise Prof. Dr. Engin Ataç düşüncelerini şu şekilde açıklıyor: 

“Festivalin reklam ve tanıtımının yapılmasına, medyada etkin şekilde 
yer almasını sağlanmaya yönelik gereken çaba gösterilmiştir. Etkinlik 
öncesinde şehre bayrakların asılması, broşürlerin basılması, basın 
toplantılarının gerçekleştirilmesi vb. reklam ve tanıtım çabalarından 
bazılarıdır. İstanbul’dan basın mensuplarının ve sanatçıların yer aldığı 
özel tren ve otobüs kaldırılarak açılış konserlerine getirilerek festiva-
lin tanıtımına önemli bir katkı sağlanmıştır.”

Etkinliğin sona ermesini demogafik yapıdaki değişime bağlayan Dr. Meh-
met Tekin Koçkar ise bu konudaki fikirlerini şöyle dile getiriyor: 

“90’lı yılların sonlarında, Eskişehir büyük göçler aldı ve demografisi 
hızla değişti. Hele 2002-2003 yıllarında müthiş bir demografik deği-
şim yaşandı. Doğu’dan, Güneydoğu’dan, köylerden çok büyük göç aldı. 
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Nüfus hızla artınca Eskişehir Festivali gibi üst düzey eğitimli insana 
hitap eden bu festival, işte bu duruma düştü.”

Tüm bu dışsal etmenlerin yanı sıra bazı içsel etmenlerin olduğuna dikkat 
çeken Doç. Dr. Burak Tüzün, festivalde bazı tutarsız uygulamaların olduğunu 
düşünüyor ve onda bu izlenimi oluşturan bir anısını anlatıyor:

“…orkestramızın solistlerinden Keman Sanatçısı Aleksandr Markov’un 
konser sonrası İstanbul transferine festival komitesinin karışmaması 
ve problemi ilettiğimiz üniversite yönetiminin de bu konunun festival 
komitesini sorumluluğunda olduğu gerekçesi ile bize yardımcı olma-
masının yarattığı sıkıntıyı hatırlıyorum. Markov kendi başına trenle 
İstanbul’a gidebileceğini söyleyecek kadar halden anlayan, alçak 
gönüllü, dünya çapında bir sanatçıydı.”

16. UEF’yi düzenlemenin önündeki engeller değerlendirildiğinde Prof. Dr. 
Engin Ataç yaşanan bir çelişkiye dikkat çekiyor: 

“Festival halk tarafından çok benimsenmiştir ve yapıldığı dönemde 
çok büyük ilgi görmüştür. Bunun en somut göstergesi, bilet sayısı ve 
izleyici sayısıdır. Fakat bitişinden sonra devam ettirilmesine yönelik 
hiçbir kamuoyu tepkisinin olmaması, bu durumla çelişki oluşturmak-
tadır.”

Mevcut durumu düşünüldüğünde, Eskişehir’in bu festivali devam ettir-
mede eskisinden daha iyi durumda olduğunu dile getiren Dr. Mehmet Tekin 
Koçkar, artık Eskişehir’in çok sayıda fabrikaya sahip oluşuna, öğrencilerle 
birlikte eğitimli nüfusun artışına, turistik olarak artan cazibesine dikkat 
çekiyor ve herkesin içinden geçirdiği bir temennide bulunuyor: Uluslararası 
Eskişehir Festivali keşke yeniden hayat bulsa… 

Görsel 7. Anadolu 
Üniversitesi Senfoni 
Orkestrası ve Genel 

Sanat Yönetmeni 
Doç. Dr. Burak 

Tüzün. 

(Kaynak: Kirpikli 
2009).
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Giriş
Filmleri oluşturan temel özellikler, çok iyi kurgulanmış sahneler, en iyi şekil-
de icra edilen oyunculuklar, çarpıcı senaryolar olsa da, bu filmleri bir araya 
getiren ve bir sinema şöleni yaşatan, festivallerdir (Bayram 2008: 12). Bu 
duruma ek olarak festivaller, farklı düşünce ve kültüre sahip insanları bir 
araya getirerek, bu insanların ortak duyguları paylaşmasını, kültürel çevre 
ve toplum arasındaki ilişkilerin güçlenmesini sağlar. 

Bu yazıda, Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin gerçekleştirme fikrinin 
nasıl doğduğunu, bu süre içerisinde ne gibi zorluklar yaşandığını, bir üniver-
site festivalinin nasıl uluslararası bir boyut kazandığını, üniversite öğrenci-
lerine, yerel halka, sinemaseverlere, şehre ne gibi yenilikler kattığını, izleyi-
cilerin ve sanatçıların bu festivalden beklendiğini ortaya koyması amaçlan-
maktadır. Bu bağlamda, festivalin başlangıcından bugüne kadar organizatör 
konumunda olan, Uluslararası Eskişehir Film Festivali Başkan Yardımcısı 
Yaprak İşçibaşı ve Aysun Akıncı Yüksel, 17. Uluslararası Eskişehir Film 
festivali’nin Onur Ödülü sahibi Meral Orhonsay, Emek Ödülü sahibi Erdo-
ğan Çakıcı, Öteki Sinema sitesinin kurucusu, Murat Tolga Şen (Sine Dergi, 
Beyaz Perde ve medya sitelerinde eleştirmenlik yapan ve Okan Bayulgen’in 
metin yazarlarından birisi), sinema yazarı Banu Bozdemir, SİYAD üyesi aynı 
zamanda Popüler Sinema, Cinedergi ve Film Arası dergilerinde sinema yaza-
rı ve Kanal D’de yayınlanan Cinemania programının yapımcısı Fırat Sayıcı ve 
Einstein ve Einstein filmin yönetmeni Cao Baoping ile görüşmeler yapıldı. 
Ayrıca, festivale katılan izleyicilerle görüşüldü. 

Sinema Günlerinden Uluslararası Bir Arenaya…
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ‘’Sinema Günleri’’ ismiy-
le başlattığı Eskişehir Uluslararası Film Festivali, gönüllü olarak bir araya 
gelmiş üniversite öğrencilerinden ve öğretim üyelerinden oluşan kocaman 
bir ekiple 1999 yılından beri organize edilmektedir. Sinema Günleri, ilk 
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Görsel 1. İkinci 

Sinema Günleri’nin 
afişi.

yıllarında Prof. Dr. Gülseren Güçhan, Yard. Doç. 
Dr. Aysun Akıncı Yüksel, Yrd. Doç. Dr. Serhat 
Serter, Yar. Doç. Dr. Yaprak İşçibaşı tarafından 
gerçekleştirilmekteydi. Daha sonraki yıllarda 
İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinin 
ve araştırma görevlilerinin ‘’Sinema Günleri’’ 
ekibine katılmalarıyla birlikte bu küçük ekip 
büyümeye başladı1. Festival Başkan Yardımcısı 
Aysun Akıncı Yüksel festival fikrinin doğuşunu 
şu sözlerle ifade ediyor:

‘’Bu konuda Prof. Dr. Gülseren Yücel’i sevgiyle 
anmak isterim. Daha dün gibi hatırlıyorum; 
bir bölüm toplantısında bunu bir öneri olarak 
sunmuştu. Bazı çekinceler doğmuştu. Ama o 
bunların hepsinin üstesinden geldi. Bugün bu 
festivalin devam edebiliyor olmasında onun 
kararlılığı ve ona destek veren öğretim üyele-
ri ve kurumumuz etkilidir.’’ 

 Her yıl Mayıs ayında izleyicisiyle buluşan 
festival, kısa ve uzun metrajlı 100’ün üzerinde 
film gösterimi ile izleyicilerine sinema şöleni 
yaşatmaktadır. Festival kapsamında gösteri-
len filmler üniversite içindeki Salon Anadolu 
ve şehirdeki birkaç özel salonda izleyicisiyle 

buluşmaktadır. Murat Tolga Şen, festival süresince gösterilen filmlerin özel, 
seçkin filmler olduğunu belirterek, katılımcıların başka yerlerde izleme 
olanağı bulamadığı filmlerin, festival süresince birden fazla gösteriminin 
olmasının, herkesin takip edebilmesi açısından önemli olduğunu belirtiyor. 
Bu konuda Banu Bozdemir ise şunları söylüyor:

‘’… gerçi buraya geldiğimde çoğu filmi izlemiş oluyorum çünkü hani 
bütün festivalleri takip etmiş olduğumuz için genelde hani o senenin 
dünya seçkisinde yer alan filmler Ankara ve İstanbul’daki festivalleri 
dolaşıyor. Benim izlemiş olmam çok önemli olmamakta diğer festi-
vallerde gösterilen filmlerin burada da gösteriliyor oluşu buradaki 
seyircinin de bu filmleri izlemesi açısından önemli. Bu seneki seçkide 
İstanbul’daki festivalle benzeşiyor ama buradaki festivali düzenle-
yenlerin başka festivalleri takip etmeleri ve oradaki filmleri buraya 
getirmeye çalışmaları da çok güzel…’’

Bu festival, başlangıcından 2007 yılına kadar ‘’Sinema Günleri’’ ismiyle 
üniversite içinde düzenlenen bir festival olarak gözükmekteydi. Ancak, 
2007 yılında ‘’Uluslararası Eskişehir Film Festivali’’ adını almasıyla üniver-1 eskfilmfest.com 
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Görsel 2. Sinema 
Günleri'nin film 
gösterimlerinin 
yapıldığı Anadolu 
Sinema Salonu.

site içinden çıkıp şehirle bütünleşmiş olup ulusal ve uluslararası anlamda 
şehrin tanıtımına katkıda bulunmaktadır. Aysun Akıncı Yüksel Sinema Gün-
leri Festivali’nin uluslararası bir festivale dönüşmesini şu sözleriyle ifade 
ediyor:

‘’Organizasyon belli bir olgunluğa eriştikten sonra onu “Sinema Gün-
leri” olarak anmak haksızlık olacaktı. Yapılan iş tam anlamıyla bir 
festivaldi ve öyle anılmalıydı. Böylece Uluslararası Eskişehir Sinema 
Günleri, Uluslararası Eskişehir Film Festivali adını aldı 2007’de.’’ 

Öte yandan Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin Türkiye’de düzen-
lenen film festivallerinden ayıran bir özelliği festivalin ‘’üniversiteli kimli-
ğine’’ sahip olmasıdır (Güçhan 2011: 16). Bu durumu Murat Tolga Şen şu 
şekilde anlatıyor:
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‘’… üniversite kökenli film festivallerini ayrı bir yere koyuyorum ben. 
Daha çok beğeniyorum, daha çok takip etmek istiyorum. Çünkü bu 
belediye destekli film festivalleri birbirine çok fazla benzedi ve artık 
filmleri seyirciye ulaştırmaktan daha farklı amaçlar edindiler gibi…’’ 

Festivalin hem üniversite hem de uluslararası özellik taşıdığını vurgula-
yan Bozdemir, festivalin takip edilmemesinin hayatı es geçmek gibi oldu-
ğunu belirterek ne denli önemli bir festival olduğunun altını çiziyor. Benzer 
şekilde Yüksel festivalin önemini şu sözlerle ifade ediyor:

‘’ … Öncelikle tamamen gönüllülükle çalışan bir akademisyen grubu-
nun işi olması bu festivali orijinal ve önemli kılıyor. Bunun yanında 
filmleri yarıştırmıyoruz. Bu da sansasyondan uzak, hakikaten şenlik 
havasında bir etkinlik olmasını sağlıyor. Elbette, tüm bunların yanı 
sıra Eskişehir gibi kültürel zemini zengin bir şehre çok yakışan bir 

festival.’’

 Festivalin gerçekleşmesinde İletişim Bölü-
mü öğrencileri aktif rol üstleniyor. Bu kapsam-
da öğrenciler, festival afişinin, tanıtım filminin 
ve web sayfasının hazırlanmasında yer alıyor. 
Ayrıca öğrenciler, sponsorluk görüşmelerinin 
yapılmasından festival kitapçıklarının basımına 
kadar tüm mutfak işlerini yerine getiriyorlar. Bu 
bağlamda öğrencilik yıllarında Yıldız Kısa Film 
Festivali’ni başlatan Fırat Sayıcı, üniversitede 
yer alan öğrencilerin festivallerde yer alarak 
kendilerini geliştirebileceklerini ifade ediyor. 
Dolayısıyla, mutfaktan yetişen bu öğrenciler 
festival süresince deneyimler elde ediyorlar. 
Bu konuda üniversite hocalarının ve üniversite 
öğrencilerinin canla başla çalıştığını vurgula-
yan Çakıcı, etkinliğin sürdürülebilirliğinin sağ-
lanmasını bu ekibin sinerjisine bağlıyor. Çakı-
cı ayrıca festivalin, kendileri gibi eski sinema 
sanatçılarının unutulmaması ve genç sinemase-
verlerle, festivale katılan yönetmen, oyuncu ve 
sinema emekçileriyle bir araya gelme olanağı 
sağladığını ifade ediyor. 

Festivale ‘’Einstein and Einstein’’ filmiyle Çin 
Halk Cumhuriyeti’nden katılan yönetmen Cao 
Baoping festival hakkındaki görüşlerini ve fes-
tivale katılım nedenlerini şu şekilde açıklıyor:

Görsel 3. 2003 yılı 
Sinema Günleri’nin 

afişi.
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Görsel 4. 17. Ulus-
lararası Eskişehir 
Film Festivali için 
bilet satışından bir 
görünüm.

‘’Böyle uluslararası büyük bir organizasyonun çok büyük bir emek 
gerektirdiğini ve üniversitenin hatta İletişim Fakültesi tarafından 
yapılmasını şaşkınlık verici buluyorum. Festivale katılırken Çin kültü-
rünü başka kültürlere tanıtmak ve diğer kültürleri de tanımak amacı 
taşıdığımdan böyle bir fırsatı kaçırmak istemedim. Katıldığım film 
Çin’de gençler arasında popüler oldu. Bu nedenle filmimi Türk genç-
lerinin de izlemesini istemem diğer bir katılım nedenimdi.’’

Festival başlamadan önce yapılan basın toplantısında İletişim Bilimleri 
Fakültesi öğretim üyesi ve festival yönetmeni Yrd. Doç. Serhat Serter festi-
valin bir marka haline geldiğini şu sözlerle dile getiriyor:

“Bu etkinliği dünyada yapabilen başka bir üniversite veya sinema oku-
lu, İletişim Fakültesi yok. Türkiye’deki çoğu uzun metrajlı film festiva-
li, bizimkinden daha uzun yıllardır yapılıyor. Tarihlere bakarsanız, bir 
veya daha fazla yıl ara vermek zorunda kaldılar. 17 yıldır yaşadığımız 
sıkıntılara rağmen düzenledik. Bu sene de aynı şekilde yapacağız ve 
bundan da gurur duyuyoruz. Festivalde gösterilecek filmler çoğun-
lukla Türkiye’de vizyona girmemiş filmler. Sinemaseverler, festivalde 
hiçbir şekilde sinemada göremeyecekleri filmleri bulacak.”

Perde Önü Sohbetleri…
Bu festivali farklı kılan bir diğer özellik ise filmler yarıştırılmıyor, filmle-
ri yarıştırmak yerine festivale katılan öğrencilere, yerel halka ve sinema 
severlere değer katmak adına çeşitli faaliyetler düzenleniyor. Bu bağlamda, 
davet edilen oyuncu, yönetmen ve sahne arkası çalışanları tarafından izle-
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yicilere seminerler, paneller, söyleşiler ve 
eğitimler veriliyor. Bu kapsamda yapılan 
söyleşilerin önemini Bozdemir şu şekilde 
dile getiriyor:

‘’Bu söyleşiler seyirci açısından çok 
önemli gerçekten de hani filmi izliyor-
sunuz ama filme dair kafanızda bir sürü 
soru kalabiliyor ya da filmle ilgili bir şey 
öğrenmek istiyorsunuz işte yönetmen, 
ekip, oyuncular aslında bunu karşılı-
yorlar ve bu anlamda bence filmden de 
daha öne çıkabiliyor bazen söyleşiler…’’

Festival Başkanı Güçhan ve Festival Baş-
kan Yardımcısı Uğurlu 2007 yılında fes-
tivalin amacını “sinemanın uluslararası 
ve ulusal alanda öne çıkmış yönetmen, 
oyuncu ve akademisyenlerini seyirci ile 
buluşturmak, seyredilen filmler üzerine 
tartışmak, seminer, atölye çalışmaları, 
paneller düzenleyerek Türk Sineması’nın 
yeni yaratıcıları olacak gençlere kendileri-
ni geliştirebilecekleri ortamlar yaratmak” 
şeklinde belirtmektedir. Bu bağlamda fes-
tivali katılımcı olarak takip eden Emre 
Karacan söyleşilerle ilgili düşüncelerini şu 
sözlerle ifade ediyor:

‘’…Filmden sonra söyleşiler oluyor. Ben de filmleri seçerken söyleşi-
leri olan filmleri tercih ediyorum. Çünkü soru-cevap şeklinde filmden 
sonra arkaplan anlamında da birçok şey katıyorsunuz kendinize. Filmi 
izleyip geçmek değil sadece filmi çekenlerle görüşmek soru sormak 
onlardan birebir cevap almak hoş oluyor…’’

Festivalin başladığı ilk yıldan beri, festival yöneticileri tarafından sinema-
ya emeği geçen oyunculara, yönetmenlere Onur Ödülü ve Emek Ödülleri 
veriliyor. Filmleri yarıştırmadan sanatçılara verilen bu ödüller festivalin 
akademik kimliğiyle bağdaşıyor. Dokuzuncu Uluslararası Film Festivali’yle 
birlikte sinemaseverlere En İyi Sinema Kitabı, En İyi Sinema Makalesi 
ve Televizyonda En İyi Sinema Programı ödülleri verilmeye başlandı. Bu 
ödülleri Uluslararası Eskişehir Film Festivali ekibi ‘’Türkiye’de sinema 
kültürünün gelişmesine, sinemanın düşünsel boyutunun zenginleşmesine 
katkıda bulunmak amacıyla verilmektedir.’’ şeklinde açıklıyor2. 17. Ulusla-
rarası Eskişehir Film Festivalinde Onur Ödülü alan sinema oyuncusu Meral 


Görsel 5. 11. 
Uluslararası 

Eskişehir Film 
Festivali'nin afişi.

2 eskfilmfest.com
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Görsel 6. 16. 
Uluslararası 
Eskişehir Film 
Festivali ile ilgili bir 
gazete haberi.


Orhonsay, onur ödüllerini üniversite öğrencilerinden ve üniversite hocaları-
nın elinden almanın gurur verici bir nitelik taşıdığını ifade ediyor.

Uluslararası Eskişehir Film Festivali sahip olduğu bu özellikleriyle ger-
çekleştiği süre içinde, şehirde farklı bir atmosfer yaratıyor. Uluslararası 
Eskişehir Film Festivali’ni ilk yıllarından itibaren takip eden sinema eleş-
tirmeni ve yazar Banu Bozdemir, festivalin şehirde farklı bir doku yarattı-
ğını ve Eskişehir’e keyifle geldiğini belirterek bu duruma yol açan etkilerin 
şehir, festival ve filmler olduğunu ifade ediyor. Gerek festival kapsamında 
gösterilen filmlerin yarıştırılmaması gerekse festival süresince oyuncula-
ra, yönetmenlere, sinemaseverlere verilen ödüllerle şehirle bütünleşmiş 
bir festivaldir. Sinema gösterimlerinin üniversite içinde ve şehirdeki diğer 
salonlarda da yapılması yerel halkın ve üniversite öğrencilerinin bir araya 
gelerek etkileşimde bulunmalarını sağlıyor.
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Festivalin Eskişehir’e Katkısı
Festivaller yalnızca kendi şehirleriyle 
sınırlı kalmıyor, zaman içinde turistik 
bir değer olarak çekim unsuru haline 
geliyor. Böylece festivaller, gerçekleştiği 
bölgeye bir talep yaratmasıyla ve merak 
uyandırmasıyla o bölgenin bilinirliği-
ne ve imajına katkı sağlıyor. Nitekim, 
Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin 
de zaman içinde şehir dışından gelen 
izleyicilerle, üniversite öğrencilerinin ve 
yerel halkın sosyal bir alış verişte bulun-
masına olanak tanıyan turistik bir unsur 
haline geldiği söylenebilir. Öyle ki, festi-
val için şehir dışından gelen izleyiciler, 
yönetmenler, oyuncular Eskişehir’i daha 
yakından tanımak için şehrin turistik 
bölgelerini ziyaret ediyorlar. Ayrıca, 
festival süresince yerel halk, öğrenciler 
ve festival için başka şehirlerden gelen 
katılımcılar arasında sosyal ve kültürel 
bir etkileşim yaşanıyor. Tüm bunların 
yanında festival Eskişehir ilinin ulusal 
tanıtımına da katkı yapıyor. Bu durumu 
Banu Bozdemir, “Eskişehir denilince ilk 
akla gelen şeylerden biri de bu festival 

oluyor” sözleriyle belirtiyor. Bu bağlamda, sinema sanatçısı Erdoğan Çakıcı 
ise Eskişehir’in Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasıyla bir popülerlik yaka-
ladığını belirterek, Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin de uzun yıllardır 
ara vermeden devam etmesinin, üniversite ve şehrin tanıtımına katkısısı 
sağladığını ifade ediyor. Çakıcı ayrıca, festival kapsamında Eskişehir’e gelen 
yönetmenlerin, oyuncuların veya set çalışanlarının film sonlarında yaptık-
ları söyleşilerle birlikte yerel halkla aralarında bir etkileşim yarattığını ve 
bu durumun halkın sanatçılarla tanışması için bir fırsat olduğunun önemle 
altını çiziyor. Bu görüşe ek olarak, festivalin şehre katkısı üzerine görüş 
bildiren Fırat Sayıcı ise filmlerin şehir merkezindeki sinema salonlarında 
da gösterim yapmasının, festivalin üniversite içine sıkışmasını engellediğini 
ve yerel halk ile üniversite arasında bütünleşme fırsatı verdiğini söylüyor. 
Festivali öğrenciler açısından değerlendiren katılımcı Mehmet Çevikel, fes-
tivalin öğrencileri buluşturan ortak bir nokta yarattığını belirterek, festivali 
kültür ve sanatın bir araya geldiği zirve noktalardan biri olarak tanımlıyor. 


Görsel 7. 167 
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Festivalin organizasyonun 
da yer alan Yüksel ise fes-
tivalin katkısını şu sözlerle 
ifade ediyor:

‘’Şu açık ki artık Ulus-
lararası Eskişehir Film 
Festivali merakla bek-
lenen bir organizas-
yon. Her zaman güzel 
bir seçki ve renkli bir 
etkinlik programıyla 
çıkıyoruz karşılarına. 
Kültürel anlamda doyu-
rucu bir organizasyon 
olduğuna inanıyorum. 
Ayrıca, sinema eğiti-
mi alan öğrencilerimiz 
için seçkin örneklerle 
ve alanın profesyonel-
leriyle buluşmak geliş-
tirici.’’

Festivalin Tanıtımı ve Sponsorları
Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin tanıtımı için üniversite içinde ve 
şehirde afişler asılıyor. Bununla birlikte, şehrin birçok noktasındaki bill-
boardlarda festivalin tanıtımı yapılıyor. Öte yandan etkinliğe olan ilginin 
ve farkındalığın artırılması için yerel ve ulusal yazılı medya araçları kulla-
nılıyor. Diğer yandan, etkinliğe oyuncuların ve yönetmenlerin katılmasıyla 
birlikte festivale ulusal medyanın ilgisi artıyor. Böylece festivalin, tanıtımı 
görsel ve yazılı medya araçlarıyla gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin giderleri, festivalin tanıtımı, rek-
lamı, festival için gelen sanatçıların konaklama ve ulaşım maliyetlerinden 
oluşuyor. Bu çerçevede festivalin giderleri, festival süresince gösterilen 
filmlerin bilet satışlarıyla ve sponsorların destekleriyle karşılanıyor. Festi-
val Başkan Yardımcısı Aysun Akıncı Yüksel sponsorların belirlenmesindeki 
unsurları şu şekilde ifade ediyor.

‘’Kurumsal kimliği ile festivali bütünleştirebileceğimiz, festivale ger-
çekten katkı getirecek kurum ve kuruluşlar olması önceliğimiz.’’ 

 Bu bağlamda 17. Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin sponsorları, 
kamu ve özel sektör kuruluşlarından oluşuyor. Festival süresince göste-
rilen filmler Espark AVM, Cinemaximum ve Anadolu Üniversitesi Sinema 

Görsel 8. 
Uluslararası 
Eskişehir Film 
Festivali gösterim 
fiyatlarını gösteren 
gişedeki duyuru.
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Anadolu’da gösterilmektedir. Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi’nin 
sponsorlarıyla şehir içinde billboardlarda fes-
tivalin tanıtımı yapılıyor. Diğer sponsorlar ise 
festivalin gerçekleşmesiyle ilgili diğer masraf-
ları karşılıyorlar.

Festivalin maddi ve sponsorluk boyutuy-
la ilgili görüşlerini açıklayan Bozdemir, sür-
dürülebilir bir festival yapmanın zor oldu-
ğunu belirterek yalnızca Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan alınan ödenekle festivalin 
yürütülmesinin güç olduğunu bunun yanında 
bütçe ve sponsor bulmanın öneminin altını 
çiziyor. Bozdemir ayrıca, Uluslararası Eski-
şehir Film Festivali’nin tüm bu unsurları bir 
araya getirebildiğini ifade ediyor. Sinema yaza-
rı ve TV program yapımcısı Fırat Sayıcı, halk 
tarafından yoğun bir katılımın sağlanmasıyla 
sonraki yıllarda daha büyük sponsorların fes-
tivale ilgi gösterebileceğini belirtiyor. Sinema 
oyuncusu Meral Orhonsay ise sponsorlarla 
ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getiriyor:

‘’Bildiğim kadarıyla Bakanlık (Kültür ve 
Turizm Bakanlığı) ve bazı ticari kuruluşlar destek veriyor. Bu güzel 
bir şey. Çünkü sanata yapılan yatırım boşa giden bir yatırım değil hiç-
bir zaman için hele sinemaya tiyatroya yapılan yatırım alkışa değer.’’

Festivalin Geleceği

Festivalin diğer film festivalleri arasında daha popüler bir konuma gelmesi 
ve festivalin devamlılığın sağlanması için görüş bildiren sinema yazarları, 
oyuncular ve katılımcılar farklı noktalara dikkat çekiyorlar. Bu kapsamda 
yapılan görüşmelerde, festivalde gösterilen film sonralarında yapılan söyle-
şilerin sayısının artırılması, günümüzde popüler olan genç oyunların davet 
edilmesi, kült filmlere daha fazla yer verilmesi gibi farklı öneriler ortaya 
çıkıyor. Festival hakkında genel bir değerlendirme yapan sinema eleştirme-
ni Murat Tolga Şen düşüncelerini şu şekilde ifade ediyor: 

‘’… festival bu haliyle kalsın, gelişmese de olur. Gelişince ve çok fazla 
kurumsallaşınca da bir şeyin böyle tadı kaçıyor. Hani çilekleri büyüt-
tük ama eski çileklerin ne kokusu ne tadı kaldı ya, o yüzden öyle büyü-
mesin, hormonlu olmasın. Bu haliyle böyle mütevazı ama iyi filmler 
gösteren ve iyi sanatçılar getirerek öğrencilerle ve halkla buluşturan 
bir festival olarak kalması yeterlidir.’’


Görsel 9. 13. Ulus-
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Bu görüşe benzer olarak sinema yazarı Bozdemir görüşünü şu şekilde 
açıklıyor:

‘’... yapılan çok üst düzey festivaller de var, fakat bu festivallerdeki 
şaşa-a kimi zaman festivalin içeriğini karşılamıyor ancak, bu festival 
mütevazı olmaya çalışan ve bunun da karşılığını fazlasıyla veren bir 
festival’’. 

Geleceğe yönelik öneri olarak ise Bozdemir, yabancı konukların artırıla-
bileceğini ve böylece bu konukların yurt dışındaki sinema deneyimlerini 
aktarmalarının farklılık yaratabileceğini ifade ediyor. Eski bir sinema oyun-
cusu ve film yapımcı Erdoğan Çakıcı, festivalin ulusal basında daha fazla 
yer alması için gençler tarafından bilinen genç sinema oyuncularının davet 
edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu görüşe benzer olarak sinema yazarı 
ve program yapımcı Fırat Sayıcı, 

‘‘... genele hitap eden yönetmen ve sanatçıların, halkın da ilgisini çeke-
bilecek insanların katılımcılarla buluşturulması gerekiyor… Festival-
lerde en önem verdiğim şeylerden biri de hem öğrencileri geliştirmek 
adına hem de halkın ilgisini çekebilmek adına söyleşilerin, panellerin, 
workshopların ve atölyelerin çok daha fazla sayıda yapılması gereki-
yor…’’

Görsel 10. 
Uluslararası 
Eskişehir Film 
Festivali’nde bir 
gösteri anı.
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Bu yazıda, Uluslararası Eskişehir Film Festivali’nin başlangıcından bugüne 
kadar olan gelişimi, bu festivali organize edenler, festivale katılan sanatçılar 
ve festivali takip eden katılımcılar kapsamında ele alındı. Festivalin bugüne 
kadar gösterdiği gelişimin içinde İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üye-
lerinin ve öğrencilerinin yoğun emek sarf ettikleri göze çarpıyor. Festival 
2007 yılında kabuğunu kırarak uluslararası arenada yer edinmeye başlıyor. 
Amatör bir ruhla profesyonel bir organizasyon kimliğine sahip olan festival, 
her yıl daha fazla ilgi çekerek festivaller arasındaki saygınlığını sağlamlaş-
tırıyor. 
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Giriş
Pişmiş toprağın endüstriyel ürünleri olarak adlandırılan, aynı zamanda 
insanlık tarihinde üretimi yapılan ilk yapı malzemesi olarak kabul edilen 
tuğla ve kiremit, Eskişehir açısından hem maddi hem manevi bir değere 
sahiptir. Bununla birlikte Eskişehir, Cumhuriyet döneminde yabancı girişim-
cilerin yatırımlarıyla üretimi ve çeşidi artan, sonralarında yerli üretime geçi-
len tuğla-kiremit sektörünün bu dönemdeki en önemli merkezlerinden biri 
olarak kabul edilir. Tuğla-kiremit imalatının Eskişehir’deki geçmişi yaklaşık 
bir asır öncesine dayanıyor. O dönemlerde tugla-kiremit Eskişehir ekonomi-
sine ciddi katkılar sağlamış zaman içinde teknolojik gelişmeler bu alandaki 
üretimi arttırmış ve çeşitlendirmiştir. Eskişehir’de 1920’li yıllarda kurul-
muş, zaman içerisinde el ve isim değiştirmiş günümüzde üretime devam 
eden tuğla-kiremit fabrikaları bulunmaktadır. Bu tarihi işletmelerden biri 
de yazımızın ana konusunu oluşturan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’nun ilk dört döneminde sponsorluk desteğinde de bulunmuş-
tur. Bu endüstrinin dönem içerisinde Eskişehir’e olan ekonomik ve sosyal 
katkısı kayda değerdir. Dolayısıyla, pişmiş toprağın Eskişehir kent kültürü 
açısından ciddi bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Eskişehir’de ilk olarak 2001 yılında gerçekleştirilen, gelenekselleşen ve 
2017 yılı Eylül ayında on birincisi gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Eskişe-
hir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun tarihi, organizasyonun amacına ulaşıp 
ulaşmadığı, hayata geçiriliş süreci, karşılaşılan zorluklar, kent ve halk üze-
rindeki etkileri ve aynı zamanda pişmiş toprak endüstrisine olan katkıları 
hakkında bilgi vermek yazının amaçlarını oluşturmaktadır.

Pişmiş Toprak Kültürü ve Eskişehir’e Bir 
Vefa Borcu; Uluslararası Eskişehir Pişmiş 

Toprak Sempozyumu
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Görsel 1. 

Sempozyum alanı.

Bu yazıda veriler sözlü tarih görüşme tekniğinden yararlanılarak derlendi. 
Sempozyum hakkında objektif bir bakış açısı yakalanması ve farklı gözlem-
lere dayalı bilgilerin elde edilebilmesi için, sempozyum komitesi, ulusal ve 
uluslararası katılım sağlayan sanatçılar ve yerel halktan oluşan yedi farklı 
kaynak kişi ile görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde kullanılan soru formları, 
sempozyumun tarihini, organizasyonun amacına ulaşıp ulaşmadığını, haya-
ta geçiriliş süreci ve bu süreçte yaşanan zorlukları, Eskişehir ili ve halkı 
üzerindeki etkilerini, katılım sağlayan ulusal ve uluslararası sanatçıların 
gözlem ve görüşlerini almaya yönelik hazırlandı. Aynı zamanda görüşme-
lerde demografik sorular aracılığıyla görüşülen kişiler hakkında detaylı 
bilgiler elde edildi. Bu kapsamda halen Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi’nde görev yapan ve Birinci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’nun sanatçı katılımcılarından olan Prof Dr. Bilgehan Uzuner, 
Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Melih Savaş ile görüşüldü. Prof Dr. 
Bilgehan Uzuner ve Melih Savaş ile görüşmelerin yapılmasındaki en önem-
li etkenler, iki ismin de Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun başlangıcından 
bugününe kadar sürecin bizzat içinde olmaları, organizasyona sağladıkları 
katkılar ve bu alandaki uzmanlıklarıdır. Yedinci Sempozyum sanatçıların-
dan Sanem Tufan, Sekizinci Sempozyum sanatçılarından Sofia Beça ile yapı-
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Görsel 2. 
Sempozyum 
alanından bir 
görüntü.


lan görüşmelerde ise objektif bir bakış açısıyla organizasyonun, katılım sağ-
layan sanatçılar tarafından nasıl değerlendirildiğinin anlaşılması amaçlandı. 
Yine Sekizinci Sempozyum etkinlikleri kapsamında konser veren Ayrık Otu 
grubundan Deniz Perhan, yerel halktan sempozyuma katılım sağlayan Meh-
met Çetin ve Aslı Tekgöz ile görüşmeler yapıldı. 

Görüşmeler karşılıklı soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi ve ses kayıt 
cihazı ile kayıt altına alınarak deşifreleri yapıldı. Demografik sorular, sanatçı 
soruları, organizatör soruları ve katılımcı soruları olmak üzere dört farklı 
kategori başlığı altında toplam 25 soru soruldu. Bunun yanında konuyla 
ilgili sözlü tarih görüşmeleri ve soru formlarına ek olarak sempozyum 
komitesinden elde edilen arşiv belgeleri, sempozyum bildiri kitapları ve 
fotoğraflar, sanatçı katalogları, posterler, dönemin gazetelerinde ve web 
kaynaklarında yer alan haberler incelendi.

16 Yıllık Süreç ve Sempozyumun Amacı
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu tarihi açıdan ele 
aldığımız takdirde geçmişi çok eskiye dayanmayan fakat gelenekselleşmiş 
bir organizasyon olduğunu fark ediyoruz. Aynı zamanda on dört yıldır istik-
rarlı bir şekilde devam ediyor olması Sempozyum’un çok daha uzun yıllar 
devam edeceğinin ve kalıcı olacağının da sinyallerini veriyor. İlk olarak 15 
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Görsel 3. 
Sempozyum 
çalışmalarından bir 
görünüm.

Ağustos- 5 Eylül 2001 tarihleri arasında hayata geçirilmiş ve 2017 yılı Eylül 
ayında on birincisi gerçekleştirilmiş olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş 
Toprak Sempozyumu bu süreç içerisinde Eskişehir’de on kez sanatçılara ev 
sahipliği yapmıştır.

On altı yıllık bu süreçte sempozyum katılımcılarının çoğunluğunu ulus-
lararası sanatçılar oluşturuyor. Toplamda 111 sanatçı katılımıyla 130’ün 
üzerinde özgün esere imza atılmış ve bu eserler şehre kazandırılmış. Aynı 
zamanda 300’ün üzerinde öğrenci asistan olarak görev alır. Sempozyum-
ların ana etkinlikleri sanatçıların eser üretme aşamaları ve bu eserlerin 
sergilenmesinden oluşturuyor. Bunun yanında atölyeler, konserler, torna ve 
çömlek yarışmaları, toprak kaplarda yemek ve tatlı yarışmaları, çocuklara 
yönelik aktiviteler, yerel ürün tanıtımları gibi etkinlikler de sempozyum 
kapsamında yer alıyor. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 
2017 yılında on birinci kez tekrarlanmıştır. Bu süreç içerisinde, belediye 
yönetimindeki değişiklik nedeniyle 2004-2010 yılları arasında altı yıllık bir 
ara verilmiş ve sonrasında 2010 yılı itibari ile tekrar düzenlenmeye başla-
mıştır.
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Sempozyumun hayata geçirilmesindeki amaçlar yürütme ve bilimsel 
kurul tarafından; pişmiş toprak üretimine bilimsel bir katkı sağlamak, bu 
toprakların sanatsal amaçlı kullanımını sergileyerek Eskişehir kimliğiyle 
özdeşleştirmek ve tarihi coğrafyası, kültürel mirasları üzerinde yaşadığımız 
bu toprakları düzenlenen bir dizi kültürel ve sanatsal organizasyonlarla 
gerek ulusal gerekse uluslararası kamuoyuna tanıtmak olarak sıralanıyor. 
Bu kapsamda bugüne kadar gerçekleştirilen dokuz sempozyum belirlenen 
amaçlar doğrultusunda istikrarlı bir şekilde tamamlanmış. Pişmiş Toprak 
Sempozyumu’nun amacına ulaşabilmesi ve gelecek planları ile ilgili Prof. Dr. 
Bilgehan Uzuner görüşlerini şu şekilde bildiriyor :

“Pişmiş Toprak amacına ulaşıyor. Bunu çok net görebiliyoruz. Bu 
anlamda daha hızlı yol alabilmemiz için yakın zamanda gerçekleş-
tireceğimiz planlarımız var. Öncelikli olarak, bu etkinliğin kalıcı bir 
mekâna ve kültür alanına dönüşmesi gerekiyor. Amacına tam anlamıy-
la ulaşması için her yıl 20 gün buradayız. Pişmiş Toprak Sempozyumu, 
aynı zamanda burada yetişecek asistanlara gelecekte bir üretim sahası 
olarak başka güvencelerde vermeli ve biz bunu kente kazandırmalıyız. 
Sadece 20 gün süren bir etkinlik değil aynı zamanda işlevsel parklar 
ve kent mobilyası dediğimiz bir tasarımın burada örüleceği bir yapıya 
dönüştürmeyi amaçlıyoruz.”

Görsel 4. 
Sempozyum 

çalışmalarından bir 
görünüm.
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Görsel 5. 
Sempozyum 
çalışmalarından bir 
görünüm.

Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun Doğuşu
İlk olarak 15 Ağustos 2001 yılında Tepebaşı Belediyesi’nin koordinatör-
lüğünde Eskişehir’de hayata geçirilmiş olan Uluslararası Eskişehir Pişmiş 
Toprak Sempozyumu’nun genel koordinasyonu Tepebaşı Belediyesi tarafın-
dan yürütülüyor. Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ortaya çıkış sürecini Prof. 
Dr. Bilgehan Uzuner söyle anlatıyor:

“Aslında sempozyumla ilgili bazı şeyler çok doğaçlama ve planlı karar-
lar olmadan ortaya çıktı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın 
beni araması, Alpata adlı seramik firmasının atölyesini dağıttığını ve 
ellerindeki bir fırını belediyeye bağışlayacağını söylemesiyle başladı 
her şey. Bizi tetikleyen şey bu fırının belediyeye bağışlanmasıydı. Sem-
pozyum yapmaya karar verdik. Sonrasında toplantılarda planlamayı 
daha ciddi bir şekilde oturtunca yapabileceklerimizin boyutları daha 
da netleşti. İşin sosyal ve bilimsel yanını da netleştirdikten sonra pro-
jeyi daha ciddiye almaya başladık. Belediye ve üniversite işbirliğiyle 
ekip halinde çalışarak, herkesin katılımıyla sempozyumu olgunlaştır-
mamız da kolay oldu.”

