Traditional Wooden Boatmaking in Kurucasile Town

KURUCA~iLE

iL<;ESiNDE GELENEKSEL AH~AP TEKNE
YAPIMI.

Yrd.Do~.Dr. Dnal OZDEMiR'

T

6ZET
Kurucasile, ulkemizde ahsap tekne yaplmmm

siirdiiriildiigii en onemli merkezlerden biridir. 1997'ye
kadar geleneksel tarzda ve usta-cirak iliskisine dayanan
ahsap tekne yaptmt, idkemizde bir ilk olan Kurucasile
Anadolu

Ail~ap rat lnsa Meslek Lisesinin acilmasiyla

degisik bir boyut kazanmisur.
Halen, Tekkeonii, Kurucasile ve Kapisuyu'nda
ahsap gemi yapan atolye ve tersane saytst 26'dlr. Bu
isletmelerin bircogu, evlerin alt katinda ve birkac kisinin
<;a"~ttgl

isletmeler seklindedir.
Bu. cahsmada dikkat cekici ozelliklerden biri,
iilkemizde ahsap gemi yaplmulln 1980-1990'11 ydlar
arastnda sekteye ugramasma karsuik,

Kurucasile'de

yitzytllardtr babadan-ogula, ustadan-qtraga aktanlan bu
gelenegin surdlirtdmiis olmasuur.
Anahtar kelimeler: Kurucasile, ahsap tekne yaptmt,
tersane
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Abstract
Kurucasile is one ofthe significant centres where

traditional boat making business is carried ,out.
Traditional boat making, which was carried out in a
master-apprentice relationship gained a different
dimension with the foundation of Kurucasile Anatolian
Wooden Boat Making Vocational High School in 1997.
At present there are 26 workshops in boat
building business In Tekkeonu, Kurucasile and Kapisuyu
is 26. These are mostly family businesses or workplaces
employing a few workers.
The purpose of this study Is to point out the fact
that although boat making came to a halt between 18801990 in (Jur country, in Kurucasile. this economic activity
has kept its prominence from father to son and from
master to apprentice. for centuries.
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KURUCA~iLE iL<;ESiNDE GELENEKSEL AH~AP TEKNE

YAPIMI.
Traditional Wooden Boat making in Kurucasile Town
Giri~

Ahsap tekne yapim tarihi 4500 yil oncesine kadar uzanmakIa
birlikte, bugiin bu teknolojinin tarihsel sertivenine iliskin bilgiler oldukca
kansrk ve tartismahdir. Bununla birlikte, son yillarda gelisen sualti
arkeolojik kazr teknolojisi, tekne yapim teknikIeri hakkmda daha aynnnh
bilgi sahibi olmarmzi saglamisnr. Ancak bu bilgilerin yeniligi, tekne yapim
teknolojisine

baslangicmdan

itibaren

sistemli

bir

incelemeyi,

hentiz

saglayamamaktadrr, Bugiin icin bilinen en eski tekne, 1954'te Misir'da
yaprlan bir arkeolojik kazi sirasmda ortaya cikanlrmsnr. 4500 yil once
parcalanarak Keops Piramidi'nde gomulen teknenin uzunlugu, 43,40 metre
kadardi (Kokuoz-Ors, 1995,31).

Yuzyillarca suren bir gelenegi ve cesitli kiiltiirleri kendi biinyesi
icinde birlestiren Karadeniz bolgesinde, farklt tekne tiplerine ve tekniklerine
rastlamak mumkundur, Ornegin, Turk ve Yunanh arasnrmacilarm
inebolu'da buldukIan Inebolu kiitiigii ya da tas kaylgl denen tekne tipi, cok'
eski bir yapun geleneginin canh bir kamndir. Yunancada Pereme adi da
verilen Inebolu kiitiiga, Karadeniz sahillerinde yasarms olan Yunan ve TUrk
toplumlannm ortak bir iiriinUdiir. Farkh tip ve tekniklere gunumuzde
rastlamyor olmasmm onernli bir nedeni de bolgede korunakh Iimanlann az

olrnasmm yam sira, kestane ve mese gibi agaclann bollugu olabilir. Bu .
agaclar esnek ve ~ok saglam oldugundan, hem suya hem de karaya
cekilmelerle olusan siirtiinmenin yol a~tlgl asmmaya karst
direnclidirler (Kokuoz-Ors, 1995:35).

