
Birbirinden özel eserleri bünyesinde barındıran Bursa Vakıf Kültürü Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Şubat ayında 2. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanan müze şu ana kadar 50 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesi tara-
fından vakıf kültürünü ta-
nıtmak ve yaşatmak adına
projelendirilen Bursa Vakıf
Kültürü Müzesi’nde,

“Hak’tan geleni, Hak adına halka veren
vakıfların hikâyesi” anlatılıyor. Atatürk
Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Meri-
nos AKKM) 500 metrekarelik alan üze-
rine kurulan ve 15 farklı bölümden
oluşan müzede ziyaretçiler, Türk-İslam
kültürünün hayırseverlik göstergesi
olan vakıfların, Osmanlı kültürünün
şekillendirdiği Bursa’da nasıl geliştiği
ve dünyaya yayıldığına tanık oluyor.
500 FARKLI ESER

Ziyaretçilerini hayırseverlik, daya-
nışma ve zarafetinin izlerinde anlamlı
bir yolculuğa çıkaran Bursa Vakıf Kül-
türü Müzesi’nde 500 farklı eser sergile-
niyor. Müzedeki 15 farklı bölümün se-
naryosu ise Uludağ Üniversitesi öğretim üyeleri
Yrd. Doç. Dr. Doğan Yavaş, Doç. Dr. Hasan Basri
Öcalan ve Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim’den görüş alı-
narak düzenlendi. Müzenin açılışı 17 Şubat
2017’de dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yapıldı.
500 YILLIK KUR’AN-I KERİM

Müzede ağırlıklı olarak Vakıflar Genel Müdür-
lüğü tarafından Bursa’da bulunan külliyelerden
toplanan hat levhaları, şamdanlar, halı ve kilimler,
hilye-i şerifler, dervişlerin kullandığı teberler ser-
gileniyor. Müzede ilgi çeken eserlerin başında ise
Muradiye Camisi’nden vakfedilen devasa boyut-
lardaki 500 yıllık el yazması Kur’an-ı Kerim’le Hz.
Muhammed (SAV) efendimizin hırkasının bulun-
duğu Destimal-i Şerif geliyor. Ayrıca Yeşil, Uluca-

mi, Muradiye Medresesi, Kozahan ve
Irgandı Köprüsü’nün bire bir küçültül-
müş minyatürüyle kündekari tekniğiy-
le yapılmış Yeşil Türbe kapısı ve Os-
manlı’da hayvanlara verilen önemin
en güzel örneklerinden kuş evlerinin
maketleri sergileniyor.
GEÇMİŞE YOLCULUK

Türk İslam kültürünün hayırsever-
lik göstergesi olan han, hamam, aşev-
leri, kütüphaneler, hastaneler ve okul
gibi abidevi yapılar inşa ettiren vakıf
kültürünün ayrıntılı olarak dekore ettiği Bursa Va-
kıf Kültürü Müzesi’nde, geleneksel İslam sanatla-
rını yaşatmak adına perşembe ve cuma günleri,
BUSMEK eğitmenleri tarafından hat sanatına iliş-

kin atölye çalışmaları ya-
pılıyor. Eşsiz eserleri içinde barındıran ve anlamlı
etkinliklere ev sahipliği yapan müze, pazartesi
günleri hariç her gün ziyaret edilebiliyor. (Bülten)
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Hayata Değer Katan Kadınlar Kültür Ve
Paylaşım Derneği’nin (PAYKAD) İçişleri Ba-
kanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan
hibe aldığı ‘Sağlıklı Yaşamın Koçları Kadınlar
Projesi’,   Mudanya; Dereköy, Mirzaoba ve
İpekyayla köylerinde eğitim ve bilgilendirme
çalışmalarını tamamladı. Proje koordinatörü
Gülbin Okur yaptığı açıklamada, destek veril-
mek üzere seçilen köylerdeki çalışmaların Ka-
sım 2017’de saha ziyaretleriyle başladığını be-
lirtti. Muhtarlar ve köy halkıyla görüşülerek
proje ve süreçler hakkında bilgilendirme yapı-
lırken, sonrasında kadınlarla, üretilen ürünler
ve nasıl değerlendirileceği üzerine toplantılar
gerçekleştirildi. Dereköy’e misafir olarak getiri-
len Doğancı köyü kadınları, dernekleşme faali-
yetleri hakkında bilgi verirken, işlettikleri Köy
Sofrası’ndaki çalışmaları buna örnek gösterdi.
KİLİT FAKTÖR EKİP RUHU