Etkinlikler sekizinci sempozyuma kadar, üretimden çekilmiş durumdaki 
eski Kurt Kiremit Fabrikası ve çevresinde yapılır, fabrikanın tonozlu binası 
içindeki fırınlarda açılan sergiler ile fabrika bahçesinde ürün sergileri yapı-
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lır ve aynı zamanda şehrin çeşitli bölgelerinde konserler ve farklı etkinlik-
ler düzenlenir. Birinci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, 
Tepebaşı Belediyesi önderliğinde ve Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir Sanayi 
Odası ve Eskişehir Ticaret Odası’nın işbirlikleri ile gerçekleştirilir. 2001 
yılında gerçekleştirilen ilk sempozyuma katılan sanatçılar: İsmail Türkmen 
(Türkiye), Charles Pilkey (ABD), Güngör Güner (Türkiye), Strijdom V.D. Mer-
we (Güney Afrika), Hamiye Çolakoğlu (Türkiye), Ulla Viotti (İsveç), Bilgehan 
Uzuner (Türkiye), Andrew Stonyer (İngiltere), Rolandas Smitas (Litvanya).

Sempozyum İçeriği ve Organizasyonun Yapısı

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu Eskişehir’de organize edilen, 
geleneksel pişmiş toprak üretiminin ve sanayisinin gelişimine katkı sağ-
lamayı amaçlayan sanatsal, kültürel ve bilimsel amaçlı etkinliklere ev 
sahipliği yapan bir sempozyum olarak tanımlanmaktadır. Gelenekselleşen 
Sempozyum’un açılışı her sene Eski Kurt Kiremit Fabrikası alanında yapı-
lan açılış töreniyle yapılıyor. Sempozyumun ana etkinliğini dünyanın farklı 
ülkelerinden ve Türkiye’den katılım sağlayan sanatçıların pişmiş topraktan 
eserler üretmesi ve bu eserlerin sergilenmesi oluşturuyor. Bunun yanında 

Görsel 6. 
Sempozyum 

çalışmalarından bir 
görünüm.
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sempozyum süresince pişmiş toprağın bilimsel olarak ele alınması ve bu 
konuda hazırlanmış bildirilerin sunulması gibi etkinlikler de sempozyum ve 
pişmiş toprak sanatının geleceği için önem arz etmektedir. İki hafta boyunca 
devam eden sempozyum süresince Eskişehir il sınırları içerisinde birçok 
sanatsal ve kültürel aktivitede gerçekleştirilmektedir. Bu etkinlikler kap-
samında çeşitli konserler, gösteriler, yarışmalar (liseler arası yemek yarış-
ması, pişmiş toprak kaplarda yemek yarışması vb.) , sergiler (pişmiş toprak 
eserleri fotoğraf sergisi, karma seramik sergisi) , torna atölyeleri, çocuklara 
yönelik çamur atölyeleri ve yerel ürün stantlarına da yer verilmektedir.        

Gerçekleştirilen tüm etkinlikler tamamen ücretsiz olarak halka sunul-
maktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen sekiz sempozyuma ana etkinlik 
kapsamında alanlarında uzman yerli ve yabancı toplam 82 sanatçısı katılımı 
sağlamış ve eser üretmiştir. Üretilen özgün eserlerin bir kısmı şehrin çeşitli 
yerlerinde sergilenmekte ve kent kültürüne katkı sağlamaktadır. Şehirde 
bulunan Hayrettin Karaca Parkı’nda bugüne kadar üretilen eserlerin bir 
kısmını görmek mümkündür. Geçmiş ve gelecek arasındaki bağın sağlam 
olması açısından da geleneksel ustaların sempozyum kapsamında yer alma-
sı, stantlarda ürünlerini tanıtmaları sağlanıyor. Bu açıdan bakıldığında Piş-
miş Toprak Sempozyumu’nun geleneksel ustaların motivasyonlarına katkı 
sağlamayı amaçladığı da söylenebilir.

Sempozyumlar kapsamında bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler her 
sempozyum için ayrı ayrı kitaplaştırılarak toplamda sekiz bildiri kitabı 
bilim dünyasına kazandırılmıştır. 

Sempozyum Tepebaşı Belediyesi koordinatörlüğünde aynı zamanda Eski-
şehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesi ortaklığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Sempozyum’un ana sponsorluğu Eskişehir temelli 
ve köklü bir firma olan Başak Çatı ve Cephe Sistemleri tarafından üstlenil-
miş. Bunun yanında sponsorluk ve destek sağlayan diğer kuruluşlar ara-
sında Espark Avm, Aydoğanlar İnşaat, Badel İnşaat, Polimeks İnşaat, Atabir 
İnşaat, Aytemiz İnşaat, Hedef Eğitim Araçları, Jms-Jamak, Gencerler Akarya-
kıt, Rixos Otel, Cafe Pi, The Merlot Otel, Senna City Otel, Güven A.Ş, Yurtbay 
Seramik bulunmaktadır.

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu düzenleme kurulu ve 
bilimsel kurul olmak üzere iki gruptan oluşan bir organizasyon yapısına 
sahip. Sempozyum Tepebaşı Belediyesi koordinatörlüğünde gerçekleştiri-
liyor. İlk sempozyumdan bu yana düzenleme kurulu başkanlığını ise, aynı 
zamanda Tepebaşı Belediye Başkanı görevinde bulunan Ahmet Ataç yapıyor. 
Sempozyum düzenleme kurulu üyeleri akademisyenler, Tepebaşı Belediye-
si alt birim müdürlükleri ve bölüm müdürlerinden oluşuyor. Sempozyum 
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sanat danışmanlığı görevi aynı zamanda bilimsel kurul ve düzenleme kuru-
lunda da yer alan Prof. Dr. Bilgehan Uzuner tarafından yapılıyor.

Sempozyum Yeri: Eski Kurt Kiremit Fabrikası
Eskişehir ili açısından manevi bir değere sahip aynı zamanda Eskişehir’in 
kiremit ve tuğla tarihinde önemli rol oynayan Eski Kurt Kiremit Fabrikası 
alanı ve çevresi, tarihi atmosferiyle ilk sekiz sempozyumun açılışı ve ana 
etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Kurt Kiremit Fabrikası Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında (1927) kurulmuş ve kent kültürü açısından ciddi öneme sahip 
bir manevi değerdir. Şehir merkezinde yer alması ve ulaşım bakımından 
rahatlığı da sempozyuma artı değer katan bir özellik olarak değerlendirile-
bilir. Sempozyum kapsamında birçok etkinlik bu alanda gerçekleştirilmiştir. 
Aynı zamanda farklı alanlarında sempozyum etkinliklerine düzenlenmek-


Görsel 7. 

Sempozyumda 
hazırlanan bir eser.
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tedir. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu her yıl sempozyum alanı ve 
şehrin farklı yerlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle toplamda 30.000’in 
üzerinde katılımcıyı ağırlamıştır.

İlk sekiz sempozyuma ev sahipliği yapan tonozlu binanın şu an yıkılma 
teklikesinin olması ve risk teşkil etmesinden dolayı, dokuzuncu sempozyu-
ma ev sahipliğini yine tarihi bir öneme sahip olan Eti Bisküvileri Fabrikası 
yaptı. Bu konuyla ilgili görüşlerini Melih Savaş şu şekilde belirtmiştir:

 “ Tonozlu bina özel bir mülkiyetti ve pişmiş toprak sempozyumu için 
15 günlük bir izin alıyorduk. Tabi ki orası bizim için çok güzeldi. Özel-
likle pişirme fırınlarının varlığı çok önemliydi çünkü esas kullandığı-
mız mekân orasıydı, fakat şu an tehlikeli ve risk altında. Dokuzuncu 
sempozyum için yine tonozlu binayla aynı dönemin yapılarından olan 
Eti Bisküvileri Fabrikası alanını kullanacağız Firuz Kanatlı’nın deste-
ğiyle bize tahsis edilen bu alan sempozyumun ruhuna uygun ve tarihi 
bir mekandır.”

Görsel 8. 
Sempozyum’da 
hazırlanan ve 
Eskişehir’de 
topluma açık bir 
alana konulan bir 
eser.
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Son Söz
Sempozyumun başından bugününe gelene kadar ekip çalışması ve doğru 
bir planlamanın katkısıyla organizasyon aşamasında ciddi zorluklar yaşan-
madığını görüyoruz. Bu durum, yıldan yıla sempozyumun daha verimli 
ve daha kapsamlı bir hal almasına yol açmış ve sempozyumun gelecek 
planları da bu doğrultuda belirlenmiştir. Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun 
Eskişehir’i ulusal ve uluslararası anlamda temsil etmesi ve tanıtması adına 
katkıları da oldukça önemlidir. Bu alanda kendini geliştirmek isteyen öğren-
cilerin her yıl yabancı sanatçılarla etkileşimde bulunmaları, aynı zamanda 
Eskişehir’in seramik alanında önemli bir merkez olarak tanınması ve bu 
kültürün kentin dokusuna katkılarının zaman içinde artması bakımından 
Pişmiş Toprak Sempozyumu Eskişehir için bir değer niteliğinedir. Yedinci 
sempozyum katılımcılarından heykeltraş Sanem Tufan’ın söyledikleri bu 
bakımdan ilgi çekicidir:

“Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu oldukça önemli buluyorum. Seramik 
ve heykel öğrencileri için bir paylaşım ve bilgi edinme yeri olma hali 
daha da arttırılmalı. Yeni yerlere gitme imkanı ülkemiz gençleri için 
oldukça zor ama yabancı sanatçıları burada tanıyıp merak kapılarını 
aralayabilirler. Ayrıca Eskişehir’in tanıtımı için bu tarz etkinliklere 
destek artmalı ve güçlendirilmeli. Örneğin Avrupalı bir arkadaşım 
Eskişehir’i seramik kenti olarak tanıyor. Bunun sebebi Pişmiş Toprak 
Sempozyumu olmalı. Bu durum sevindirici .”


Görsel 9. 7.  

Sempozyum’da 
düzenlenen çömlek 

yarışması.
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Pişmiş Toprak Sempozyumu geçmişle bugün arasında kurduğu bağ ve 
kentin geleceğine sunmak istediği katkı bakımından oldukça önemli ve dik-
kate alınması gereken bir organizasyondur. Eskişehir’in tarihi ve kültürel 
değerine bir vurgu aynı zamanda kentin kültürel ve sosyal yapısında çok 
etkili olmuş pişmiş toprağa bir vefa borcu niteliğindedir. 

Aynı zamanda etkinliğin kentle buluşması noktasında da etkili olan Piş-
miş Toprak Sempozyumu’nun sağlam temellerini oluşturan üniversite ve 
belediye işbirliğinin devamı organizasyonun kalıcılığına katkı sağlayacaktır. 
Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun devamlılığı adına Prof. Dr. Bilgehan Uzu-
ner görüşlerini şu şekilde belirtiyor:

“Kalıcı nesnelere dönüştürdüğünüz şeyler daha verimli sonuçlara 
sebep olur. Belediye ve üniversite olarak böyle kalıcı oluşumlara imza 
atmamız lazım. Biz bu etkinlikleri gelip geçici olsun diye organize 
etmiyoruz. Bizden sonra da devam edebilsin, kültür oluşsun istiyo-
ruz. Kültürün oluşmasının ardından kalıcı bir ekibin oluşturulması 
da organizasyonun devamlılığının garantisidir ve biz bu devamlılığa 
odaklanmalıyız.”

1. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 
15 Ağustos-5 Eylül 2001
1. Ali İsmail Türemen (Türkiye)
2. Charles Pilkey (ABD)
3. Güngör Güner (Türkiye)
4. Strijdom V.D. Merwe (Güney Afrika)
5. Hamiye Çolakoğlu (Türkiye)
6. Ulla Viotti (İsveç)
7. Bilgehan Uzuner (Türkiye)
8. Andrew Stonyer (İngiltere)
9. Rolandas Smitas (Litvanya)

2. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 
17-30 Haziran 2002
1. İbrahim Demirel (Türkiye)
2. Beril Anılanmert (Türkiye)
3. Massimo Pistone (İtalya)
4. Reyhan Gürses (Türkiye)
5. Ekrem Kula (Türkiye)
6. Lidia Kupezynska (Polonya)
7. Christos Tsimbourlas (Yunanistan)
8. Hanefi Yeter (Türkiye)
9. Humberto Diaz Perez (Küba)

3. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu    
16-30 Haziran 2003
1. Sevim Çizer (Türkiye)
2. Fuat Kökek (Türkiye)

3. Cengiz Bektaş (Türkiye)
4. Zehra Çobanlı (Türkiye)
5. Maria Sezer (Hollanda)
6. Marat Aykenov Ömerserikoğlu (Kazakistan)
7. Peter Lange (Yeni Zelanda)
8. Hristo Yankov (Bulgaristan)
9. Anna Stump (ABD)
10. Reiner Seliger (Almanya)

4. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 
14-27 Haziran 2010
1. Hüsnü Dokak (Türkiye)
2. Abdülkadir Öztürk (Türkiye)
3. Mutlu Başkaya (Türkiye)
4. Mehmet Tüzüm Kızılcan (Türkiye)
5. Saadettin Aygün (Türkiye)
6. David Binns (İngiltere)
7. Gwen Heeney (İngiltere)
8. Gunter Praschak (Avusturya)
9. Khaled Sırag (Mısır)
10. Amankulov Shaarbek (Kırgızistan)
11. Aynur Çalışkan (Türkiye)

5. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu  
16 Eylül-2 Ekim 2011
1. Achim Kühn (Almanya)
2. Dorit Bereach (Almanya)
3. Kim Yong-Moon (Kore)
4. Martha Petrona Jimenez Perez (Küba)

Ek: 
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumlarına Katılan Sanatçılar
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Perhan, Deniz (1989). Lisans. Eskişehir
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5. Metin Yurdanur (Türkiye)
6. Oya Uzuner (Türkiye)
7. Peter Randall-Page (İngiltere)
8. Sakine Çil (Türkiye)
9. Türker Özdoğan (Türkiye)

6. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu   
10-23 Eylül 2012
1. Mariann Ban (Macaristan)
2. Rodney Harris (İngiltere)
3. Wali Hawes (Mısır)
4. Nazan Sönmez (Türkiye)
5. Kemal Uludağ (Türkiye)
6. Semih Kaplan (Türkiye)
7. Hasan Şahbaz (Türkiye)
8. Lars-Erik Holm (İsveç)
9. Maro Kerasioti (Yunanistan)
10. Branko Milanovic (Sırbistan)
11. Bingül Başarır (Türkiye)

7. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu   
9-22 Eylül 2013
1. Meliha Coşkun (Türkiye)
2. Emre Feyzoğlu (Türkiye)
3. Soner Genç (Türkiye)
4. Gökhan Taşkın (Türkiye)
5. Ömür Tokgöz (Türkiye)
6. Veysel Özer (Türkiye)
7. Sanem Tufan (Türkiye)
8. Beata Rostas (Macaristan)
9. Renee Reichenbach (Almanya)
10. Alexis Gregg ve Tanner Coleman (ABD)

8. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu   
05-20 Eylül 2014
1. Sofia Beça (İspanya)
2. Bogdem Mateias (Romanya)
3. Romana Mateias (Romanya)
4. Abbas Akbari (İran)
5. Andrey Molchanovskiy (Rusya)
6. Candan Dizdar Terwiel (Türkiye)
7. Özgür Kaptan (Türkiye)
8. Kamuran Ak (Türkiye)
9. Kemal Tizgöl (Türkiye)

10. Ayhan Taşkıran (Türkiye)
11. Şenol Kubat (Türkiye) 

9. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu  
05-20 Eylül 2015
1. Ayşegül Eren (Almanya) 
2. Betül Demir Karakaya (Türkiye)
3. M. Birol Akalın (Türkiye)
4. Enver Güner (Türkiye)
5. Heike Hamann (Almanya)
6. İlhan Marasalı (Türkiye)
7. Mitsuo Shojı (Avusturalya)
8. Pınar Genç (Türkiye)
9. Sukumarl Leksawat  (Tayland)
10. Vilma Villaverde (Arjantin)

10. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu 
17 Eylül-02 Ekim 2016
1. Reinhard Keitel (Almanya)
2. Wang Shengli (Çin)
3. Sayumporn Kasornsuwan (Tayland)
4. Petra Lindenbauer (Avusturya)
5. Ariane A. Coissieux (Fransa)
6. Nato Eristavi (Gürcistan)
7. Serdar Tekebaşoğlu (Türkiye)
8. Hüseyin Özçelik (Türkiye)
9. Burcu Karabey (Türkiye)
10. Selami Torun (Türkiye)

11. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu
08-24 Eylül 2017
1. Hosig Bang (Güney Kore) 
2. Thatree Muangekaew (Tayland)
3. Kenichi Harayama (Japonya)
4. Judith Püschel (Almanya)
5. Christine Lübge (Almanya)
6. Penelope Vallejo (İspanya) 
7. Kaan Canduran (Türkiye)
8. Vedat Kacar (Türkiye)
9. Aysun Çölbayır Diniz (Türkiye)
10. Nurtaç Çakar (Türkiye)
11. Nurdan Arslan (Türkiye)

Ek: (Devam)
Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumlarına Katılan Sanatçılar



Giriş
İki üniversite, yoğun bir genç nüfus ve iyi bir kültürel altyapıya sahip olan 
Eskişehir’de birçok kültürel etkinlik, konser ve festivalle karşılaşmak müm-
kündür. Bu etkinlikler kapsamında müzik, şehir için çok önemli bir yer tut-
maktadır. Öyle ki şehrin etkinlik takvimleri incelendiğinde her hafta çeşitli 
mekanlarda, konser salonlarında ve kongre merkezlerinde farklı türlerde 
peşi sıra konserlerin gerçekleştirildiği görülebilmektedir. Müzik sadece bu 
mekanlarla kısıtlı olmamakla beraber caddelerde yürüdüğünüz anda her 
köşe başında performans sergileyen bir müzisyenle karşılaşmak mümkün-
dür. Şehirdeki en önemli müzik etkinliklerinden biri de uzun yıllar boyunca 
süren ‘Amatör Caz Müzisyenleri Festivali’dir (ACMF). 12 yıl süren bu festival 
Türkiye’deki caz etkinliklerinin önemli bir ayağı haline gelmiştir. 

Caz müziğinin bir azınlık uğraşı olduğundan söz edilir. 1900’lü yılların 
başında bu müzik türünün doğduğu New Orleans şehri birçok kültürel 
grubun bulunduğu bir bölgede bulunmaktaydı. Daha önceleri İspanyol ve 
Fransız hakimiyetinde bulunan şehir daha sonra Amerika tarafından satın 
alındı. Bu süreçlerin tümünde Afrika’dan getirilen zenci kölelerin torunları 
da bu bölgede yaşamaktaydı. Bu nedenledir ki Avrupa’dan gelen klarnet gibi 
enstrumanların, Afrika’dan gelen vuruş -beat- ile buluşması bu topraklarda 
gerçekleşmiş ve caz müziğinin ortaya çıkmasında rol oynamıştır. Azınlıkların 
ve farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bu müzik türü modern 
Batı müziğinin diğer türlerinin de gelişmesine öncülük etmiştir. Türkiye’nin 
sayılı caz eleştirmenlerinden Cüneyt Sermet1 bu süreci şöyle anlatıyor:

“Yirminci yüzyılın başlarında nispeten kendilerini toparlayan zenciler 
yavaş yavaş müzikle uğraşmak imkanını elde etmişlerdi. Uzun müddet 
beyazların danslarını görmek, müziklerini dinlemek ve kiliselerine 
gitmek ne de olsa onlara tesir etmişti. Onun için müzikle uğraşmaya 
başladıkları zaman kendi gelenekleriyle beyazların onlara cazip gelen 
taraflarını karıştırmaya başlamışlar ve neticede bir sentez ortaya çık-
mıştı.”

Amatör Caz Müzisyenleri Festivali

147

1 Sermet, C. (1999) 
Cazın İçinden. İstanbul: 
Pan Yayıncılık.
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Görsel 1. Festivale 

katılan gruplar.

Günümüze gelindiğinde, popüler kültür içerisinde caz müziğinin halen 
daha az sayıdaki gruplar tarafından icra edildiği ve takip edildiği gerçeğiyle 
karşılaşmaktayız. Bir dönem dünya üzerindeki müzik algısını kökten etki-
lemiş olan caz, artık popüler kültür içerisinde geniş gruplar tarafından ilgi 
görmemektedir. Hatta genç nüfusun yoğun olduğu, 2013 Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti Eskişehir’e baktığımızda, geniş bir kültürel altyapının olmasına 
rağmen, caz müziğinin halen daha bir ‘azınlık’ uğraşı olduğunu görmekteyiz. 
Şehirde tiyatro, sinema ve müzik gibi sanatın birçok alanında onlarca faali-
yet ve bu faaliyetlere yoğun bir katılım gözlemlenmekteyken, caz müziğiyle 

Görsel 2. Festival 
afişleri.
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Görsel 3. Festival-
den bir firmans anı.

ilgili girişimler ise küçük bir öğrenci grubu tarafından başlatıldı. 2001 yılın-
da Kubilay Devrim Dikkaya ve arkadaşları tarafından kurulan Anadolu Üni-
versitesi Caz Topluluğu o yıllarda kendi imkânlarıyla Amatör Caz Müzisyen-
leri Festivali’ni gerçekleştirdi. Festivalin öncelikli amacı sahne bulamayan 
genç caz müzisyenlerine sahne bulacakları bir atmosfer yaratmaktı. Buna 
rağmen İstanbul ve Ankara gibi sahne sıkıntısı çekmeyen müzisyenlerin 
olduğu şehirlerden dahi çok yüksek katılım oldu. Fakat ACMF’nin ayrıca-
lığı Anadolu şehirlerinden hiçbir festivalin, kulübün olmadığı ortamlardan 
müzisyenlerin festivale gelmesiydi. Değişen yönetimlerle beraber Festival 
2013 yılına kadar aralıksız bir şekilde sürdü, ancak tüm bu süreç boyunca 
bir ‘azınlık’ tarafından yürütülmesinin sorunlarıyla yüzleşmek zorunda 

Görsel 4. Festival-
den bir performans 
anı.
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kalıp 2014 yılında faaliyetlerine son verdi. 
Hatta Festival’in en görkemli senesi olan 10. 
yılı sadece 11 kişilik bir ekiple maddi zor-
luklar içerisinde yapılmak zorunda kalındı. 
Tüm bu sıkıntılar içerisinde geçen süreçte 11 
festival gerçekleştirildi ve 100’e yakın grup 
bu etkinliklerde yer aldı. 

Bu yazı ilk yıllarından itibaren Anadolu 
Üniversitesi Caz Topluluğu’nun ve ACMF’nin 
kuruluş aşamalarını, gelişimini, karşılaş-
tığı zorlukları, üniversiteye ve Eskişehir’e 
olan katkılarını kapsamaktadır. İstanbul Caz 
Festivali, Akbank Caz Festivali, Uluslararası 
Ankara Caz Festivali ve İzmir Avrupa Caz 
Festivali’nin yanında Eskişehir ACMF’nin de 
kısıtlı imkânlara sahip olmasına rağmen bili-
nirliği yüksek bir caz festivali haline gelmesi, 
devam ettirilememesindeki sorunların açığa 
çıkarılması açısından bu çalışma, Eskişehir ve 
Türkiye’deki caz camiası için büyük bir önem 
taşımaktadır. Bu bağlamda ACMF’nin çeşitli 
paydaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş-
tir. Festivalin ve topluluğun kurucusu, 2003 
yılı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri 

Fakültesi mezunu ve şu an İzmir’de bir yayınevinde marka yöneticisi olan 
Kubilay Devrim Dikkaya ile festivalin ilk yılları ve topluluk süreci hakkında 
görüşmeler yapıldı. Yine Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezu-
nu, kendisi de bir müzisyen ve ses teknisyeni olan ve festivalin 10. yılında 
topluluk başkanlığını üstlenmiş, One Love ve Rock’n Coke gibi festivallerde 
görev almış Tuğrul Gültepe ile festivalin başarılı son yılları hakkında görüş-
meler gerçekleştirildi. Festivalin önceki yıllarında sahne almış Yiğit Özata-
lay ve Engin Recepoğulları gibi müzisyenlerin de ACMF’deki tecrübeleri ve 
fikirleri üzerine düşünceleri alındı. Bunun yanında yine festival hakkındaki 
tecrübeleri, festivalin Eskişehir ve Anadolu Üniversitesi’ne kattığı değerleri 
anlayabilmek için etkinliğin yapıldığı dönemlerdeki izleyici görüşlerine 
başvuruldu. Görüşmelerin yanı sıra topluluktan elde edilen döneme ait bel-
geler, fotoğraflar ve gazete haberleri gibi kaynaklardan da festival hakkında 
verilere ulaşılmaya çalışıldı. Mevcut çalışmada festivalin karşılaştığı bu 
süreçler ve zorluklar açığa vurularak festivalin ‘amatör’ boyutunun üzerine 
çıkıp kısa bir zaman önce sadece bir fikir olan ve öyle kalan “Eskişehir Caz 
Festivali”nin ileriki yıllarda gerçekleştirilmesi için ön ayak olunması ve bu 
konuda paydaşların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. 


Görsel 5. Festival-
den bir firmans anı.
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2 Cazkolik.com.
http://www.cazko-
lik.com/PopulerGun-
dem3/101812/8_
Amator_Caz_Mu-
zisyenleri_Festivali.
html#.  Erişim 
tarihi: 03 Nisan 
2015.

Festival Fikri, Tarihi ve Grupların Seçimi

Festivalin gerçekleştirilme hikayesi 2001 yılına, yani Anadolu Üniversitesi 
Caz Kulübü’nün kurulmasına dayanır. O dönemki rektör Prof. Dr. Engin 
Ataç’ın bir caz sevdalısı olması ve üniversitede bir caz kulübü bulunması 
gerekliliğini belirtmesi Anadolu Üniversitesi Caz Kulübü’nün kurulmasına 
temel olur; nitekim Doç. Dr. Emin Germen’in katkılarıyla kulüp hayata geçer. 
ACMF ise kulübün kurulmasından iki yıl sonra, 2003 yılında ilk defa kapıla-
rını Eskişehirli müzikseverlere açar2. 

Festival fikri ilk defa o dönemde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri 
Fakültesi, Reklam ve Halkla İlişkiler öğrencisi olan Kubilay Devrim Dikka-
ya tarafından ortaya atılır. Daha önceleri İletişim Kulübü başkanlığını da 
yürüten Dikkaya müziğe büyük bir ilgi duymakta ve amatör olarak bateri 
çalmaktadır. Bu sebeple önceleri Caz Kulübü üyesi olan Dikkaya, aklındaki 
Caz Festivali fikrini gerçekleştirebilmek için kulübün üçüncü döneminde 
başkanlığa soyunur. Bir iletişim bilimleri öğrencisi olarak kulüp başkanı için 
en önemli olan kavramlardan biri “marka farkındalığı”dır. Bu yüzden yapı-
lacak olan ürün ya da hizmetin –bu süreçte festivalin- benzerlerinden farklı 
bir kimliği ve değeri olmalıydı. Türkiye’de çeşitli Caz Festivalleri varken, 
Eskişehir’de bir öğrenci kulübü olarak Caz Festivali düzenlemek topluluğa 
ilk etapta çok mantıklı gelmez. Bunun yerine sadece amatör caz müzisyen-
lerine yönelik bir festival daha çabuk fark edilecekti, nitekim öyle olur.

Ülkede caz müziğinin her türü yapılmakta ve birçok değerli profesyonel 
müzisyen bulunmaktadır. Diğer bir yandan Bilgi Üniversitesi gibi çok başa-
rılı okullar caz müziğine destek vermekte, özel caz eğitimi veren öğretmen-


Görsel 6. Festival-
den bir perfonmans.
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ler ve çok sayıda genç müzisyen barındırmaktadır. Bu müzisyenlerin sahne 
alacağı platformlar sayıca çok azdı ve Anadolu Üniversitesi Caz Kulübü bu 
alana yönelmek istedi. Festivaller boyunca gruplardan gelen “Bu festivale 
ihtiyacımız vardı...” ve “...önümüze yeni hedefler koyabildik” gibi dönütler 
kulübün ne kadar doğru bir karar aldığını doğrular nitelikteydi.

Üniversite bünyesinde gerçekleştirilen bir festival olduğu için seçilecek 
olan tarih, farkındalık yaratma ve katılım için çok önemliydi. Bunun için 
festivalin her sene Mart ayının ikinci haftasında3, yani ilk vizelerin bittiği 
ve finallerin henüz başlamadığı sınav arası dönemde düzenlenmesine karar 
verilir. Birinci festival Cumartesi ve Pazar olmak üzere iki günde toplam 
sekiz konser olarak gerçekleştirilir. İlk festivale katılıp daha sonra ünlenen 
pek çok amatör müzisyen olur. Bunların arasında Ferit Odman şu an, Kerem 
Görsev’in grubunda çalmakta. İki tanesi kendi solo albümü olmak üzere 
birçok albüm kaydında bulunmuş ve halen daha İstanbul Agop Zilleri’nin 
temsilciliğini yapmaktadır. Can Ömer Uygan ise Eskişehirli meşhur Gevende 
grubunun kuruluşunda ve ilk albümünde yer alır. Piyanist Coşku Turhan 
ise Los Angeles Sony Imageworks stüdyolarında animasyon yönetmeni ve 
besteci olarak çalışmakta. Bu kadar yetenekli ve başarılı amatör müzisyenin 
bir araya geldiği ilk festival sonrasında seyirci geri bildirimlerinde “grup-
ların çok iyi ve konserlerin de bir o kadar etkileyici olduğu, birinin keyfini 
yaşayamadan diğerine geçiş yapıldığı” yorumları olur. Aynı gün dört konser 
izlemek seyirciye yorucu gelir, daha doğru bir ifadeyle konserlerin keyfini 
çıkarmak için çok sıkı bir program olarak algılanır. Bu yüzden ikinci festi-

3 Dincer, K. http://
www.plakdukkani.

org/etkinlik-
ler/2014/10/19/

amatr-caz-
mzisyenleri-festivali. 

Erişim Tarihi: 17 
Şubat 2015.

Görsel 7. Festival-
den bir performans 

anı.
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Görsel 8. Festival-
den bir performans 
anı.

valde stratejik bir değişiklik yapılır ve festival dört gün, ikişer konser olarak 
gerçekleştirilir. İlk iki festivalin her ikisinde biri profesyonel, yedisi amatör 
kategoride olmak üzere toplamda sekizer konser yapılır. Açılış sırasında 
festival ruhuna paralel olarak ilk önce bir amatör grup sahne alıyor, ikinci 
konser ise davet edilen profesyonel grup tarafından gerçekleştiriliyordu. 
Profesyonel grupların “soundcheck” için daha fazla zaman istemesi ve diğer 
zorunluluklardan dolayı kulüp yöneticileri üzerlerinde baskı hisseder ve 
bu yüzden festivalin üçüncü yılında açılış konserlerinin bundan böyle pro-
fesyonel grubun yapmasına karar verilir. Anadolu Caz Kulübü üyeleri “Ne 
zaman profesyonel grup konseri başarıyla biter, festival o zaman başlar...” 
fikrini benimserler. Üçüncü festival ile beraber festival günleri değiştirilmez 
fakat katılımcı grup sayısı bir profesyonel, altı amatör grup olarak yediye 
düşürülür. Festival formatı bu şekilde yedi yıl boyunca sürer. Sadece 10. yıla 
özel olarak festival altı gün yapılır. Bu özel programda her yılın en iyi top-
luluğu davet edilir ve toplamda 10 grup festivalde yer alır. Gerçekleştirilen 
son festival olan 11. ACMF ise en az konserin yapıldığı festival olur, sadece 
üç gün ve beş müzik grubu olarak gerçekleştirilir. 

Festivalde konserler dışında farklı etkinlikler de gerçekleştirilmekteydi. 
Bunlardan en önemlisi festivale katılan gruplardaki müzisyenlerin yer 
aldıkları atölye çalışmalarıydı. Önder Focan, Selen Gülün, Ayşe Tütüncü, 
Sarp Maden gibi ustaların katıldıkları bu atölye çalışmalarında genç caz 
meraklılarına caz müziğine giriş ipuçları verilmekteydi. Atölye çalışmaları 
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dışındaki en önemli etkinlik ise “jam session”lar olmaktaydı. Caz festival-
lerinin olmazsa olmazı olan jam sessionlarda festivale katılan grupların 
müzisyenleri karışık olarak sahnede yer alıyorlardı. Eskişehir’in kaliteli 
mekanlarında yapılan bu jam sessionlar en az festival kadar keyifli olmak-
taydı. Festival afişleri için Avustralya’da yaşayan grafik tasarımcı Ozan Tor-
top ile çalışılır ve birbirinden güzel afişlerin hazırlandığı yıllar sonrasında 
festivalin 10. yılında festival afişlerinin sergisi yapılır.

Festivalin iki tür grup yapısı bulunmaktaydı. Açılış konserinde profesyo-
neller, diğer konserlerde ise amatör gruplar sahne almaktaydı. Profesyonel 
gruplar Eskişehirli cazseverlerin tanıdığı ve konser vermesini bekledikleri 
ülkenin en önemli caz müzisyenleri arasından seçiliyordu. Geçen 11 yıl 
boyunca Ayşe Tütüncü, Sarp Maden, Selen Gülün, Önder Focan, Çağlayan 
Yıldız, Oğuz Büyükberber, Şenol Küçükyıldırım ve Jehan Barbur gibi pro-
fesyonel müzisyenler festivalde sahne aldı. Bu sanatçıların seçim aşama-
sında isimler kadar talep ettikleri bütçe de önemliydi. Neyse ki festivalin 
yapısından ve amacından etkilenen profesyoneller yüksek bütçe talebinde 
bulunmuyorlardı. Bunda, kendileriyle arada menajerler olmadan iletişime 
geçmenin faydası da çoktu. Amatörlerin seçimi için festivalin ikinci yılın-
dan itibaren ortak bir karar alındı ve bu karar çerçevesinde “festival grup 
aramayacak, bunun yerine grupların başvurusunu bekleyecekti”. Bu yönde 
ilerleyebilmek için festivalin tanıtımının yapılması gerekiyordu ve festivalin 
başlangıç tarihinden en az altı ay önce jazz dergisi ve festivalin internet 
sitesi üzerinden tanıtımlar başlamaktaydı. Festivali farkeden, haber alan 
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müzisyenler ve gruplar festivale başvuruyorlardı. Bunların arasında seçim 
kriterleri ise şunlardı;

• Amatör topluluklar en fazla 35 yaşında olabilir,
• En az iki kişilik grup kategorisinde katılabilirler,
• Katılan grupların en az bir parçasının kendi besteleri olması,
• En az 45 en fazla 90 dakika sahnede kalması,
• İstanbul dışından katılan gruplara öncelik verilmesi.

Başvurular arasından seçilen müzisyenler hem kendileri için sahneye çık-
ma fırsatı elde ediyor, hem diğer müzisyenlerle tanışıyor, hem de Eskişehirli 
müzikseverlere caz müziğinin güzelliklerini sunuyorlardı. 2004’teki ikinci 
festivale katılan Engin Recepoğulları festivale katılma sebebini ve edindiği 
tecrübeleri şu şekilde aktarmaktadır;

“İzmir’de müzik hayatıma devam ettiğim dönemde Logos grubuyla 
çok sıkı bir prova süreci yaşadık. Bu provaların sonuçsuz kalmaması, 
yeni müzisyenlerle tanışmak, müziklerimizi paylaşmak ve sahne tec-
rübesi kazanmak için Eskişehir Amatör Caz Müzisyenleri Festivali’ne 
katılmaya karar verdik. Katıldığımız sene Timuçin Şahin, Çağlayan 
Yıldız ve Yahya Dai gibi ülkemizin en önemli müzisyenleriyle tanışma 
şansı elde etmiştik. Hatta Yahya Dai ile aynı sahneyi paylaşmıştık. Bu 
anlamda amatör ve profesyonel müzisyenleri bir araya getiren önemli 
bir deneyimdi hepimiz için. Ayrıca aynı kuşakta yer aldığımız Serhan 
Erkol, Barış Ertürk gibi önemli isimlerle de tanışma fırsatımız olmuş-
tu. Orada kurduğumuz arkadaşlık bugünlere kadar geldi.”

Destekler, Sponsorlar ve Finansman

Anadolu Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bir festival olduğu için 
ACMF’nin Türkiye’deki benzer festivallere göre farklı bir yapılanması 
bulunmaktaydı. Üniversite kulübe ve festivale maddi olarak küçük miktar-
larda yardım vermekteyken, altyapı ve teknik konularda daha çok destekte 
bulunmaktaydı. Bu desteklerin en önemlisi “Sinema Anadolu”nun festival 
boyunca kulübe ücretsiz tahsis edilmesiydi.  Bunun yanında yine üniversite 
içerisinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’ndeki ses ve teknik ekipman 
donanımları festival için Sinema Anadolu’ya taşınmakta ve festivale katılan 
grupların kullanımına sunulmaktaydı. Şehir dışından gelen müzisyenler için 
konukevinde konaklama imkânı sunulmakta, festival için afiş ve diğer tanı-
tım malzemelerinin basımında kulübe destek verilmekteydi. Bunun dışında 
Anadolu Üniversitesi tüm öğrenci kulüplerine olduğu gibi caz kulübüne de 
aylık maddi destekte bulunmaktaydı fakat bu meblağ festival giderleri için 
yeterli olmamakta daha çok kulübün işleyişi için kullanılmaktaydı. 
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Ülkede bulunan diğer caz festivalleri, 
genellikle bankacılık sektöründen, büyük 
şirketlerin ana sponsorluğunda gerçek-
leştirilirken ACMF daha küçük ve yerel 
sponsorlardan yardım almaktaydı. Spon-
sorlar belirlenirken alkol ve tütün içerikli 
markalar olmamasına dikkat ediliyordu 
ve bunun dışında her sponsora kapıları 
açıktı. Festivalin ikinci yılından itibaren 
ulusal bir destekçi bulmak için yoğun çaba 
sarf edilir, sponsorluk dosyaları hazırla-
nır, kurumlara ulaşılır fakat somut bir 
sonuç elde edilemez. Bu yüzden spon-
sorlar hep yerel düzeyde kalır. Bu spon-
sorlar arasında Eskişehir’in önemli gece 
mekânlarından Peyote ve Los Amigos gibi 
barlar da bulunmakta fakat verilen maddi 
yardımların karşılığında konser sonrası 
etkinliklerin kendi mekanlarında gerçek-
leştirilmesini talep etmekteydiler. 

Festival için en önemli maddi destek 
Ankara Caz Derneği tarafından sağla-
nır4. Kendilerinin düzenlediği Ankara Caz 
Festivali’ni bin bir zahmetle ve ulusal bir 
sponsor olmadan yürüten bu dernek ilk 
yılında Eskişehir ACMF’yi fark ederek 

Eskişehir’e bir ziyarette bulunurlar ve festivalin ikinci yılından itiba-
ren organizasyona cüzi bir maddi destekle katkı sağlarlar. Ankara Caz 
Derneği’nin verdiği bu destek profesyonellerin finansmanı için kullanılır. 