oldukca

. Akdeniz'de ozellikle 18 y.y.da baslayan modernizasyon cahsrnalan
Karadeniz'de bulunan tersaneleri pek fazla etkilemedi. Cunku yabanci
gemilerin Karadeniz'e ginneleri yasakn ve bUyiik gemiler arasmda fazla bir
rekabet yoktu. Osmanh lmparatorlugu merkezinin Karadeniz Iimanlan ile
olan baglannlan yorede irnal edilmis, sadece bu denizde dolasan kucuk
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teknelerle saglamyordu. Bu tekneler, yorede yetismis ustalar tarafmdan yine
bilinen tekne yapim tekniklerine gore imal ediliyordu. 1783 tarihinde
Bogazlar yabanci gernilere acilmis ve yeni tip gemiler bolgeye girebilmistir,
Bu sebepledir ki, Akdeniz'in hicbir bolgesinde olmayan bir sekilde,
Karadeniz'de eski tiptekneler ve eski tekne yaptm teknikleri bu kadar uzun
sure yasayabilmistir (www.boyran.com).
Kromna adi ile bilinen Kurucasile'de ahsap tekne yapim gelenegi;
bu kiyrlarda

ya~ayan

aliskanhklanndan,

insanlarla baslarms ve bu insanlann dillerinden,

kullandiklan

tekniklerden

ve

becerilerinden

izler

tasryarak glinlimlize kadar gelmistir. Nitekim, Evliya Celebi, Katip Celebi,
Uluslu Hamdi Efendi; Bartm'da, Amasra'da, Tekkebnu'tuie, Kurucasiie'tu:
ve Kapisuyu'tuu: teknelerin yaprldrgmi eserlerinde ifade etrnislerdir (Coban,
1999:82).
Bugun ulkemizde geleneksel ahsap tekne yaprmcihgr, Ege ve
Karadeniz 'in 'bazl kiyilanndaki (Bodrum,Marmaris, Kurucasile, Alaph ve
Cide) sayilan azalan tersanelerde slirdlirlilmektedir. Ancak bu yapim sekli,
ozellikle teknoloji lirlinU olan celik gemi ve fiberglas tekne yaprmr
nedeniyle, kaybolma tehlikesl iIe karst karsiyadir.
Ulkemizde ahsap gemi yapirn surecinde 1970'li yillarda onemli bir
degisim meydana gelmistir. S6z konusu yillarda, gemi yapimmda sac tekne
imalatmm onern kazandigi gorulmektedir. Boylece, ahsap gemi imalati iIe
ugrasan bircok atolye, sac imalauna donmustur, Ornegin Kurucasile gibi
denizcilik gecmisi oldukca eskilere dayan Cambumu (Trabzon)'nda, ahsap
tekne imalati terk ediIerek, sac tekne imalatma gecilmistir, B uglin
Cambumu'ndaki 7 gemi yapim isletmesinin sadece bir tanesi, ahsap g~mi

yapirmm surdtrrmektedir (Doganay,
.
.2004: 109)
Ulkernizde ahsap gemi yapimmm en canh oldugu yerin, Kurucasile
oldugunu soyleyebiliriz. Gecmiste Osmanh donanmasma yaptlan kalyonlann
yam srra, Cektirme adt verilen kurek ve yelkenli (Bostan, 1992: 83) yuk
gemilerinin yerini bugun, ~e~illi tipteki bahkci tekneleri ile yatlann yapirm

alrrusnr.
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Bu

cahsmada,

uygulayarak, Kurucasile

cografyarun

bilinen

arastirma

metotlanm

ilcesinde siirdiiriilen ahsap gemi yapimmm

ozelliklerini ortaya koymayi amacladik,
Lokasyon iizellikleri
Bati Karadeniz Bolumu'nde yer alan Kurucasile ilcesi kuzeyde
Karadeniz, banda Amasra, giineyde Bartm merkez ilce ve Ulus, doguda Cide
(Kastamonu)

il~elen

ile

smlrlanrm~tlr

(Ranta 1).