PAYKAD Yönetim Kurulu üyeleri, dernekle-
rinin eğitim çalışmalarıyla, kadınların girişim-
cilik niteliklerini ve ürün pazarlama konusun-
daki bilgi düzeylerini arttırmak istediklerini
belirtti. Uludağ Üniversitesi IIBF Öğretim Üye-

si Doç. Dr. Kurtuluş Kaymaz, projedeki eğitim
süreçlerinde; ekip ruhu, ortak hareket etme ve
köyü kalkındırmak için yapılması gerekenler
konusunda üretici köy kadınlarına bilgiler ak-
tardı. Yönetim kurulu Başkanı Pervin Karaçam,
proje sürecinin fotoğraflarla kayıt altına alın-
ması için, proje paydaşı Görsel Kültür Derne-
ği’nden destek alındığını ve projenin bitimin-
den sonra da bölgede kadınlara destek çalış-
malarının devam edeceğini belirtti.
KADINLAR DA ÜRETİYOR

Kaymaz konuşmasına şöyle devam etti:
“Her şey kadınlarımızın ürünlerinin değerlen-
dirilmesi ve müşterisine direk ulaşması için ya-
pılıyor. Mudanya Dereköy, Mirzaoba ve İpek-
yayla’daki kadınlarımızın yaptıkları salça, incir
pekmezi ve reçeli, ekşi mayalı köy ekmekleri
gibi doğal ürünler köy meydanındaki yerlerde
satılacak. Bisiklet süren sporcuların yol üzerin-
de uğrayıp sıcak çaylarını içerek kahvaltılarını
yapacakları bir yerleri olacak. Bizler PAYKAD
üyeleri olarak hayata değer katabiliyorsak ne
mutlu. Her şey üreten kadınların hayatta var
olabilmesi için” dedi. (Bülten)

PAYKAD’DAN ÜRETİCİ KADIN PAZARLARI

TÜGVA’DAN ÇOCUKLARLA
TARİHE YOLCULUK

TÜGVA’nın ortaokul öğrencilerine yönelik düzen-
lediği, yaşadıkları şehrin değerini bilmeleri amacıyla
başlatılan ‘Bursa Kültür Gezisi’nde; Emirsultan, Ye-
şil Türbe, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbe-
leri, Ulucami gibi Bursa’nın belli başlı tarihi değerle-
ri rehber eşliğinde ziyaret edildi. Gezilen her yer için
rehber ayrıntılı bilgilendirmelerde bulundu. TÜGVA
Yıldırım İlçe Temsilcisi Bünyamin Özçetin, “Medeni-
yetimizi yeniden ihya ve inşa ederek, nesilleri yetişti-
ren bir vakıf olma vizyonuyla yola çıktık. Bugün ger-
çekleştirdiğimiz bu gezinin öğrencilere kazandırdık-
larıyla bu hayalimize bir adım daha yaklaşmış olduk.
Vakıf çalışmalarımız bu tarz etkinliklerle hız kesme-
den devam edecek” diye konuştu. (Bülten)

GÜRSU’DA MEHTERAN
GELENEĞİ SÜRÜYOR

2015 yılında oluşturulan Gür-
su Belediyesi Ayyıldız Mehter Ta-
kımı, gösterilerini sürdürüyor.
Yeni mehterler için de eğitim ve-
ren mehter takımının bu olanak-
larından faydalanmak isteyenle-
rin, Kültür İşleri Müdürlüğü’ne
başvurması gerektiği bildirildi.
50 kişiden oluşan Ayyıldız Meh-
ter Takımı 2017 yılı süresince; 65
gösteride 42 eser icra etmiş olup,
verilen eğitimlerle de altyapısını
güçlendirdi. 
ŞEHİDİN EMANETİ