Diğer bir finansman kaynağı ise gişe gelirleridir. Festivalin bilet fiyatları 
bir ile beş TL gibi küçük tutuluyordu fakat toplamda sekiz konserin yapıl-
dığı düşünüldüğünde yine önemli bir gelir elde edilmekteydi. Biletlerde 
kombine uygulaması ile toplu bilet satışı yapıldığı için avantajlı olmaktaydı. 
Özellikle profesyonel grubun yer aldığı açılış gecesinde elde edilen gelir çok 
önemliydi. İlk geceden elde edilen gelir diğer tüm konserlerin harcamalarını 
karşılıyordu.

Karşılaşılan Zorluklar

Festivalin düzenlenmesinde karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, mali-
yetlerin etkin bir şekilde yönetilememesiydi. Üniversite bünyesinde bulu-
nan kulüplerin bir muhasebe departmanı olmadığı için bu işler kulüp 
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4 Ankara Caz Derne-
ği. http://www.acd.
org.tr/web/Default.
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yönetimlerine kalmaktaydı. KDV’ye verilecek bir ücret diğer giderler için 
kullanılabilirdi ve bunun için her şeyi faturalandırmak sorun olmaktaydı. 

Bir başka zorluk ise festivalin reklamının ve tanıtımının medyada etkin bir 
şekilde yer almamasıydı. Festival tanıtımı için kullanılacak ayrıca bir bütçe 
kalemi yoktu, bu nedenle sponsorlar ve kişisel yetenekler sonucu bu sorun 
çözülüyordu. Festival için TRT FM, Açık Radyo, NTV radyo, TV2 ve TV8’de 
ücretsiz reklam yaptırılabildi. Ayrıca Milliyet Sanat, Jazz Dergisi, Hürriyet 
gibi basılı medyada yer alır. 

Diğer bir önemli sorun ise kurum ve kuruluşların yetersiz desteği ve spon-
sorluklardı. Ulusal büyük markalar daha geniş kitlelere hitap eden eğlence-
ye yönelik etkinliklere destek olurken ACMF’ye destek olmaktan kaçınırlar. 

Bundan Sonra

2003 yılında başlayan ACMF ülkemizin caz camiasında saygın yer edinen 
Ferit Odman, Engin Recepoğulları, Tamer Temel gibi çok sayıda caz müzis-
yenin ilk profesyonel sahnesini almasına yardımcı olur ve bu festival saye-
sinde pek çok üniversiteli caz müziğiyle tanışır, belki âşık olur. 2014 yılında 
12. Festival öncesinde gerekli izinlerin alınamaması, organizasyonun diğer 
unsurları ile ilgili çalışmaların tamamlanamaması nedeniyle festivalin 
düzenlenmesine bir ay kala festival iptal edildi. Yaşanan bu sıkıntılardan 
sonra caz kulübü bünyesinde çalışanlar tekrar sorumluluk almaktan kaçındı 
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ve malesef festival 2015 yılında da düzenlenemedi. Anadolu Üniversitesi 
Caz Kulübü şu an aktif olmamakla beraber kulübün bir yönetimi dahi bulun-
mamaktadır.

Yapılan görüşmeler sonrasında ülkenin caz camiasında böylesine yer 
edinen bir festivalin tekrardan düzenlenmesi gerekliliği konusunda bir fikir 
birliği açığa çıkıyor. Bunun için festivalin ilk yıllarında olduğu gibi akademik 
desteğin Caz Kulübü’nün arkasında olması, Anadolu Üniversitesi Sinema 
Festivali’nde olduğu gibi ACMF’yi sahiplenmesi ve akademik personelin 
daha fazla olduğu bir ekiple çalışılması büyük önem arz ediyor. Çünkü Caz 
festivalleri herhangi bir kurum için büyük bir prestij kaynağıdır. Kulüp bün-
yesindeki öğrencilerin tekrar organize olması ve üniversite yönetimini biraz 
tatlı dille zorlaması böylesine önemli bir festivalin tekrar düzenlenmesi için 
önayak olacaktır. Önümüzdeki yıllarda bu girişimlerin başlatılmasıyla sade-
ce bir fikir olarak kalan “Eskişehir Caz Festivali”nin gerçekleştirilmesi işten 
bile değildir. Aksi takdirde kısa vadede bu girişimlerin başlatılmaması festi-
valin tamamen unutulmasına ve tekrar gündeme gelmemesine yol açacaktır.
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“Çağdaş Kent ve Çağdaş Yaşam”, “Kültür Başkenti” gibi sahip olduğu 
imajıyla kültürün, sanatın, medeniyetin, görgünün ve sosyal yaşamın 
geliştiği yer olan Eskişehir, diğer birçok şehre nazaran önemli bir kül-
türel imaja sahiptir. Sahip olduğu kültürel imajın yanı sıra günümüze 
kadar çeşitli uygarlıklar altında yaşamını sürdüren tarihi yerleri ve 
kültürü ile zengin bir şehir konumundadır. Aynı zamanda Eskişehir’in 
iki üniversiteye sahip olması, şehrin öğrenci kenti olarak görünmesini de 
sağlar. Dolayısıyla öğrenci nüfusunun yoğunluğu Eskişehir ilinin gerçek-
leştirdiği eğitim ve sanat alanındaki faaliyetlerin nedenlerinden de biri-
dir. Eskişehir de görüldüğü gibi, bir şehirdeki öğrenci yoğunluğu şehir 
halkını ister istemez sürekli bir değişime ve gelişime iter. Böylelikle şehir 
halkı gerek sanata gerekse sosyal ve kültürel etkinliklere yönelir. Çünkü 
şehir, genci, yaşlısı, mimarisi, sosyal faaliyetleri vb. ile bir bütünü yansı-
tır ve dolayısıyla bu bütünlük bir etkileşim sağlar. Eskişehir’e bir bütün 
olarak bakıldığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in 
gerek Anadolu Üniversitesi’nde bulunduğu makamlarda gerekse Beledi-
ye Başkanı olduğu dönemlerde sanata olan ilgisini şehirde ve Anadolu 
Üniversitesi’nde hissettirdiği anlaşılır. Bu nedenle şehirde sanata verilen 
önemle beraber sanatın varlığı ve yaşanmışlığı şehrin hemen hemen her 
noktasında hissedilir.

Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanına sahip olan Eskişehir de Ana-
dolu Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Senfoni 
Orkestrası ve ayrıca Uluslararası Eskişehir Festivali gibi etkinlikler 
şehrin tiyatro, müzik, resim gibi sanat dalları ile buluşmasını sağlar. 
Bunlar Eskişehir’deki sanat ve kültür dallarından sadece birkaçıdır. 
Eskişehir’in sanata verdiği önemin çıktısı bu tür sanatsal faaliyetler 
sayesinde hem şehre hem de halk üzerine yansır. Bundan dolayıdır ki, 
Eskişehir deki sanatsal etkinliklerden bir tanesi olan Opera ve Bale 
sanatının Eskişehir’deki varlığı ve etkileri bu yazının yazılmasında 
önemli bir paya sahiptir. Çünkü her yıl düzenlenen ve yoğun bir ilgi ile 
karşılanan bu etkinliğe halkın sıcak yaklaşımı ve halk üzerindeki etkileri 
opera ve bale sanatının şehirdeki olumlu çıktılarını gösteriryor. Halkla 
bu kadar içiçe olan bu etkinliğin sözlü tarih yaklaşımıyla incelenmesi, 
gerek organizatör bünyesinin etkinlik adına gösterdiği yoğun emekleri 
gerekse Eskişehir halkına yaşatılan sanatsal deneyimler adına önemli-

Eskişehir Opera ve Bale Günleri
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Görsel 1. Birinci 
Eskişehir Ulusal 

Opera ve Bale 
Günleri afişi.



dir. Bu yazı kapsamında kültürel imaja sahip olan Eskişehir’in sanata 
verdiği önem ve sanatın topluma ve bir bütün olarak şehre katkılarının 
olası etkisiyle faaliyete geçirilen Opera ve Bale Günlerinin başlangıcın-
dan bugüne kadar olan gelişimi incelendi. Bu yazı ile öncelikle Yılmaz 
Büyükerşen ve beraberinde Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Opera 
ve Bale sanatının Eskişehir’e getirilme süreci, gerekçeleri ve bu sanatın 
şehre ve halka katkılarını yüzeye çıkarmak ve bu tarihsel süreci yazılı 
bir kaynağa dönüştürmek amaçlandı. Opera ve balenin organizatör 
bünyesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi 
Başkanı Seyfi Artar ve Eskişehir Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet 
Kapanoğlu ile bizzat resmi ofislerinde görüşüldü. Opera ve Balenin 
kuruluşundan bugüne kadar çıkan haberler Eskişehir’in yerel İstikbal 
Gazetesi’nden toplandı. Bunun yanı sıra yazıda Opera ve Bale gazetesi, 
broşürler, temsil programları, afiş ve fotoğraflardan alınan bilgiler der-
lenerek incelendi. 

Eskişehir’de Opera ve Bale’nin Başlangıcı
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in Eskişehir de sanata 
yönelik yaptığı hizmetlerin en önemlilerinden biri opera ve baledir. Şehirde 
opera ve bale etkinliklerine verilen önem ve gerçekleştirilen faaliyetler kuş-
kusuz bunu gösterir. Eskişehir de opera ve bale festivali düşüncesinin Yıl-
maz Büyükerşen’in sanata olan yoğun ilgisi ve sıcak yaklaşımıyla doğduğu 

söylenebilir. Seyfi Artar bu başlangıcı şöyle ifade eder:

‘‘Opera binası 2004 yılında açıldı ve faaliyete geçti. 
İlk opera ve balemiz Opera Binası’nda 2004’ten beri 
yapılmaya başladı. Biz operalarla işbirliğine girdik 
bizim senfoni orkestramız çalıyordu onların sahne 
üstü şancılar operacılar geliyordu.”

Ahmet Kapanoğlu ile yapılan görüşmede ise 2004 
yılında opera binasının kurulmasıyla başlayan bu 
etkinliğinin gelişimini şöyle anlatır: 

“Eskişehir’de bu iş Yılmaz Büyükerşen olmazsa olmaz. 
Çünkü bu sanat işi, özellikle tiyatro için kullanılan 
‘İki kalas bir heves’ sözünden yola çıkarak sanatta 
herhangi bir maddi dönüş beklenilmemesi gerektiği 
için bunun için hevesli olmak şarttır anlamı bu baş-
langıcı özetliyor. Bu heves de belediye başkanımızda 
var dolayısıyla, sanata bürokrat düşüncesiyle, bütçe 
açısından ya da yönetmelikler açısından bakmıyor. O 
yüzden Eskişehir’de artık sanatı yönlendiren Büyük-
şehir Belediyesi’dir. Eskişehir sanatında en çok emeği 
olan kurum Büyükşehir Belediyesi olduğu için, başın-
daki orkestra şefi/maestro da Yılmaz Büyükerşen’dir. 
Onun hevesi olmazsa bu işler de olmaz.
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Eskişehir’de Opera ve bale sanatı fikri ilk olarak Yılmaz Büyükerşen’den 
çıktı. Yani, Kültür Bakanlığı ve Devlet Opera Balesi ile işbirliği düşün-
cesinin nedeni öncelikle heves ve geçmiş yıllarda da tiyatrocu olması 
-Cüneyt Arkın’larla filan beraber sıra arkadaşlarıymış o yıllarda baş-
layan tiyatro aşkı- hatta kanlarını satarak bu işi yapmaları o yılardan 
gelen bu sanata olan düşkünlüktür. Belediye başkanlığı pozisyonunda 
da düşünce olarak kafasında canlanıyor ve hemen Kültür Bakanlığı’yla 
bu işin resmi yazışmaları, görüşmeleri yapılıyor ve bugün geldiğimiz 
noktaya geliyoruz. Dolayısıyla başlatan Yılmaz Büyükerşen’dir.

2004 yılında opera binasının kurulmasıyla Ankara Devlet Opera ve 
Balesi “Arşın Mal Alan Operası”yla Eskişehir’de opera salonu perdele-
rini açtı. O zamanlar etkinliğin tarihleri düzenli değildi. Program tarih-
leri, Kültür Bakanlığı’nın Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün 
tarihlerine göre ve aynı zamanda bizim senfoni orkestramız ve şehir 
tiyatrolarımız da olduğu için bizim salonlarımızın uygunluğuna göre 
belirleniyordu.”

Opera binasının kurulmasıyla başlayan bu renkli etkinlik, düzenli olma-
makla beraber belirli dönemlerde Eskişehirlilerle buluşmaya başladı. Ne 
var ki Eskişehir Opera ve Bale İl Müdürlüğü’ne sahip olmaması nedeniyle 
Opera ve Bale etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından 
diğer şehirlerdeki altı il müdürlüklerinden (Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul, 
Mersin, Samsun) çeşitli temsiller seçilerek Eskişehir’e getirildi ve Eskişehir 
halkına belirli dönemlerde eserler 2004 yılı itibariyle temsil edilmeye baş-
landı. Bu konuda Seyfi Artar şunları söyler:

‘‘2004’te Opera Binası kuruldu. Ancak o zamanlar düzenli değildi. 
Biz programımıza bakıyorduk onlar da müsaitse biz eserleri davet 
ediyorduk. Altı tane müdürlük var en sonuncusu ise Samsun’da açıldı. 
Biz Eskişehir halkına tüm değişik opera ve bale eserlerini getirdik. 
Neredeyse hepsini halkın ayağına getirdik. Gerçekten Eskişehir halkı 
çok şanslılar bu anlamda. Çünkü onlara sadece Ankara’nın eserlerini 
değil Mersin, Samsun, Antalya, İzmir de yapılan eserleri izlettirdik.”
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Eskişehir’in Opera ve Bale İl Müdürlüğü’ne sahip olmaması ilk bakışta 
olumsuz gibi algılanabilirken aslında bu durum Eskişehir halkının sadece 
tek bir şehir temsillerini değil de diğer altı şehrin temsillerini de izleme 
şansına sahip olmaları açısından oldukça önemlidir. Bu konuda Büyükşehir 
Belediyesi Eskişehir halkını şanslı görür. Değinildiği gibi bu dönemlerdeki 
temsiller düzenli şekilde yapılmadı ancak bu konuda Opera ve Baleye bir 
düzen getirilmesi 2011 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Devlet 
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile görüşüp Eskişehir Uluslararası Opera 
ve Bale Festivali adı altında Ankara’nın desteğiyle beraber bir prosedür 
imzalanmasıyla başladı. Bu başlangıcı Seyfi Artar şöyle ifade eder:

“2004 yılında Opera Binası’nın açılmasıyla dedik ki ‘operalarla bir irti-
bata geçelim ve şehir halkına opera ve baleleri izletelim. Bunun için 
Ankara Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne gittik. Onlar siz eserleri 
seçin bizde destek olalım bizim sahne üstümüz oynasın sizin orkest-
ranız çalsın ve böyle bir işbirliği yapalım’ dediler. Bu şekilde başladık. 
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İki ayda bir, ayda bir gelmeye başladılar ve böyle böyle devam etti. 
Sonra bu bizim orkestramızı etkilemeye başladı. Yıllık program yapma 
durumunda sıkıntı oldu. Operayı hangi ayda ne zaman getireceğiz der-
ken bir programsızlık olmaya başladı ve bir yıllık program yapamaz 
olduk. Önceden plan yapmadığımız için eserleri o haftaya mı koyalım 
bu haftaya mı koyalım derken daha sonra halk istediği zaman sanatçı 
bulma sıkıntısı da yaşadık. Bu yüzden bunu düzenli bir hale getirelim 
toparlayalım istedik. Ayda beş-altı neyse onları bir festival havasında 
yapalım dedik. Genel müdür ve Yılmaz başkanımızla Opera ve Bale 
Genel Müdürlüğü’ne gittik bir protokol imzaladık onlar da bu duru-
ma çok sıcak baktılar. Bunu ortaklaşa ve düzenli bir hale getirdik ve 
festival havasına öyle dönüştü. Aksi halde insanların beklentisi oluyor 
opera gelecek mi bu ay diye sık sık telefonlar yazılar geliyordu. Şimdi 
herkes Mayıs ayında ‘Opera ve Bale Günleri’ var diyebiliyor ve ona 
göre bekliyorlar.”
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Önce ara ara gerçekleşen temsiller, sonra halkın da ilgisi üzerine bir düzen 
getirilen opera ve balenin festival süreci böylelikle başlar. Ancak festival 
kapsamında yeteri kadar yerli eser çıkarılamamasından dolayı aksaklık 
yaşayan Eskişehir Opera ve Bale Festivali, 2013 yılında Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından “Festival” adı çıkarılarak “Eskişehir Opera Bale Günleri” adı 
altında etkinlik toplandı. Bu konuda Seyfi Artar düşüncelerini şöyle ifade 
eder:

‘‘Opera ve Bale Günleri’ni işbirliği içinde organize ediyoruz. Bu sene 
Opera ve Bale Günlerinin beşincisini yapacağız. Birincisine başladığı-
mız an Ulusal Opera Bale diye çıkmıştık. Sadece ülkedeki yerli eserleri 
sahneleyen, yerli bestecilerin yerli eserlerini, operaları getirmiştik. 
Ama belli bir süre sonra tıkanıklık olmaya başladı. Aynı eserler dön-
meye başladı. Yeni yazılan eserler olmadığı için ulusal kelimesinden 
vazgeçtik. Sadece Opera Bale Günleri adı altında topladık geçen 
dördüncüsünden itibaren. Daha sonra uluslararası yabancı eserleri 
de getirmeye başladık şehrimize ama bundan önce Opera ve Bale 
Günü’ne gelmeden önce yani 2004 yılından itibaren biz her sene 
yıllar içinde değişik tarihlerde Opera ve Bale Eserlerini Eskişehir’e 
getiriyorduk. Üç-beş tane eser getiriyorduk bunlarla da bizim senfoni 
orkestramız çalıyordu.”

2013 yılında Eskişehir Opera ve Bale Günleri her yılın belirli bir ayında 
düzenli bir şekilde temsil vermeye başladı. Opera ve Bale etkinliklerine 


Görsel 6. Eskişehir 

Ulusal Opera ve 
Bale Günleri’nde bir 

performans.



Eskişehir Opera ve Bale Günleri 165

Görsel 7. Eskişehir 
Ulusal Opera ve 
Bale Günleri’nde bir 
performans.


düzen getirilmesinden itibaren etkinlikler her yıl Mart ayında gerçekleşti-
rildi. Ancak Mart ayının sert ikliminden dolayı gerek organizasyonun gerek 
sanatçıların olumsuz etkilenmesiyle yaşanan birtakım sıkıntılar dile getiri-
lerek yeni bir düzenleme getirildi. Bu düzenleme ile etkinlik tarihi Mayıs ayı 
olarak belirlendi. Bu konuyu Seyfi Artar şöyle aktarır:

‘‘Birinci, ikinci ve üçüncü festivali Mart ayında yapmıştık. Sonra Mayıs 
ayını festival ayı ilan edelim dedik. Dördüncü Opera ve Bale Mayıs 
ayında yapıldı Beşincisi ise yine Mayıs ayında yapılacak. Mart ayında 
sıkıntılar yaşadık bazen ekipler gelemedi hava şartlarından dolayı bu 
nedenle Mayıs ayında topladık.”

Opera ve Bale Günlerinin Bilet Fiyatları 
Eskişehir Opera ve Bale’nin bilet fiyatlarına bakıldığında kazanca değil 
hizmete ve sanata önem verildiği anlaşılır. Tabloda da görüldüğü gibi, 2009 
yılına kadar 50 kuruş olan bilet fiyatları 2009’dan itibaren 7,50 liraya kadar 
yükseldi. Seyfi Artar genel fiyat bilgisini şöyle ifade eder:

“Çok cüzi rakamlarda biletler satıldı. Ancak bu sene artış yaptılar. 
Mecliste bizim istemememize rağmen meclis çoğunluğunun baskı-
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sıyla 7,5 lira indirimli fiyat 10 lira ise tam fiyat oldu. Sadece Müzikal 
temsillerimiz ise indirimli beş, tam 7,5 lira oldu. Yani üç lira beş lira 
olan fiyatlarımız 7,5 liraya çıktı. En önler 10 liradan başlıyor.”

Eskişehir Opera Bale Günleri’nin Bilet Fiyat Değişimleri

 Yıl																																																																Fiyat

	 	 Tam	 İndirimli

	 2004	 1	lira	 50	kuruş

	 2009	 7,50	lira	 5	lira

	 2015	 10	lira	 7,50	lira

Ancak ilginç olan nokta ise katılımcıların bilet fiyat artışına verdikleri 
olumlu etkidir. Katılımcıların bilet fiyatının verilen hizmete göre düşük 
olduğu ve yükseltilmesi gerektiğini düşünmeleri ve bunu dile getirmeleri de 
bilet fiyatındaki artışa dolaylı olarak destek vermiştir. Bu konuda Seyfi Artar 
ifadelerine şöyle devam eder:

‘‘Evet, daha önce 2009’a kadar öğrenci 50 kuruş tam bir liraydı. Son-
radan bize fiyat artırma teklifi ve baskısı izleyicimizden geldi. “Artırın 
fiyatları biz yer bulamıyoruz hem çok kaliteli işler oluyor hem bu fiya-
ta çok yazık oluyor” diye tepkiler geldi. Onların baskısıyla arttı yoksa 
başkanımız Yılmaz hoca asla artırılması taraftarı değildi. Özellikle zam 
yapıldığında çok direndik ama engel olamadık Mecliste. Biz zam teklifi 
geçirilsin istemedik çünkü başkanımız hep şöyle söyler dört kişilik bir 
aileyi düşünün gelmeye kalktığı zaman nasıl gelsin 10 lira 10 lira 40 
lira gitmesi yol parası yemesi içmesi birlikte 60 lira. Bu bizim istediği-
miz bir şey değildi son artış.”
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Opera ve bale etkinliğine katılımın yoğun olması ve yer bulmada yaşanan 
sıkıntılar da bilet fiyatının yükselmesine neden olmuştur. Ancak Büyükşehir 
Belediyesinin fiyata olan ılımlı yaklaşımının nedeni, sanata katılım için mad-
diyatın bir engel olmasını engellemek ve bu etkinliğe bütün Eskişehir halkı-
nın katılımını teşvik etmektir. Bilet fiyatlarının düşük olmasıyla beraber, her 
yaş grubuna ve her aile bütçesine uygun fiyatlarla Eskişehir halkının opera 
ve bale salonunu boş bırakmadığı görülür. 

Ahmet Kapanoğlu ise bilet fiyatlandırması ile ilgili genel bilgileri şu şekil-
de ifade eder:

“Daha önce bilet fiyatları öğrenci 50 kuruş tam bir lira gibi sembolikti. 
Sembolik olmasının sebebi ise şöyleydi; 2000’li yılların başında bizim 
halkın, sahne sanatlarına, tiyatroya, sinemaya bütçemizden ufak bir 
pay ayırıp ayda bir kere ailecek gidelim gibi bir şeyleri yoktu. Kaldı ki 
imkân da yoktu, tiyatro sahneleri gibi yerler az sayıdaydı. Tabi bu bir 
ekonomik boyuttan ziyade bir alışkanlıktır, nedeni ise herkesin göm-
leğinin cebinde sigara var ve en ucuz sigarada altı lira ve dolayısıyla 
altı lira dört kişilik bir ailenin etkinlik bileti. Sigaraya çok rahat para 
verebilirken etkinliğe vermiyorlar. Çünkü böyle bir alışkanlık yoktu 
daha önce ama bugün geldiğimiz noktada ailecek eğlenebilecekleri en 
önemli yerlerden birisi olan sahne sanatlarını gördükçe artık yavaş 
yavaş yaşam tarzı haline geldi. Ve bütün sahne sanatlarında salonlar 
doluyor. O yüzden buradan görüyoruz ki bu tür salon etkinliklerine 
katılmak insanların yaşam standardı haline gelmiştir.

Bilet satışlarında ise MyBilet ile çalışıyoruz. Bu işi internetle yapmak 
artık çağın gerektirdiği bir şeydir. İnternet kullanımı öyle yaygınlaştı 
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ki insanlar için bir alışkanlık haline geldi ve artık oturdukları yerden 
işlerinden izin almadan bilet alabiliyorlar. Dolayısıyla bu işi en iyi 
yapan ve bizi kamu açısından en az maliyete götürecek olan My biletti 
ve MyBilet’le anlaşıldı. Fiyatlar ise bu sene arttı. Çünkü maalesef ki 
Büyükşehir Belediye Meclisimiz kültür bütçesinden 10 trilyon lira 
gibi bütçeyi alıp fen işlerine aktardı. Çünkü onların bakış açısı şuydu;  
(Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki siyasetçilerin) sanatın bu şehirde 
ihtiyaçlar hiyerarşisinde öncelikli iş olmadığını dolayısıyla oraya ayrı-
lacak payın fen işlerinde asfalt, kaldırım yapılmasının daha önemli 
olduğunu düşündüler ve oy çokluğuyla maalesef ki kabul ettiler. Lakin 
atladıkları şey şuydu kamu kurumları bu tür mühendislik çalışmalarla 
birlikte sanatsal çalışmaları da paralel götürmeleri gerekiyor. Çünkü 
önemli olan kaldırımı yapmaktan ziyade o kaldırımın üstüne kamyo-
nuyla park etmeyecek vatandaş yetiştirmektir. Bunu da yetiştirmenin 
yolu sanattır (bütün gelişmiş ülkeler bunu geliştirmenin yolunun 
sanat olduğunu bulmuşlar). Çünkü sahne sanatlarının yapıldığı kapalı 
salonlarda gizli bir eğitim vardır. Oraya girerken kılığınıza kıyafetinize 
hal ve hareketlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Genelde şık salonlar-
dır bunlar orada yüksek sesle gülmemeniz gerekiyor. Koltuğun altına 
çöpünüzü attığınızda birileri size ters bakıyor ya da cep telefonunuz 
çaldığında rahatsız olduklarını hissettiriyorlar size. Bunu en azından 
ayda bir kere yaparsanız bu yavaş yavaş alışkanlık haline gelir. Dışar-
da da sanki salondaymış gibi davranmaya başlıyorsunuz yani gizli bir 
eğitim vardır orada. Dolayısıyla bütün gelişmiş ülkeler bunu yıllardır 
kabul etmişler ve ülkeler arasında eğitim seviyesi aynı olsa dahi geliş-
miş ülkelerdekilerin davranışları daha farklı oluyor çünkü onlar köy-
lerinde dahi bu salonları yapmışlar ve halkın vizyonunu geliştirmişler. 
O yüzden belediyelerin yapması gerekende mühendistik çalışmaların 
yanı sıra sanatsal çalışmaları da paralel götürmektir. Dediğim gibi 
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kaldırımı yaparsınız ama kaldırımdaki engelli rampasının önüne ara-
basını park etmeyecek vatandaşları yetiştirmek yerel yöneticilerin bir 
görevidir. Öncelikli görevi değildir ama görevidir.” 

Opera ve Bale’nin Fiziki Kapasitesi
Opera binasının kapasitesi 500 kişiliktir ki, bu kapasite ilk başlarda yeterli 
ölçüdeyken gün geçtikçe halkın sanata gösterdiği ilgi sayesinde opera etkin-
likleri 2014 yılıyla beraber kapasitesi 1200 kişilik olan Kongre Merkezi’ne 
taşındı. 1200 kişilik bu Kongre Merkezi dolup taşmakta ve temsiller kapalı 
gişe oynamaktadır. Bu durum Büyükşehir Belediyesi’nin halkı sanata teşvik 
ettiğinin önemli bir göstergesidir. İzleyici kitlesi ve sayıları da bunun göster-
gelerinden biridir. Seyfi Artar bu konuda şunlara değinir:

‘‘İzleyici sayısı geçmişle aynı hatta daha fazladır. Çünkü oradaki Opera 
binamızdaki salonun kapasitesi 500 kişiydi geçen seneden itibaren 
dördüncüsünü Kongre Merkezi’nde yaptık ve bu senede burada yapa-
cağız. Burası 1200 kişilik ve tam kapasite gidiyor. Temsillerimiz bura-
da kapalı gişe oynuyor biletler bir ay önceden bitiyor yani Eskişehir 
halkı bizi bu konuda hiç yalnız bırakmıyor. Biz onlar için en iyi şeyleri 
yapmaya çalışıyoruz en üst seviyede işler yapıyoruz. Eskişehir’de hem 
tiyatro anlamında hem orkestra anlamında çok profesyonel ekibimiz 
var tiyatrolarımız ve ödüllü oyuncularımız var kaliteli işler yapıyoruz.”

Seyfi Artar Opera ve Bale etkinliklerinin organize edilmesinde verilen 
öneme ise şu sözlerle devam eder:

‘‘ Şehir içi kültürü o kadar gelişti ki insanların Opera ve Baleye talep-
leri çok oldu. Bizim zaten misyonumuz ve vizyonumuzda da kültürü 
geliştirmek halka daha farklı müzik gösterileri sunmak vardır. Farklı 
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kültürler farklı sesler getirerek kültürü geliştirmek istedik. Önce sen-
foni orkestrasıyla başladık bu işe 2001 yılında kuruldu, 2002 yılında 
ilk konserini verdi, Ocak ayında o zamandan beride her hafta düzenli 
olarak iki tane konser yapılıyor. Şu an 60 kişilik bir kadrolu sanatçımız 
var ilk olarak 24 kişi ile başlandı İkieylül Caddesi’nde 168 kişilik bir 
salonda daha sonra 2004 yılında opera binasına taşındı. Buraya gelip 
konserler verilmeye başlandı. İzleyicilerin çok talep ettiği konserleri 
burada yapıyoruz. Burada daha çok kişiye ulaşıyoruz. 1200 kişilik 
bir kapasitemiz var. Hem izleyiciler rahat ediyor hem bilet bulmada 
küçük salondaki gibi sıkıntı yaşamıyorlar.”

Kapasitesi 500 kişilik olan salonda temsillerin kapalı gişe oynaması ve 
eserlerin daha çok izleyiciye ulaşması daha fazla kapasitesi olan yeni bir 
salon ihtiyacı doğurmuştur. Bu sebep ile Kongre Merkezi’ne taşınan opera 
ve bale daha çok izleyiciyle karşı karşıya gelir. Bu durum opera ve balenin 
daha fazla kişi tarafından izlenmesi ve dolayısıyla daha fazla kişinin arala-
rında konuşmasını, birbirlerine tavsiye etmelerini ve merak edilmesini sağ-
layarak opera ve baleyi daha çok tanıtan bir araç olur. 1200 kişilik salonda 
da temsiller kapalı gişe oynamaya devam eder.

Opera Bale Etkinliği ve Sanatçı Programları
Opera ve bale günlerinde düzenlenen etkinlikler ve sanatçıların program-
larının belirlenmesinde etkili olan durumları Seyfi Artar şöyle ifade eder:

‘‘Opera Bale Günlerinde beş etkinlik yapacaksak bunun üçünü opera 
ikisini bale şeklinde düzenliyoruz. Sadece opera ya da sadece bale 
değil her ikisini birden düzenliyoruz baleye de çok talep var, insanlar 
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çocuklarını daha çok getiriyor baleye eğitim alsınlar görsünler diye. 
Programı hem bizim orkestramızın sanat yönetmeni müzisyen Doç. 
Dr. Gübriz Germen, kendisi hocadır Anadolu Üniversitesi Konserva-
tuar’ında. Bizim orkestramızın genel sanat yönetmeni, programları 
kendisi yapar ve genel müdürlükteki arkadaşlarla karşılıklı planlama 
yapıyoruz. Örneğin bu sezon hangi eserleri çıkardıysa Ankara Opera 
ve Balesi, bakıyoruz seçiyoruz uygun mudur bu tarihte gelebilirler 
mi diye onlarda bakıyor programlarına uygunsa programı yapıyoruz. 
Kadronun gelişi gidişi rezervasyonları konaklamaları hepsini ortakla-
şa yapıyoruz.”

Beğenilen eserlerin seçilmesi ise Eskişehir halkının neden şanslı olduğu-
nu bir kez daha gösterir. Eserlerin getirilmesi öncelikle beğenilen eserlerin 
seçilmesi ve daha sonra sanatçıların programları ile uyumlaştırılmasından 
sonra gerçekleşir. Bu nedenle sanatçı programlarının uyumu hangi eserlerin 
getirileceği konusunda önem taşır. 

Sponsor Alınmıyor
Gerçekleştirilen Opera ve Bale etkinliğinde sponsor olup olmadığını Seyfi 
Artar şöyle ifade eder:

“Hayır, Sponsor almıyoruz yani, sponsor işine çok girmedik, her şeyi 
kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Tiyatroda da olsun senfonide de 
olsun. Çünkü sponsorlar işin içine girince çok farklı şeyler gelişiyor, 
çok sahipleniyorlar. Kendilerini bizim üzerimizde hissediyorlar. Bu 
nedenle istemiyoruz. Kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Opera ve Bale 
Günleri’ni yarı yarıya ödüyoruz. Bir kısmını onlar, bir kısmını biz 
karşılıyoruz. Bir nevi sponsorumuz da devlet operalarıdır, yarı yarıya 
paylaşmış oluyoruz.”

Opera ve Bale Günleri’nin Eskişehir Halkı Üzerindeki Etkileri

Opera ve Bale Günleri’ne katılım için hem bilet fiyatının uygunluğu hem 
opera salonunun geniş kapasitesi halkın Opera ve Bale Günleri’ni daha çok 
tanımasını sağlamıştır.  Türkiye’de opera salonu bulunmayan şehirleri ve 
operanın ne olduğunu bilmeyen birçok kişinin var olduğu düşünüldüğünde 
Opera ve Bale Günleri’nin Eskişehir halkı üzerinde olumlu etkisi kaçınıl-
mazdır. Bu durumu Seyfi Artar şu şekilde ifade eder:

‘‘Eskişehir halkını görmüşsünüzdür yolda yürürken insanlar saygılı, 
nezaketlidirler. Şehir insanı yetiştirir biz insanımızı kültür anlamında 
biraz yetiştirdik. Çocukları sokaktan alıp salonlara getirdik, okul-
lardan öğrenciler getirdik tiyatro ve müzikalleri görmeleri için. O 
çocuklar şimdi büyüdü ve açıldığı seneden beri hem dinliyorlar hem 
izliyorlar dolaysıyla sanatla büyüdüler. Seyircimiz yetişti. Kültürlü bir 
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şehir oldu. İnsanlar oturup kalkmasını yüzde 80’i öğrendi tabii ki her 
kesimden insan vardır ulaşamadığımız, gelemeyenler böyle bir kesim 
var onları ayrı tutuyoruz, onlar her yerde var tabi ama yüzde 80’i 
yetişmiş ve eğitimlidir. Asayiş olaylarının en az olduğu şehirlerden 
biridir Eskişehir. Bu konuda bizim katkımızın büyük olduğuna inanı-
yorum. Yani bizim derken Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu 
sanatsal etkinliklerin etkisi büyüktür. Sanatın olduğu yerde kavga 
gürültü olmaz insanlar hep güzel şeylerden bahseder.”

Bu etkinliğin Eskişehir halkı üzerindeki etkilerine ise Ahmet Kapanoğlu 
şu şekilde değinir:

“Halkın kılık kıyafeti değişti. Bunu tüm Türkiye biliyor. Politik olarak 
bu hissedilmese de Eskişehir’in Türkiye’de ayrı bir yeri olduğu ve tüm 
kamu kurumlarının dikkatini çeken bir yer olduğunu biz biliyoruz. Bu 
devirde özellikle çocukları ya sanat ya spor, ikisinden biriyle uğraş-
tırmazsanız kötü yola sapmaları o kadar kolay oluyor ki uyuşturucu 
kullanmaları vs. sanat Eskişehir’i güvenli bir şehir haline getirdi ve en 
önemli gösterge şudur ki bu şehirde bayanlar çok rahat dolaşıyorlar 
en azından diğer illere göre rahat dolaşıyorlar.”

Görsel 13. 
Eskişehir Ulusal 

Opera ve Bale 
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Opera ve Bale Günleri’nde Karşılaşılan Zorluklar
Opera ve bale etkinliklerinin gerçekleştirilmesinde yaşanan zorlukların 
neler olduğunu Seyfi Artar şöyle ifade eder: 

“Tabii yaşıyoruz kolay değil, opera ve baleyi davet ettiğiniz zaman 
insanlar sanıyor ki sahnede gördükleri kadar ama 150 kişiden aşağı 
olmuyor gelen grup 200’lere 220’lere kadar çıktığımız gruplar oldu. 
Bunun kostümcüsü, gardıropçusu, perukçusu, sahne makinistleri, 
ışıkçısı, sesçisi, operacı, baleci, şancısı inanılmaz büyük bir organi-
zasyon ve bu nedenle zor oluyor. Onların alınıp getirilmesinden ve 
burada otellere yerleştirilmesine kadar prova düzeninden, yemelerin-
den, içmelerinden, getirip götürülmelerinden hiçbir şey aksatmadan 
yapmak, çok zor. Otelde çoğu zaman o onla kalmak istemez biri odayı 
beğenmez falan birçok şey yaşıyoruz. Sanatçı ile uğraşmak çok zor. 
Sanatçılar biraz hassas insanlar yani biraz ilgi bekliyorlar tabi biz 
gerekli ilgiyi zaten gösteriyoruz, ama daha fazlasını isteyenler oluyor 
‘Hayır ben illa bunu istiyorum’ diye dikilenler oluyor onu bir şekilde 
sağlamaya çalışıyoruz sağlayamazsak ise bir şekilde düzeltmeye çalı-
şıyoruz şartlarımız bunlar diye. Karşıdan izlenildiği gibi değil biraz 
zor işler.”

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Opera ve Balesi hem maddi 
hem manevi bir işbirliği içerisinde Opera ve Bale Günleri’nin başlangıcın-
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dan program bitişine kadar plan ve prog-
ram içerisinde bu etkinliği yürütür. Sanat-
çı bir toplulukla gerçekleşen bu etkinlik-
te birtakım sıkıntılar yaşanması olasıdır. 
Çünkü Büyükşehir Belediyesi sanatçıla-
rın ve etkinlikte çalışan bütün bireylerin 
ulaşımından konaklamasına kadar kısaca 
Eskişehir de bulundukları süre boyunca 
her türlü durumları ile ilgileniyorlar. Hava 
şartlarından ötürü yaşanan ulaşım sıkın-
tıları, konaklama sırasında yaşanan sıkın-
tılar, sahne üstü yaşanan teknik sıkıntılar 
vb. gibi durumlarla da ilgilenmeleri gere-
kiyor. Bu tür sıkıntılar Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından yaşanması muhtemel 
küçük zorluklar olarak görülüyor. 

Opera ve Bale Günleri’nin Tanıtım 
Faaliyetleri
Opera ve bale günlerinin yeterince tanıtı-
lıp tanıtılmadığını Seyfi Artar şöyle ifade 
eder:

“Biz kurum olarak tanıtım işlerini çok iyi yapıyoruz. Ulusal basında 
da yerelde de çok çalışıyoruz, afiş işlemleri billboard işlemleri gibi. 
Sosyal medyada çok iyiyiz kendi gruplarımız var hem orkestranın hem 
tiyatronun grupları var 5.000 kişi takipçimiz var. Etkinlikleri oralara 
koyuyoruz tanıtım anlamında hiçbir sıkıntımız olmuyor. Şehir halkı 
zaten duyuyor, zaten hazır bekliyorlar, şikâyet de olmuyor biletler ne 
zaman çıktı alamadık diye.”