--------

D~C1oyurt

KARADENiz

Harita 1. Lokasyon haritasi

Bartm' m yaklasik 62 km kuzeydogusunda yer alan kasaba da bashca
ekonomik ugraslar, komur isletmesi, findik tanrru, onnan iiriinleri, bahkcihk
ve geleneksel tarzda siirdiiriilen ahsap gemi yapirrudrr.
Kurucasile'nin niifusu 2000 yih niifus saymuna gore 2074, ilce .
niifusunun tamarru ise 8742 kisi kadardi. Soz konusu degerler, 1990 yilt
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nufus sayrrru ile karsilastmldigmda, ilce nufusun yaklasik % 25 oramnda

azaldrgi gorulmektedir, Krsa mesafede yUkseltinin arttigi ve yuzolcumunun
yaklasik % 60'mm orman ortnsu ile kaph oldugu Kurucasile ilcesinde, bir el
sanatr inceliginde surdurulen ahsap gemi yapirmnm sagladrg: istihdam
sartlan, yore acismdan onem tasimaktadir (Fotograf 1).

Fotograf 1. Kurucasile koyuna kurulmus olan Kurucasile kasabasi..

Ahsap gemi yapnrum etkileyen faktiirler

,
Hi9

suphesiz,

denizcilik faaliyetlerini

etkileyen

dogal

cevre

faktorlerinin basmda, jeolojik ve jeomorfolojik ozelliklerin sekillendirdigi

kiyi tipleri ile iklim ozellikleri gelmektedir. Kurucasile kryilan, Kuzey
Anadolu

kiyrlanrruzm

genel

ozelliklerini

yansrtir,

Bu

kiyilar,

dag

silsrlelerinin kryiya paralel uzandigi boyuna kryi tipi ozelligindedir,
Karadeniz'in guneyi iizerinde yiikselen daglrk bolgenin, Miosen'den
sonra buyiik caph defonnasyon hareketJerine ugramasi, ana hatlan ile
Pasifik kiyinm belirmesine imkan hazirlanustrr (Inandik, 1958:51). Bu tur

kiyilar,

genellikle . uzun

mesafeler

dahilinde

onemli

degisiklikler

gosterrneden devam edip giderler (Inandik, 1971:176). Nitekim, kiyrdan 2
km kadar kus ucusu mesafede yiikselti 500 m. ye yaklasirken (Kelkaya tepe
447 m) egim degerleri % 25'e kadar crkmaktadrr. Egim degerlerinin artngi
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bu yamaclar, fmdik bahceleri dismda, tanmsal faaliyetler icin uygun
degildir.

Genelde Karadeniz kiyilan, girintili-cikmnh olmayan duz kiyrlar
seklinde olsa da, yorede duz kiyilann yam sira yer yer koylara da
rastlanmaktadir. (Demirca, 1999:25-26). Kucuk birer dogal Iiman seklindeki

bu koylann varhgr (Tekkeonu koyu, Kurucasile koyu, Kapisuyu koyu gibi),
ahsap gemi yapimmi bu kiyilarda surdurulebilmesine imkan hazirlarmstrr
(Harita 2).

Ban Karadeniz kiyrlannm soz konusu ozellikleri, Kurucasilc'de
, ahsap gerni yapnmm belirleyen ve yoreye ait ozellikler tasimasmm en
onernli sebebidir. Kotu hava kosullannda hemen uygun bir sigmak
bulmalannm zorlugu teknelerin tiplerini ve yapim tekniklerini belirlemistir,
Bir koya veya bir fiyorda hatta dalgakiraru olan bir limana sigmma sansi
olmayan

tekneler daha

kuvvetli

baglarla baglanmis, daha dayarukli

agaclardan yapilnus. olmahdir. Cunku daha 90k dalgalara gogUs verecek,
daha cabuk karaya ,gekilmek zonmda kalacaklardir, Bu tekneler, cabucak

bastan karaya cekilip, hemen ktctan denize atllmanm sartlanna uygun
olmalidtr (yoban, 1999:81).