Ayyıldız Mehter Takımı’nın,
gerçekleştirdiği tüm gösterilerde
büyük beğeni topladığını vurgu-
layan Gürsu Belediye Başkanı
Mustafa Işık, “Şehit Başkanımız
Cüneyt Yıldız’ın kurduğu ve bize
emanet ettiği Mehter Takımımı-
zın başarısı bizleri gururlandır-
makta. Bizi biz yapan tarihi, kül-
türel değerlerimizden olan Meh-
ter Takımımız, kahramanlık ve
fedakârlıklarla dolu muhteşem
mazimizin dile getirilişidir. Dün-
yanın ilk ve en eski ordu bando-
su olan mehter takımı, bizim kül-
türel birikimimizin önemli sim-
gelerinden. İçimizi titreten, kalp-
leri şevke getiren, heybetiyle
düşmana korku salan ve savaşa
bayram havasında gidilmesini
sağlayan mehteran gösterileri
hâlâ hepimizde aynı coşkuyu
oluşturmakta” dedi. (Bülten) 

ÖZDİLEKPARK’TAN 
MİNİK YÜREKLERE 
KOCA DÜNYA 

‘ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’,
minik misafirlerini Eyfel Kule-
si’nden Mısır piramitlerine kadar
birçok yeri ziyaret edebilecekleri
macera dolu bir seyahate çıkarı-
yor. 27 Ocak – 4 Şubat tarihleri
arasında gerçekleşecek “Macera
Uçuşu” etkinliğinde küçük gezgin-
ler, birçok ülkeyi gezerek hem eğ-
lenecek, hem de genel kültürlerini
geliştirecek. 14:00–20:00 saatleri
arasında her gün ücretsiz olarak
gerçekleşecek “Macera Uçuşu” et-
kinliği, 4 yaş ve üzeri tüm çocuklar
için ücretsiz olarak hizmet vere-
cek. Bu etkinlikte minik misafirler,
hayal ettikleri yerlerin ve uçak bi-
letlerinin resimlerini yapacakları
atölye çalışmasından sonra macera
uçağına binerek hayallerindeki ül-
keleri ziyaret edebilecek. (Bülten)

KIRLI’YLA 
YOLA DEVAM

Türk Ocakları Bur-
sa Şubesi  8. Olağan
Genel Kurul Toplantısı
Ördekli Kültür Merke-
zi Büyük Salonu’nda
yapıldı. Ardından Ge-
nel Kurul Divan Baş-
kanlığı seçimi, ocağın
Bursa Şube Başkanı
Prof . Dr. Selçuk Kır-

lı’nın açılış konuşmasıyla başladı.
Açıklamasında, 20 Ocak’ta başla-
yan Zeytin Dalı Operasyonu’nda
görev alan askerlerimize başarılar
dileyen Kırlı, üç dönem başkanlığı-
nı yaptığı Türk Ocakları Bursa Şu-
besi’ne 2018-2020 yılları arasında
veda edeceğini belirtti. Prof. Dr.
Kırlı, “2003 yılında kurucu Başkan
Prof Dr. Zeki Palalı’yla faaliyete gi-
ren ocağımız, 2005’te Prof. Dr. Ali
Bahadır başkanlığında başlatılan
Cuma Hutbeleri toplantılarının ar-
dından bu zamana kadar birlik ve
beraberlik içinde devam etti.
2005–2012 arası dönemde Baha-
dır hocamızın girişimleriyle başla-
tılan üniversite gençliğine yönelik
çalışmalar, Bursa Türk Ocağı
Gençlik Kolları’nın başarılı çalış-
malarıyla devam etti” şeklinde ko-
nuştu. (Bülten)

Selçuk 
KIRLI