Eskişehir sokaklarında yoldan geçen hemen hemen herkesin görebileceği 
reklam panolarında, Opera ve Bale Günleri’nin programlarını görebilmek 
mümkündür. Sosyal medya, tanıtım işini daha da kolaylaştırsa da sosyal 
medya kullanmayan kişiler için reklam panoları yerinde bir araç oluyor. 
Etkinlik öncesinde ve etkinlik sırasında yapılan reklamlarda etkinliğin akış 
programı ayrıntılı bir şekilde veriliyor. 

Tanıtım için hangi sosyal paylaşım sitesinden faydalanıldığını Seyfi Artar 
şu şekilde ifade eder:

‘‘Facebook üzerinden çalışıyoruz Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 
Senfoni Orkestrası ve Şehir Tiyatroları adında Twitter üzerinden de 
arkadaşlarımız çalışıyorlar ama ben genelde Face ile ilgileniyorum. 
Facebook üzerinden genelde ben yönetiyorum yorumları şikâyetleri 
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vs. çok şikâyet almıyoruz yani almamaya çalışıyoruz işimizi çok iyi 
yapmak istiyoruz bazen tek tük de olsa oluyor şikâyet o da ilk defa 
izlemeye gelenlerden olabiliyor oyun başladığı zaman kapılar kapanır 
ve kimse giremez. Bazen bu konuda anlaşmazlık çıkabiliyor.”

Sosyal medya aracılığıyla yapılan tanıtımlar şüphesiz daha çok kişiye ula-
şır. Hem Facebook hem Twitter üzerinden yapılan paylaşımlarla potansiyel 
izleyicilere ulaşabilmek ve mevcut katılımcılarla da sürekli iletişimde olmak 
opera ve balenin tanıtımına oldukça katkı sağlar. Aynı zamanda sosyal med-
ya üzerinden yapılan tanıtım faaliyetleriyle katılımcılardan gelen şikâyetler 
ya da önerilere dikkat edilmesi opera ve balenin organizasyonunun sürekli 
gelişimini de sağlar.

Opera ve Bale Günleri’nin İzleyici Profili
Opera ve bale etkinliğinin başlangıcından bugüne kadar izleyici sayısındaki 
ve profilindeki durumu ve değişim yaşanan yılları Seyfi Artar şöyle anlatır:

‘‘Tabiî ki oldu değişim oldu. İlk zamanlar 2004 de biz büyük sahneye 
geçince yani opera binasına 150 kişilik salondan çıkıp 500 kişilik 
salona geçince acaba nasıl doldururuz salonu doldurabilir miyiz? 
diye sıkıntı oldu ilk zamanlarda. Cumartesi gündüz konserleri sıkıntı 
olmuştu çünkü gündüz seyircisi başka, bizim konserlerimiz Cuma 
akşamı ve Cumartesi gündüz oluyor. Onu da şöyle çözdük hem gençle-
ri hem çocukları okullarından alarak organize ederek getirdik taşıdık. 
Öğretmenlerle, Milli Eğitim’le işbirliği yaparak cumartesi seyircisini 
bu şekilde ayarladık. Çocukların bakış açıları değişsin istedik ve 
yetiştiler hepsi delikanlı oldular. Çocuklar bu şekilde geldikten sonra 
ailelerini de alıp gelmeye başladılar. Bizim seyircilerimiz böyle böy-
le genişledi. Ama tabi genelde öğrenci talebi ağırlıklı oluyor ancak 
halkın talebi de çok. Bizim hedef kitlemiz öğrenciler ve öğrencilerin 
siyasi kavgalar dövüşlerden uzak kalmalarıdır. Tabi ki şehir halkına 
da çok ihtiyacımız var onları da köylerden kasabalardan getirdik oyun 
izlettik. Sadece kadınlar için tiyatro yaptık. Köylerden mahallelerden 
topladık daha hiç tiyatroya gelmemiş kadınları getirdik akşam çıka-
madıkları için gündüz getirmeye çalıştık. Eskişehir’de çok emeğimiz 
var haftanın her günü etkinlik var salonlarımız hep doludur.”

Opera ve bale etkinliği 2004 yılında küçük bir salonda başlayarak bugün 
1200 kişilik bir salonda gerçekleşmektedir. Böyle bir kapasite değişikliği 
Seyfi Artar’ın da dediği gibi illaki bir değişime sebep olmuştur. Kapasite-
nin büyümesi daha fazla kişinin opera ve baleyle tanışmasını sağlamıştır. 
Öğrenci ağırlıklı olmakla beraber halkın da yoğun katılım gerçekleştirmesi 
halk üzerinde sanata karşı olumlu bir bakış açısı yaratmıştır. Öğrencilerin 
servislerle opera ve bale izlemeye getirilmesi, köyde yaşayan halka böyle 
bir imkân sunulması, Büyükşehir Belediyesi’nin halka yaptığı büyük bir 
hizmettir.
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2016 yılındaki Opera ve Bale Günleri’nin programını Seyfi Artar şu şekilde 
ifade eder:

“Ayın ikisinde başlayıp 16’sında bitecek beş temsil yapacağız bu sene, 
seneye altıya çıkaracağız inşallah. Bu sene ilk oyun farklı olacak. Bu 
opera ve baleden gelen bir teklifti açılışı normalde bizim orkestramız 
yapardı. Bu kez açılış bir Gala konseri şeklinde yapılacak yine bizim 
orkestramız çalacak ama şancı grup olacak çok güzel ve eğlenceli bir 
konser olacak.”

Bu zamana kadar gerçekleştirilen Opera ve Bale Günleri’nde etkinliğin 
iptalinin gündeme gelip gelmediğini Seyfi Artar şöyle ifade eder:

‘‘Evet, geçen sene iptal oldu. Soma’daki maden faciasından dolayı iptal 
edilen temsilleri Haziran ayına aldık. Üç temsil Mayıs ayında oynandı 
ancak iki temsili haziran ayına erteledik bileti önceden alan vatandaş-
ların biletleri yine geçerli oldu Haziranda.”

Sonuç Yerine...
Opera ve Bale Günleri 2004 yılında düzenli temsiller verilmemekle beraber 
başlar ve 2011 yılında ise düzenli bir şekilde “Opera ve Bale Günleri” adında 
etkinlik yürütülür. Halen yürütülmekte olan Opera ve Bale Günleri opera, 
bale ve müzik sanatını Eskişehir halkı ile buluşturur. 2011 yılında ulusal 
olarak başlayan bu etkinlik yerli eser çıkarılamamasından dolayı 2014 
yılında ulusal kelimesi kaldırılıp Opera ve Bale Günleri olarak adı ve kap-
samı değişir. 2015 yılında da Opera ve Bale Günleri adıyla devam eden bu 
etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Opera ve Bale 
Günleri’nin ilk gününde yapılan açılışta gelecek yıl tekrar ulusal kapsamda 
bu etkinliğin yapılacağı müjdesini verir. Eskişehir halkının opera ve bale 
ile tanışması ve gün geçtikçe daha fazla kişiye ulaşılması başta Büyükşehir 
Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen daha sonra organizatör bünyesinde 
bulunan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Seyfi Artar ve diğer orga-
nizatörlerin özverili çalışmaları sayesinde bugünkü duruma gelmiştir. 150 
kişilik salondan 1200 kişilik salona geçilmesi ve bütün temsillerin kapalı 
gişe oynaması Büyükşehir Belediyesi’nin opera ve bale sanatına ne kadar 
önem verdiğinin aynı zamanda ne kadar başarılı olduğunun da önemli bir 
göstergesidir. Büyükşehir Belediyesi, opera ve balenin yanı sıra Senfoni 
Orkestrası, Şehir Tiyatroları ve Çocuk Festivali gibi gerçekleştirdikleri etkin-
liklerle kültür ve sanat ile yakından ilişkili olmaları halka verebilecekleri 
en önemli hizmetlerden biridir. Seyfi Artar’ın da dediği gibi gençleri siyasi 
kavgalardan uzak tutmak ancak onları sanatla yakınlaştırmakla mümkün 
olacaktır. Eskişehir siyasi kavgaların en az görüldüğü şehirlerdendir.  Bu 
durum baz alınarak Eskişehir’deki sanatsal etkinliklere pay çıkarmak yanlış 
olmayacaktır.
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Eskişehir Opera ve Bale Günleri’nin Yıl Bazlı Program Akışı 

Yıl Etkinlik Yer 

2004 
. 
. 
. 

Opera binası kuruluşu 

 
Düzenli olmamakla beraber gerçekleştirilen Opera Bale 

temsilleri 

    
Opera binası 

2011 (09-26 Mart) 

 
09 Mart 
12 Mart 
16 Mart 
19 Mart 
23 Mart 
26 Mart 

 

1.Eskişehir Ulusal Opera Bale Günleri 

 
IV. Murat (Opera) – Mersin DOB  
Cem Sultan (Opera) – Ankara DOB  
Güldestan (Bale) – Samsun DOB  
Karacaoğlan (Opera) – Antalya DOB  
Kösem Sultan (Bale) – İzmir DOB  
Aşk-I Memnu (Opera) – İzmir DOB  
 

 
 

 
Sanat ve Kültür Sarayı 

2012 (10-26 Mart) 

 
10 Mart 
13 Mart 
16 Mart 

 
 

20 Mart 
26 Mart 

2.Eskişehir Ulusal Opera Bale Günleri 

 
Ali Baba ve 40 Haramiler (Opera) - Samsun DOB  
Mevlana'nın Çağrısı (Bale) - Antalya DOB    
Midas'ın Kulakları (Opera) - İstanbul DOB, Eskişehir Senfoni  
 
Çalıkuşu (Bale) - Mersin DOB    
Yusuf ile Züleyha (Opera) - Ankara DOB, Eskişehir Senfoni  

 
 
 

Sanat ve Kültür Sarayı 

2013 (09-25 Mart) 

 
09 Mart 
13 Mart 
17 Mart 
20 Mart 
25 Mart 

 

3.Eskişehir Ulusal Opera Bale Günleri 

 
Özsoy (Opera) - Mersin DOB 
Karyağdı Hatun (Opera) - Ankara DOB, Eskişehir Senfoni 
1001 Gece Masalları (Bale) - Samsun DOB  
Muhteşem Süleyman (Sahne Kantatı) - İzmir DOB 
Lale Çılgınlığı (Opera) - Antalya DOB 

 
 
 

Sanat ve Kültür Sarayı 

2014 (03-17 Mayıs) 

 
03 Mayıs 
07 Mayıs 
10 Mayıs 
14 Mayıs 
17 Mayıs 

 

4. Eskişehir Opera Bale Günleri 

 
Carmen (Opera) - Ankara DOB, Eskişehir Senfoni 
Bach Alla Turca (Bale) - Samsun DOB 
Madama Butterfly (Opera) - İzmir DOB  
Aspendos, Yüzyılların Aşkı (Bale)- Antalya DOB  
Lüküs Hayat (Operet) - Mersin DOB  
 

 
 
 

Atatürk Kültür Sanat ve 
Kongre Merkezi 

2015 (02-16 Mayıs) 

 
02 Mayıs 
06 Mayıs 
09 Mayıs 
13 Mayıs 
16 Mayıs 

 

5. Eskişehir Opera Bale Günleri 

 
Gala konseri - DOB Solistleri, Eskişehir Senfoni 
I Puritani (Opera) – Ankara DOB 
Hamlet (Bale) - Ankara DOB 
Piri Reis (Bale) - Mersin DOB 
Hekimoğlu (Opera) – Samsun DOB 
 

 
 
 

Atatürk Kültür Sanat ve 
Kongre Merkezi 

2016 (03-13 Mayıs)  

 

03 Mayıs 

06 Mayıs 

10 Mayıs 

13 Mayıs 

6. Eskişehir Opera Bale Günleri 

 

Rigoletto (Opera) – İzmir DOB 

Hürrem Sultan (Bale) – Samsun DOB  

Külkedisi (Opera) – İstanbul DOB 

Yevgeni Onyeğin (Bale) – Ankara DOB 

 
 
 

(Atatürk Kültür Sanat ve 
Kongre Merkezi 
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2017 (03-12 Mayıs) 
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06 Mayıs 
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12 Mayıs 

7. Eskişehir Opera Bale Günleri   

 

Çingene Baron (Operet) – Ankara DOB   

Bajazet (Opera) – İstanbul DOB 

Amazonlar (Bale) – Mersin DOB 

Frida (Modern Dans) – Ankara DOB 

 
 
 

Atatürk Kültür Sanat ve 
Kongre Merkezi 



Giriş
Çok eski zamanlardan bu yana kutlama ve eğlence amaçlı düzenlenen 
festivaller, günümüzde gerçekleştiği bölgelere ekonomik ve sosyal açıdan 
büyük yarar sağlayan önemli bir turistik ürün olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Festivaller; toplumların kendi kültürlerini, değerlerini, yöresel ürünlerini 
ve bulundukları bölgenin turizm kaynaklarını tanıtma fırsatı buldukları 
etkinliklerdir. Günümüzde festivallerin ekonomik getiri sağlamanın yanı sıra 
insanlara ilham kaynağı olma, onlara eleştirel bir bakış açısı kazandırma, 
sosyal dayanışmayı ve nesiller arası kaynaşmayı sağlama gibi rolleri vardır.  
Topluma pozitif katkılar sağlayan, farklı şekil ve konseptlerde gerçekleşen 
festivallerden biri de tiyatro festivalleridir. 

Ülkemizde birçok şehirde farklı dönemlerde çeşitli tiyatro oyunları, ulusal 
ve uluslararası düzeyde organize edilen tiyatro festivalleri sayesinde tiyatro 
severlerle buluşmaktadır. Bu festivallerden bazıları genel izleyici kitlesine 
hitap ederken bazıları çocuklara ve gençlere hitap eden festivallerdir. 

Ülkemizde farklı bölgelerde ve farklı şehirlerde pek çok etkinlik düzen-
lenmektedir. Ne yazık ki bu etkinliklerin çok az bir kısmı çocuklara hitap 
etmektedir. Çocukların birçoğu, aktif olarak yer alabilecekleri ve gelişim-
lerine pozitif katkı sağlayacak etkinliklerle buluşamamaktadırlar. Cumhu-
riyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, çocukları milletin geleceği olarak 
görmüş ve onlara duyduğu sarsılmaz güven ve sevginin bir ifadesi olarak 23 
Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Her yıl 23 Nisan’da kutlanan bu çocuk 
bayramında dahi geleceğimiz olan çocukları içine alan, onların zevk ve istek-
lerine hitap eden etkinlikler pek çok yerde gerçekleşememekte, bayramlar 
coşkudan ve öneminden uzak resmi törenlerin ötesine geçememektedir. 
Böyle bir ortamda çocuk ve gençlere yönelik İstanbul, Mardin, Bursa gibi 
farklı şehirlerde gerçekleştirilen çocuk ve gençlik tiyatro festivalleri büyük 
önem arz etmektedirler. Çocukları özenle seçilmiş oyunlarla buluşturan ve 
atölye çalışmalarıyla onları aktif olarak etkinliklere dâhil eden festivallerin 
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Görsel 1. 10. 

Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 

Festivali afişi.

en önemlilerinden biri, her yıl Mayıs ayın-
da Eskişehir’de gerçekleştirilmektedir.

 Eskişehir içerisinde birçok kültürel 
unsuru barındıran bir şehirdir ve Eski-
şehir halkı her zaman sanata ve tiyatro-
ya yoğun ilgi göstermektedir. Eskişehir’de 
Halkevleri tiyatro çalışmalarıyla başlayan 
yerleşik anlamda ve yöresel nitelikli tiyatro 
eylemleri, Akademi Tiyatrosu, Türk Dev-
rim Ocağı Oda Tiyatrosu, Eskişehir Beledi-
ye Tiyatrosu, Ar Tiyatrosu, Akçe Tiyatrosu, 
Eskişehir Deneme Sahnesi, Anadolu Üni-
versitesi tiyatro çalışmaları ve Eskişehir 
Çocuk Tiyatrosu’yla devam etmiştir.    

Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik 
Tiyatroları Festivali, Eskişehir Büyükşe-
hir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 
organize edilmekteydi. Eskişehir’de bir 
uluslararası tiyatro festivali düzenlemek 
fikrinden yola çıkarak ilk kez 2006 yılın-
da farklı şehirlerden ve ülkelerden tiyatro 
ekiplerinin katılımıyla bir buluşma şeklin-
de başlayan festivalin, 2017 yılı itibariyle 
on ikincisi gerçekleştirildi. Festivale daha 
önce Avrupa ve Asya kıtalarında bulunan 

birçok ülkeden tiyatro grupları katıldı. Eskişehir halkının yoğun ilgi göster-
diği festival her sene izleyici sayısını artırarak on binlerce izleyiciye ulaştı. 
Farklı bölgelerden gelen farklı yaş guruplarından binlerce çocuk bu sayede 
tiyatroyla tanıştı ve yerli ve yabancı tiyatro gruplarının gösterilerini izleme 
ve atölye çalışmalarına katılma şansı buldu.

Bu yazının hazırlanmasında kaynak kişilerle yapılan görüşmelerden ve 
ikincil kaynaklardan yararlanıldı. Bu kapsamda festival organizasyonunun 
gerçekleşmesinde bizzat görev alan ve festivalin ortaya çıkmasında katkısı 
olan festival koordinatörü Şafak Özen ve organizasyonunun basın ve halkla 
ilişkiler kısmında görev alan İlkay Altıntaş’la görüşüldü. Festivale Bursa’dan 
katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda oyuncu ve yönet-
menlik yapan sanatçı Altuğ Görgü ve yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları oyuncularından sanatçı Nilgün Görgü ile görüşmeler yapıldı. 
Festivale şehir dışından izleyici olarak katılan Fadime Aldıç ve daha önce de 
festivale birçok kez izleyici olarak katılmış olan Ayşegül Şapçı’nın festivale 
dair görüşleri alındı.  Görüşmelerde festival organizatörlerine, katılımcılara 
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Görsel 2. Festivali 
katılan tiyatro 
grupları Eskişehir 
Bilim, Kültür ve 
Sanat Parkı’nda.


ve sanatçılara 33 adet soru yöneltildi. Organizatörlerden festivalin tarihçesi, 
nasıl ortaya çıktığı, festivalde düzenlenen etkinlikler, katılan sanatçıların 
nitelikleri, festival giderlerinin nasıl karşılandığı, organizasyon sürecinde 
karşılaşılan problemler, izleyici profili, festivalin öne çıkan yönleri, festivalin 
şehre ve halka sunduğu katkılar hakkında bilgiler alındı. Sanatçılara festival 
hakkındaki düşünceleri, organizasyon sürecinde yaşadıkları sıkıntılar, Eski-
şehir’deki festivali katıldıkları diğer festivallerden ayıran yönler hakkında; 
katılımcılardan ise festival deneyimleri, festivali takip etme nedenleri, ne 
tür etkinliklere katıldıkları, en çok etkilendikleri etkinlikler, festival ile ilgili 
bilgilere hangi kaynaklardan ulaşıldığı hakkında sorular yöneltildi ve bilgi-
ler alındı.

Yeni Bir Festival Doğuyor
Festivalin hikâyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda, 
çocuk oyunlarıyla ilgili çalışmalar yapmak ve daha kapsamlı işlere imza 
atabilmek için çocuk tiyatrosu biriminin kurulmasıyla başladı. Birim top-
lantılarının birinde Eskişehir’de bir uluslararası festival yapma fikri ortaya 
atıldı ve bunun üzerine düşünülmeye ve planlar yapılmaya başlandı. İlk 
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etapta tam anlamıyla uluslararası nitelikte 
olmasa da o senenin iyi çıkmış çocuk oyun-
larını, çocuk tiyatroları, alanında yetkin 
kişilerin katıldığı panelleri ve çeşitli atelye 
çalışmalarını içeren bir buluşma planlandı. 
Takvimler 20 Mart 2006’yı gösterdiğinde 
on sene araklıksız olarak devam edecek 
ve on binlerce seyirciye ulaşacak festival-
lerden ilki başladı. Beş gün boyunca top-
lam 12 sahne performansı, 3000’ e yakın 
seyirci ile buluşan organizasyon, kapanış 
şenliği ve ödül töreni ile görkemli şekilde 
sona erdi.

Organizasyon 2007 yılında ikinci kez 
düzenlendi ve bu sefer tam bir festival 
kimliğine büründü. 20-25 Mart tarihleri 
arasında altı gün süren festivalde katı-
lımcılar ve seyirci sayısında gözle görülür 
bir artış olduğuna tanık olundu. Altı gün 
boyunca tiyatro grupları sergiledikleri 14 
gösteriyle 7000’i aşkın seyirciyle buluştu. 
Festival sokak şenliği ve ödül töreniyle ile 
kapanışı yaptı. 

Üçüncü festival 2008 yılında 20-25 Mart 
tarihleri arasında gerçekleşti. Üçüncü festivalden itibaren festivalin ulusla-
rarası boyutta tanınır hale gelmeye başlamasıyla festivalde yer alabilmek 
için tiyatro gruplarının başvuru sayıları ve festivale izleyici olarak gelmek 
isteyen katılımcıların sayıları artmaya başladı. Yerli ve yabancı ekiplerden 
oluşan tiyatro toplulukları altı gün boyunca tiyatroseverlerle buluştu. Fes-
tival gösteri ve katılımcı sayısını artırarak 21 gösteriye ve 8800 izleyiciye 
ulaşmayı başararak sona erdi.

Daha önce düzenlenen üç festival Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 
Günü olarak kutlanan 20 Mart tarihinde gerçekleşti. 2009 yılında Mart ayın-
da yerel seçimler yapılacağından dolayı festival tarihleri değiştirildi. Bunun 
sonucunda dördüncü festival 10 – 15 Şubat tarihleri arasında gerçekleşti-
rildi. Tarihlerin değişimi festivale katılımı etkilemedi. Toplam 30 gösteri-
de 8000’i aşan izleyici sayısına ulaşıldı. 2010 yılında 10 bini aşan izleyici 
sayısına ulaşan beşinci festival yine Mart ayında gerçekleşti. 20 - 25 Mart 
tarihleri arasında düzenlenen organizasyon 28 gösteriye ev sahipliği yaptı. 


Görsel 3. Festivalde 

bir gösterim anı.
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Görsel 4. Onuncu 
Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali Programı.

Festival Açık Hava Alanlarına Taşınıyor
Eskişehir’de Sazova Bilim ve Kültür Parkı ve Kent Park gibi açık hava alan-
larının kullanıma açılmasıyla festival aktiviteleri bu parklara taşındı. Altıncı 
festivalden itibaren Sazova Parkı’nda binlerce çocuğun katılımıyla açılış 
karnavalları düzenlenmeye başlandı. Çocuklar bu karnavallarda açık hava 
sahnesinde tiyatro oyunlarını izliyor, oyunlar oynuyor, atelye çalışmala-
rıyla gönüllerince eğleniyorlardı. Festivalin açık hava alanlarına taşınması 
Eskişehir’in soğuk iklimi sebebiyle festival tarihlerinin değişmesine neden 
oldu. Bu sebeple festivaller artık 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı hafta-
sında gerçekleşmeye başladı. 

Altıncı festival 2011 yılında 16-26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. 
Görkemli bir açılış karnavalıyla başlayan festival çeşitli sahnelerde sergile-
nen 40 gösteriyle on bini aşkın bir izleyiciye ulaştı. Yedinci festival 20 -25 
Mayıs 2012 tarihinde gerçekleşirken, sekizinci festival 21 -25 Mayıs 2013 
tarihinde gerçekleşti. Dokuzuncu festival 21 – 25 Mayıs 2014 tarihinde baş-
ladı ve 14 gösterimde on bini aşkın tiyatrosevere keyifli anlar yaşattı. 
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Sanatçılar, Festival Programı ve Etkinlikler
Festival komitesi katılımcı tiyatro toplulukları ve sanatçıların seçimi konu-
sunda çok titiz bir çalışma yürütüyordu. Festivalin ilk yıllarında o senenin 
tanınmış, beğenilen oyunları festivale davet edildi. İlerleyen yıllarda festiva-
lin tanınır hale gelmesiyle artık farklı tiyatro gurupları ve sanatçılar festiva-
le katılmak için başvuruda bulunmaya başladılar. Festival komitesi festivale 
katılacak sanatçı ve toplulukları belirlerken kendi kalite çıtalarına uygun 
oyunları seçmeye çalışıyor ve mutlaka onlardan bir görüntü kaydı istiyordu. 
Öncelikli olarak kendini kanıtlamış, temiz ve anlaşılır işler tercih ediliyordu. 
Eskişehir’de yapılmayan dans tiyatrosu, kukla oyunları gibi farklı disiplin-
lerde işlerin gelmesi önemseniyordu. 

Festivale katılacak sanatçı ve toplulukların belirlenmesinden sonra onla-
rın geliş tarihlerine göre hangi gün ve hangi sahnede oynayacakları belir-
leniyordu. Festival için Türkiye’ye gelen ekipler oynayacakları sahnelere 
dekorlarını kuruyor ve o sahnelerde provalarını yapıyorlardı. Ertesi gün 
oyunlarını seyirciyle buluşturuyorlardı. Yoğun bir tempoda ilerleyen festi-
vali beş, altı günün üzerine çıkarmak insanüstü bir zorlayıcılığa kavuştuğu 
için son yıllarda festival günleri ve süreleri çok fazla değişmedi.

Görsel 5. 
Uluslararası 

Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’ne katılan 

gruplardan biri.
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Görsel 6. 
Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’nde bir 
performans anı.

Başladığı günden bu yana festivalde sadece tiyatro gösterileri yapılmadı. 
Tiyatro oyunlarının yanında atelye çalışmaları da yoğun bir şekilde festi-
valde gerçekleştirildi. Kukla yapım atelyesi, yaratıcı drama atelyesi, hikâye 
yazma atelyesi gibi çalışmalar çocuklar ve gençlerle birlikte gerçekleştirildi. 
Bu etkinliklerin yanında dans gösterileri, söyleşiler, sinema gösterimleri 
gibi farklı aktiviteler gerçekleştirilerek festival renklendirildi. 

Festivalde her yaş grubuna uygun oyun seyretmek mümkündü. Bazı oyun-
lar iki ve dört yaş grubuna hitap ederken bazıları yedi yaş üstü çocuklara 
hitap etmekteydi. Genel olarak izleyici kitlesi beş ile sekiz yaşları arasında 
yoğunlaşsa da gençlere ve yetişkinlere uygun oyunlarda sergilenerek onla-
rında festivale katılımı sağlanıyordu. 

Sponsorlar, Destekler, Giderler ve Finansman
Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali, Eskişehir Büyük-
şehir Belediyesi’nin büyük desteğiyle gerçekleşmekteydi. Tanıtım için 
basılan broşürler, yayınlar, afişler gibi tanıtım unsurları, gelen konukların 
konaklamaları, yemekleri ve tiyatro gruplarına ödenen ücretler festivalin 
gider kalemlerini oluşturuyordu. Organizatörler bu festivale başlarken Eski-
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şehir Büyükşehir Belediyesi’ne çok fazla yük olmadan bu organizasyonu 
gerçekleştirmek adına sponsor arayışına girdiler. Ancak bu süreç çok sağ-
lıklı ilerlemedi ve festival için sponsor bulmakta güçlük çekildi. Bu durumu 
festivalin basın ve halkla ilişkiler kısmında görev alan İlkay Altıntaş şöyle 
açıklıyor;  

“Sanata sponsor olmak iş dünyasının çok adeti değil. Olan belli başlı 
birkaç kuruluş var. Onlar da zaten ayırdıkları bütçeyi yaptıkları baş-
ka faaliyetlerle doldurmuş durumdalar.  Biz de mümkün olduğunca 
broşürlerin basılması, gelen konukların yeme içme konaklamalarının 
karşılanması noktasında elimizden geldiğince sponsorlarla devam 
etmeye çalıştık ama bazı aksama ve kısıtlamalarla karşılaştık. Son iki, 
üç yıldır belediye artık festival böylesine büyümüş bir hale gelince 
yükümlülüğü üzerine aldı. Yani son üç festivali kendi Büyükşehir Bele-
diyemizin sponsorluğunda sürdürüyoruz.”

Fransız Kültür Merkezi, Hollanda Büyük Elçiliği, Goethe Enstitüsü gibi bazı 
büyük elçilikler ve kültür merkezleri kendi ülkelerinden gruplara sponsor 
oldu. Organizatörler tiyatro ekiplerinin ulaşım masraflarını karşılamıyor, 
onlara sembolik bir ücret ödüyordu. Bu sponsorluklar tiyatro gurupları için 
biraz olsun rahatlama sağlıyordu. 

Tiyatro oyunları için bilet fiyatları iki TL gibi düşük düzeyde tutulmaktay-
dı. Katılımcılar, biletlere tiyatro gişelerinden ve internet üzerinden ulaşabil-
mekteydiler. 

Görsel 7. 
Uluslararası 

Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’ni izlemek 

için gelenler.
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Organizasyon Sürecinde Yaşanan Zorluklar
Festivalin organizasyonunda karşılaşılan zorluklar ve kısıtlamalar maddi 
konular üzerinde yoğunlaşıyordu. Festival giderleri genel olarak Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılansa da bazen organizatörlerin 
festivale getirmeyi istedikleri ya da festivale katılmak için başvurmuş kali-
teli ve yüksek kaşeli topluluklar maddi yetersizlikten dolayı misafir edile-
memekteydi. O yüzden genelde Avrupa’dan ve Asya’dan çıkmış, rotasında 
Türkiye’yi de bulunduran ve Eskişehir’deki festivale katılmaya hazır olan 
topluluklarla çalışılıyordu.

Bir Mesleki Buluşma Noktası Olarak Eskişehir
Bu büyük organizasyon sadece çocukları ve gençleri tiyatroyla buluştur-
makla kalmıyor, farklı ülkelerden birçok sanatçı ve topluluğu bir araya 
getirip onların tanışmasını ve buluşmasını sağlıyordu. Festival koordinatörü 
Şafak Özen Eskişehir’de gerçekleştirdikleri festivalin diğer festivallerden 
ayıran yönünü şöyle dile getiriyor;

“Gerek çalıştığım oyunları sergilemek üzere, gerek gözlemci olarak 
yurtiçi ve yurtdışı festivallerde bulundum. Yurtdışındaki birçok fes-
tivalde oyun izleyip ve grup seçmek üzere gözlem yaptığım zamanlar 
oldu. Bizim festivalin çok önemli bir farkı olduğunu gördüm. Çok 
samimi geçiyor bizde festival. Burada gelen konuk topluluklar sadece 


Görsel 8. 
Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’nde 
perpaformans anı.
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oyunlarını oynayıp gitmiyorlar. Burada bir arkadaşlık dostluk bağı 
oluşuyor. Gruplar birbirleri arasında kaynaşıp ortak projelere imza 
atıyorlar. Bu festival bunlar içinde bir merkez haline geliyor. Bizim fes-
tivalimizde tanışıp yurtdışında bağlantı kurup ortak proje yapan grup-
lar oldu. Burada kukla yapımında bulunan arkadaşlarımız, yabancı 
topluluklardan birinin kukla tasarımlarını üstlendi. Bu festival böyle 
biraz da mesleki bir buluşma alanı yaratıyor. Biz hedefimizi çocuklar 
olarak görüyoruz ama kendi meslekler arası, disiplinler arası değişim 
alanında da bu festival süreci bizim için de çok verimli geçiyor.”

Festivalin Gerçekleştiği Mekânlar, Sahneler ve Ulaşım
Festivalde tiyatro oyunları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’na ait olan sahnelerde ve açık hava parklarında izleyiciyle buluş-
tu. Bu sahneler ve kapasiteleri şunlardı; 

• 202 kişi kapasiteli Tepebaşı Sahnesi, 
• 567 kişi kapasiteli Sanat ve Kültür Sarayı Sahnesi, 
• 178 kişi kapasiteli Turgut Özakman Sahnesi, 
• 175 kişi kapasiteli Ergin Orbey Sahnesi, 
• Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı,
• Kent Park.



Görsel 9.  
Uluslararası 

Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 

Festivali’nde bir 
performans anı.
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Festival şehir tiyatrolarına ait sahnelerin dışında şehir merkezinde ger-
çekleşen sokak gösterileri ve festival yürüyüşleri gibi aktiviteleri de içeri-
yordu. Eskişehir’in gelişmiş ulaşım ağı sayesinde katılımcılar tiyatro sah-
nelerine ve aktivitelerin gerçekleştiği mekânlara tramvay, otobüs, taksi ve 
özel araçlarıyla rahatlıkla ulaşabilmekteydi. Festivale katılmak isteyen ilçe 
ve köy okullarındaki çocuklar belediyenin sağladığı araçlarla festival alanla-
rına ulaştırılmaktaydı.

Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Her sene festivalin tanıtıldığı bir kitapçık hazırlanmaktaydı. Bu kitapçık 
gelen oyunlar, ekipler, etkinlikler, festival programı ve sahnelerle ilgili bilgi-
ler içermekteydi. Ayrıca etkinlik programını içeren bir broşür hazırlanarak 
ve şehrin çeşitli bölgelerindeki reklam panolarına festival afişleri asılarak 
festivalin tanıtımı sağlanıyordu. Şehir Tiyatroları Basın ve Halkla İlişkiler 
Birimi festivalle ilgili haberler çeşitli yayın organlarına sunuyor, sosyal 
medya ve internet siteleri sayesinde festivale ilişkin bilgilerden katılımcılar 
haberdar ediliyordu. Hürriyet, Milliyet, Radikal gazeteleri gibi yüksek tirajlı 
ulusal gazetelerin yanında yerel gazeteler de festivalle ilgili haberler yap-
maktaydılar. 

Görsel 10.  
Uluslararası 
Eskişehir Çocuk ve 
Gençlik Tiyatroları 
Festivali’ne katılan 
grupların yürüyüşü.
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Festivalin Topluma Etkisi
Yetişkinlere yönelik festival ve aktivitelerin yanında çocuklara ve gençlere 
yönelik uluslararası çapta bir festivalin gerçekleşmesi toplum açısından 
ayrıca bir önem teşkil etmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları’nda oyuncu ve yönetmenlik yapan sanatçı Altuğ Görgü festivalin 
önemini ve topluma katkılarını şu şekilde dile getiriyor:

“Bir kere genel tiyatro festivallerine oranla çocuk tiyatroları festi-
valleri daha fazla önem teşkil etmektedir. Çünkü çocuk tiyatroları 
festivalleri Türkiye’deki tiyatronun geleceğini oluşturmaktadır. Bugün 
çocuk festivallerinde oyun izleyen çocuklar, bundan on sene sonra 
Türkiye’deki tiyatronun bilgili ve eğitimli tiyatro izleyicisi olacak-
lar böylece Türkiye’deki tiyatro hareketi de daha güvenli adımlarla 
devam edecek. O yüzden de Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali olan 
şehirler Türkiye’nin hatta dünyanın tiyatro hayatında çok ciddi yer 
teşkil etmektedirler.”

10. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali
2015 yılı itibariyle onuncusunu gerçekleştiren festival önemli bir kilometre 
taşını geride bıraktı. 21-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, 
yine Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda animasyon ekipleri ve çocuk-
ların katılımıyla gerçekleşen kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin ilk günü 
gerçekleştirilen karnavala 5000’e yakın çocuk katıldı. Açılış karnavalında 
konuşma yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen 
festivalin on yıldır sürdüğünü, bu on yılda 300 bin çocuğun tiyatroyla buluş-
tuğunu ve Eskişehir’de tiyatro izlemeyen çocuk kalmadığını belirtti. Karna-
valda İtalya’dan Dromocosmicas Tiyatrosu, Muamba isimli açık hava göste-
rilerini sahnelediler. Festivale onuncu yıl sürprizi olarak davet edilen şarkıcı 
Atiye verdiği konserle festivale katılan çocuk ve gençlere eğlenceli anlar 
yaşattı. Fransa, Hollanda, Letonya, Bulgaristan, Moldova ve Türkiye’den 
katılan tiyatro ekipleri beş gün boyunca dört farklı sahnede oyunlarını 
oynadılar. Yine büyük ilgi gören festival çocukların büyük beğenisiyle sona 
erdi. Onuncu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen ve daha önceki festi-
vallerde de görev alan festival komitesi üyeleri ve görevleri şunlardı:

• Şafak ÖZEN – Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birimi Başkanı
• Seyfi ARTAR – Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı
• H. Basri ALBAYRAK – Genel Sanat Yönetmeni
• İlkay ALTINTAŞ – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Temsilcisi
• İlkay AZİZLERLİOĞLU ÖNCÜ- Grafik Tasarım
• Burcu TUTKUN – Festival Ofis Koordinatörü
• Sibel ARICAN BALCI – Festival Ofis Koordinatörü
• Nagihan ORHAN – Festival Ofis Koordinatörü
• Ozan ÇOLAK – Festival Ofis Koordinatörü
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Son Söz
Festival komitesi ve gönüllülerin katkılarıyla organizasyon başarıyla on 
seneyi devirmiştir. Festival sürecinde bazı seanslarda salonlarda bulunan 
büyük boşlukların bulunması, festivalin tanıtım ve katılım aşamasında hala 
bazı sorunların olduğunu göstermektedir. Bunun dışında on yılı aşkın süre-
dir gerçekleşen bir organizasyonun web sayfasının olmayışı festivalin tanıtı-
mı açısından olumuz bir durumdur. Geçmiş festivalleri de kapsayan, festival 
hakkında geniş bilgilerin verildiği, güncel bir web sitesinin varlığı festivalin 
tanıtımı ve halkın farkındalığı açısından yararlı olabilir.

Festivalin başlangıcından bu yana karşılaşılan zorlukların aşılmasın-
da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin büyük desteği gözardı edilemez. 
Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanata yapmış olduğu yatırımlar, ileride 
meyvelerini verecektir. Eskişehir, birçok sanatsal aktiviteye ve birçok festi-
vale ev sahipliği yaparak sanatsever insanının sayesinde gün geçtikçe geliş-
meye ve modernleşmeye devam etmektedir. Eskişehir’i Eskişehir yapan bu 
özellikleri, şehrin çağdaş bir dünya kenti ve önemli bir sanat merkezi olma 
yolunda emin adımlarla ilerlemesini sağlamakta ve modern, sanatsever, 
entelektüel nesillerin yetişmesini teminatı altına almaktadır.