Bu yuzden, Kurucasile'Ii ustalar soz konusu kosullara uygun tekne
tipleri ortaya crkarrmsnr. Bunlardan hie suphesiz en oI1fmlisi Cektirme adi
verilen teknelerdir.
Kurucasile iklim ozellikleri acismdan; konum, relief ve baki sartlan
ile i1gili olarak, Karadeniz kiyilannda dar bir IaYI seridinde etkili olan;
yagism

mevsimlere

nispeten

dnzenli

bir

sekilde

dagildigi,

frontal

faaliyetlerin azami sonbahar ve kisa rastladigi, kuzeybatidan-guneydoguya
dogru

bi~

hava akirmnm hakim oldugu ve yaz mevsirninde orografik

yagislann meydana geldigi Karadeniz iklim tipine (Erinc, 1996:334)

uymaktadir, Nitekim yrlhk toplam yagis degerleri 1024 mm. civarmda ve

ortalama yilhk sicakligi 13 °C kadardir. Kar yagish gun sayismm 10 gUn
kadar oldugu sahada, karla ortulu gun sayisi S'dir,

Eastern Geographical Review 16

• 199

,~

A

s
•

~

~

;;:
~

oo

ag

-a

~Kasaba

f

[!] ROy

~e.

~

~
n

K

~f

c,

QJZirve

~izohips
I?

Harita 2. Kurucasile ve yakm cevresinin topografya haritasi

4rKm

[

g
.§

~

~

~

Traditional Wooden Boatmaking in KurucasileTown

Kurucasile'de ahsap gemi yapimi icin gerekli olan hammaddenin
onemli bir kisrmmn temin edilmesinde, yorenin zengin bitki ortusu onemli
rol ustlenmistir. Ozellikle Marmara bolgesi iIe birlikte Karadeniz kryilannda

yayihs imkaru bulan, Oksin alamrun karakteristik bir turn olan kestane
- (Gunal, 1997: 126),' suya dayamkhlrgi ve esnekligi sayesinde- kolay sekil
verilebilen bir agacnr, Bu nedenle, bahkci teknesi ve sandal yapimmda
K,uruca~ileli

ustalarca tercih edilmekte ve yakm cevreden kolayhkla temin

edilmektedir.
Kestane ve mesenin tekne govdesinde birbirine baglams yontemleri,
agaclarm kesilis ve kurutulus yontemleri baska bolgelere gore daha basanh
tekniklerle yaprlnus ve bu teknikler nedeniyle yoresel tekneler kendiIerinden
soz

ettirrnis,

lin

yapnuslardir

(Cohan,

1999:82}.Teknelerin

omurga,

badaslarna, guverte ve kaplamalannda kestane ve rnesenin yam sira, kaym,
karaagac, gibi turler de yoreden saglanmaktadir, Buna karsrlrk, ozellikle yat
yapimmda kuIIamlan tropikal kokenli tik, maun, irako, akojo, sapoli gibi
aga~

turleri ise ithal edilmektedir.
Kurucasile' de arazinin engebeli ve srk orman ortusu iIe kaph olmasi,

ulasim acismdan denizi On plana cikarrmsur, Oyle ki, gunumuzde bile
standard: oldukca dusuk olan Kurucasile ile Amasra karayolu, 1965'te
acrlabilmistir,
Kurucasile'de ahsap gemi yapnnmm yuzyillardir surdurulmcsindc,
dogal cevre faktorleri yanmda,

0

cevreye uyrnus ve on\! sekillendirmis beseri

unsurlar da onemli rol oynanusur,
Kurucasile' deki gemi yaprmmm en onernli beseri unsuru, babadanogula,

ustadan-ciraga

aktanlan

tecriibelerdir.

Bijiskyan

eserinde,

Tekkebniin'de gemicilikfaaliyetinden bahseder (Bijiskyan, Cev: Andreasyan,
1969: 25). Gecmisteki bu durum, gunumuzde de surdurulmektedir. Oyle ki,
Kurucasile' de hemen hemen herkes gemi yapmundan az-cok anlamaktadir.
Teknenin neresine hangi tlir agacm gerektigi, ormamn neresinde yetistigi, ne
zaman kesilirse iyi olacagi, gibi konular;' yah kahvelerinde ve evlerdeki
sohbetlere sikhkla konu olmaktadir. Kalafatci, Makaraci, Kalayci, Dernirci, .
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Gornu (Osrnanhca'da yelken ) gibi koy adlan, bu meslegin yore acismdan
onernini de ortaya koymaktadir (Coban, 1999:82).
Kurucasile'de 1997'ye kadar usta-ctrak iliskisine dayanan temeller,
Anadolu Ahsap Yat lnsa Meslek lisesinin acilmasryla daha degisik bir boyut
kazanrrusnr, Ne yazrk ki, 'okulun acrlmasryla birlikte, 'alliylz-meklepli
cekismesi de beraberinde baslarmsnr. Bu is okulda olmaz ifadeleri okula olan
ilginin belli olcude azalrnasma neden olmustur, ilk acildrgmda 4 sirufta 24'er
olan

ogrenci

sayrsi,

daha

sonra

meslek

liselerinin

yeniden

yaprlandmlmasmm da etkisi ile l5-l6'ya kadar inmistir.
Ulkemizde bir baska benzeri olmayan bu lisenin amaci, usta-ctrak
iliskisine dayanan ahsap gemi yaprmmi, gUnUmUz teknolojisi ile birlestirip,
yeni ustalar yetistirmekti. Hazirhk sunfr ile birlikte 4 yilhk egitim veren
lisede, Kurucasile He birlikte Edirne, istanbul, Eskisehir gibi merkezlerden
de ogrenciler egitim gormektedir. Kurucasile dismdan gelen ogrenciler icin,
200 yatak kapasiteli bit yatakhanesi mevcuttur. Ancak, ornek teskil edecek .
bu okulun birtakirn sorunlan da vardir. Atolyelerde insa edilen tekneler
(Fotograf

2),

organize

edilemedigi

icin

doner

sermayeye

kazandmlarnamaktadir, Yeterli sayida brans ogretmeninin olmamasi yamnda
personel sikmnsr da yasanmaktadrr,

Fotograf 2. Kurucasile Anadolu Ahsap Yat lnsa Meslek Lisesi atolyesinde tekne
yaptrru surdurulmektedir.
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Belki de okulun en ciddi problemi, Kurucasile'deki ustalann bir
kisrrunm bu isin okulda olmayacagi dusuncesidir, Okuldan mezun olan
ogrencilerin bir kismi, Mugla Universitesi, Gazi Universitesi ve Kocaeli'

Universitelerinin ilgili bolumlerine (Teknik Egitim Fakulteleri)_ kayit
yaptirarak, ogrenimlerlne devam etmektedir. Yine, bu yiiksekokullann
ogrencileri de staj icin Kurucasile'ye gelmektedir.
Ahsap gemi yapmunm bashca ozellfkleri
Kurucasile'de ahsap gemi yapirru, ozellikle son 30 yil icinde onemli
degisiklikler gosterrnistir. Kurucasile'nin yam srra, Amasra, Cakraz,
Tekkeonu ve Bartm'da Karadeniz ve Akdeniz'in sartlanna uygun olan
Cektirme tipi ytik gemileri yaprrm yaygm iken, 1970'Ierden itibaren,

ozellikle Tuzla ve Siinnene gibi buyuk tersanelerde 3000. tonluk celik
gemi ler gelistirilmesi, Cektirmelerin yapnrum ortadan kaldimusnr, Daha
sonralan, Alamatra adi verilen baltkci teknesi ortaya ~lkrru~, 1985;li

yillardan itibaren iilkemizde plaj turizminin gelismesi ile, yat yapirm onem
kazanmaya ba~IaInl~tlr (Fotograf 3).