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Eskişehir Şehir Tiyatroları Kral Aranıyor Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Şehir Tiyatroları Dans Eden Eşek Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Şehir Tiyatroları Bremen Mızıkacıları  Tiyatro Oyunu Türkiye
İstanbul Çevre Tiyatrosu Semaver  Nasrettin Hoca  Tiyatro Oyunu Türkiye
Kumpanya Topluluğu 
Öteki Tiyatro İstanbul Sahnesi Topluluğu Akıllı Daha Akıllı Daha  Tiyatro Oyunu Türkiye
 Daha Akıllı  
Tugay Başar – Timuçin Gürer Beden  Kendi Kendini Çal  Atölye Çalışması Türkiye
Perküsyonu Atölyesi 
Thomas Lang Alman Çocuk – Gençlik  Yürekle ve Beyinle Tiyatro Oyunu Almanya
Tiyatrosu  
Özer Tunca, Ali Kırkar,  Türkiye’de Çocuk  Panel Türkiye
Ömer Adıgüzel,  Tülin Sağlam,  ve Çocuk Tiyatrosunun 
Enis Yıldız, Sermet Yeşil Sorunlar 

Ek-1. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)192

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Eskişehir Şehir Tiyatroları Cuco Bilmiyor  Tiyatro Oyunu Türkiye
Uçan Eller Kukla Tiyatrosu Gün Işını  Tiyatro Oyunu Türkiye
Tugay Başar – Timuçin Gürer Beden  İçimizdeki Ritim Atölye Çalışması Türkiye
Perküsyon Atölyesi 
Serap Antepli Atölyesi Öyküden Oyuna Atölye Çalışması Türkiye
Haluk Yüce Atölyesi Temel Pandomim ve  Atölye Çalışması Türkiye
 Jonklörlük Teknikleri  
Tiyatro Tempo Bencil Dev Tiyatro Oyunu Türkiye
İstanbul Anatole Sokak Oyuncuları  İstanbul Hatırası  Tiyatro Oyunu Türkiye
Curcunbazlar Topluluğu Kahin Orfeus Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Drama Theatre Nevena Kokanova Tiyatrosu Bir Varmış Bir Yokmuş  
Etreinte Tiyatrosu Masallar Tiyatro Oyunu Fransa

Ek-2. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  

 Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
İstanbul Tiyatro Düş Perdesi Masal Çalan  Tiyatro Oyunu Türkiye
Uçan Eller Kukla Tiyatrosu Alaaddin’in Sihirli Lambası  Tiyatro Oyunu Türkiye
Bursa Devlet Tiyatrosu Kara Kedi Geçti  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Şehir Tiyatroları İbiş Adımda Bir İbiş  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Şehir Tiyatroları Kozları Paylaşmak  Tiyatro Oyunu Türkiye
Tiyatro Tempo Bir Beckett Oynamak  Tiyatro Oyunu Türkiye
ESOGÜ Çağdaş Dans Topluluğu Mahf-ı Kebir  Dans Gösterisi Türkiye
Drama Theatre Nevena Kokanova Tiyatrosu Pinokyo Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Sophie Quenon Kumpanyası Kelebek Olmadan Önce  Tiyatro Oyunu Fransa
Al-Harah Tiyatrosu Yaşlı Seman  Tiyatro Oyunu Filistin
Dusco Radovic Küçük Tiyatro Taş Prens Tiyatro Oyunu Sırbistan
Bradipo Tiyatrosu 1704 Tiyatro Oyunu San Marino
Tsvete Yavena Topluluğu Biz ve O Sokak Gösterisi Bulgaristan

Ek-3. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  
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Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu  Küçük Prens Tiyatro Oyunu Türkiye
Mavi Sahne Tiyatrosu Alemin En Güzel Hikayesi  Tiyatro Oyunu Türkiye
Bursa Şehir Tiyatroları Deli Dumrul  Tiyatro Oyunu Türkiye
Uçan Eller Kukla Evi Düş Gemisi  Tiyatro Oyunu Türkiye
Danny –Dessi Theatre Topluluğu Küçük Damalı Prenses Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Demilun Chisianu Tiyatrosu Parmak Kız Tiyatro Oyunu Romanya
Dora Gabe Dobrich Theatre Topluluğu Yıldız Çocuk  Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Sakhalins Pupet Theather Topluluğu Kaderin Çizgileri  Tiyatro Oyunu Rusya
Nouvelle Generation Topluluğu Pencereler Tiyatro Oyunu Fransa
Tiyatro Tempo Beyaz Kalemin Renkli Rüyası  Tiyatro Oyunu Türkiye
Tem Topluluğu  Nasıl Anlatsak Şunu  Tiyatro Oyunu Türkiye
Feridun Akyürek Atölyesi Seneryodan Filme  Atölye Çalışması Türkiye
Demilun Chisianu  Kukla Yapım Atölyesi Atölye Çalışması Romanya
Haluk Yüce Kukla Yapım Atölyesi Atölye Çalışması Türkiye

Ek-4. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Mavi Sahne Tiyatrosu Cin Fikir  Sokak Gösteri Türkiye
Tiyatro Tempo Ezgimizi Kim Çaldı Tiyatro Oyunu Türkiye
Ankara Devlet Tiyatrosu Narnia Günlükleri  Tiyatro Oyunu Türkiye
Uçan Eller Kukla Evi Bak Ne Kadar Kolay Oldu  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Mankurt Tiyatro Oyunu Türkiye
Collectif Petit Travers Tiyatro Topluluğu Trapez Tiyatro Oyunu Fransa
Dora Gabe Devlet Kukla Tiyatrosu Çizmeli Kedi Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Sakhalins Pupet Theather  Aşk Tutkunu  Tiyatro Oyunu Rusya
Bacovia Belediye Tiyatrosu Cippolino Tiyatro Oyunu Romanya
Ekiyet Tatar Devlet Kukla Tiyatrosu Su Anası  Tiyatro Oyunu Tataristan
Mali Novgorod Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Beyaz Öykü Tiyatro Oyunu Rusya
Kazak Ulusal Sanat Akademisi Ayman Sholpan Tiyatro Oyunu Kazakistan
De Stilte Dans Kumpanyası Deli Fişek Tiyatro Oyunu Hollanda  

Ek-5.  Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri    
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Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Fransa Büyük Tiyatro Kumpanyası  Rozetin Yeni Hikayeleri  Tiyatro Oyunu Fransa
Minusmal Tiyatrosu Clara ve Sarı koltuk Tiyatro Oyunu İspanya
Dora Gabe Tiyatrosu  Jake Ve Fasülye Sırığı  Tiyatro Oyunu Hollanda
Novgorod Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu Prens ve Devin Kızı  Tiyatro Oyunu Rusya
Ananda Puijik Tiyatrosu Momentum Tiyatro Oyunu Hollanda
T’Magishe Tiyatrosu Cantus Animata  Tiyatro Oyunu Hollanda
Eukitea Tiyatrosu Ben ve Sen  Tiyatro Oyunu Almanya
Tiyatro Mu  Muamba Tiyatro Oyunu İtalya
İstanbul Şehir Tiyatroları Cambazhane Tiyatro Oyunu Türkiye
Antalya Şehir Tiyatrolar Durağında Üç Bencil Tiyatro Oyunu Türkiye
Ankara Devlet tiyatrosu Benim Tatlı Meleğim  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu  Merhaba Gölgem  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu  Dostum Şifo  Tiyatro Oyunu Türkiye
Uçan Eller Kukla Evi Tiyatrosu Bremen Mızıkacıları  Tiyatro Oyunu Türkiye
Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu Büyülü Ağaç  Gölge Oyunu Türkiye

Ek-6. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Anatole Sokak Oyuncuları Ben, Sen, O, Biz, Siz, Onlar Tiyatro Oyunu Türkiye
Kara Kedi Sanat Topluluğu Fiko’nun Kulübesi  Tiyatro Oyunu Türkiye
Ankara Devlet Tiyatrosu Kel Oğlan Keleş Oğlan Tiyatro Oyunu Türkiye
Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu Kabare Tiyatro Oyunu Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Üç Kafadar Hırsız Kuklacı Olursa Tiyatro Oyunu Türkiye
Tiyatro Bereze Çok Soğuk  Tiyatro Oyunu Türkiye
Mavi Sanat Tiyatrosu Cem-i Cümle Hayat Üzerine Bir Perde  Tiyatro Oyunu Türkiye
İstanbulimpro Ne Ala Temaşa  Tiyatro Oyunu Türkiye
Tiyatro Tempo Bavuldaki Hayatlar  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Küçük Kara Balık Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Bekleyiş  Tiyatro Oyunu Türkiye
Teatro Mu  Vagor ile Bellavita Tiyatro Oyunu İtalya
Tiyatro Atofri Kağıt Bay Satie  Tiyatro Oyunu Polonya 
Kunos Sirk Tiyatrosu Kunos Yolda  Tiyatro Oyunu İsviçre
İzvoraşul Kukla Tiyatrosu Prens Benek  Tiyatro Oyunu Moldova

Ek-7. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  
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Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Kunos Sirk Tiyatrosu Kelebek Tiyatro Oyunu İsviçre
Saina Kukla Tiyatrosu Khelme Shab Baazi  Tiyatro Oyunu İran
Our Theatre  Orkestra Tiyatro Oyunu Gürcistan
Ankara Devlet Tiyatrosu Pal Sokağı Çocukları  Tiyatro Oyunu Türkiye
Miss O’youk Kumpanyası Ay ve Güneş  Tiyatro Oyunu Fransa
Kunos Sirk Tiyatrosu Kelebek Tiyatro Oyunu İsviçre
İzvoraşul Vessel Tiyatrosu Dede ve Turna Tiyatro Oyunu Moldova
Füsun Ataman Yazarlık Atölye Çalışması Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir  Dünyanın İki Ucuna  Tiyatro Oyunu Türkiye
Tiyatrosu Yolculuk   
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu  İlk Aşk  Tiyatro Oyunu Türkiye
Denny Dessi Tiyatrosu Kurbağa Prens Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Mala Tiyatrosu Bir Bulutun Hikayesi  Tiyatro Oyunu Hırvatistan

Ek-8. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Safran Kollektif  Bir Sandalye Etrafında  Tiyatro Oyunu Fransa
Mala Scena Tiyatrosu İglica Tiyatro Oyunu Hırvatistan
Simone Romano Hop Hop  Tiyatro Oyunu İtalya
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu  Kırmızım Balon Tiyatro Oyunu Türkiye
Ters Ağaç Kukla Tiyatrosu Son İncir Tiyatro Oyunu Türkiye
Animatie Tiyatrosu Öcüden Kim  Korkar Tiyatro Oyunu Romanya
Pınar Süt Çocuk Tiyatrosu Süt İmparatorluğu Tiyatro Oyunu Türkiye
Tiyatro Tempo Pollyanna Tiyatro Oyunu Türkiye
Pro Rodopi Sanat Merkezi Çöp ve Erik Tiyatro Oyunu Bulgaristan

Ek-9. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Dromocosmicas Tiyatrosu Muamba Tiyatro Oyunu İtalya
Bursa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Ferhat ile Şirin Tiyatro Oyunu Türkiye
İstanbulimpro Olay Rusya’da Geçiyor Tiyatro Oyunu Türkiye
DeStilte Dans Tiyatrosu Uçan İnek Tiyatro Oyunu Hollanda
Izvoraşul Vessel Tiyatrosu İyi Yürekli Dev Tiyatro Oyunu Moldova
Stars’Well Dans Tiyatrosu İkimiz Tiyatro Oyunu Letonya
Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Ay Işığı Sirki Tiyatro Oyunu Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Değiştirilmiş Çocuk Tiyatro Oyunu Türkiye
Moda Sahnesi  Akıllı Tiyatro Oyunu Türkiye
Pro Rodopi Sanat Merkezi Türlü Güveç Tiyatro Oyunu Türkiye

Ek-10. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri    



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)196

Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke

Trio Tiyatro Dünyam Tiyatro Oyunu Bulgaristan

Tiyatro GrueneSosse Üç Kral Tiyatro Oyunu Almanya

E Like Emotion Kağıttan Rüya Tiyatro Oyunu İran

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Antigone  Tiyatro Oyunu Türkiye

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Tiyatro Makinası Tiyatro Oyunu Türkiye

Ankara Devlet Tiyatroları Arkadaş Tiyatro Oyunu Türkiye

İstanbul Şehir Tiyatroları Pollyanna  Tiyatro Oyunu Türkiye

Cengiz Özek Çöp Canavarı Gölge Tiyatrosu Türkiye

Ek-12. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri  
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Tiyatro Grubu / Sanatçı Etkinlik İsmi Etkinlik Türü Şehir/Ülke
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Yedi Köyün Yargıcı  Tiyatro Oyunu Türkiye
Luigi Ciotta Bavul Dolusu Tiyatro Oyunu İtalya
Trio Tiyatro Ordan Burdan Tiyatro Oyunu Bulgaristan
Small Delight Kumpanyası Deniz Kenarı Tiyatro Oyunu Belçika
Gai Tympan Kumpanyası Bir Parça Doğa Tiyatro Oyunu Fransa
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Parçacık  Tiyatro Oyunu Türkiye
İstanbul Şehir Tiyatroları Cimri Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Leonce ile Lena  Tiyatro Oyunu Türkiye
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Kırmızı Balon  Tiyatro Oyunu Türkiye
Stars’ well Dans Tiyatrosu Gölgeler Tiyatro Oyunu Letonya
Kunos Sirk Tiyatrosu Profesör Vakarmov’un Sihirli Odası Tiyatro Oyunu İsviçre

Ek-11. Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatro Festivali Etkinlikleri   



Giriş
Festivaller tüm kültürel çevrelerin bütünleşmesini sağlayan ve kültürlerin 
birbirleri ile ilişkiler kurması için son derece önemli etkinliklerdir. Son 
zamanlarda insanlar için festivallere katılmak ve festivallerde bulunan 
etkinliklerde yer almak, boş zamanı değerlendirmenin popüler yollarından 
biri haline gelmiştir. Ulusal ve uluslararası düzeyde dünyanın neredeyse 
her bölgesinde düzenlenen festivaller; tarihsel, kültürel ve sanatsal açıdan 
insanlar üzerinde güçlü bir etki bırakmaktadır (McDonnel, Allen ve O’Toole 
1998). Bu bağlamda sokak festivalleri insanları sanat ve kültür ile buluş-
turan ve düzenlendiği bölgeyi canlandıran etkinliklerdir. Sanatın pek çok 
dalının yer aldığı bu festivaller dünya genelinde ve Türkiye’de büyük ilgiyle 
takip edilmektir. Düzenlediği bölgenin insanını birçok sosyal ve sanatsal 
etkinliklerle buluşturan sokak festivalleri, aynı zamanda insanlara farklı kül-
türleri tanıma fırsatı sunmaktadır. Son 20 yıldır, yerel etkinlikler ekonomik 
etkileri ile birlikte, turizm sektörü açısından önemi gittikçe artan bir turizm 
çekiciliği ve toplumsal olaylar olarak kabul edilmeye başlanmış ve daha da 
ötesi, faaliyetlerin gerçekleştirdiği bölgenin çevresine önemli ekonomik 
etkileri olan, turistik cazibe unsurları olarak da dikkate alınmaktadır (Getz 
ve Frisby 1990:7). Sanatın ön planda olduğu sokak festivalleri de bölgeye 
gelen turistleri etkilemekte ve bölgeye karşı olan tutumlarını olumlu yönde 
değiştirmektedir (Kızılırmak 2006). Bu da bölge imajını bir üst seviyeye 
çıkarmaktadır. Türkiye ve dünya genelinde düzenlenen sokak festivalleri 
ulusal veya uluslararası boyutta düzenlenebilmektedir. Özellikle ulusla-
rarası düzeyde yapılan sokak festivalleri, düzenlendiği ülkede büyük ilgi 
görmekte ve yoğun bir katılım olmaktadır. Eskişehir de bünyesinde birçok 
festival bulunduran bir şehirdir. Bunlardan biri de ‘’Uluslararası Eskişehir 
Sokak Festivali’’dir.

Eskişehir, özellikle 1994 yılında ‘’Büyükşehir’’ sıfatını almasıyla birlikte 
başta kültür ve sanat olmak üzere pek çok konuda büyük boyutlarda gelişim 
göstermektedir. Şehir; müzeleri, tiyatroları, sinema salonları, senfoni orkest-
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rası, opera ve balesi, tematik ve bilim parkları, üniversiteleri ve düzenle-
nen sayısız sanatsal ve kültürel etkinlikleri ile Türkiye’nin kültür ve sanat 
alanında en önemli şehirlerinden biridir (Kozak 2013). Eskişehir halkının 
kültürel ve sanatsal etkinliklere olan ilgisi dolayısıyla her geçen gün şehir-
de yapılan aktivitelerin sayısı artmaktadır. Şehrin sahip olduğu iki büyük 
üniversite olan Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
öğrencileri ile Eskişehir yerel halkının oluşturduğu sinerji, şehri her alanda 
bir cazibe merkezi haline getirmektedir. Şehirde yaşayan üniversite öğrenci-
leri; eğitim, sanat ve kültürün içinde çok boyutlu bir gelişim göstermektedir. 
Ayrıca bu öğrenciler, şehre önemli katkılar sağlamakta ve üniversiteleri ile 
birlikte eğitim, kültür ve sanat alanında birçok etkinlik düzenlemektedirler.

Eskişehir, Türkiye’nin önemli bir noktasında konumlanmıştır. Sosyo-
ekonomik yönlerden gelişmiş şehirlere olan yakınlığı nedeniyle Eskişehir; 
turizm, eğitim ve sanat alanlarında ön plana çıkmaktadır (Kozak 2013). 
Kara ve demir yollarının kavşak noktası olan şehir, ulaşım açısından da çok 
büyük avantajlara sahiptir. Özellikle Ankara, İstanbul ve Konya gibi büyük 
kentlere hızlı tren seferlerinin de başlamasıyla şehre ulaşım süresi kısalmış 
ve konfor açısından çok büyük gelişme göstermiştir. Hızlı tren ile birlikte 
gerek yurtiçi gerekse yurtdışından şehre geliş daha rahat olmakta ve şehre 
gelen turist sayısı da artmaktadır. Ulaşım olanakları ve konumunun avan-
tajları dolayısıyla şehir bir turizm durağı haline gelmeye başlamıştır. Şehrin 
turizm faaliyetlerini canlandırmak ve şehre gelen turist akışını arttırmak 
için kültür ve sanat ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Uluslararası Eskişe-
hir Sokak Festivali de kültür ve sanatın yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği 
bir festivaldir.

Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali, 2008 yılından bu yana her yıl 
düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayının son haftasında düzen-
lenen festival, her yıl iki gün boyunca Eskişehir sokaklarının renklenmesini 
sağlamaktadır. 2008 yılında ‘’Eskişehir Sokak Günleri’’ adıyla başlayan fes-
tival, 2012 yılından itibaren ‘’Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali’’ adıyla 
anılmaktadır. O yıldan itibaren festivale yurtdışından da sanatçıların katıl-
ması ile festival, daha geniş kitlelere ulaşmaya başlamış ve adını daha geniş 
kitlelere duyurmuştur. Bu festival, şehrin yukarıda belirtilen özellikleri göz 
önüne alındığında hiç şüphesiz ki yerel halk, öğrenciler ve çevre illerden 
büyük ilgi görmüştür. Eskişehir’de ‘’Adalar’’ diye hitap edilen bölgede, Por-
suk Nehri boyunca uzanan bir alanda gerçekleştirilen sokak festivali, olduk-
ça çekici bir görüntü oluşturmaktadır. Amatör ve profesyonel sanatçıların 
oluşturduğu sanatçı gruplarının katılımı, sanatı ve özellikle de müziği tüm 
katılımcılarla buluşturmaktadır. Hem yurtiçi hem de yurtdışından festivale 
katılan bu sanatçılar, gün boyunca gerek Porsuk Nehri üzerinde kurulan 
platformda gerekse nehir boyu uzanan alanda büyük bir coşkuyla perfor-
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Görsel 1. Beşinci 
Uluslararası Sokak 
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Görsel 2. Beşinci 
Uluslararası Sokak 
Festivali afişi.

mans sergilemektedir. Başını sokak müzisyenlerinin çektiği bu sanatçılar 
gün boyu festivale katılan insanlar ile iç içe zaman geçirmekte ve birlikte 
sanatı yaşamaktadırlar. Ayrıca Porsuk Nehri boyunca kurulan stantlarda, 
üniversite öğrencileri tarafından düzenlenen pek çok aktivite gerçekleş-
tirilmektedir. Özellikle festivalin adının duyulması ile birlikte Türkiye’nin 
birçok yerinden ziyaretçi, bu festival için şehre gelmekte ve ekonomik 
anlamda katkı sağlamaktadır. Kent imajı üzerinde önemli bir katkısı olan 
bu festival, hem bugün hem de gelecek yıllarda şehre turist akışı için önemli 
bir üründür.

Bu yazının amacı, Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali hakkında bilgi 
vermek ve festivalin önemini ortaya çıkarmaktır. Ek olarak festivalin başla-
ma tarihinden itibaren yapılan etkinlikleri belirlemek, festivalin amacını ve 
ortaya çıkışı hakkında bilgi vermek ve bunları kayıt altına almak önemlidir. 
Festivalin ne zaman yapıldığı, şehre ne kattığı ve ne tür etkinliklerin yapıl-
dığını bilmek, gelecek kuşaklara geçmişten kesitler sunacak ve ufuklarını 
açacaktır. Festivalin bir gün sona erme olasılığı da düşünüldüğünde böyle 
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bir yazının olması gerekmektedir. Böylece festival sona erse dahi, okuyan 
ve araştıran nesiller için canlılığını sürdürecektir. Bu yazıda nitel araştırma 
türlerinden olan görüşme yöntemi kullanıldı ve katılımcı gözlemci olarak 
incelenerek veriler toplandı. Bu yazı oluşturulurken, festivali başlatan iki 
organizatör, festivali takip eden iki katılımcı ve farklı zamanlarda festivale 
katılan iki sanatçı ile görüşmeler yapıldı. Görüşme yapılacak kişilerle bir ön 
görüşme yapılarak buna bağlı olarak görüşme soruları hazırlandı. Hazırla-
nan görüşme soruları uzman görüşü alınarak yeniden düzenlendi ve yarı 
yapılandırılmış görüşme yöntemi ile görüşmeler yapılarak veriler toplandı. 
Ayrıca 30-31 Mayıs 2015 tarihlerinde katılımcı gözlemci olarak festival 
incelendi ve gerekli gözlemler yapılarak festival hakkında bilgilere ulaşıldı. 
Son olarak bu veriler bir havuzda toplanarak yazıya geçirildi.

Festivalin Tanıtımı
Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali 30-31 Mayıs 2008 tarihlerinde ‘’Eski-
şehir Sokak Günleri’’ adıyla başlayan ve o tarihten bu yana devam eden bir 
etkinliktir. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ve Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi ortaklığı ile düzenlenen bu festival, her yılın Mayıs 
ayında düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ancak 2014 yılında Manisa’nın 
Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası nedeniyle o yıl festivale ara 
verilmiştir. Eskişehir’de Porsuk Nehri kenarında ‘’Adalar’’ diye hitap edilen 
bölgede her yıl artan ilgiyle takip edilen bu festival, bu yıl itibarı ile yedinci 
kez düzenlendi. 

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra 
çeşitli sponsorlar tarafından da desteklenen festival, yıllar içerisinde büyük 
bir ivme kazanarak 2012 yılında uluslararası boyuta ulaştı (Öztamur 2014). 
O yıldan itibaren ‘’Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali’’ adı ile yoluna 
devam etmektedir. Uluslararası boyuta ulaştığından bu yana sanatçı katılı-
mı, izleyici sayısı ve yapılan etkinliklerde düzenli artış meydana gelmekte-
dir. Böylelikle iki gün boyunca rengârenk olan şehir, kültür ve sanatla bulu-
şuyor ve festival hem daha geniş kitlelere ulaşıyor hem de ulusal düzeyde 
sesini duyuruyor.

Festivalin Amaç, Vizyon, Misyon ve Önemi

Sokaktaki insanlar arasında etkileşim yaratmak, üniversite gençliğinin 
sanatsal ve kültürel dinamizmini şehre yaymak ve üniversite ile şehrin 
bütünleşmesini sağlamak gibi amaçlarla başlayan bu festivalin, bu yıl yedin-
cisi düzenlenmektedir. Etkileşimli bir çalışma ile ortaya çıkan bu festivalin, 
vizyon ve misyonu öğrenciler tarafından belirlenmiştir. Özellikle Anadolu 
Üniversitesi öğrencilerinin hem düzenleyici hem de katılımcı rolünde oldu-
ğu festivalin vizyon ve misyonu şu şekilde belirtiliyor:
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Festivalin vizyonu;

• Sokaktaki insanların birbirleriyle etkileşimini sağlamak,
• Üniversite ve şehrin bütünleşmesini sağlamak,
• Üniversite gençliğinin sanatsal ve kültürel dinamizmini şehre yaymak,
• Sokakların eğlenceli ve ilgi çekici hale getirilmesini sağlamak,
• Ulusal ve uluslararası kültürlerin kaynaşmasını sağlayarak sokağın moda-
sını ve müziğini yaratmak,
• Gerçekleştirilecek olan festival faaliyetleri (konserler, stant etkinlikleri, 
marka sunumları, dans, moda vb.) ile yerel halk ve üniversite öğrencilerinin 
etkileşimi sağlamaya çalışmaktır.

Festivalin misyonu;

• Anadolu Üniversitesi’nde, öğretim üyesi ve öğrenci düzeyinde sahip olu-
nan sanat bilgisinin sokakta yeniden üretilmesine aracı olmak,
• Sokağın sesiyle üniversitenin bilgisini ve deneyimini birleştirmek,
• Kâr amacı gütmeyen bir organizasyon ile toplumdaki bütün katmanlara 
sanatı ulaştırmak,
• Çocukların ve gençlerin sanat eğitimlerine öncü olmak ve katkıda bulun-
maktır.

Ayrıca festivalin başlamasında önemli bir rol oynayan ve yedi yıldır festi-
valin koordinatörlüğünü yapan Prof. Dr. Sezen Ünlü festivalin önemi hakkın-
da bilgi verirken şöyle cümleler kuruyor:

‘’Şimdi festival neden önemli, şehirle üniversitenin buluşması diyebi-
lirim. Çünkü biz şehirden çok uzağız, kopuk bir şekilde yaşıyoruz. Ben 
mesela, örneğin evim Karabayır’da, burada hiç şehrin içine girmeden 
direkt evime gidiyorum. Eminim bir sürü kişi böyle. Yani biz dedik ki; 
‘’şehri üniversiteye getireceğimize biz şehre gidelim.’’ Beraber, toplu 
halde bir şey yapalım biz dedik. Yani şöyle söyleyebilirim, şehirle 
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üniversitenin birleşmesi, bütünleşmesi, kaynaşması diyebilirim. O 
yönden çok önemli.’’

Sokak Festivali, festivalin vizyonu ve misyonunda belirtilen, ‘’üniversite 
öğrencileri ile yerel halkın etkileşimin sağlanması’’ konusunda önemli bir 
noktaya gelmiştir. Üniversite öğrencilerini ve yerel halkı sanat ile buluştu-
ran bu festival, bireylerin kaynaşmasını ve etkileşimini sağlamaktadır. Şeh-
rin bu şekilde kaynaşması ve hep birlikte düzenlenen etkinliklere katılımı, 
dışarıdan gelen insanlar için iyi izlenimler bırakmaktadır. Şehrin canlanma-
sını sağlayan festival ve hep birlikte etkinliklere katılan insanlar, kent imajı 
üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Kent imajının olumlu olması demek, 
şehrin daha rahat bir şekilde tanıtılması demektir. Yerel ve ulusal birçok 
gazete ve internet sitelerine haber olan bu festival dolayısıyla şehrin tanıtı-
mı da yapılmaktadır. Böylelikle şehre gelen ziyaretçi sayısı da buna paralel 
olarak artmaktadır. Bu konuyu Prof. Dr. Sezen Ünlü şu şekilde açıklıyor:

‘’Hatta şöyle bir şey turizme de büyük katkısı oluyor. Turizm şirketleri 
programlarına koyuyor bu festivali. Ve bakıyoruz otobüsler geliyor, 
Adalar’ın bir köşesine park ediyorlar. O ‘’Seçkin’’ tarafı ve bu tarafında 
harıl harıl insanlar işte Ankara, İstanbul, İzmir, gelenler çok. Turizm 
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şirketleri ha bire turist getiriyor, yerli turist getiriyor. Ama bayağı bir 
artış var. İlk 500 kişi ile başladıysak şu anda 2000-3000 kişi ziyaret 
ediyor bizi. Bu sene daha da fazla olacak gibi görünüyor.’’

Festivalin Doğuşu, Programı ve Yapılan Etkinlikler

Festival, o sıralar Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nde öğre-
nim gören Ayşenur Tektaş isimli öğrencinin önerisi ile gündeme gelmiş ve 
hem İletişim Bilimleri Fakültesi hem de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin 
katkıları ile başlamıştır. Yedi yıldır festivalin önderliğini ve koordinasyonu-
nu üstlenen Prof. Dr. Sezen Ünlü, festival fikrinin ortaya çıkışını şu şekilde 
anlatıyor:

‘’Şimdi benim Proje Yönetimi ve Gelişimi diye bir dersim var. Her 
dönem sonunda bir proje etkinliği gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bir 
proje yapmaları gerekiyor. Bu proje doğrultusunda, Ayşenur Tektaş 
isimli öğrencim bize geldi, bu projeden bahsetti. “İngiltere’de böyle bir 
şeyi gördüğünü, böyle bir proje yapmak istediğini ve bunun sürdürü-
lebileceğinden emin olduğunu” söyledi. “Tamam” dedik biz de, arkan-
dayız. O gitti Büyükşehir Belediyesi ile görüştü ve biz bu işe ben, Yavuz 
Tuna ve Ayşenur Tektaş beraber başladık. Hatta birinci festivale biz 
katılamadık, çünkü aynı gün Açıköğretim Fakültesi tarafından görev 
geldi. Onu geri döndüremedik. Biz her şeyi hazırladıktan sonra öğren-
cimize bütün desteğimizi verdikten sonra asistanımızı başına koyduk-
tan sonra biz kendimiz Açıköğretim sınavına gittik. Antalya’dan takip 
ettik, çok güzel gittiğini söylediler. O zaman herhalde dört beş çadır 
vardı. Şu anda 60 çadırımız var.’’

Sokak Festivali, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın katılımıyla, 
her yıl festival açılış yürüyüşü ile başlamaktadır. Yukarıda belirtilen amaçlar 
ve misyon çerçevesinde, iki gün boyunca konserlerden dans gösterilerine, 
stant etkinliklerinden modaya birçok sanatsal aktivite yapılmaktadır. Light 
in Babylon, Siya Siyabend ve NihaBand gibi tanınan sokak müzisyenleri-
nin yanı sıra Bulutsuzluk Özlemi ve Figli Di Madre Ignota gibi profesyonel 
müzik grupları da festivalde yer almıştır. Porsuk Nehri üzerinde kurulan 
platformda düzenlenen konserlerin yanı sıra, nehir boyu uzanan alanda gün 
boyu sokak müzisyenleri tarafından müzik yapılmaktadır. Katılımcılar tara-
fından en çok ilgi gören konserler dışında; dans gösterileri, film gösterimi, 
moda defilesi, stant etkinlikleri, folklor ve spor aktiviteleri gibi etkinlikler 
de iki gün boyunca festival kapsamında yer almaktadır. Tepebaşı Belediyesi 
temizlik işçilerinin, temizlik malzemelerini kullanarak müzik yaptığı ‘’Eko 
Şov’’ her sene festivale renk katmaktadır. Ayrıca dans gösterileri için; Güney 
Amerika’dan gelen gruplar, üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplar 
ve çocuk dans grupları birçok türde dans gösterileri yapmaktadırlar. Yine 
film gösterimi için, Eti Park’ta kurulan açık hava sinemasıyla, katılımcılara 
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farklı bir deneyim sunulmaktadır. Stant etkin-
likleri kapsamında özellikle çocuklar ve genç-
ler için sanatsal aktiviteler yapılmakta ve bu 
stantlarda çeşitli hediyelik eşyalar satılmak-
tadır. Böylelikle öğrenciler ve yerel halk için 
eğlenirken para kazanma fırsatı doğmaktadır. 

2008-2013 yılları arasında her yıl düzen-
li olarak yapılan bu festival, 2014 yılında 
Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen 
maden kazası nedeniyle iptal edildi. Ancak 
2015 yılı itibari ile tekrar normal seyrine 
dönen festivalin geçmişten günümüze anıldığı 
isim ve yapıldığı tarihler şu şekildedir:

• 1. Eskişehir Sokak Festivali / 30-31 Mayıs 2008
• 2. Eskişehir Sokak Festivali / 23-24 Mayıs 2009
• 3. Eskişehir Sokak Festivali / 15-16 Mayıs 2010
• 4. Eskişehir Sokak Festivali / 14-15 Mayıs 2011
• 5. Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali / 26-27 
Mayıs 2012
• 6. Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali / 25-26 
Mayıs 2013
• 7. Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali / 30-31 
Mayıs 2015

Festival Bilgilerinin Toplanma Süreci 
Bu yazı için, toplam altı kişi ile görüşmeler ve 
iki gün boyunca gözlem yapılarak veriler top-
landı. Görüşülen kişiler; festivali düzenleyen-
ler, festivali takip eden izleyiciler ve festivale 
katılan sanatçılardan oluşmaktadır. Festivali 
düzenleyen kişilerden iki, izleyicilerden iki ve 
sanatçılardan iki kişi olmak üzere toplam altı 
kişi ile görüşmeler yapıldı. Festivali düzenle-
yen kişilerden seçilen iki kişi; festivalin başla-
masındaki rolleri, festivale verdikleri katkılar, 
bütün festivallerde aktif olarak yer almaları, 
festival için harcadıkları emek ve festivalin 
yürütülmesinde yönetici rolü üstlenmeleri 
bakımından seçildi. Sanatçı ve izleyicilerden 

Görsel 7. Festival 
programları.
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biri, festivalin ilk yıllarda katılım göstermesi ve katılım sıklığına göre belir-
lendi. Diğer kişi ise festivalden daha önce haberdar olup, festivalin son 
yıllarında katılım gösteren kişiler arasından seçildi. Festivali düzenleyiciler, 
izleyiciler ve sanatçılar ile farklı yer ve zamanlarda görüşüldü.

Bu yazının ortaya çıkması için, nitel araştırma yöntemlerinden olan görüş-
me yöntemi kullanıldı ve katılımcı gözlemci olarak veriler toplandı. Uzman 
görüşüyle hazırlanan görüşme soruları kapsamında 2-31 Mayıs 2015 tarih-
lerinde görüşmeler yüz yüze yapıldı. Ancak festival fikrinin sahibi olan ve 
ilk festivalin gerçekleşmesi için büyük katkısı olan Ayşenur Tektaş, soruları 
e-posta yolu ile cevaplandırdı. Görüşmeler, yarı yapılandırılmış görüşme 
yöntemi ile yapıldı. Ses kayıt cihazı kullanılarak kayıt altına alınan görüşme-
ler, daha sonra deşifre edilerek yazıya döküldü. İlk görüşme, festivali ilk yıl-
larından itibaren takip eden ve iki yıl stant etkinliklerine de katılan Sultan 
Özdemir ile 2 Mayıs 2015 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüz yüze 
yapıldı. Hemen ardından 2012 ve 2013 tarihlerinde festivalde yer alan ve 
o sıralar ‘’Simurg’’ grubunda gitarist olan sokak müzisyeni Rojhat Taşçı ile 
10 Mayıs 2015 tarihinde yine Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görüşme yapıldı. 
Yine festivalin fikir babası olan ve festivalin başlamasını sağlayan Anadolu 
Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu Ayşenur Tektaş’a 15 Mayıs 
2015 tarihinde sorular e-posta yoluyla gönderildi ve iki gün sonra soruların 
cevapları alındı. Ardından yedinci festivalin yaklaşması ile birlikte, yedi yıl-
dır festivalin önderliğini üstlenen ve şu anda Anadolu Üniversitesi İletişim 
Bilimleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Sezen 
Ünlü ile 25 Mayıs 2015 tarihinde kişinin kendi ofisinde görüşme yapıldı. 
Yedinci Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali’nin başlaması ile üç yıldır 
festivali takip eden Elif Naz Esen ile festivalin gerçekleştirildiği yer olan 
Adalar’da, 30 Mayıs 2015 tarihinde festival standında görüşme yapıldı. Ve 
son olarak bugüne kadar birçok sokak festivalinde yer alan ve son festival-
de Ayrık Otu Müzik Grubu ile birlikte festivalde sahneye çıkan Orçun Atilla 
ile 31 Mayıs 2015 tarihinde kişinin kendi evinde görüşme yapıldı. Yapılan 
görüşmeler ortalama 30 dakika sürerken, bu görüşmelerin deşifre edilme-
leri farklı zamanlarda yapıldı. 

Gözlem ise festivalin gerçekleştiği tarih olan 30-31 Mayıs 2015 tarihle-
rinde yapıldı. Daha önceki üç festivale katılımcı olarak yer alındı ve bu sene 
yapılan festivalde de katılımcı gözlemci olarak yer alınarak bilgiler toplandı. 
Yerel halk, sanatçılar, öğrenciler, stant yetkilileri ve esnafların da ayrı ayrı 
görüşleri alındı. Ayrıca iki gün boyunca festival alanında gerekli gözlemler 
yapıldı. Her iki günün tamamı gözleme ayrıldı ve festivalin başladığı saatten, 
son bulduğu saate kadar festival alanında yer alındı.

Görüşmeler ve gözlem yoluyla toplanan veriler, içerik çözümlemesi yön-
temiyle analiz edildi. Görüşme soru ve cevapları derlendikten sonra yazıya 
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döküldü ve içerik çözümlemesi yapıldı. Ardından not tutma yöntemiyle 
yapılan gözlem sonucu toplanan veriler derlenerek analiz yapıldı.

Festivalin Organizasyon Aşaması
Festival komitesi Prof. Dr. Sezen Ünlü önderliğinde; Züleyha Özbaş, Yavuz 
Tuna, Burhan Değirmencioğlu, Duygu Tosunay, Nebiye Özaydemir, Emrah 
Gülmez ve Nihan Şengöz’den oluşmaktadır. Ancak yıllara göre verilen katkı 
düzeyleri değişmektedir. Burhan Değirmencioğlu, Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi’ni temsilen katılmakta olup, diğer kişiler ise İletişim Bilimle-
ri Fakültesi’nde görev alan öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinden 
oluşmaktadır. Ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan öğretim 
üyesi Rıdvan Çoskun da festivale önemli katkılar sağlamaktadır. İstanbul’da 
bulunan bir reklam şirketinde görev alan Banu Hüsamoğlu ve Nazende 
Afakoğlu ise halkla ilişkiler ve sponsorluk konularında her yıl önemli katkı 
sağlamaktadır.

Tamamen takım çalışması ve gönüllüğe dayanarak yürütülen bu festival-
de, iş yükünün büyük bir bölümünü ise öğrenciler üstlenmektedir. Öncelikle 
öğrenciler içinden bir koordinatör seçilmekte ve ardından bu koordinatör, 
gönüllü olan öğrencilerden bir ekip oluşturarak çalışmalar başlatılmaktadır. 
Her sene en az 15 gönüllü öğrenci ile eylül ayında çalışmalar başlamaktadır. 
Çalışmaların hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemesi için iş bölümü ve zaman 
planlaması yapılarak mayıs ayına kadar verimli bir şekilde çalışılmaktadır. 
Eylül ayından mayıs ayına kadar öğrenciler ve etkinlik komitesi düzenli 
olarak toplantılar yaparak, festivali gerçekleştirmektedirler. Ayrıca festival 
sonunda, ekipte yer alan herkese sertifika verilmektedir. 

Etkinliğin önemli bir ayağını da sponsorlar oluşturmaktadır. Sokak Fes-
tivali için sponsorlar belirlenirken öncelikle sponsorluk dosyası hazırlan-
maktadır. Sponsorluk dosyasında festivalin amacı, misyonu ve vizyonu 
belirtilmektedir. Sponsorluk, hizmet ve maddi sponsorluk olarak iki kalem-


Görsel 8. Festival 
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de incelenmektedir. Ardından sponsor dosyaları belli firmalara gönderilip 
bu firmalarla görüşmeler yapılmaktadır. Ancak kâr amacı gütmeyen bu 
etkinlikte, sponsorların gerekli desteği vermediği görülmektedir.