Fotograf 3. Kurucasile'de son zamanlarda gelisrne gosteren yat yapirm.
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Gerni yapnrundaki teknolojik gelismeye bagh olarakfiberglas tekne
yaptmt, ahsap gemi yaprrrum onemli olcude sekteye ugratmrsnr, Aynca
1980- I990' h yillarda Tuzla-Surmene gibi buyuk tersanelerde ,elik gemi

yaprrrumn da luz kazanmasi, ahsap gerni yapmuna olan ilgiyi azaltan bir
diger faktor olmustur. Ancak son zamanlarda, fiberglas' teknelerin ahsap
gerniler kadar uzun omurlu olmadigi ortaya cikrrus ve ahsap gerni yapimr
tekrar gtmdeme gelmistir. Buna ek olarak, fiberglas kahp model tekne
yaprmmm, urun cesidine uygun olmamasi ve dUnyada yaygm olarak ifade
edilen dogal malzemeye donii~le beraber, ahsap gemi yapimi tekrar onem
kazanrrusnr. Ahsaptan fiberglasa ve tekrar fiberglastan ahsap gerni yapirruna
donusteki stlrecte, Kurucasileli ustalann ahsap gemi yapmurn siirdiirmesi,
yore icin onemli bir avantaj olmustur, Nitekim bu sayede, mesleki go,
durduruldugu . gibi, ahsap gemi yapirru teknigini ogrenmek icin
. Kurucasile'ye disandan gelen gemi ustalan da olrnustur.
Kurucasile' de bahkci teknesi, sandal ve yat yapimi yarunda, antik

tekne yaptmi da, bu geleneksel yapim tekniginin siirdiirtilmesine yardirnci
olmaktadir, Coban Denizcilik' 1570 yih Golden Hind isirnii ingiliz korsan
kalyonunu 1992'de denize indirilmesi, yore tekne yaprrrn acismdan biiyUk
prestij kazandirrmsnr. Bunun yanmda, ozellikle son 4-5 senedir Osmanh
saltanat kayiklan da insa edilmektedir,
Kurucasile'nin ahsap gemi yapmundaki basansi, ulkemiz sirurlanm
asnustir. Kurucasile'nin onemli tersanelerinden biri olan Coban DenizciIik,
Fransa Bordeaux sehri Le Toume kasabasmdaki bir gemi tersanesi ile
isbirligi yaparak Karadeni; Takasi yapmaktadirlar,
Kurucasile'de ahsap gemi yapan atolye ve tersane sayisi 2005 yilt
itibariyle 26'dlr. Bunun l1'i Hisar (Tekkeonur'da, 12'si Kurucasile'de ve
3'U de Kapisuyu'nda yer ahr. Ancak atolye ve tersanelerin cogu, genellikle
evlerin alt katmda yer ahr (Fotograf 4) Bu atolyelerin, 12'si balikci teknesi,

7' si yat ve diger kalan 7' si de sandal yapmu ile ugrasmaktadir, 2004 yihnda
bu atolyelerde 73 adet tekne imal edilmistir, Bunun 36'sl Kurucasile'de,
29'u Hisar (Tekkeonur'da ve 8' i de Kapisuyu'nda yapilrnistrr (Tablo I).
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Isyerlerinin 7'si kira, 19'u kendi yeridir. Daha cok aile isletmesi seklindeki
bu is yerlerinde 2-3 kisi cahsmaktadtr (Tablo 2).
.Tablo 1. Kurucasile'de Atolye
Sayisi ve Tekne
lmalati (2005).
.
,

Kurucasile
Hisar (Tekkeonu)
KaOlSUVU

TOPLAM

..