Şehir dışından ve yurtdışından gelen sanatçıların ulaşım ve konaklamala-
rını Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi karşılamakta-
dır. Ayrıca ‘’Ada Life Hotel’’ ve her sene farklı sponsorlar da bu konuda des-
tek vermektedir. Üniversite ve belediyenin ortak çabaları ve yardımlaşması 
ile sanatçılar misafir edilmekte ve istekleri karşılanmaktadır. Böylelikle 
sokak festivaline katılan sanatçılar, bu festivalde bir kez daha yer almak 
istemektedirler.

Festivalin halkla ilişkiler ve tanıtımı; Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Radyo A, festivalde 
gönüllü olarak çalışan öğrenciler, sosyal medya ve gazetelere servis edilen 
haberler yolu ile yapılmaktadır. Festivalin başlamasına kısa bir süre kala, 
belediyeye ait olan billboardlarda festival afişleri yer almaktadır. Ayrıca 
Anadolu Üniversitesi’nin sitesinde yer alan etkinlik bölümünde festivalin 
tanıtımı yapılmakta ve Anadolu Üniversitesi’nde faaliyet gösteren radyo 
kuruluşu Radyo A, Eskişehir’de yaşayan herkesi etkinliklere davet etmek-
tedir. Bu tanıtım yollarından farklı olarak, yerel ve ulusal gazetelere festival 
hakkında bilgiler servis edilerek haber yapılması sağlanmaktadır. Son ola-
rak öğrenciler sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak tüm etkinlikler 
hakkında bilgiler vermektedir.

Eskişehir ve Sokak Festivali
Sokak festivali diyince genellikle gençlerin katıldığı etkinlikler akla geliyor. 
Ancak Eskişehir, bu konuda tabuları yıkmış gibi görünüyor. Eskişehir’de 
bulunan iki büyük üniversite olan, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler dışında özellikle çocuklar 
ve Eskişehir yerel halkından her yaşta insanların katılım gösterdiği görü-
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lüyor. Çocukların stant etkinliklerine yoğun katılımı ve her yaştan insan-
ların festivale katılması, festivalin amacında belirtilen ‘’üniversite ile şehri 
bütünleştirmek’’ yaklaşımına uyuyor. Sanat faaliyetlerinin ön planda olduğu 
bu festivalde, şehirde iki gün boyunca öğrenciler ve yerel halk iç içe zaman 
geçiriyor.

Sokak festivalinin özellikle kent imajı üzerinde büyük etkisi olduğu görü-
lüyor. Ayrıca sokak festivallerinin yapıldığı şehirlerin canlı ve sıcak bir doku-
ya sahip olduğu belirtiliyor. Bu nedenle şehrin adının bu şekilde duyulması 
şehir için büyük bir artı oluşturuyor. Daha önce hem yurtiçinde hem de 
yurtdışında birçok sokak festivalinde yer alan sokak müzisyeni Orçun Atilla, 
Eskişehir Sokak Festivali’nin şehre katkısı hakkında şunları söylüyor:

‘’Festivallerin şehirleri güzelleştiren etkinlikler olduğunu düşünüyo-
rum. Özellikle sokak festivallerinin Avrupa’da nasıl rağbet gördüğünü 
ve yapıldığı şehre olan katkılarını çok defa gözlemleme şansı gördüm. 
Eskişehir’de böyle bir festivalin düzenleniyor olması çok güzel. Eski-
şehir Sokak Festivali’nin daha kapsamlı düzenlenebileceğini düşünü-
yorum. Farklı türde etkinlikleri barındırması ve böylece daha fazla 
insana hitap etmesi gerektiğini düşünüyorum. Sokaklarda sanatın yer 
alması gelişmişlik göstergesidir. Bu anlamda Turkiye’nin sokakta icra 
edilen sanata pek de alışkın olduğunu söyleyemeyiz. Eskişehir Sokak 
Festivali’nin bu anlamda bir öncü olduğunu söyleyebilirim.’’

Eskişehir Sokak Festivali’ni Türkiye’de yapılan diğer sokak festivalleri ile 
karşılaştırdığımızda en büyük artısı, uluslararası ismiyle anılmasıdır ve bu 
konuda Türkiye’de gerçekleştirilen ilk ve tek sokak festivalidir. Ancak dün-
ya genelinde çok daha büyük çapta sokak festivalleri düzenleniyor. Şehre 
büyük oranda turist çeken ve şehrin tanıtımına büyük katkı sağlayan bu 
festivallere her geçen gün ilgi daha da artıyor. Yeterince destek bulunması 
halinde Eskişehir’de yapılan bu festivalin de daha büyüyeceği bekleniyor. 
Sokak sanatçısı Orçun Atilla, sokak festivallerini şu şekilde karşılaştırıyor:

‘’Daha önce hem Türkiye’de hem de yurtdışında başka sokak festival-
lerinde yer aldım. Özellikle Avrupa’daki festivallerde organizasyonun 
çok titiz hazırlanması ve bu tarz festivallerde çok fazla gönüllünün 
çalışmasının katkısı çok net fark ediliyor. Aynı zamanda bu tarz festi-
vallerin biraz daha uluslararası boyut kazanması acısından davet edi-
lecek sanatçıların dünyanın farklı bölgelerinden farklı kültürlerinden 
ve farklı yeteneklerde sanatçılar olmasına özen göstermek gerektiğini 
düşünüyorum. Mardin’de katıldığım bir festivalden bir örnek verecek 
olursam yaklaşık sekiz farklı ülkeden 70’e yakın sanatçının yer aldığı 
bir festivaldi ve şehrin her noktasında bir etkinliğe rastlamak müm-
kündü festival döneminde. Eskişehir Festivali’nin de bu şekilde, festi-
val süresince şehrin birçok noktasında farklı etkinliklere ev sahipliği 
yaparak tüm şehri kapsayan bir festivale dönüşmesinin gerektiğini 
düşünüyorum.’’
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Karşılaşılan Zorluklar ve Gelecek Planları
Bütçenin istenilen düzeyde olmaması, festival için en büyük sıkıntılardan 
biridir. Bu nedenle festivaldeki çadır ve stant sayısı belli bir sayıda kalmakta 
ve festivalde yer alması istenen her sanatçı davet edilememektedir. Ayrıca 
çadır sayılarının ve sanat faaliyetlerinin artması planlanırken karşılaşılan 
en büyük sorun yine maliyetlerin fazla olmasıdır. Kâr gütmeyen bir etkinlik 
olması nedeniyle sponsor bulmada zorlanılması, karşılaşılan diğer önemli 
bir zorluktur.

Festivalin açık alanda düzenlenmesi hava şartları nedeniyle büyük risk 
oluşturuyor ve buna bağlı olarak bazı teknik sorunlar da doğurabiliyor. 
Yedinci sokak festivaline katılan sokak müzisyeni Orçun Atilla bu zorlukları 
şu şekilde belirtiyor:

‘’Festival süresince çok ciddi zorluklarla karşılaştığımı söyleyemem. 
Sokakta düzenlenen festivallerin açık alanda olmasından kaynaklı 
teknik zorluklar yaşanması ve programlardaki aksamalar çok doğal. 
Aynı zamanda hava şartları da sokaklarda düzenlenen festivaller için 
büyük bir risk teşkil edebiliyor. Bütün gün hazırlanıp tam etkinliği 
düzenleyeceğiniz anda yağmurun başlaması gibi aksaklıklar yaşama-
nın ihtimali de çok düşük sayılmaz bu tarz festivallerde.’’

Bu sene yedincisi düzenlenen festivalin, ileriki yılarda da devam etmesi 
planlanıyor. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi des-
teğini çekmediği sürece devam etmesi düşünülüyor. Hatta sponsorların art-
ması ve gerekli bütçenin bulunması halinde, etkinliklerin üç güne yayılması 
planlanıyor. Ayrıca hem yurtiçinden hem de yurtdışından tanınmış sanatçı-
ların festivalde yer alması isteniyor. Özellikle Sezen Aksu’nun festivalde yer 
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alabilmesi için büyük bir çaba gösteriliyor. Festival organizatörleri, öğrenci-
ler, yerel halk ve sanatçılardan edinilen bilgilere bakıldığı zaman, yakalanan 
sinerji ve olumlu hava ile festivalin daha da büyüyeceği tahmin ediliyor.

Şu anda sadece Anadolu Üniversitesi bünyesinde İletişim Bilimleri 
Fakültesi’nin çabalarıyla yapılan etkinlikler, özellikle Güzel Sanatlar Fakül-
tesi tarafından da destekleniyor. Ancak daha çok sayıda fakültenin destek 
vermesi ve etkinlik çadırı oluşturması isteniyor. Destek veren fakülte sayısı-
nın artması demek, etkinlik sayısının artması ve iş yükünün azalması anla-
mına geliyor. Ayrıca Osmangazi Üniversitesi’nin de aktif katılımı isteniyor. 
Böylelikle Eskişehir’de yer alan iki üniversitenin, tüm fakülteleriyle birlikte 
bu festivale katılması ile daha geniş çapta ve ses getiren bir festival olması 
planlanıyor.

Son Söz
Uluslararası Eskişehir Sokak Festivali’nin incelendiği bu yazıda, festival 
hakkında gerekli tüm bilgilere ulaşılmaya çalışıldı. Yapılan görüşmeler ve 
gözlemlerin yanı sıra; gazete haberleri, sosyal medya ve akademik çalışma-
lardan yararlanıldı. Elde edilen bu bilgiler, Sokak Festivali’nin devam etmesi 
gerekliliğini ve daha geniş çapta yapılması yönünde fikir birliğini ortaya 
koyuyor. Ayrıca sanat faaliyetlerinin artması ve katılım gösteren sanatçıla-
rın farklı ülkelerden ve sayıca fazla olması bekleniyor. Bundan ötürü festiva-
le, maddi anlamda daha fazla destek verilmesi gerekiyor.

Bir takım çalışması ve gönüllük ürünü olan bu festival, üniversite ile şehri 
bütünleştiren bir festival olarak yoluna devam ediyor. Bu yıl yedinci yılını 
deviren festival, her yıl artan bir ilgi ile takip ediliyor. Bundan dolayı hem 
Anadolu Üniversitesi hem de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi festivale 
verdikleri desteği sürdürmeli hatta arttırmalıdır. Ayrıca şehrin daha çok 
sanatla buluşmasını ve tanıtımını isteyen farklı kurumların da desteği gere-
kiyor. Böylelikle festivalin düzenlenmesinde karşılaşılan en büyük sorun 
olan maliyetler, daha kolay karşılanabilir ve etkinlik sayısı da bu doğrultuda 
artabilir.

Sonuç olarak bir proje dersi kapsamında bir öğrencinin sunduğu fikir ile 
başlayan bu festival, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmayı başarıyor. 
Festivalin daha coşkulu ve geniş katılımlı olması için, Eskişehir’de bulunan 
her iki üniversitenin desteği ve bu üniversitelerin bünyesinde yer alan tüm 
fakültelerin katılımı gerekiyor.
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Giriş
Yaşanılan her anın, duyguların ve düşüncelerin hızlı tüketilip yok oldu-
ğu günümüzde hissedilen duyguların, paylaşılan anıların, yaşanmışlıkla-
rın, kızgınlıkların, sevinçlerin, mutlulukların ve hüzünlerin ölümsüzleştiği 
bedendir şiir. Şiirler yalnızca bir toplumun kültürünü ve tarihini yansıtmaz 
aynı zamanda ülkeler arasındaki sınırları kaldırır, evrensel değerler yaratır, 
tüm insanları ortak bir duyguda birleştirir. Dünyada gelişmiş ülkeler, kül-
türel değerlerinin önemini anlamış ve bu değerleri ayrıcalıklı bir konuma 
koymuştur. Uluslar, medeniyetlerini, kültür yapılarını ve değerlerini sosyal 
hayata taşımak istemektedir. Kendi kültürel değerlerini başka kültürlerle 
nerede buluşturacağı konusunda ortaklıkları ve yargıları önemsemektedir 
(Cançat 2016: 231). Bu kültürel değerlerle buluşmanın enstrümanlarından 
biri de şiirdir. Şiir, kelimeler bahçesidir, ya düzgün sıralarda yetişir ya da 
özgürce istedikleri yerde büyür (Cecil 1994: 3).

Nazım Hikmet’in ‘’Dünyayı Verelim Çocuklara’’ şiirindeki dizeleri hatırla-
yalım. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım veya nereli olursak olalım bu 
dizeler bize ortak duygular yaşatır.

‘’Dünyayı çocuklara verelim. 
Kocaman bir elma gibi verelim sıcacık bir ekmek somunu gibi. 
Hiç değilse bir günlüğüne doysunlar.’’

Bu yazıda 2011 yılından bu yana geleneksel olarak Eskişehir Tepebaşı 
Belediyesi tarafından düzenlenen Şiir Buluşmaları tanıtılması amaçlanıyor. 
Çok eski tarihlerden beri şiir buluşmaları düzenlene gelmiştir. Günümüzde 
sayıları giderek azalsa da, çeşitli ortamlarda ve kentlerde şiir buluşmaları 
tertip ediliyor. Günümüzdeki şiir buluşmaları, festivalleri ve etkinlikleri, 
şiirlerin insanlar için ortak duygu oluşturması ve ortak bakış açısı yaratması 
açısından önemli işlevler yerine getiriyor. Ayrıca, toplumlar arasında kültü-
rel bağlar kuran şiir buluşmaları; toplumlararası uzlaşı ve sosyal paylaşım-
larda bulunma gibi özellikleri de içeriyor.

Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması
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Görsel 1. 

Uluslararası Şiir 
Buluşmaları için 

yayımlanan kitaplar.

Bu bağlamda, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, hem Dünyaca ünlü 
şairimiz Nazım Hikmet’in Türkiye’deki tek anıt mezarının bulunduğu hem 
de Eskişehir topraklarında doğan, Anadolu ve tüm dünya insanlığına hitap 
eden Yunus Emre’nin kentinde düzenlenmesi açısından anlamlı bir edebiyat 
etkinliğidir.

Şiir Buluşmaları Başlıyor…

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’nin başlattığı Uluslararası Eskişehir Şiir Buluş-
ması 2011 yılından itibaren organize ediliyor. Türkiye Yazarlar Sendikası 
Eskişehir temsilcisi ve Tepebaşı Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler-
birimi çalışanı Rahmi Emeç, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın doğu-
şunu şu sözlerle ifade açıklıyor:

‘’Eskişehir Şiir Buluşması fikri, Eskişehirli şair Haydar Ergülen’in öne-
risiyle ortaya çıktı. Sonra, ilk gençlik arkadaşı Rahmi Emeç’e konuyu 
açması ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın oluruyla 
harekete geçildi. Yunus Emre’nin kenti Eskişehir’e böyle uluslararası 
bir çalışma yakışacaktı. Bir yandan ülkemizdeki şairlerin Eskişehir’de 
buluşmaları, diğer yandan yurtdışından gelen şairlerin de katılımıyla 
bir bakıma, Türk şiirinin, dünya şiiriyle buluşması gerçekleştirilecekti.’’

Görsel 2. 
Uluslararası Şiir 
Buluşmaları için 

yayımlanan kitaplar.
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Şiir buluşmalarının başlamasıyla ilgili Festival Direktörü Haydar Ergülen 
ise duygularını şu cümlelerle aktarıyor:

‘’Bir çocukluk rüyasının gerçekleşmesi bu. 1968’de henüz ortaokul 
öğrencisiydim. Hayat Mecmuası’ndaki yazılara, resimlere bakar, Eski-
şehir de içinden nehir geçen bir kent, büyüdüğüm zaman burası da bir 
festivaller kenti olacak” diye geçirirdim içimden. Ne yazık ki o şehirde 
fazla kalamadım. Evim ve avlum olan bir şehirden çok uzaklara gitme-
dimse de yine de ayrıldım oradan. İnsan yaşlandıkça köklerine döner 
ve çocukluğunu özler, ben de yıllardır Eskişehir’e dönme düşüyle 
yaşayan bir ‘şiir yazarı’ olarak güzel bir gerekçe buldum kendime. 
Şiirden güzel gerekçe mi olur?

Tiyatrodan müziğe sinemaya uluslararası bir festival kenti olan Eski-
şehir, şimdi de bir “Şiir Kenti” oluyor. Ne de olsa Eskişehir, “Eskişiir” 
benzetmesinde olduğu gibi çok kültürlülüğü, farklılıklarıyla bir arada 
yaşama geleneği ve tevazusuyla şiiri içinde taşıyan bir kent. Bizim 
yaptığımız bu Eskişiir’e, dünyanın farklı dillerinden ve Türkiye’nin 
değişik yörelerinden sairleri davet edip, barış ve kardeşlik içinde bu 
buluşmayı sürekli kılmak, şehri bir şiir bahçesine çevirmek.’’

Her yıl Mayıs ayında katılımcıları ve şairleriyle bir araya gelen şiir buluş-
masının düzenleme kurulunda Haydar Ergülen, Bahadır Gülmez, Medine 
Sivri, Erol Büyükmeriç, Şakir Özüdoğru ve Rahmi Emeç bulunuyor. 2011 
yılından itibaren, 28 ile 34 arasında değişen katılan şairlerin şiirleriyle, 
izleyenlerine duygusal bir şölen yaşatıyor. Katılımcıların şairlerle bir ara-
ya gelebildiği, birlikte ortak duyguları paylaşabildiği ve şairlerin şiirlere 
yorumlarıyla katılımcılara bir şiir şöleni yaşatan Uluslararası Eskişehir Şiir 
Buluşması aşkları, hüzünleri, acıları ve mutlulukları bir arada barındıran bir 
duygu şöleni olarak da betimleniyor. Duyguların hızlı bir biçimde tüketildiği, 

Görsel 3. 
Uluslararası 
Şiir Buluşması 
katılımcıları toplu 
halde.
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yaşanan mutlulukların ve hüzünlerin sanal ortamlarda yaşandığı günümüz-
de, birbirini tanımayan insanların bir araya gelerek ortak duyguları pay-
laşması, şairlerle buluşması ve onları dinlemesi katılımcılar için özel anlar 
yaratıyor. Bu durum Üçüncü Buluşmada şair Asuman Susam tarafından şu 
şekilde ifade edilmiştir:

“Sokakta bulunan her şey şiire yansıyor. O kadar hızlı bir şimdinin 
içinde yaşıyoruz ki elimizdeki telefonlarla hayata ait her şeyi dondu-
ruyoruz. Baktığınızda bir bellek oluşturuyormuşuz gibi gözükse de 
aslında zihinlerimizi bir çöplüğe dönüştürüyoruz. Şiir, bunu belleğe 
taşıyan ve tahammül eden bir şey değil. Fazlalıkların dışarı atılma-
sını isteyen bir değer şiir. Şiir, edebiyatın taşrasıdır.” Gündem Gazetesi, 
30.05.2013

Katılımcılarla şairler arasında bir bağ kuran Uluslararası Eskişehir Şiir 
Buluşması duygularımızı sanallaştırmadan bize nasıl paylaşmamız gerek-
tiğini hatırlatan bir kapı. Başka topraklarda yaşayan insanların geçmişleri 
ve yaşanmışlıkları farklı olsa da insanların yaşadığı duygular ortak. Mutlu-
luğun, hüznün ve acının tanımları her toprakta aynı. Tüm sınırları kaldıran, 
farklı toprakların insanlarını bir araya getiren, yaşanmışlıkları farklı olan 
insanlara aynı duyguları hissettiren şiir ortak bir dil yaratıyor. İşte tamda bu 
yüzden Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması farklı ülkelerin şairlerine ve 
şiirlerine de yer veriyor. Etkinlik kapsamında her yıl farklı ülkeler belirleni-
yor ve o ülkenin şairleri ve şiirleri Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nda 
yer alıyor. Beşinci şiir buluşmasında Danimarka’nın şairleri konuk olur. 


Görsel 4. Ulus-

lararası Şiir 
Buluşması‘nda bir 

şiir dinletisi seansı.
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1936’da Mersin’de doğdu. Ortaöğrenimini bu kentin okullarında yaptı. Yüksek Öğrenimini Gazi 
Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nde tamamladı. 1956’da Mersin Lisesi’nden mezun oldu. An-
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne devam etti. 1960’ta Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca 
Bölümü’nü bitirdi. Bir yıl Sandıklı Ortaokulu’nda öğretmenlik yaptıktan sonra Aydın Lisesi’nde 
öğretmenlik yaparken Fransız hükümetinin açtığı sınavı kazanarak 1965-1966 yıllarında Paris’te 
Sorbonne Üniversitesi’ne bağlı [“Institut des Professeurs de français à l’Etranger”]de çağdaş 
Fransız dili ve edebiyatı ile [“Institut de phonétique”]te fonetik (sesbilim) okudu. Yurda dö-
nüşünde Aydın ve Muğla liselerinde öğretmen olarak çalıştı. 1969’da TRT’ye girdi. 1982’de 
kurumdan emekli oluncaya kadar Dış Haberler Müdürlüğü’nde çevirmen, televizyonda metin 
yazarı, Öndenetim ve Redaksiyon Müdürü, Program ve Yayın Planlama Müdürü, Genel Müdür-
lük Müşaviri ve Uzman olarak çalıştı. 1982-1989 yılları arasında çeviri yaparak hayatını kazandı. 
1989-2000 yılları arasında Can Yayınları’nda editör, Telos Yayınları’nda editör ve yayın yönetme-
ni olarak çalıştı. 14 Ocak 2001’de köşe yazarlığına başladığı Hürriyet Gazetesinde fıkra yazarıdır.

1. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Özdemir İnce.

ERMİŞ

Düşlerim! Diyordum,
Düşlerim hiç korkutmasın seni
Ama sen de kollamalısın yeryüzünü.

Sanki!
Her şeyi dile getirdim
Ama birbirini sildi bütün sözcükler.

Sanki! 
Her şeyi gördüm, gizli görüntüleri bile
Ama üstlerini karanlıkla örttüler.

Sanki!
Her şeyi duydum, ses ötesini bile
Ama unuttum hepsinin suretlerini.

Sanki! 
Bütün yolları yürüdüm. Boşuna:
Gördüm ki bir yere varmıyor hiçbiri.

Sanki! 
İki ordu saldırdı birbirine,
Yalnızca bir çığlık kaldı gövdemde.

Sanki!
Bir maşrapa su aldım, bir avuç toprak
Denizin ve toprağın gölgesinden:
O zaman, esmiş bir rüzgar oldum
O zaman, akmış bir sele döndüm
O zaman, yağmış bir yağmur oldum.

Düşlerim! Diyordum,
Düşlerim korkutmasın seni:
Kimseyi  öldürmüyor ölüm!

Enis Batur 1952’de doğdu, ilk yazısı 1970’de, ilk kitabı 1973’de yayımlandı. On bir yabancı dilde 
yirmi beş, Türkçede yüz yirmiyi aşkın kitabıyla edebiyatımızın en verimli yazarları arasında yer 
aldı. 1978’den başlayarak yayın ve kültür dünyasında çeşitli görevler üstlendi; MEB Yayın Dai-
resinden YKY’ye üç bine yakın kitabın yayımlanmasına katkıda bulundu; Yazı, Gergedan, Şehir, 
Sanat Dünyamız, Geceyazısı gibi dergiler çıkardı; televizyon ve radyo programları yaptı; semi-
nerler verdi; ansiklopediler yayımladı; 2006’dan bu yana NTV’nin danışmanıdır.

2. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Enis Batur.

DUMAN

Gümüş düşlerimin içinde dolaştı
geceden geceye
iri göğüslü Tatar kadınları
ve köpük köpük bir at,
saçakları dövdü yağmur,
saç damlarda
bir akordun merdiveninden
aşağı yukarı tırmandı

durdu piyano,
eylül müydü
yoksa eylül ile ekim arası
kimsenin henüz tanışmadığı bir ay mı:
Bir odada sigara dumanı ve sessizlik,
Toplanmıştık Vladimir, Sergei ve ben,
ne anlamsızdı intihar etmek,
etmemek.
Dolaştım gümüş bir uykunun içinde

peşisıra yabanıl beyaz kısrakların,
geçtim hızla kundağımın
ve taşımın önünden,
gördüm: Bir odada yapayangın,
toplanmıştılar
deldiğim Zaman, sigara dumanı,
namludan çıkan mermi-
uyandım, durdurtacakken:
içimde çarpışan iki tren. 
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Cevat Çapan 1933’te Darıca’da doğdu. Robert Kolej’de (1945-1953) ve Cambridge Üniversitesi 
İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gördü (1953-1956). 1960-1980 arası İstanbul Üniver-
sitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, 1980-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversi-
tesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümü’nde, 1996-2012 arasında Yeditepe Üniversitesi İn-
giliz Edebiyatı ve Tiyatro Bölümlerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Haliç Üniversitesi 
Konservatuarında Tiyatro dersleri vermektedir. İlk şiir kitabı Dön Güvercin Dön 1986 Behçet 
Necatigil şiir ödülünü aldı. Bunları Doğal Tarih (1989), Sevda Yaratan (1994). Ne Güzel Yol-
culuktu Aklımdan Çıkmaz (2001) izledi. Toplu şiirlerini içeren Bana Düşlerini Anlat kitabıyla 
Altın Portakal ödülünü aldı. Şiirlerinden bir seçki Fransızca’ya çevrilerek L’hiver est fini adıyla 
1996’da Creaphis yayınlarından Fransa’da, bir başka seçki de İngilizce’ye çevrilerek Where Are 
You Susie Petchec adıyla Arc Publications tarafından 2001’de İngiltere’de yayımlandı. Ayrıca 
çağdaş Yunan, İngiliz ve Amerikan şairlerinden antolojiler ve İngiliz ve İrlanda Tiyatrosuyla ilgili 
inceleme kitapları ve oyun çevirileri yayımladı.

3. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Cevat Çapan.

BAŞO’ NUN ÖĞRENCİLERİYLE

Güz karanlığında okuyorum mektubunu,
birden
gökyüzünde yanıp sönen binlerce yıldız
yansıyor gözümde.

Yukarı köyde
su değirmeninde çalıştım bütün yaz.
Şimdi davarla orada geçiriyoruz geceyi,
yıkıntıların arasında.

Köprüyü bir hışım onardılar sonunda.
Deli çayı geçmeden

uzaktan bakacaktım yoksa sana,
cevizin gölgesinde.

Yolun sonu görünse de, aştığım
karlı dağın dibinde
soluğum yetmez
kavuşmanın sevincini
usulca fısıldamaya.

3 Nisan 1942’de İstanbul Çatalca’da doğdu. İlköğrenimini Kars ve Çankırı’da yaptı. 1966’de 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 
1970’te İsmet Özel’le birlikte “Halkın Dostları” dergisini çıkardı. Aynı yıl İngiltere’ye, daha sonra 
Fransa’ya gitti. Paris’te gece kulübü bekçiliği, otel katipliği, öğretmenlik yaptı. 1972’de Moskova 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Sovyet edebiyatı üzerine inceleme yaptı. 1974’te Türkiye’ye 
döndü. İstanbul Şehir Tiyatroları’nda dramaturg olarak çalıştı. 1975’te kardeşi Nihat Behram’la 
birlikte “Militan” dergisini kurdu. “Sanat Emeği” dergisinin kurucuları arasında yer aldı. İlk şi-
irleri “Ataol Gürus” takma adıyla Yeni Çankırı, Yeşil Ilgaz, Çağrı gibi yerel gazete ve dergilerde 
yayınlandı. Yükseköğrenimi sırasında Yapraklar, Dost, Evrim, Ataç gibi dergilerde çıkan şiirleriyle 
dikkat çekti. Bu dönemin şiirlerini biraraya getiren ilk şiir kitabı “Bir Ermeni General” 1965’te 
basıldı. Gençlik dönemi şiirlerinde Orhan Veli, Attilâ İlhan ve İkinci Yeni şiirinin ortak özellikleri 
etkin. Gerçek şiir kimliği 1965-1971 arasında Papirüs, Şiir Sanatı, Yeni Gerçek, Yeni Dergi ve 
Halkın Dostları’nda çıkan şiirleriyle oluştu. 

4. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Ataol Behramoğlu.

YAŞADIKLARIMDAN ÖĞRENDİĞİM BİR ŞEY VAR

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
Sevgilin bitkin kalmalı öpülmekten
Sen bitkin düşmelisin koklamaktan bir çiçeği

İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya

Kucakladın mı sımsıkı kucaklayacaksın arkadaşını
Kavgaya tüm kaslarınla, gövdenle, tutkunla 
gireceksin
Ve uzandın mı bir kez sımsıcak kumlara

Bir kum tanesi gibi, bir yaprak gibi, bir taş gibi 
dinleneceksin

İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına

Uzak ülkeler çekmeli seni, tanımadığın insanlar
Bütün kitapları okumak, bütün hayatları tanımak 
arzusuyla yanmalısın
Değişmemelisin hiçbir şeyle bir bardak su içmenin 
mutluluğunu
Fakat ne kadar sevinç varsa yaşamak özlemiyle 
dolmalısın

Ve kederi de yaşamalısın, namusluca, bütün 
benliğinle
Çünkü acılar da, sevinçler gibi olgunlaştırır insanı
Kanın karışmalı hayatın büyük dolaşımına
Dolaşmalı damarlarında hayatın sonsuz taze kanı

Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var:
Yaşadın mı büyük yaşayacaksın, ırmaklara, göğe, 
bütün evrene karışırcasına
Çünkü ömür dediğimiz şey, hayata sunulmuş bir 
armağandır
Ve hayat, sunulmuş bir armağandır insana
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Eray Canberk, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da gördü. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde ve İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nda okudu. İlkokul 
öğretmenliği yaptı ve Afşar Timuçin ile birlikte Kavram Yayınevini kurdu, yönetti. Birçok ansiklo-
pedi ile sözlükte konu yazarı olarak, ayrıca Milliyet Çocuk, Bando, Kırmızı Balon gibi çocuk der-
gilerinde çalıştı. 1963’ten başlayarak şiirleri, öyküleri, denemeleri, eleştirileri, günlükleri, ince-
lemeleri ile çevirileri Yelken, Varlık, Yeditepe, Şiir Sanatı, Yeni Gerçek, MAY, Broy, Yandıma, Adam 
Sanat, Ludingirra, Hürriyet Gösteri, Cumhuriyet Kitap, Dünya Kitap gibi dergilerde yayımlandı.

5. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Eray Canberk.

DEĞİŞİP YOK OLAN BİR KENTİ   
ANIMSAYARAK

bu kent büyük bir ihaneti gizliyor
sabahlara dek inlemesinden belli
seni nasıl uzak kentlere götürsem
nasıl uyutsam nasıl dinlendirsem
bu kent gizliyor büyük bir ihaneti

bu kent küçücük adamları büyütüyor 
utanmadan
ışıl ışıl yanan lâmbaları
pişman gözleridir pişman gözleridir pişman
bir ölüyü suçlamak kadar anlamsız
üstüme üstüme geliyor hiçbir şey
anlatmadan anlatmadan anlatmadan

ben nasıl yanılmışım bilmiyorum bilmiyor
ne çok anlatamadığımı gizlemekle
umarsız iniyor umarsız akşam iniyor
bir çiçek bırakıyorum gecenin başladığı yere

2 Aralık 1946’da, Karabük’e bağlı Eskipazar’da (o tarihte Çankırı’ya bağlı) doğdu. Hasanoğlan 
ve Kayseri-Pazarören öğretmen okullarında okudu. Daha sonra girdiği Gazi Eğitim Enstitüsünü 
bitirerek Kastamonu-İnebolu-Doğanyurt’ta, Kırıkkale’de ve Ankara Atatürk Lisesinde Türkçe-
Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1981’de Gazi Eğitim Enstitüsünde öğretmenken sıkı yönetimce 
tutuklanarak görevine son verildi. Aynı yıl TCK’nın (o zamanki) 141, 142 ve 146. Maddelerinden 
yargılandı. 141 ve 146’dan beraat etti. Cigerhun’un şiirleri üstüne yazdığı bir yazısından ötürü 
142. maddeden hüküm giydi. Kitapçılık, yayıncılık yaptı; çeşitli yayınevlerinde yönetici ve edi-
tör olarak bulundu. 1993’te mahkeme kararıyla öğretmenliğe döndü ve emekli oldu. İlk şiiri 
1961’de yayımlandı. 1972’de Cengiz Tuncer’in Kerkenez adlı romanı üstüne yazdığı bir yazıya 
Varlık Dergisi Eleştiri Ödülü ikinciliği verildi. Bu ilk yazısıydı. 70’li yıllarda daha çok deneme ve 
kitap tanıtma yazıları yazdı, kitaplarını 1979’dan sonra yayımlamaya başladı.

6. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Ahmet Telli.

Siyahkâr kelimeler sızıyor aklımın
Dehlizine ki önceleri serin sözler
Dingin yalnızlıklardı oyalandığım
Yaz bitti de onun içindir diyor biri;
İlk kez bitmiyor yaz, hayat çoktan
Farkında bunun akşamlar apansız
İniyor geceyi siyahkâr kılmak için
Hançer birdenbire saplanıyor, güz
Usulca örtüyor masumiyetin üstünü

Zifirî kelimeler sızıyor yazın bittiği
Göçmen bir kuşun yolunu şaşırdığı
Ağır bir ağrı gibi ağıyor sözlerin

Burgacına vedâ: Yaz yine bitti.
Şarkılardan öğrendiydik: Sevdâ
Sitemkâr bir vedâ idi ömür gibi
Hatırası  için kitabın bir yerinde
Saklı bir söz düşülür belki de.
Mecaza dönmüşse vefânın enkazı
Sükûnet gerekir unutmak için
Hatırlamak içinse yeni bir yaz

Ki unutuldu sanılsın diye bu öykü
Bir aşkın kelimelerle sürüp gittiği
Söz de ürperiyor kalın ve soğuk
Karanlığa gömülüp giderken şiir

Bizi kendine çeken dip, oradaydı
Yazın bittiği ve siyahkâr bir aşk
Öyküsünün anlatıldığı yerde
Ufkun kalbine çöktüydü tuhaf yaz
Unutuşun uçurumuna düşmüştü
Şimdi yine zifirî kelimeler sızıyor
Düşünsem hatırlarım dediklerime

Ki unutuldu sanılmasın dünkü öykü
Hani bir aşkın güzle solup gittiği
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Görsel 5. Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç, şair Özdemir 

İnce’ye palaket 
verirken.



1953 yılında İstanbul’da doğdu. St. Joseph ve Kabataş Liselerinden sonra Boğaziçi Üniversite-
sinde Sosyoloji okudu. Uzun yıllar Marmara Üniversitesinde çalıştı. Halen Yeditepe Üniversitesi 
öğretim üyesidir. 1980’lerde arkadaşlarıyla birlikte Üç Çiçek ve Poetika dergilerini çıkardı. E Der-
gisi ve Özgür Edebiyat dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 
Dokuz şiir kitabı yayımladı: ‘’Elinden Tutun Günü’’ (1983),  ‘’Ağustos Dehlizleri’’ (1985) Behçet 
Necatigil Şiir Ödülü 85, ‘’Sudaki Anka’’ (1990),  ‘’Oda Müziği’’ (1992),  ‘’İhanet Perisinin Soğuk 
Sarayı’’ (1995), İlk beş kitap ‘’Toplu Şiirler’’ başlığıyla yayımlandı (1997), dokuz kitaptan oluşan 
3. Baskı 2016,  ‘’Büyü Bitti’’ (2000), ‘’Her Şey Bir Mevsim’’ (2006),  ‘’Öncesi ve Sonrası’’ (2012), 
‘’Gelecek Günlerin Şarabı’’ (2015) Metin Altıok ve Atilla İlhan Ödülleri 2016.
Seçme şiirlerinden oluşan bir çeviri 2003 yılında ‘’Los Laberintos de agosto y otros poemas’’ 
başlığıyla Madrid’de Verbum yayınevi tarafından yayımlandı. İtalyanca-Türkçe şiirlerinden olu-
şan bir seçki 2016 yılında ‘’II vino dei giorni a venire (poesie 1971-2016)’’ Ladolfi Yayınevi tara-
fından basıldı ve 2017 yılı Premio Europa in Versi’ye layık görüldü.
Şiir üzerine yazılarının bir bölümü ‘’İyi Şiir Koalisyonu’’ başlığıyla Mühür Yayınları arasından çıktı 
(2015). Vincente Aleixandre, Nicos Kazantzakis, G. G. Marquez’den çeviriler yaptı.
Dünyanın çeşitli şiir festivallerine ve edebiyat toplantılarına katılmayı sürdürmektedir.

7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, Onur Konuğu: Tuğrul Tanyol

BAĞBOZUMU
ruhun ıssız ormanı
geceye açılan kapı
tozun rengini alır rüzgar,
puhu kuşunun ötüşünde bile
beklenmedik sözler ışıldar

anlamadığın dildeki fısıltı
bir okşayış gibi, sanki
özlediğin yerden bir koku
gelecek günlerin şarabı

beklerken bağlarda
hadi, olmayan bahçelere dal şimdi
çoktan sökülüp atılmış ağaçtan
meyvalar çal, bağır denize doğru
çağır geriye
kendi sesini çocukluğunu
orada o, hep oradaydı
unutsan da, bir koku
ya da tatla, döner gelir
bir burgu gibi
söker yüreğini

ruhun ıssız ormanı
geçmişe açılan kapı,
bir eski şarabı soğutup içmek
yılları çekip çıkarır gibi içinden
güneşin altında terleyen
o ilk üzümü
bulabilmek için yeniden
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O yıl etkinliğin bir özel anlamı var. Aziz Nesin ve Melih Cevdet Anday’ın 
100. Doğum günleridir ve bu sanatçılar için özel oturumlar gerçekleştirilir. 
Altıncı şiir buluşmasında Norveç’in şairleri konuk olur ve ‘’Şiir ve Barış’’ ile 
‘’Norveç Şiiri’’ oturumları yapılır. Her yıl farklı bir odak ülke belirleyerek o 
ülkenin şairlerine ve şiirlerine yer veren Uluslararası Eskişehir Şiir Buluş-
ması, 2017 yılının Mayıs ayında düzenlenmesi planlanan yedinci etkinlik 
için odak ülkeyi Almanya olarak karar verilir.  Bu karar, 10. Uluslararası 
Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda stant açan Berlin Treptow- 
Köpenick Belediyesi yetkilileriyle birlikte alınır. Kararın alınmasında Alman 
Belediye Başkanı Oliver Igel’inde edebiyat eğitimi alması etkili olur. 

Şiir çocukların dünyasını geliştiren, onları korkmadan sorgulayan bireyle-
re dönüştüren ve en önemlisi bencil olmayan, evrensel düşünebilen, kızgın-
lıklarını ve öfkelerini anlatmanın en güzel yolunu onlara öğreten bir ışıktır. 
Ek olarak, Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması çocukları da kucaklayan bir 
etkinliktir. Her yıl ‘’Çocuk Şiiri’’ oturumları düzenleniyor. En son düzenlenen 
etkinlikte Çocuk Şiiri oturumu Tepebaşı Belediyesi’nin Esentepe’deki Çocuk 
Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Eskişehir’e Katkısı…

Eskişehir’de uluslararası bir şiir buluşması düzenlenmesi Eskişehir kenti-
nin son yıllarda geliştirdiği sanat kenti imajını da yansıtıyor. Bu buluşmayla 
ilgili Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, şiir buluşmaları için hazır-
lanan beşinci kitapta duygularını şu şekilde anlatıyor:

 
Tablo 6. Eskişehir 
Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç şair Ahmet 
Telli’ye plaket 
verirken.
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‘’Günlük dilin sınırlarını zorlayıp, sözü çağrışımlarla destekleyerek 
başka biçimlerde söyleyen şair, bizleri şiirleriyle başka dünyalara yol-
culuğa çıkarır. Her Şiir Buluşması da, bizim için yeni bir yolculuktur. 
Yunus’un kenti Eskişehir’e şiir buluşması çok yakışıyor. ‘’ 5’inci şiir 
buluşmasında Belediye Başkanı Ataç ayrıca, “Bugün Doğan Hızlan, 
Eskişehir’i şiirin başkenti olarak ilan etmiş. Bu gerçekten bizim için 
büyük bir onur. Uzun yıllar, buradaki özgürlüğü ve demokrasiyi bütün 
Türkiye hissetsin.’’ 

Eskişehir’in sanatla ilgili yönüne vurgu yapan Uluslararası Eskişehir Şiir 
Buluşması direktörü ve şair Haydar Ergülen bu durumu şu sözlerle açıklı-
yor: 

‘’Eskişehir, Türkiye’de nadide bir çiçek olarak yaşantısını sürdürüyor. 
Nerdeyse gericiliğin çoğaldığı bir dönemde yaşıyoruz. Şiirden, ede-
biyattan ya da güzel sanatlardan beslenerek çağdaşlığı sürdürmek 
zorundayız. Çocukları geleceğe böyle hazırlamak zorundayız. Onlara 
demokratik bir cumhuriyeti özgürlüklerle armağan etmek için şiire 
her zamankinden daha fazla iş düşüyor”. Tepebaşı Belediyesi, Basın 
Bülteni, 27.05.2015

Görsel 7. Bir şiir 
dinletisi.
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Onur Konukları…

Şiir buluşmasında her yıl ülke şiirine önemli katkılar veren bir şair onur 
konuğu ağırlıyor. İlk yıl Özdemir İnce, ikinci yıl Enis Batur, üçüncü yıl Cevat 
Çapan, dördüncü yıl Ataol Behramoğlu, beşinci yıl Eray Canberk ve altıncı 
yıl ise Ahmet Telli onur konuğu olur.

Şiir buluşmalarında, Eskişehir’de doğduğu düşünülen sevginin ve hoşgö-
rünün şairi Yunus Emre adına şiirler okunuyor ve söyleşiler düzenleniyor. 
Etkinlik kapsamında farklı şiir ve şairler üzerine pek çok oturum yapılıyor, 
ayrıca, konserler düzenleniyor. Şiir buluşmasına katılan şairlerin şiirlerin-
den oluşan bir de kitap basılıyor ve bu kitap buluşmaya gelen şiir sever-
lere ücretsiz dağıtılıyor. Kitaplarda her şiirden önce şair hakkında kısa bir 
özgeçmiş verilerek şair hakkında bilgiler aktarılıyor. Böylece katılımcılar, 
şiirlerini severek okuduğu şairlerin geçmişleri hakkında bilgi edinebiliyor 
ve onları daha yakından tanıma şansı elde ediyor.

1. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler:

Thomas Luthard (Almanya), Juha Kulmala (Finlandiya), Giancarla 
Cavallo (İtalya), Lionel Ray (Fransa), Laura Ruiz Montes (Küba), Tahar 
Bekri (Tunus)

 
Tablo 8. Şair Enis 
Batur şiir dinle-
tinde.
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Özdemir İnce (Onur Konuğu), Tozan Alkan, Riitta Cankoçak, Metin 
Gengiz, Nurduran Duman, Enver Ercan, Haydar Ergülen, Didem Gülçin 
Erdem, Tarık Günersel, Mustafa Köz, Adnan Özer, Çiğdem Sezer, Mah-
mut Temizyürek, Rahmi Emeç, Erol Büyükmeriç, Aytül Akal, Emine 
Gürbüz, Funda Aytüre, Ali Haydar Çakta, Kemal Yıldırım, Muzaffer 
Cura, Harun Atak, Zehra Çam, Vecihi Timuroğlu.

2. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler:

Kristin Dimitrova (Bulgaristan), Elzbieta Zechenter (Polonya), Pedro 
Enriguez Jimenez (İspanya), Mohammed Bennis (Fas), Timour Muhi-
dine (Fransa)

Enis Batur (Onur konuğu), Betül Tarıman, Gonca Özmen, Pelin Özer, 
Azad Ziya Eren, Gültekin Emre, Tuna Kiremitçi, Ercan Yılmaz, Metin 
Fındıkçı, Nilüfer Altunkaya, Namık Kuyumcu, Şakir Özüdoğru, Naki 
Ayhan, Erdoğan Ekiner, Merih Akoğul, Muzaffer Keten, Hüseyin Atlan-
soy, Metin Turan, Emel İrtem, Ekrem Budak, Kadriye Cesur.

3. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler:

Adisa Basiç (Bosna Hersek), Branko Gegeç (Hırvatistan), Gerhard 
Falkner (Almanya), Peter Sulej (Slovakya), Radovir Andric (Sırbistan), 
Slave Gjorgjo Dimoski (Makedonya)

Cevat Çapan (Onur Konuğu) Asuman Susam, Cenk Gündoğdu, Engin 
Turgut, Gökçenur Ç., Gülce Başer, Hakan Savlı, Hayati Baki, Hilmi 
Haşal, Mavisel Yener, Mehtap Meral, Melek Özlem Sezer, Müesser 
Yeniay, Nazmi Ağıl, Nilah Özer, Ömer Erdem, Pelin Batu, Seyyidhan 
Kömürcü, Sina Akyol, Kağan Uzuner, Nedime Köşgeroğlu, Semih Yıldız, 
Suna Yenice.

4. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler:

Achim Wagner (Almanya), Caroline Stockford (Galler), Francis Com-
bes (Fransa), Rati Saxena (Hindistan), Tiago Torres Da Silva (Por-
tekiz), Zingonia Zingone (İtalya), Ghassan Zagtan (Şiir buluşması 
kitabında yer aldı, ancak ülkesinden çıkış yapamadığı için katılamadı.)

Ataol Behramoğlu (Onur Konuğu), Âbâ Müslim Çelik, Akif Kurtuluş, 
Arife kalender, Betül Dünder, Cengiz Kılçer, Enver Ercan, Erkut Tok-
man, Halim yazıcı, Ali Ayçil, Hasan Erkek, haydar Ergülen, Ayla Çına-
roğlu, Banu Öge, İhsan Tevfik, İlyas Tunç, Koray feyiz, Mahir Karayazı, 
Mahmut Temizyürek, Mehtap Meral, Metin Cengiz, Metin Fındıkçı, 
Miray Çakıroğlu, Müesser Yeniay, Muharrem Kubat, Onur Behramoğlu, 
Oya Uysal, Tuğrul Keskin, Metin Demirtaş (Şiir buluşması kitabında 
yer aldı, ancak vefat ettiği için katılamadı.)

5. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler:

Balazs Szollossy (Macaristan), Claire Lajus (Fransa), Ursula Andkjaer 
(Danimarka), Eva Tınd (Danimarka), Niels Hav (Danimarka), Gerd 
Laugesen (Danimarka), Jennifer Wıllıams (İskoçya), Michel Cassır 
(Fransa), Serge Bosso (Lüksemburg)
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Eray Canberk (Onur Konuğu), Abdülkadir Budak, A.Emre Cengiz, Adil 
İzci, Ahmet Ada, Ali Asker Barut, Ali kanneci, Bengü Özsoy, Can Özgür, 
Gülsüm Cengiz, Hakkı Zariç, Halil İbrahim Özcan, Haydar Ergülen, 
Hüseyin Köse, Mehmet Said Aydın, Mustafa Ruhi Şirin, Neşe Yaşin, 
Nurduran Duman, Onur Akyıl, Ömer Ateş, Özcan Ünlü, Salih Bolat, 
Sezai Sarıoğlu, Yeşim Ağaoğlu, Yusuf Uğur Uğurel.

6. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler:

Katayoon RızkHarati (İran), Lında Marıa Baros, Laura Garavaglıa 
(İtalya), Monıca AAsprong (Norveç), Torgeır Rebolledo Pedersen 
(Norveç), Wojcıech Kudyba (Polonya), Alıreza Pourbozorg Vafı (İran), 
Wıdad Sheıkh Nabı (Suriye, Şiir buluşması kitabında yer aldı, ancak 
ailesi göç sorunları yaşadığından katılamadı.),

Ahmet Telli (Onur Konuğu), Aydın Şimşek, Deniz Durukan, Elçin Sevgi 
Suçin, Emre Şahinler, A.Hicri İzgören, Hüseyin Ferhad, Kader Sevinç, 
Karin Karakaşlı, Mehmet Atilla, Metin Celal, Mustafa Fırat, Muzaffer 
Özdemir, Riitta Cankoçak, Süreyya Filiz, Yusuf Alper, Cennet Bilek, 
Emel İrtem, Erol Büyükmeriç, Ömer Asaf Tosun, Haydar Ergülen.

7. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşmasına Katılan Şairler, (Sayfa 255)

Achim Wagner (Almanya), Gerd Adloff (Almanya), Tabea Xenia Mag-
yar (Almanya), Dong Sun (Çin), Samira Faraci (Fas), Louisa Boulbars 

Görsel 9. Eskişehir 
Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç Onur Konuğu 
Eray Canberk’e 
plaket verirken.
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(Fas), H. S. Shivaprakash (Hindistan), Ali Jaafar Al-Allaq (Irak), Emel 
Kaya (Kıbrıs), Ismail Diadie Haidara (Mali), Dannybal Reyes Umbria 
(Venezuela), Evangelia Liana Sakelliou (Yunanistan)
Ahmet Taşçıoğlu, Baki Ayhan T, Cenk Gündoğdu, Çiğdem Sezer, Dinçer 
Güçyeter, Duygu Kankaytsın, Emel Koşar, Jan Ender Can, Erkan Kan-
tarcı, Harun Atak, Hasan Erkek, Kaan Koç, Mehmet Can Doğan, Mesut 
Şenol, Muzaffer Özdemir, Nilüfer Altunkaya, Nisa Leyla, Nuri Demirci, 
Ömer Turan, Selim Temo, Yaprak Öz, Yalvaç Ural, Haydar Ergülen 

Şiir Buluşmasının Yapıldığı Yıllar…

İlk yıl (21- 24 Nisan 2011): Almanya, Finlandiya, İtalya, Fransa, Küba, Tunus, 
Türkiye.

İkinci yıl (10- 13 Mayıs 2012): Bulgaristan, Polonya, İspanya, Fas, Fransa, 
Türkiye.

Üçüncü yıl (29 Mayıs- 2 Haziran 2013): Bosna, Hırvatistan, Makedonya, Sır-
bistan, Slovakya, Almanya, Türkiye.

Dördüncü yıl (9-12 Ekim 2014):Filistin, Hindistan, Fransa, İtalya, Portekiz, 
Galler ve Almanya, Türkiye.

Beşinci yıl (28-31 Mayıs 2015): Macaristan, İskoçya, Lüksemburg, Fransa, 
Danimarka, Türkiye.

Altıncı yıl (26-29 Mayıs 2016): İran, Fransa, İtalya, Norveç, Suriye, Polonya, 
Türkiye.

Yedinci yıl (11-14 Mayıs 2017): Almanya, Çin, Fas, Hindistan, Irak, Kıbrıs, Mali, 
Venezuela, Yunanistan

Cecil, N. L. (1994). For the love language: poetry for every 
learner. Winnipeg, MB:Peguis.

Cançat, A. (2016). 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Kültür 
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Giriş
‘Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır’, der Hipokrates. İnsanın kısacık ömründe 
estetik gücüyle, iç sesiyle, sözleriyle, yazısıyla, müziğiyle, elleriyle zenginleş-
tirdiği yapıtlar, ömürden uzun duruşlarıyla, adeta Hipokrates’ın bu sözünü 
doğrular. İnsanın kendini ifade etmesinin hem en ilkel hem de en gelişmiş 
yolu olan sanat, kendi iç disipliniyle yaşamı anlamlı kılar, yaşama güzellik ve 
estetik katar. Yaşamı anlamlı kılmayı amaçlayan bu süreçte, toplumların bir 
arada yaşamaları ve paylaşımda bulunmaları için gerekli olan ortak iletişim 
kodlarından biri olan resim sanatı karşımıza çıkar (Günay 2008: 1). Mağa-
ra duvarlarına çizildiği andan itibaren hayatımızda olan resim sanatının, 
yüzyıllar içerisinde insanların birbirleriyle haberleşmesinin ilkel bir hali 
olmaktan çıkıp, farklı akımları ve yönelimleri içererek, insanın kendini ger-
çekleştirme ve ifade etme güdülerinin bir temsilcisi olduğunu söylenebilir. 

Yakın tarih incelendiğinde Eskişehir’in İç Anadolu’ya geçiş kapılarından 
biri olması, Porsuk Çayı, Yunan askerlerinin üzerinde Ankara’ya kadar 
yaklaştığı demiryolları, her uçtuğunda yabancısını gökyüzüne baktıran 
uçakları, ekmeği ve unu ile anıldığı görülür. Günümüzdeyse, şehirde iki tane 
üniversitenin bulunması ve kalabalık öğrenci nüfusu sebebiyle değişen şehir 
dokusu, düzenlenen açık alanları, parkları, yeni şehircilik anlayışı, Porsuk 
Çayı’nda gezen tekneleri, bilimsel etkinliklere yaptığı ev sahipliği ve kültür 
ve sanat etkinlikleriyle de anılır hale geldi.  Eskişehir’in çekicilik faktörleri 
incelendiğinde doğal, tarihi ve kültürel değerlerin, eğlence, eğitim ve alış-
verişin, parklar ve gezi alanlarının, konaklama ve ulaşımın, yerel yönetim 
ve Büyükerşen’in, spor, dizi ve filmlerin önemli unsurlar olduğu görülür 
(Evren ve Kozak 2012: 220). Bu unsurlar sayesinde Eskişehir günümüz 
Türkiye’sinde mekânları ve etkinlikleriyle fark edilir bir kent halini aldı. 
Bu doğrultuda Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştiri-
len Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Uluslararası Eskişehir Şiir 
Buluşması’nın yanı sıra Ulusal Sanat Çalıştayı da 2010 yılından itibaren her 
yıl düzenlenmektedir. “Dünyadaki en uzun vadeli yatırım sanatsal yatırımdır” 
diyen Cuma Ocaklı’yı haklı çıkarırcasına, Eskişehir’i geleceğe dönük, aydınlık 
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Görsel 1. Ulusal 

Sanat Çalıştayı için 
hazırlanan kitaplar 

(2010 ve 2011 
yılları).

ve çağdaş bir kent olma yolunda ilerlemesine önemli katkılarda bulunan 
Tepebaşı Belediyesi de bu noktada önemli paydaş haline gelmiştir. Tepebaşı 
Belediyesi’nin bu rolünü Rahmi Emeç şu cümlelerle ifade ediyor:

“…Eskişehir’de Tepebaşı Belediyesi kültürel, sanatsal, tarihi geçmişe 
ve mirasa sahip çıkmak kadar bunların desteklenerek geliştirilmesine 
de özel bir önem vermekte. Sanatın; ‘günlük yaşamın süslenmesinden’ 
öte, bireyin kendisine, yaşamına, ilişkilerine, etkinlik ve eylemlerine 
yeni bir bakış açısı getirmesi yönüyle de toplumsal uyumun ve mut-
luluğun anahtarı olduğunu düşünmekte. Sanatsal üretimlerin; hem 
kent bilincinin gelişmesine hem de sanata yönelimin artmasına olan 
katkılarını, her yıl düzenlenen “Ulusal Sanat Çalıştayı” ile pekiştiren 
Tepebaşı Belediyesi; sanatın, kent zenginliğinin ve kent mirasının kıy-
metli bir parçasını oluşturduğunun farkında…”

Eskişehir’de şu ana kadar yedincisi düzenlenen ve gelenekselleşen bir 
etkinlik olan Ulusal Sanat Çalıştayı, Eskişehir’in bir sanat ve kültür şehri 
yolunda önemli bir etkinliktir… 

Görsel 2. Ulusal 
Sanat Çalıştayı için 
hazırlanan kitaplar 

(2013, 2014 ve 
2015 yılları)
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Ulusal Sanat Çalıştayı’nın başlangıcı, gelenekselleşmesi, düzenlenme süre-
ci ve topluma sağladığı katkının ortaya konmasının amaçlandığı bu yazıda 
çalıştayın düzenlenme sürecinde aktif rol alan kişilerin sözlü anlatılarına ve 
yazılı ifadelerine başvuruldu. Ulusal Sanat Çalıştayı’nın düzenlenmesi fikri-
ni ortaya atan ve organizasyon sürecinde aktif rol oynayan Yrd. Doç. Numan 
Arslan’ın sözlü anlatılarından yararlanıldı. Ulusal Sanat Çalıştayı’nı düzen-
leyen Tepebaşı Belediyesi’nin Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi 
Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi çalışanı Rahmi Emeç, Ulusal Sanat 
Çalıştayı’nda yer alan ressamlar Bünyamin Balamir,  Dr. Ethem Baymak, Prof. 
Hasan Pekmezci, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ve Önder Aydın’ın Ulusal Sanat 
Çalıştayı’nın kataloglarında yer alan yazılı ifadelerine de başvuruldu. Tüm 
kaynak kişilerle 2016 yılı Ekim ve Kasım ayları içerisinde iletişime geçildi 
ve görüşüldü. Sözlü görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanıldı ve görüşmenin 
deşifresi araştırmacı tarafından yapıldı. Sözlü anlatıların ve yazılı ifadelerin 
araştırma kapsamında kullanılması için kaynak kişilerin izinleri de alındı.  

Çalıştay Fikrinin Doğuşu

Ulusal Sanat Çalıştayı’nın başlangıcı, 2009 yılına, Yrd. Doç. Numan Arslan’ın 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Baş-


Görsel 3. Eskişehir 
Tepebaşı Belediye 
Başkanı Dt. Ahmet 
Ataç, ressam Ülkü 
Kaya Karabiber ile 
birlikte.



Dünden Bugüne Eskişehir ve Yöresindeki 16 Etkinliğin Öyküsü (Festivaller, Şenlikler, Özel Günler)230

kanı olmasına dayanır. Kendisi de bir res-
sam olan Yrd. Doç. Numan Arslan, bölüm 
başkanlığının ikinci gününde ilk iş olarak 
çalışma programını yapabilmesi için görüş 
ve önerilerini almak üzere bölüm öğre-
tim elemanlarına ve öğrencilere kısa bir 
yazı gönderir. Aradan birkaç gün geçme-
sine rağmen herhangi bir yanıt alamaz. 
Öğrencilerden ise basit birkaç istek gelir. 
Durumu görüşmek üzere bölüm öğretim 
elemanları ile bir toplantı yapar. Hazırla-
dığı programı bölüm üyelerine okuyarak 
onlardan destek ister. Bölümce de onayla-
nan programı bölüm öğretim elemanları 
ile iş bölümü yaparak çalışmalara başlar. 
Öncellik iş olarak da Anadolu Sanat Çalış-
tayı üzerinde yoğunlaşılır. Kısa bir süre 
içerisinde dekanlık ve rektörlük desteği ile 
bölüm binasının çalışma alanı olan atölye 
ve sınıfların bakım ve onarımı yapılır. Alt ve 
üst katlardaki boş alan ve koridorlar çalış-
maların sergilenmesi ve büyük sergilerin 

açılabilmesi için galeri haline getirilerek çalıştay için hazırlanır. Sanatçılar 
davet edilerek 2009 yılı Mayıs ayında 44 sanatçının katılımıyla I. Anadolu 
Sanat Çalıştayı yapılır. Başarılı geçen çalıştay Anadolu Üniversitesi’nde ve 
Eskişehir’de büyük yankı uyandırır. 2010 yılında II. Anadolu Sanat Çalıştayı, 
2011 yılında ise III. Anadolu Sanat Çalıştayı gerçekleştirilir. Yurtiçinde ve 
yurtdışında büyük ses getirmesine rağmen, üniversitede son kez gerçekleş-
tirilmiş olur (Arslan 2016).


Görsel 4. Ulusal 

Sanat Çalıştayı 
kapsamında yapılan 

resimlerden biri 
(Ressam Nilgün 

Ayşecik Çevik)

1. Ulusal Sanat Çalıştayı’nı 26-30 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleştirdik. Ülkemi-
zin çok değerli ressamları, çalıştay süresince tasarladıkları resimleri tamamladı ve 
Tepebaşı Belediyesi’ne armağan etti. Bu resimleri sergileyip Eskişehirli sanatse-
verlerle buluşturduk. Sanat çalıştayları, belirli bir tarih çerçevesinde de olsa, aynı 
sanat disiplininde yer alan sanatçıların bir bakıma ortak zaman ve mekân içinde, 
bir arada ve iletişim halinde olmalarına olanak tanıyor. Ulusal Sanat Çalıştayı’na 
katılan çok değerli sanatçılarımızın ürünleri Tepebaşı Belediyesi hizmet binasının 
duvarlarını adeta bir galeri ortamına kavuşturdu. Bu çalıştayın gerçekleşmesinde 
emeği geçen Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Sayın 
Numan Arslan’a teşekkürü borç bilirim. Önümüzdeki yıllarda da bu sanat çalıştayını 
sürdürmeyi ve sanatçıların ürünlerini sanatseverlerle buluşturmayı amaçlıyoruz. 
(Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet ATAÇ, 2010)
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Görsel 5. Dördün-
cü Ulusal Sanat 
Çalıştayı’na katılan 
sanatçılar toplu 
halde


Tepebaşı Belediyesi Ulusal Sanat Çalıştayı’nın 2010 yılında başlaması ise Yrd. 
Doç. Numan Arslan anlatılarında şöyle geçer:

“…I. Anadolu Sanat Çalıştayı’nın açılışına ve çalıştay sergisine gelen 
Eskişehir Valisi Sayın Mehmet Kılıçlar çalıştayı çok beğendiğini, ben-
zer bir etkinliğin 2010 yılı Yunus Emre’yi Anma Haftası’nda yapabilir 
miyiz isteğine, yapabileceğimi söyledim. Kısa sürede 30 kişilik sanatçı 
listesini valiliğe sundum. Fakat Yunus Emre’yi Anma Haftası yaklaşın-
ca, çalıştay neden gösterilmeden iptal edildi. Bunun üzerine Tepebaşı 
Belediyesi Başkanı Dt. Ahmet Ataç’la telefonla konuştum ve valiliğin 
iptal ettiği çalıştayı belediyenin yapıp yapamayacağını sordum. Baş-
kan da olumlu yanıt verdi ve 2010 yılında Tepebaşı Belediyesi I. Ulusal 
Sanat Çalıştayı başlamış oldu.

Başarılı geçen ve beğeni toplayan Ulusal Sanat Çalıştayı’nın Tepebaşı 
Belediyesi tarafından gelenekselleştirilmesi kararı alınır. Çalıştayın ikincisi, 
üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi, altıncısı ve yedincisi birbirinden daha 
güzel olarak yapılmaya devam eder. Tepebaşı Belediyesi sayesinde çalıştaya 
katılan sanatçılar halkla, sanatseverlerle buluşur (Arslan 2016). 

Çalıştaya Katılan Sanatçılar Bir Arada Çalışıyor
Ulusal Sanat Çalıştayı’nın fikir babası olan Yrd. Doç. Numan Arslan, çalıştaya 
katılacak olan sanatçıların belirlenmesi sürecinde de aktif rol alır. Arslan, bu 
süreci “Amatör sanatçıları da profesyonel sanatçıları da çağırıyoruz, önemli 
olan sanatının kabul görmesi, özgün bir tarzının olması, sanat alanında 
kendini ispat etmiş olması ve belirli bir düzeye gelmiş olması.” şeklinde dile 
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Tablo 1. Ulusal Sanat 
Çalıştaylarına katılan 

sanatçıların listesi 


Cengiz Kurtuluş
Cengiz Savaş
Ceyhun Yaman
Cuma Ocaklı
Çiğdem Erbil Maran-
goz
Denizhan Özer
Denizhan Özer
Derya Ülker
Derya Yıldız
Devrim Erbil
Dinçer Özen
Durmuş Ali Akça
Ekrem Kadak*
Ekrem Kahraman
Erhan Lanpir
Erhun Şengül*
Erol Özden*
Ersin Uysal
Ertan Kavlak
Ertuğrul Ateş
Ethem Baymak 
Faik Agayev
Farida Hamitovna 
Fatih Karakaş
Fatma Öz
Fehim Husković                                        
Fevzi Karakoç
Fevziye Sert*
Fikri Cantürk
Füsun Çağlayan
Giray İlker Başaran*
Gönül Karakan
Gülay Birben
Gülay Yüksel
Gülderen Depas*
Güler Akalan
Güliz Baydemir
Gültekin Yıldız
Gülten İmamoğlu*
Gülveli Kaya
H. Müjde Ayan
H. Turgay Ünalan
Habib Aydoğdu
Hakan Esmer
Halil Türker
Halis Başarır
Harika Ören*

Hasan Demir
Hasan Kıran
Hasan Mutlu
Hasan Pekmezci
Hasan Rastgeldi
Hasan Saygın
Hatice Aras
Hatice Karabulut 
Soysal
Haydar Durmuş
Hikmet Çetinkaya*
Himmet Gümrah
Hülya Düzenli
Hüsamettin Koçan
Hüseyin Parıltan*
Hüseyin Yıldırım*
Hüsnü Dokak
Hüsnü Kaçmaz
İ. Özgür Soğancı
İbrahim Çiftçioğlu
İbrahim Demirel
İlham Enveroğlu
İmren Erşen*
İrfan Dönmez
İsmail Acar
İsmail Ateş
İsmail Hakkı Demirtaş
İsmet Yılmaz
Jonal Buenafe
Kadir Akyol*
Kadir Şişginoğlu*
Kamer Batıoğlu
Korkut Tiryaki
Lale Altınkurt
Letafet Memmedova
M. Sadık Altınok
Martha Petrona J. 
Perez
Meher Bayramoğlu 
(Bayramov)
Mehmet Alagöz
Mehmet Ali Doğan
Mehmet Aslan
Mehmet Güler
Mehmet Kanlı
Mehmet Örs
Mehmet Özer
Mehmet Zeki Kaba

Raşit Altun
Reyhan Abacıoğlu
Sabir Mehdiyev
Sabri Akça
Samed Arda Selim*
Sami Ben Ameur
Sasan Baheri Rad
Selda Mant
Sema Barlas
Semih Kaplan 
Serpil Akyıl*
Sertap Yeğin
Sevda Mant Şen
Seyit Bozdoğan*
Sinan Yasdıman
Süleyman Karakul
Swetlana İnaç
Şeniz Aksoy
Şükran Pekmezci
Şükrü Ertürk
Şükrü Karakuş
Tamer Bilgiç
Tansel Gündoğan
Teymur Ağalıoğlu
Teymur Rzayev Re-
suloğlu
Tolga Boztoprak
Tunç Tanışık
Turan Enginoğlu
Tülin Demir
Ülkü Kaya Karabiber*
Ünsal Kınıklı
Vahid Novruzov
Veli Sapaz
Veysel Günay
Vugar Ali
Vural Yıldırım
Wit Boguslawski
Yalçın Gökçebağ
Yasemin Öztürk*
Yıldırım İnce
Yusuf Toprak
Zafer Gençaydın
Zahit Büyükişleyen
Zehra Başaran
Zeki Serbest
Zeliha Akçaoğlu Tetik
Ziyad Sultanov
Zuhal Arda
Zuhal Baysar Boerescu

Melike Taşçıoğlu
Memedov Şahin 
Eyyüpoğlu
Mete Sezgin
Metin İnce
Mevlüt Akar*
Momunbek Astar
Muhammet Aliyev
Muharrem Pire
Murat Ağçiçek
Murat Havan
Murat Özbakır
Musa Köksal*
Mustafa Altıntaş
Mustafa Ata
Mustafa Dulda
Mustafa Duymaz
Mustafa Salim Aktuğ
Mustafa Toprak
Muzaffer Tire
Müfit Yüksel
Münir Yücel
Müslüm Teke
Nadire Özbek*
Nebahat Karyağdı
Necati Seydi Fera-
hoğlu
Nevres Akın
Nihat Kahraman
Nilay Kan Büyükiş-
leyen
Nilgün Ayşecik Çevik
Nilüfer Atalay
Numan Arslan
Nur Gökbulut
Nurettin Şahin
Nuri Odabaşı
Nurten Yıldırım
Orhan Benli
Orhan Cebrailoğlu
Orhan Umut
Önder Aydın
Önder Bora
Özgür Eryılmaz
Özlem Keser
Pelin Avşar
Pelin Hazal Aktaş
Perincan Yalnızcık
Ramiz Aydın
Rasul Rzayev

A. Celal Binzet
A. Dilek Kıratlı
Abit Avni Güner
Adil Ocak*
Adviye Bal*
Ahmet Avcı
Ahmet Aydın Kaptan
Ahmet Özel
Ahmet Yeşil
Akife Meral Dekeli
Alaybey Karoğlu
Ali Candaş*
Ali Raşit Karakılıç
Alp Bartu
Alp Yavuz
Anka Krasna
Anka Krasna
Arif Alaskerov
Aslı Özen
Ata Yakup Kaptan
Atanas Karaçoban
Ayhan Çetin*
Ayşe Sezer*
Ayşegül Karakaş
Ayşen Yetiş
Bahattin Odabaşı
Bahri Genç*
Basri Erdem
Bedri Karayağmurlar
Bedriye Çalışkan*
Bekir Sami Çimen
Berna Erkün
Bijay Biewall
Bilgehan Uzuner
Burak Erim
Bülent Yavuz Yılmaz
Bünyamin Balamir
Canan Atalay Aktuğ
Canan Deliduman
Canan Deliduman
Cebrail Ötgün
Celalettin Tandoğdu

* Bu sanatçılar birden fazla çalıştaya katılmışlardır.
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getirir. Çalıştaya davet edilen sanatçılar Eskişehir’e geldikleri ilk gün şehir 
turu yaparlar, Eskişehir’de yaratacakları sanat eserleri için Eskişehir’in 
güzelliklerinden beslenirler. İkinci gün, Ulusal Sanat Çalıştayı, Özdilek Sanat 
Merkezi’nin atölyelerinde başlar ve tüm ressamlar çalıştay boyunca aynı 
alanda, bir arada, birbirlerinden beslenerek, esinlenerek çalışmaya baş-
larlar. Bu dönem, ressamlara çalıştay boyunca eşlik eden Rahmi Emeç’in 
anlatılarında şöyle yer bulur:

“…Ulusal Sanat Çalıştayı’na Türkiye’nin birçok ilinden ve çeşitli ülke-
lerden ressamlar geliyor. Geldikleri ilk gün şehri geziyorlar, müzeleri 
ve turistik merkezleri ziyaret ediyorlar. Şehrin dokusunu ve ruhunu 
tanıma fırsatı buluyorlar. Birbirleriyle iletişim kuruyorlar, böylece 
yaratacakları sanat eserleri için birbirlerinden beslenme süreçleri 
başlıyor. Ardından, bir hafta boyunca bir arada çalışıyorlar, beraber 
üretiyorlar. Bu üretim sürecinde de hep halkla bir aradalar, isteyenler 
ressamların çalışma süreçlerini gidip izleyebiliyor, merak ettikleri 
konuları ressamlara sorabiliyorlar…”

Aynı mekânda çalışan, birbirlerinin çalışmalarını izleyen, aynı atmos-
ferde üreten ressamlar dört gün boyunca eserleri üzerinde çalışırlar. Dört 
günün sonunda Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde Ulusal Sanat 
Çalıştayı’nın sergisi açılır, ressamların dört günde oluşturduğu eserler ser-
gilenir (Arslan 2016). Yrd. Doç. Numan Arslan’a göre bu çalıştay sonucunda 


Görsel 6. Çalıştay 
çalışmaları sıra-
sında Tepebaşı 
Belediye Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç 
ve Çalıştay Sanat 
Danışmanı Yrd. Doç. 
Dr. Numan Arslan, 
ressam Seyit Boz-
doğan ile birlikte.
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sadece resimler değildir ortaya çıkan. Halka eserlerin yapım aşamasını sun-
mak, sanatı sevdirmek, izleyiciyle sanat üzerine söyleşiler yapmak, sanatın 
yaygınlaşmasını sağlamak aslında daha da önemli bir hedeftir, çalıştayı 
düzenleyenler için (Tepebaşı Belediyesi 2015: 12). 

Ankara ve İstanbul’la Sınırlı Olan Sanat Anadolu’ya Taşınıyor
Eskişehir’de yedi yıldır düzenlenen Ulusal Sanat Çalıştayı, Ankara ve 
İstanbul’la sınırlı olan sanatı Anadolu’ya taşır, öğrencilere ve halka sanatı 
yerinde inceleme imkânı sunar. Rahmi Emeç’e göre bu sanat çalıştayı genç 
ressam adayları için doğal bir laboratuvar ortamı olur. Güzel Sanatlar Lisesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğrencileri ressam-
ların çalışmalarını yakından izler, yeni teknikler öğrenir. Kapıları herkese 
açık olan bu çalıştayın öğrencilere olan katkısı Yrd. Doç. Numan Arslan’ın 
anlatılarında şu şekilde geçer:

“… 2009-2011 yılları arasında bölümde yapılan Anadolu Sanat 
Çalıştayı’na katılan her sanatçıya 10 lisans öğrencisini yönlendirdim. 
Öğrencilere ‘Her sanatçının yanında 10 dakika kalın, tanışıp sohbet 
edin. Kendi çalışmalarınızdan oluşan bir dosyayı sanatcılara göste-
rip fikirlerini alın. 10 dakikadan sonra başka bir ressamla tanışıp, 
dosyanızı ona da sunun’ şeklinde önerilerde bulundum. Böylece tüm 
lisans öğrencileri bütün sanatçılarla iletişim kurmuş oldu. Zaten bu 
çalıştayın ortaya çıkma sebebi aslında öğrencilere destek olmak, onla-
rın ufkunu genişletmekti. Bu uygulama her sene tekrar edildi. Hatta 
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bu sayede 20-25 tane öğrenci gelen ressamlarla kurduğu iletişim ve 
edindiği çevre sayesinde iş sahibi oldu, bazıları çeşitli üniversitelerde 
akademisyen şu anda…”

Ulusal Sanat Çalıştayı’na 2013 yılında katılan Ressam Önder Aydın’a göre, 
bu çalıştaya doğrudan izleyici olarak katılabilen halk, resim sanatıyla ilgili 
merak ettiği soruları doğrudan ressamlara sorar; bugüne kadar hiç bilmedi-
ği konularla, yanıtını hiç alamadığı sorularla bambaşka bir dünyayı tanıma 
fırsatı bulur (Tepebaşı Belediyesi 2013: 8-9). Tepebaşı Belediyesi Başkanı 
Dt. Ahmet Ataç ise, bu çalıştayı kültürel, sanatsal ve tarihsel değerlere gös-
terilen özenin bir çıktısı olarak yorumlamaktadır. Bütün bu emekler birer 
sanatsal yatırıma dönüşür, Eskişehir’i çağdaş bir kent haline gelmesine 
katkıda bulunur, sanatın sağlayacağı bireysel ve toplumsal getiriler hem 
şehrin dokusunu hem öğrencilerin vizyonunu ileriye taşır. Çalıştaya 2012 
yılında sanatçı olarak katılan dönemin Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a göre ise çalıştayın topluma 
katkısı sadece vizyon ve ileri görüşlülükle sınırlı olmamaktadır (Tepebaşı 
Belediyesi 2012: 17). 

Ulusal Sanat Çalıştayı’nın katkıları sadece Türkiye’deki akademisyen-
lerin ve sanatçıların dikkatini çekmekle kalmaz. Çalıştaya 2015 yılında 
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Kosova’dan katılan Dr. Ethem Baymak da bu çalıştayın gençlere sanat sevgi-
si aşıladığını, ressamların birbirleriyle kurduğu iletişimden beslendiklerini, 
Eskişehir’in tanıtılmasını sağladığını ve tüm bunlar olurken de şehrin müze-
lik eseler kazandığını dile getirir (Tepebaşı Belediyesi 2015: 12). Böylece 
Ulusal Sanat Çalıştayı hem öğrencileri, hem ressamları, hem yerel yönetimi, 
hem yerel halkı hem de şehrin dokusunu zenginleştir, yeni müzelerin kazan-
dırılması için bir köprü vazifesi görür… 

Çalıştay Eskişehir’e Yeni Bir Müze Kazandıracak

Ulusal Sanat Çalıştayı süresince oluşturulan eserlerin tamamlanmış hali, 
çalıştayın beşinci gününde Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası’nda açılan 
sergiyle sanatseverlerle buluşur. 2010 yılından bu yana düzenlenen yedi 
çalıştayda 203 ressam tarafından oluşturulan toplam 301 eser için sanat-
çılara telif ödenir. Bu eserler serginin ardından Tepebaşı Belediyesi Hizmet 
Binası’nın duvarlarına yerleştirilir ve binayı adeta bir sanat galerisine çevi-
rir. Bu eserler için gelecekte bir müze oluşturulacağının müjdesi ise 2013 
yılında Dt. Ahmet Ataç’tan gelir. Ataç, ülkemizin yetkin ressamları tarafın-
dan oluşturulan bu yeni eserlerin çağdaş resim sanatının seçkin örnekleri 
olduğunu ve kurulması planlanan Çağdaş Sanatlar Müzesi için Eskişehir’e 
güç ve heyecan verdiğini ifade eder (Tepebaşı Belediyesi 2013: 5). Ressam 
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“Bu çalıştay taşıdığı sanatsal içerikle ülkemizde yerel yönetimlerin, yaşanabilir çevre 
yaratma konusunda sanata verdikleri önemi bir kez daha gösteriyor. Bazı kentler 
var, yoğun göç alan… Bu kentlerdeki çarpık kentleşme yaşamı insani olmaktan 
çıkarıyor ve yorucu bir girdaba sokuyor. Bu kentlerin ulaşım sorunları ve ses kirliliği 
oluyor, bu kentlerde çarpık kentleşmenin getirdiği her türlü olumsuzluk kök salıyor 
ve zamanla kentler birer çile mekânına dönüşüyor. Bu kentlerde insanlar ne yazık 
ki yalnız, sorunlarını paylaşabileceği, onu yüreklendirebilecek herhangi bir olumlu 
öğeden yoksunlar. İnsanın tam da yalnızlaştığı bu noktada, ona ‘yaşam güzeldir’ 
dedirtebilecek olan sanata gereksinim duyuluyor. Eskişehir’de sanata ayrılan payın 
ve rekreasyon alanlarının estetik bakış açısıyla düzenlenmesinin insanların yüzüne 
mutluluk olarak yansıdığını görüyorum. Sanat sayesinde Eskişehir herkese ‘Burada 
mutlu yaşayabilirsiniz’ diyen insanı bir kent haline gelmiş.”

“…Gökkuşağı renklerinde bir sanat merkezi… Bu yerde resim yaptık, heykel yaptık. 
Duygularımızın öykülerini sanata dönüştürdük. Gökkuşağı’ndaki yemeklerimiz, 
görevli engelli gençlerin masumiyetindeki hizmet aşkı, duygusal yolculuklarımızın 
unutulmaz anılarında hep yaşayacaktı. 

Eskişehir bir masal kenti… Rüyaların gerçeğe dönüştüğü ve hayallerin düşlerle 
buluştuğu yer. Dost yürekler karşılamışlardı bizi. Başka şehirlerden gelmiştik 
Eskişehir’e. Oldukça modern bir görüntüsü olan, güzel Türkçesiyle şehri tanıtan 
Nurcan Hanım rehberliğinde şehri gezmiştik. Orta Avrupa kentlerinden birindeydik 
sanki ve Porsuk Çayı’nda tekne turu gezimizin sonuydu. 

Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde zamanla yarışırcasına çalışmaları-
mız, duygularımızın estetiğinde paylaşımın dostluğuna dönüşmüştü. Sanatın, ülke 
kalkınmasında ne denli yeri olduğu bilincinde olan insanların ziyaretleri ve soru 
yağmurları aydınlanmanın ışıklarıydı. Minik öğrencilerin sevgi ve merak dolu bakış-
ları, çalışmalarımızı anlam istekleri, merakın ötesinde ülkemiz adına geleceğe umut 
köprüleriydi. Çekilen fotoğraflar zamanın sayfalarında sararacaklardı ana sanatın 
penceresinde hep ışık olacaktı, minik yüreklerin yarınlarına da. Bilmek, görmek, 
tanımak, anlamak ve kavramak… Sonra da sorgulamak... Çağdaş birey olmanın 
yolları… Ve bu yolların kapıları da açılıyordu Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat 
Merkezi’nde.

Ayrılık, her başlangıcın sonu… Çalışmalarımız sergiye götürüldüğünde salon boştu. 
Hüzünlü bir şarkının susmayan yalnızlığı doldurmuştu boşluğu. Paylaşımın duygu 
estetiği, ayrılığın burukluğu ile buluşuyordu. Hoş geldiniz, güle güle kelimeleri 
arasında geçen bir hafta ve günlere bırakılan resim ve heykeller… Yaşanılan güzel 
günlerdendi. Yüreğimizin derinliğinde sanatın anlamı, içimizde en güzel şarkılar… 
Şarkılarda sanat, sanatta biz ve biz de hepimizdik Eskişehir’de. Bünyamin BALAMİR 
15 Mayıs 2013 (Tepebaşı Belediyesi 2013: 5).”

Prof. Hasan Pekmezci ise Ulusal Sanat Çalıştayı’nda üretilen eserlerin müze-
de sergilenecek olmasının önemini tarihin tekerrür etmemesi üzerinden, 
yakın tarihimizde yaşanan bir olayla dile getirir (Tepebaşı Belediyesi 2015: 13):  

“1938-1944 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı’nın tüm dünyaya 
ve ülkemize getirdiği onca sıkıntılar içinde uygulanan ve bütün 
ünlü sanatçıların katıldığı ‘Memleket Resimleri’ ve ‘Sanatçıların Yurt 
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Gezileri’ adıyla anılan sanat hareketi olmuştur. Bu sanat hareketi 
Atatürk’ün ‘Bu ülkenin sanatçıları yurdunu ve halkını tanımalı; ülke 
insanı da yurdunun sanatçılarını tanımalı’, sözünden hareketle baş-
lamıştır. Bu yıllar içinde Türk sanatının önemli sanatçılarının tümü-
nün gruplar halinde katıldığı ve tüm yurdu kapsayan 675 resmin 
kayıt altına alınarak devlete teslim edildiği bu hareket, Cumhuriyet 
tarihinin en büyük sanat hareketi olarak anılmaktadır. Ne yazık ki 
bu ülkenin o yıllarının görsel belleği sayılan bu nadide eserler 1950 
sonrası ilgisiz ve sahipsiz bırakılarak darmadağın edilmiştir. Şimdi, bu 
örneği anlatmamın sebebi şu: Tepebaşı Belediyesi özveriler içinde bu 
yıl altıncısını gerçekleştirdi bu çalıştayın. Bir bakıma Tepebaşı Bele-
diyesi, bu çalıştaylarda oluşturulan eserlerin geleceğe taşınması için 
bir müzenin gerekliliğini vurgulamaktadır. Böylesi bir girişimin sanat 
etkinliklerinde yer alan bütün sanatçılarda ayrı bir çalışma şevki yara-
tacağı kuşkusuzdur.”

Müzede sergilenecek bu eserlerin yaratılması aşamasında farklı sanat 
disiplinlerine ait uygulamaların bir arada uygulanması, konuk eğitimci ve 
sanatçıların bir arada olması, ressamlarla öğrencilerin sürekli iç içe olma-
sı, uygulamalı sanatsal çalışmaların yanı sıra düşünsel boyutta etkileşim 
için ressamlarla öğrencilerin katıldığı konuşma ve tartışma seansları bu 
eserlerin önemini artırır. Günümüzde olduğu gibi gelecekte de Ulusal Sanat 
Çalıştayı’nın Eskişehir’de devam ettirilmesi için Tepebaşı Belediyesi, çalış-
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“…Anadolu bozkırında bir vaha Eskişehir... Son Mohikan diyebileceğimiz Yılmaz 
Büyükerşen Hoca. Yorgunluğu üzerinden atmış genç bir şehir Eskişehir. Herkesin 
yüzü gülüyor, gelecekten umutlu, bugünü kuranlar geleceğe hazırlıklı. Eskişehir 
Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç bu gruptaki öncülerden. Geleceğin Çağdaş 
Sanatlar Müzesi’nin kurgusu için gösterilen içtenlikli çabalar bu çalıştayı daha da 
cazip hale getiriyor ve uluslararası bir sanat hareketine eviriyor. Kurulacak müze-
nin hazırlıkları hakkıyla yerine getiriliyor. Bu harekete destek vermek, yanlarında 
durmak, kültürel belleğin oluşmasında yer almak övünç verici bir duygu. Ben 
Eskişehir’de kaliteyi gördüm. Yaşam da zaten o değil midir ki… Tüm bu çalışmalar 
için emek veren herkesi kutluyorum… (Tepebaşı Belediyesi 2014: 15)” (Merhum) 
Prof. Dr. Cuma Ocaklı, 11 Haziran 2014
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tay düzenleyicileri, çalıştaya atılan ressamlar çaba sarf etmektedir. Osmanlı 
İmparatorluğu döneminde 1882 yılında Osman Hamdi Bey tarafından kuru-
lan Sanayi-i Nefise Mekteb-i Âlisi gibi, 1940 yılında açılan ve dönemin Milli 
Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından yönetilen bir proje olan Köy Ensti-
tüleri gibi kurumların, öncelikle bulunduğu bölgeye, ardından ülke geneline 
olan katkıları oldukça önemlidir. Bu doğrultuda Eskişehir özelinde sanat ve 
kültür anlamında halkın gelişmesini destekleyen bir proje olan Ulusal Sanat 
Çalıştayı’nın da devamlılığının ve kurulacak olan müzenin önemi büyüktür.
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Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimine başladı. 2015 yılında 19 Mayıs 
Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’ne araştırma görevlisi olarak atandı ve Anadolu 
Üniversite’sinde görevlendirildi. Halen Anadolu Üniversitesi’nde görevine ve yüksek lisans 
eğitimine devam etmektedir.

Merve KALYONCU
1990 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ordu Altınfındık İlköğretim Okulu’nda 
tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Ordu Fatih Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nde eğitimine 
devam etti. 2008-2012 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 
Yüksekokulu Turizm Rehberliği bölümünde eğitim aldı. 2012 yılında T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’ndan Turizm Rehberliği belgesi almaya hak kazandı. Şu an Anadolu Üniversitesi 
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Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta 
ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda 
yüksek lisans eğitimi almaktadır.

M. Tekin KOÇKAR
1954 yılında Ankara’da doğdu. Lisansını Marmara Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü’nde, Yüksek Lisansını Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde 
tamamladı. 2001 yılına kadar Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi’nde 
görev yapmıştır. 2001 yılından bugüne kadar da Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Halkbilim 
Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde çalışmaktadır. Halkbilimi, Bale, Dans ve Atçılık ile ilgili 
birçok kitap ve yazıları bulunmaktadır.

Nazmi KOZAK
1962 yılında Afyon’da doğdu. İlkokulu Sultandağı’nda Yeşilçiftlik İlkokulu’nda, ortaöğrenimini 
ise Yeşilçiftlik Ortaokulu’nda ve Sultandağı Lisesi’nde tamamladı. Çocukluk ve gençlik 
dönemlerini Sultandağı’nda geçirdi. Daha sonra 1986 yılında Çukurova Üniversitesi, Turizm 
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1991 yılında Hacettepe Üniversi-
tesi, İşletme Anabilim Dalı/Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı’nı, 1996 yılında ise 
Dokuz Eylül Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı’nı tamamladı. 1998 yılında 
Başkent Üniversitesi’nde yardımcı doçent kadrosuna atandı. 2006 yılında doçent unvanını 
aldı. 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi’nde profesörlük kadrosuna atandı. Halen Anadolu 
Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İlyas KÜÇÜKCAN
İlyas Küçükcan 1933 yılında Eskişehir’in Seyitgazi İlçe’sine bağlı Büyükdere Köyü’nde 
doğmuştur. Çifteler Köy Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nün 
Edebiyat ve Eğitim bölümlerini dışarıdan tamamlamıştır. 1949 yılından itibaren Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı taşra, merkez ve yurtdışı birimlerinde 35 yıl öğretmen, yönetici ve uzman 
olarak görev yapmıştır. Arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı Sosyal Bilimler Üniversite Hazırlık 
kitapları ve Sosyal Bilgiler ders kitapları vardır. Çağdaş Türk Dili, ABC, Cem gibi dergilerde 
ve gazetelerde çeşitli yazıları yayınlanmaktadır.

Aysel YILMAZ
Eskişehir’de Kaya ailesinin bir ferdi olarak doğan Aysel Yılmaz, ilkokul ve ortaokulu bitirdik-
ten sonra Eskişehir Meslek Lisesi’nde Besin Teknolojisi Bölümü’nü okudu. 1989 yılında 
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. 
1990-1993 yılları arasında Tantur Turizm Kemer’de ve İberotel Kiriş World’de çalıştı. 
İş hayatına bir süre ara verdikten sonra Anadolu Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği 
Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2005 yılında aynı okulda Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Bölümü’nde Almanca öğretmeni olarak çalışmaya başlayan Yılmaz, halen 
öğretim görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora eğitimine devam etmektedir. İki çocuk 
annesi olan Yılmaz, yaşamını Eskişehir’de sürdürmektedir.

Gözde YILMAZDOĞAN
1987 yılında Ankara’da doğdu. İlköğrenimi 2001 yılında Süleymen Uyar İlköğretim Okulu’nda, 
lise öğrenimini 2004 yılında Sokullu Mehmet Paşa Lisesi’nde tamamladı. 2009 yılında 
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’ndan lisans derecesi aldı. 
2010 yılında Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda 
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Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) bünyesinde çalışmaya başladı. 2011 yılında 
Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında turizm 
pazarlaması alanında yazdığı yüksek lisans tezini tamamlayarak bilim uzmanı oldu. 2013 
yılında Anadolu Üniversitesi’nde Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine 
başladı. Halen Eskişehir’de ikamet etmekte ve Açıköğretim Fakültesi’nde araştırma görevlisi 
olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları turizm pazarlaması ve bibliyometri; özel 
ilgi alanları ise voleybol, vurmalı çalgılar ve dekorasyondur.

Orhan Can YILMAZDOĞAN:
1985 yılında Eskişehir’de doğdu. Lisans öğrenimini 2004-2009 yılları arasında Anadolu 
Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda tamamladı. 2010 yılında Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi 
olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında turizm pazarlaması alanında yazdığı yüksek lisans 
tezini tamamlayarak bilim uzmanı oldu. 2013 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversi-
tesi Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı’nda doktora öğrenimine başladı. Halen Eskişehir’de 
ikamet etmekte ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde araştırma görev-
lisi olarak görev yapmaktadır.
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A. Kadir Hasdemir   83
A. M. Asturias   51
Abaza   81
ABD   140
Abdullah Dericioğlu   63, 66
Abdullah Özbek   63
Abdullah Saraç   13, 25
Abdurrahman Temel   75
Abdülhamit   15
 dönemi   17
Abdülkadir Adar   64
Abdülvahit İrden   92, 94, 96, 97, 102
Abhaz   81, 82
ACMF   147, 149, 156
Açık ağız   101
Açık Radyo   157
Açıq awız   101
Ada Life Hotel   207
Adana   93
Adapazarı   26, 68, 93
Adige   81, 82
Adriye Bal    236
Afrika   147
Afyon   26
Afyonkarahisar   45
Ahitkaya Yörükleri   26
Ahlat   14
Ahmet Ataç    9, 139, 214, 221, 229
Ahmet Kapanoğlu   160, 167, 172
Ahmet Oğuz   53
Ahmet Telli    219, 222
Akademi tiyatrosu   180
Akbank Caz Festivali   150
Akçe Tiyatrosu   180
Akyazı Yörükleri   26
Aleaddin Keykubat   31
Aleksandr Markov   118
Alev Coşkun   48
Ali Kozan   57
Ali Rıza Koca   50, 56, 57, 58, 60
Almanya   34, 68, 84, 110, 220
Alpata   139
Alpu   67
Altuğ Görgü   180
Amatör Caz Kulübü   153

Amatör Caz Müzisyenleri Festivali   7, 
105, 147, 149

Amerika   147
Amerika Birleşik 
 Devletleri   68, 84, 92
Anadolu   4
Anadolu Selçukluları   91
Anadolu Üniversitesi   36, 37, 106, 

109, 112, 114, 141, 150, 155,
  159, 197, 229
 Basın ve Halkla İlişkiler 
  Birimi   114
 Caz Topluluğu   149, 150, 
  151, 158
 Güzel Sanatlar Fakültesi   134
 İletişim Bilimleri Fakültesi    

 121, 150, 151, 200, 203
 Konservatuvarı   171
 Senfoni Orkestrası   106
 Sinema Festivali   158
 Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Turizm İşletmeciliği Yüksek 
  Lisans  Programı   9
 Tiyatro çalışmaları 180
Andrew Stonyer   140
Ankara   26, 45, 68
Ankara Caz Derneği   156
Ankara Devlet Opera ve Balesi   161
Ankaragücü   75
Antalya   23, 26
Antep   23
Apollon   3
Ar Tiyatrosu   180
Arslan Afacan   54
Arşim Mal Alan Operası   161
Asarcıklılar Derneği   13
Aslı Tekgöz   135
Asuman Susam    216
Aşık Nurşah   34
Aşık Veysal   47
Atabir İnşaat   141
Ataol Behramoğlu   218, 222
Atatürk    238
 Anıtı   33

Atatürk Kültür Merkezi   155
 Opera ve Bale Salonu   112
Atatürk Kültür Sanat ve Kongre 

Merkezi   113
Atina   3
Avar   82
Avrupa   84, 92
Avustralya   92
Avusturya   84, 110
Ay Han   14
Aydın   26
Aydın Begiter   64, 75
Aydoğanlar İnşaat   141
Ayrık Otu Müzik Grubu   205
Aysel Yılmaz   9, 61, 242
Aysun Akıncı Yüksel   121, 122, 
 123, 129
Ayşe Tütüncü   153, 154
Ayşegül Şapçı   180
Ayşenur Tektaş   203, 205
Aytemiz İnşaat   141
Azerbaycan   72
Aziz Nesin   220
Babylon   203
Badel İnşaat   141
Baleş   101
Balıkesir   26
Bando ESES   75
Banu Bozdemir   127
Banu Hüsamoğlu   206
Banu Özdemir   121, 128
Barış Ertürk   155
Başak Çatı ve Cephe Sistemleri   141
Bawırsaw   101
Bayasagut   63
Bed-i Besmele   4
Bedri Canarslan   64
Belçika   34, 84
Beliş   101
Berlin Treptow-Köpenick 
 Belediyesi     221
Beşiktaş   75
Beyaz perde   121
Bilecik   11, 18, 26
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Bilecik Günyurdu Köyü   26
Bilecik-Kurtköy   13
BİLEM   114
Bilgehan Uzuner   134, 138, 139, 140, 

142, 145
Bilgi Üniversitesi   151
Bilkent Akademik Senfoni 
 Orkestrası   106
1917 Rus İhtilali   92
1 Eylül Seyyid Battal Gazi’yi Anma 

Günü   43
I. Aladdin Keykubad   15
Birinci Dünya Savaşı   18
Birinci Uluslararası Eskişehir Pişmiş 

Toprak Sempozyumu   134
Bizans   3, 91
Bizans İmparatorluğu   91
Bol hasat   94
Bona Dea   3
Bozoklar   14
Bulgaristan   191
Bulutsuzluk Özlemi   203
Burak Tüzün   106, 107, 117, 118, 119
Burhan Demircioğlu   206
Bursa   68, 92, 93, 179
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir 

Tiyatroları   180, 190
Bursa kaplıcaları   92
Bükreş   53
Büyük Çerkes Sürgünü   61, 91
Büyükşehir 
 Belediyesi   159, 160, 162, 172
  Kültür ve Sosyal İşler  

         Dairesi Başkanı   160
  Sanat Merkezi Tiyatro  

          Salonu   112
Cahir Öztelli   31
Cahit Koca   66
Can Hacıoğlu   48
Can Ömer Uygan   152
Can Tendürek   58
Cantık   77
Cao Baoping   121, 124
Cau hıçın   83
Caz Kulübü   151, 152
Cemal Gürsel   22
Cemal Oğuz Öcal   19
Ceren Aydın   47, 121, 240
Cevat Çapan    216
Charles Pilkey   140
Cıyılıu   82
Cinedergi   121
Cinemaximum   129
Consulia   3
Coşkun Sabah   73

Cuma Ocaklı   238
Cumhuriyet 
 Bayramı   4
 dönemi   4
 Gazetesi   48
Cülus merasimleri   4
Cüneyt Sermet   147
Çağdaş Aydın   47, 121, 240
Çağdaş Resim Sanatı Müzesi   237
Çağdaşlaşma çabaları   4
Çağlayan Yıldız   154, 155
Çarşamba köyü   26
Çeçen-İnguş   81, 82
Çegem hıçın   83
Çekçek   101
Çelebi Mehmet Camii   24
Çerkes   81
Çibörek   77
Çifteler   93
Çin Halk Cumhuriyeti   124
Çocuk Sanat Merkezi    221
Çocuk ve Gençlik Tiyatro 
 Festivali   190
Dağ Han   14
Dağıstan   81
Danimarka    216
Dargin   82
Deliler bayramı   3
Demirel   28
Deniz Han   14
Deniz Perhan   135
Destinasyon pazarlaması   6
Devlet Opera Balesi   161
Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü   161
Dırğa Tutuş   81, 84
Dinsel etkinlikler   2
Dionysos şenlikleri   3
Doğan (Atmaca)   75
Doğan Hızlan    221
Doğançayır   47
 Belediyesi   59
  Başkanlığı   57
Doğu Roma İmparatorluğu   3
93 Harbi   61
Dokuz Oğuz Beyi   91
Domaniç   15, 16, 26, 27
Dr. Mehmet Tekin Koçkar   106, 108, 

112, 114
Dromocosmicas Tiyatrosu   191
DSİ barajı   84, 85
Duygu Tosunay   206
IV. Ivan   92
Dünden Bugüne Eskişehir’deki 14 

İşletmenin Öyküsü   9

Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları 
Günü   182

Eczacıbaşı   32
Einstein ve Einstein   121, 124
Ekrem Kadak   234
Eli Erdal   13
Elif Naz Esen   205
Emek ödülleri   126
Emin Bektöre   63
Emin Germen   151
Emrah Büyükkara   62
Emrah Gülmez   206
Emre Kongar   107
En iyi sinema kitabı   126
En iyi sinema makalesi   126
Endüstri Devrimi   1
Engin Ataç   106, 107, 109, 110, 117, 

118, 119
Engin Recepoğulları   150, 155, 157
Enis Batur    217, 222, 223
Eray Canberk   219, 222
Ercüment Er   53
Erdivan Orman   83
Erdoğan Çakıcı   121, 131
Erol Özüdoğru   215
Erol Uluçay   64
Ertuğrul Gazi   13, 14
 Ocağı   11
 Türbesi   16, 24
 Anma ve Söğüt Şenlikleri   7, 11
 Anma ve Söğüt Şenlikleri 
  Vakfı   23
Ertuğrul Günay   117
Ertuğrul Yafay   95, 98, 100
Erzincan   14
Erzurum   14
Esbank   107
Esen Çamurdan   110
Eski Çağ   2
Eski Kurt Kiremit Fabrikası   140, 142
Eski Şenlikler   4
Eski Yunan   3
Eskişehir   7, 18, 26, 31, 93, 162
 ACMF   150, 156
 Atatürk Ortaokulu   70
 Belediye Tiyatrosu   180
 I. Seyyid Battal Gazi Bilimsel  

 Semineri   41
 Belediyesi   36, 57, 130, 140,  

 173, 185
  Başkanı   191
  Projeler Birliği İletişim 
   Merkezi   114
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Eskişehir (Devam)  
 Sanat ve Kültür Sarayı   

 Konser Salonu   112
 Senfoni Orkestrası   174
 Şehir Tiyatroları   181, 186
 Caz Festivali   158
 Deneme Sahnesi   180
 Kazan Tatarları Derneği   92
 Kazan Tatarları Kültür ve  

 Yardımlaşma Derneği   94
 Kent Konseyi   160
 Kentsel Gelişim Vakfı   109
 Kırım Folklor Derneği   75
 Kırım Derneği   63
 Kırım Türkleri Kültür ve   

 Yardımlaşma 
   Derneği   62, 78
 Odunpazarı Belediyesi   70
 Opera ve Bale 
  Günleri   7, 105, 173
 Opera ve Bale İl 
  Müdürlüğü   161, 162
 Osmangazi Üniversitesi   36,  

 109, 114, 141, 197
 Pişmiş Toprak 
  Sempozyumu    221
 Sanayi Odası   116
 Sokak Günleri   198, 200
 Sosyo-Ekonomik Kronolojisi  

 (1815-2013)   105
 Ticaret Odası   36, 141
 Valiliği   41, 84, 140, 141
 Yunus Emre Kültür Sanat ve  

 Turizm Vakfı   35
Espark AVM   129, 141
Et hıçın   83
Ethem Baymak    229, 235
ETİ   35
 Bisküvileri Fabrikası   143
 Park   203
Etkinlik turizmi   6
Evren Olcay   62, 65, 66, 71, 74
Facebook   174, 175
Fadime Aldıç   180
Fahri Bektöre   63
Fahri Toksavul   63
Ferhat Kıncal   63
Ferit Odman   152, 157
Fetih Şadumanlığı   4
Fevzi Halıcı   32, 34
Fevziye Köyü   64, 65, 67
Fırat Havzası   15
Fırat Sayıcı   121, 124
Figli Di Madre Ignota   203
Filiz Ali   110

Film Arası   121
Finlandiya   92
Folklor Araştırmaları Genel 
 Müdürü   34
Fransa   191
Fransız Kültür Merkezi   186
Frigya   91
Fuat Çiftçi   147, 241
Fuat Köprülü   31
Galgay   82
Gamze Sayıcı   57
Geçmişten Geleceğe Söğüt   13
Geleceğin Çağdaş Sanatlar 
 Müzesi    238
Gencerler Akaryakıt   141
Gençlik ve Spor Bayramı   4
Gıpı ayran   83
Goethe Enstitüsü   186
Gök Han   14
Gözde Yılmazdoğan   9, 91, 242
Gülseren Güçhan   122
Gün Han   14
Gündem Gazetesi   216
Gündüz Alp   14
Güney Afrika   140
Güngör Güner   140
Gübriz Germen   171
Güven Sabaz   75
Güven Tanyeri   32
Güzel Sanatlar Fakültesi   205, 234
Hacı Bekir Sıddık   17
Hacı Bektaş   31
Haçlılar    91
Halep   15
Halil Aydoğdu   13
Halil Ünal   57
Hamiye Çolakoğlu   140
Han ilçesi   81, 83
Hanefi Demirkol   32
Hasan Pekmezci    229, 237
Hâra-yı Hümayun   61
Hayat Mecmuası    215
Hayati Uğur   57
Haydar Ergülen    214, 215, 222
Hayrettin Karaca Parkı   141
Hedef Eğitim Araçları   141
Hıdırellez   40
Hıncal Uluç   107
Hilmi Ziya Ülken   41
Hipokrates   227
Hitit   2
Hitit resmi takvimi   2
Hititler   3
Hollanda   192
Hollanda Büyükelçiliği   186

Hürriyet   189
Hüsamettin Koçan   229, 235
Hüseyin Ertan İnan   179, 241
Hüseyin Gazi Yurdayın   41
Hüseyin Parıltan   235
Hüseyin Işık   57
Hüsnü Küçük   83
İ. H. Konyalı   31
İbrahim Hakkı Konyalı   19, 20
İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire 

Başkanlığı   85
İki Eylül Caddesi   170
2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti 

Eskişehir   148
II. Abdülhamit   18, 19, 27
II. Kılıç Arslan   105
İktisadi ve Ticari İlimler 
 Akademisi   105
İlkay Altıntaş   180
İlyas Küçükcan   39, 242
İngiltere   140
İnönü Savaşları   11
İrfan Ünver Nasrettinoğlu   34
İslam-bol   93
İsmail Hakkı Özerdoğan   57
İspanya   110
İstanbul   68, 179
 Caz Festivali   150
 Üniversitesi Merkez   

 Kütüphanesi   17
İstikbal Gazetesi   160
İstiklal Marşı   50, 71
İsviçre   34
İtalya   34, 191
İvrindi Köyü   26
İzmir   68, 93
 Avrupa Caz Festivali   150
 Fuarı   4
İzmit   93
Japonya   92
Jehan Barbur   154
Jms-Jamak   141
Kadir Bicioğlu   83
Kadir Göncü   63
Kak et   83
Kalakay   73, 77
Kalakay Tıgırtması   75
Kalenderi Dergahı   40
Kalmuk şay   83
Kamuran   Kivu   73
Kanlıpınar mevki   84, 85
Karabayır   201
Karaçay-Balkar halkı   83
Karaçay-Balkarlılar   81
Karakaya Köyü   62, 68, 69, 73
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Karakeçili Aşireti   17, 18, 21, 26
Karakeçili Yörükleri   16
Karateke   26
Karga botkası   94
Karnak   3
Kastamonu   26
Katlaşıklı   77
Kayı Boyu   14
Kayı Han   14
Kaynağını Bulan Adam   13
Kaz ömese   94
Kaz yolma   94
Kazan Hanlığı   92
Kazan tatarı   93, 99, 103
Kefir   83
Kemal İşgördü   64
Kemal Koca   58
Kemal Ulukoca   47, 48, 50, 57
Kentpark   183
Kentsel Gelişim Vakfı   115, 116
Kerem Görsev   152
Kıdırlez Cuması   64
Kırım 
 Derneği   62, 66, 67
 Kuşak Güreşi   75
 Milli Marşı   71
 Tatar Sürgünü   75
 Tatarları   63, 98
Kırkkızlılar Yerel Yönetimler 
 Şenliği   54
Kıygaşa   77
Kişisel ve özel etkinlikler   2
Kobete   77
Kocaeli   68
Kol Taş atış   81, 84
Kongre Merkezi   169
Konstantin Borzecki   53
Konuk ülke programı   109, 110
Konya   26, 32, 68
Korkunç Ivan   92
Koz Oyun   81, 84
Kozbörk   81, 84
Kral Midas   91
Kubilay Devrim Dikkaya   149, 151
Kumuk   82
Kurban Bayramı   40
Kurtuluş Savaşı   11, 18, 47
Kuruhöyük   93, 94
Kuş dili   101
Kuzey Kafkasya   81
Kuzey Kafkasya Karaçay-Balkarlılar 

Kültür ve Yardımlaşma 
  Derneği   81
Kuzey Kafkasyalılar   84
Kültür Bakanlığı   44, 48, 107,161

Kültür ve Turizm 
 Bakanlığı   4, 5, 57, 86
 Bakanı   117
 Müdürlüğü   41
Kültürel etkinlikler   2
Kütahya   18, 26, 68
Lak    82
LDÜLBAKİ Gölpınarlı   31
Letonya   192
Lezgi   82
Litvanya   140
Logos Grubu   155
Los Angeles Sony Imageworks   152
Luksor   3
Lupercalia   3
Lütfi Yiğit   64
M. Şakir Ülkütaşır   20
M. Tekin Koçkar   81, 242
Mahbub-i Mahbub   31
Major Müzik   110
Malumat Mecmuası   17
Mamure Mahallesi   70
Manisa   200
Maraş   23
Mardin   179, 208
Medine Sivri    215
Mehmet Çetin   135
Mehmet Çevikel   128
Mehmet Tekin Koçkar   35, 215
Melih Cevdet Anday   220
Melih Savaş   135, 143
Memleket Resimleri   238
Meral Oğuz   13
Meral Oğuz   28
Meral Orhonsay   121. 126, 127, 130
Merve Kalyoncu   31, 214
Mesut Girgin   73
Mesut Ör   66
Mevlana Vakfı   32
Mısır   2
Mısır takvimi   3
Milletlerarası Osmanlı 
 Sempozyumu   23
Milliyet   189
Moden Eskişehir   105
Moldova   191
Moskova   53
Muamba   191
Muharrem Turan   83
Muhsin Batur   22
Muhsin Beneklitaş   92, 93, 95, 96, 99
Murat Tolga Şen   121, 122, 123
Musa Tuncay   57
Mustafa Celaleddin Paşa   53
Mustafa Kemal Atatürk   179

Muzaffer Uzer   62
Mümtaz Osman   53
Münevver   53
Müzik odaklı etkinlikler   2
MyBilet   167, 168
Naci Ekem   63, 64, 66
Nadir Yafay   95, 96, 97 101
Naim Yurtseven   57
Nart Cıyılıu   82
Nart destanları   82
Nart halkı   82
Nartlanı Toy Künü   7, 81, 83, 84
Nartlar   81
Nartların Düğün Günü   81, 83
Nasır Zeytinoğlu   22
Nasreddin Hoca   39, 91
Şenlikleri   32
Nazende Afakoğlu   206
Nazım Hikmet   47, 50, 213, 214
 Araştırma Ödülü   50
 Vakfı   48
 ve Kuva-i Milliye Şehitlerini  

 Anma ve Sanat 
            Etkinlikleri   7, 47
Nazmi Kozak   1, 243
Nebiye Özaydemir   206
Necati Şeneryiğit   57
Necmiye Tarım   36
Nemeia oyunları   3
Nesrin Kirazoğlu   13, 25
Nevruz   96
New Orleans   147
NihaBand   203
Nihan Şengöz   206
Nihat Atacan   75
Nihat Harmankuyu   62, 65, 66, 67, 74
Nilgün Görgü   180
Nogay   98
Nogay köyü   63
Nohçi   82
Norveç   220
Novodeviçi Mezarlığı   54
NTV Radyo   157
Numan Arslan    229, 233, 234
Numan Çelebi Cihan   71
Nuri Demirağ   63
Odesa   92
Odunpazarı Belediyesi   36, 57, 85
Oğuz Büyükberber   154
Oğuz Han Destanı   14
Oğuz Türkleri   14
Okan Bayülgen   121
Olimpiyatlar   3
Oliver Lgel   221
Oluklu   18
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Olympia   3
11. ACMF   153
19 Mayıs Gençlik ve Spor 
 Bayramı   183
One Love   150
Onur ödülü   126
17. Uluslararası Eskişehir Film 

Festivali   129
Opera ve Bale Genel Müdürlüğü   163
Opera ve Bale Günleri   163, 163, 176
Opet festivali   3
Orçun Atilla   133, 205, 208, 209, 240
Orhan Can Yılmazdoğan   91, 243
Orhan Selim   53
Orhun Yazıtları   91
Orlık çıgaru   94
Orta Asya   14, 26
Ortaçağ   3
Oset   81, 82
Osmangazi Üniversitesi Halkbilim 

Araştırma ve Uygulama   
 Merkezi   106

Osmaniye Köyü   93, 94, 95, 98, 103
Osmanlı Devleti   4, 11, 14, 18, 91, 93
Osmanlı Saray Yaşamı   4
Osmanlı Sempozyumu   24
Osmanlılar   4
Osmanlı-Rus Savaşı   61
Otuz Tatar   91
Ozan Tortop   154
Ömer Faruk Günay   36
Önder Aydın    229, 235
Önder Focan   153, 154
Özal   28
Özdemir İnce    217, 222
Özdemir Nutku   4
Özdilek Sanat Merkezi    233
Özel etkinlikler   2
Petey Bekmuratova   63
Pilman   101
Pilmen   101
Piyanist Coşku Turhan   152
Poesidon   3
Polimeks İnşaat   141
Popüler Sinema   121
Porsuk Nehri   198, 199, 200
Porsuk Çayı    227
Portekiz   110
Pythia Oyunları   3
Qoş tele   101
Radikal   189
Radyo A   207
Rahmi Emeç    214, 215, 229, 233
Rahmin Akbaş   13
Ravza Melle   92, 95, 101

Recep Şen   62
Refik Erduran   53
Regülatör   69
Rıdvan Coşkun   206
Rıdvan Karluk   66
Rock’n Coke   150
Rolandas Smitas   140
Roma İmparatorluğu   3
Romalılar   3
Romanya   732
Rusya   110
Sabantuy   94
Sabantuy Şenlikleri   7, 94
Sadık Uskesici   63, 66
Safa Öcal   20, 22
Safiye Soyman   73
Salon Anadolu   122
Sami Aytaç   63, 66
Sanatçıların Yurt Gezileri    238
Sanayi-i Nefise Mektib-i Âlisi     239
Sanem Tufan   134, 144
Sarburna   77
Sarıköy   33
Sarp Maden   153, 154
Saturnalia   3
Sazova Bilim ve Kültür 
 Parkı   183, 190
Sazova Parkı   183
Seda Buldu   105, 241
Sedat Kirtetepe   22
8. Uluslararası Eskişehir Film 
 Festivali   110
Selçuklular   4, 15, 91
Selen Gülün   153, 154
Semiha Tabakçı   83
Seminer   9
Senfoni Orkestrası   159
Senna City Hotel   141
Serhan Erkol   155
Serhat Aydın   11, 240
Serhat Bingöl   197, 240
Serhat Serter   122, 125
Sevgi Yürüyüşü   33
Sevinç Karakaya   62
Seyfi Artar   160, 162, 164, 165, 169, 

170, 171, 173, 174, 175, 176
Seyit Bozdoğan    233
Seyitgazi   44
 Akin Köyü   41
 Kaymakamlığı   41
 Turizm ve Tanıtma 
  Derneği   40, 41
Seyyid Battal Gazi   39, 91
 Anma Etkinliği   7, 32
 Külliyesi   41, 44
 Vakfı   42

Sezai Aksoy   64, 209
Sezen Ünlü   201, 202, 203, 205, 206
Sezi Aysın Arslan   159, 214
Simurg   205
Sinema 
 Anadolu   155
 Günleri   121, 122
 Salonu   112
Sivastapol   92
Sivrihisarlı   31
Sivrihisarlı Baba Yusuf   31
Siya Siyabend   203
Siyasal ve kamusal etkinlikler   2
Sofia Beça   134
Soma   200
Sosyal Bilimlerde Araştırma 

Yöntemleri   9
Sovyet 
 Birliği   53, 97
 Rusya   94
 Yazarlar Birliği   54
Söğüt   11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27
Ertuğrul Gazi albümü   17
Sözlü tarih yöntemi   12
Spor Bakanlığı Güreş 
 Federasyonu   75
Spor Salonu   112
Sportif etkinlikler   2
Strijdom V.D. Merwq   140
Sultan Özdemir   205
Sultanahmet Meydanı   4
Sumsa   101
Suna Telli   58
Sur-i Hıtan   4
Sûr-i Hicaz   4
Suruç   26
Süleyman Akıncı   13, 22, 29
Süleyman Şah   14
Şadi Erdal   13
Şafak Özen   180
Şehabettin Tekirdağ   31
Şehir Tiyatroları   174
Şehr-i Derya Parkı   70, 78, 84, 85
Şenol Küçükyıldırım   154
Şevket Çağatay   63
Şinasi Akgün   63
Şükriye Tutkun   73
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu   35
T.C. Eskişehir Valiliği   35
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı   35
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı   35
Ta’madalar   82
Talat Ürersoy   91
Tamer Temel   157
Tanıtma Genel Müdürlüğü   5
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Tapduk Emre   31
Tarih Seminerleri   23
Tarihi Midas Köyü   81
Tatar güreşi   75
Tataristan   96, 97, 99
Tatlı kuymak   101
Tavalokum   77
Televizyonda en iyi sinema 
 programı   126
Tepebaşı Belediyesi   36, 57, 85, 
 130, 140, 213, 214, 221
Tepgeç-Tepreş günü   64
Tepreç   61, 62
 ağası   76
 Duası 71
 Kupası Futbol Turnuvası   74
 Şenlikleri   7, 61, 63
Thabasaran   82
Ticari etkinlikler   2
Timuçin Şahin   155
Tiyatro salonu   112
Toffler   1
Töçe quymak   101
Tögerek   77
TRT   37
FM   157
Tuğrul Gültepe   150
Tukum At   82
Tuna boyları   61
Turizm Derneği   32
Türk 
 Devrim Ocağı Oda  
  Tiyatrosu   180
 Dünyası Kültür Başenti   159
 Cumhuriyetleri   72
Türkiye   140
 Ağızları Sözlüğü   62
TV2   157

TV8   157
Twitter   174, 175
UEF   105, 107, 109
Uğur Mumcu   47
Ulla Viotti   140
Ulusal Egemenlık ve Çocuk 
 Bayramı   4
Ulusal Opera   164
Ulusal Sanat Çalıştayı    228, 229
Uluslararası 
 Ankara Caz Festivali   150
 Eskişehir Çocuk ve Gençlik  

 Tiyatro Festivali   7, 185
 Eskişehir 
  Festivali   7, 106, 109, 115
   Film Festivali   105, 121
  Pişmiş Toprak   

         Sempozyumu   133
  Sokak Festivali   7, 197
  Şiir Buluşması     214
 Film Festivali   105
 Film Şenliği   7
 Pişmiş Toprak Sempozyumu   7
 Sokak Festivali   105
 Türk Edebiyatı Semineri   33
UNESCO Somut Olmayan Kültürel 

Miras (SOKÜM) Ulusal 
Envanteri   86

Urfa   26
Üçoklar   14
Üçüncü Dalga   1
Üsküdar   63
Vahdettin   93
Van   14
Vasiyet şiiri   48
Vera   53
Yağmur yağdırma   94
Yahya Ayaz   83

Yahya Dai   155
Yalkın Bektöre   66
Yaprak İşçibaşı   121
Yavuz Tuna   203, 206
Yavuz Zeytinoğlu   107
Yazılıkaya   81, 83
Yetkin Tetik   66
Yıldız Han   14
Yıldız Kısa Film Festivali   124
Yıldız Sarayı   18
Yılmaz Büyükerşen   159, 160, 161, 

176, 191, 238
Yılmaz Çınarbaş   63
Yiğit Özatalay   150
23 Nisan   179
Yörük Bayramı   26
Yörükler   11, 16
Yunus Emre   29, 39, 214
 Haftası   32, 33
 Etkinlikleri   32
 Kültür Sanat ve Turizm 
  Vakfı   32
 Kültür ve Sanat Haftası   7
 Sevgi Yılı   33
 Türbesi   34
 Vakfı   32
Yunussever   32
Yurtbay Seramik   141
Yusuf İşler   62
Zekai Karakaya   62, 72
Zeynep Zeytinoğlu   106, 108
Zeytinoğlu Eğitim, Bilim ve Kültür 

Vakfı   106, 107, 108, 109
Ziyaret-i Türbe-i Ertuğrul ve 

Karakeçili Aşireti   17
Zobaroğlu   18
Züleyha Özbaş   206
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