Atdlve Savisi
12
II

Tekne Savisr

36
29

3

8

26

73

Kaynak: Coban Denizcilik Ltd. Sirketi.

Table 2 Kurucasile'deki Tersane ve Atolyelerin istihdam Durumu (2005)
<;ah~n ~.;i

saylSl

!
2
3
4
6

6'danfazla
Toplam

I~yeri

Toplamh.;i
2

2
9

I'
24

a

s

2
4
I
26

24
14

90

Kaynak: Coban Denizcilik Ltd.Sirketi,

Kurucasile'de ahsap gemi yapnmm desteklemek ve yorede ozellikle
kadm

isgucunu kullanmak uzere, 2005

yih

itibanyla kadmlara yat

dosernecilik kursu baslanlrmsnr, Bu kurslarda tekne tekstili, gemi

i~

dizaym,

koltuk ve yatak vb. yapnm ogretilmektedir.
Ahsap gemi yapmu, mali yeti yuksek bir ugrastir. Nitekim bir gezi
yatmm ortalama mali yeti 400-500 bin dolar civarmdadir. Ancak Kurucasile
bu kazanctan yeterince pay alamamaktadir, Bunda daha cok meslegi
kurumsal bir hale getirilememesinin etkisi buyuktur.. Ahsap gemi yap!m
yerleri, ilkel gorunumlu atolyelerden ileri gidememi~,' cogu evlerin alt
katmda bir baraka gorunumu sergilernektedir. Ahsap i~~iligin nispeten ucuz
olmasi, yeterince kazanc saglanamamasma neden olmaktadir,

Eastern Geographical Review 16

• 205

Kurucasileilcesindegeleneksel ahsap tekne yapuru.

Fotograf 4. Kurucasile'deki ahsap tekne yapan atolyelerin cogu, evlerin alt katinda
birkac kisinincahstigt kii<;iik aile isletmeleridir.
Ahsap gemi

i~<;iligi

ytl icinde pek kesintiye ugramamaktadir.

Nitekim bahkci teknelerin yapirm 20 gun He 1 ay arasmda degisirken, 35
metrelik bir yatm yaprm sUresi yaklasik 1 yJ11 bulmakta ve bu sayede krs
. aylannda da cahsilmaktadir (Fotograf 5). Bunun dismda gemiler, bakrm ve
onanm ihtiyaci icin de Kurucasile'ye gelerek, yore ekonomisine katki
saglamaktadir.

Fotograf 5. Hisar (Tekkeonuj'daki bir tersanede yapmn yaklasik 5 aydir (MartTernrnuz2005) surdurulen ahsap bir tekne.
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,
Kurucasile'de yapilan teknelerin buyuk bir bolumu yurtici olmakla
beraber, bir kisrm da ihracata yonelik pazarlanmaktadir, Sandal ve balikci
tekneleri Ulkemizin butun kiyilarma, gezi yatian ise istanbul, Bodrum,
Marmaris'e yapihp gonderilmektedir. Kanada, A.B.D, ltalya, Hollanda,
Almanya ve Yunanistan'a
(www.gemipersoneli.coml.

ise

her

yil

3-4

yat

sanlmaktadrr

Bashca sorunlar ve ~iiziim ~nerileri
Kurucasile'de ahsap tekne yaprmnu tehdit eden faktorlerden biri,
usulsuz bahk avlanma ile ilgilidir. Ozellikle trolle avlanma, bahk yuvalannm
bozulrnasma ve yeterince bahk olmamasma yol acmakta ve tekne
siparislerinin azalmasma neden olmaktadir. Aynca, teknelerle ilgili birtakrrn
yasal

dlizenlemelerin de,

gemi

siparislerini

azaltugi

gorUlmekted!r.

Milimaks, mico kajJ;zdl, su iiriinleri kagtd; avlanma kagtd: vb. \,ok sayida

belgelerin istenmesi, teknelerin denize acrlmasmi engellemektedir.
. Daha once de degindigimiz gibi, ahsap gemi yapmu icin gerekli olan
hammadenin bir krsrm yakm cevreden saglanmaktadir. Ancak, hammadde
temininde gerekli olan onnan lirlinlerinin elde edilmesini saglayan tahsis
yolu ile faydalanabilme imkanma, Orman Isletmesi birkac yildir musaade

etmemektedir. Dolayrsiyla kaliteli hammadde yamnda, ise yaramayacak
tlirde lirlinlere de para odemekte kalan imalat,ilar,' mali yonden zarar
etmektedirler.
Mevcut liman ve bannaklar uretime donuk dlizenlenmelidir. Tekne

yapirmnm snrduruldugu atolye ve tersaneler, gunumuz kosullanna uygun
hale getirilmeli,. ilkel gorunumlerinden kurtulmahdir. Sorunun \,ozlimline
yonelik,

Tekkeonu

ve

Kurucasile'de

tersane

yapmu

calrsmalanna

baslanrrusnr. Onumuzdeki birkac yrl icinde tamamlanmasi planlanan yeni
tersanelere, mevcut atolyeler tasmacaktir. Bu yeni duzenleme icin, tersanede
isyeri acacak irnalatcilara diisiik faizli kredi temin edilebilir CHarita 3).
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o

Tekkeonti

"'~
o

K

DAtolyc

Ol~cksiz +

o
Tekkeyam

Harita 3. Tekkeonu (Hisar)'nde yapmu planlanantersane sahasi.
Ulkernizde ilk ve tek olan Anadolu Ahsap Yat
ahsap

gemi

yapnmnm

tiim

inceliklerini

bilen

lnsa Meslek Lisesi ile
yoredeki

ustalann

entegrasyonuIsurdurulnp, bilgi ahs-verisi devam ettirilmelidir. Boylece
giiniimiiz teknolojisini simgeleyen meslek lisesi ile usta-cirak iliskisine
dayanan

ve

geleneksel

tarzi

siirdiiren

tekne

ustalanmn

uyumu,

Kurucasile'nin sektordeki roliinii daha da kuvvetlendirecektir.
Morfolojik ozelliklere bagh

olarak,

Kurucasile ve cevresimn

hinterlandi dardir, 1960'.h yillarm ortalanna kadar Amasra ile karayolu
ulasmu bulunmayan Kurucasile'nin, mevcut karayolu agmm gelistirilmesi
zorunludur.
ul~slar

arasi tam tim ve fuarlara katilarak, meslegin
turunrm ve gelistirilmesi saglanrnahdir. 23-24 Temmuz 200S'te besincisi
Ulusal ve

diizenlenen Kurucasile Ahsap Tekne ve Yat Festivalinin, daha profesyonel
hale getirilmesi gerekir.
Sonu~

B u kiyrlara ilk yerlesen topluluklarla birlikte baslayan ahsap gemi
yaplml,

giiniimiizde

biiyiik

olcude

ilkel

sayilacak

bir

sekilde .

siirdiiriilmektedir. Mevcut sartlann devarm, meslegin gelismesine ve
korunmasinn
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(Tekkeonu) ve gerekse Kurucasilc'de yapmu planlanan tersanelerin hayata
gecirilmesi son derece onemlidir,
Ulkemizde ilk ve tek alan Anadolu Ahsap Yat Insa Meslek Lisesi,
Kurucasile icin geleneksel metotlann giiniimiiz teknolajisi ile uyumunu
saglayan ve sektore yeni ustaleryetistirebilecek hir egitim kurumudur..
Ancak meslek lisesinin basansi, usta-cirak iliskisinden gelen ve meslegin
bUtUn inceliklerini bilen tekne ustalan ile birlikte hareket edilebilmesine
baghdir.
Sonuc olarak, U1kemizde sadece birkac yerde devam ettirilen ahsap
gemi yapmu; bir i~ kalu olmasi yanmda, geleneksel bir imalatm
sUrdiirUlmesi acismdan da onemlidir, Bu nedenle, Kurucasile ve ahsap gemi
yapuruna daha fazla ilginin verilmesi gerekir.
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