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Öz 

Somut olmayan kültürel miras unsurlarından biri olan ve geçmişi insanlık tarihi kadar eskilere dayanan 
yöresel halk oyunları hem kültürü besleyen hem de kültürden beslenen önemli bir olgudur. Bunun yanı 
sıra, halk oyunları toplum tarafından kabul gören ve kuşaktan kuşağa aktarımı sağlanan somut olmayan 
kültürel mirasın bir parçasıdır ve günümüzde halen Anadolu’nun birçok köşesinde yaşatılmaya devam 
etmektedir. Pamukçu Beldesi Oyunları da Balıkesir il envanterinde yer alan ve korunarak yaşatılması için 
uğraş verilen somut olmayan kültürel miras unsurlarından biridir. Bu doğrultuda, araştırmanın amacı 
Balıkesir ili Pamukçu Beldesi Oyunlarına dikkat çekerek farkındalığın arttırılmasına ve böylece gelecek 
kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamaktır. Balıkesir Pamukçu yöresi halk oyunlarının gelecek kuşaklara 
aktarılmasında oyunu oynayan veya öğreten kişilerin görüşleri alınmış ve mevcut durum yansıtılmaya 
çalışılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmış, görüşme tekniği ile 
Pamukçu Beldesi Oyunları hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir. Araştırmada, oyunun gelecek nesillere 
aktarımı konusunda hassas davranıldığı, oyunların devam ettirildiği ve geçmişten alınıp geleceğe taşınması 
gerektiği fikrinin paylaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır.   
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Abstract 

Folk dance, as being one of the elements of intangible cultural heritage and basing on a very old background 
as human history, is a significant phenomenon that both nourishes culture and is nourished by culture. In 
addition, folk dance is a part of an intangible cultural heritage that is accepted and intergenerationally 
transmitted by the society and kept alive in many parts of Anatolia. The Pamukçu Town Folk Dance is one 
of the intangible cultural heritage elements located in the Balikesir province inventory and is being tried to 
be preserved and kept alive. In this direction, the aim of the study is contributing to the increase of 
awareness and thus transferring to future generations by drawing attention to the Pamukçu Town Folk 
Dance of the province of Balikesir. The opinions of the people, who perform or teach the dance, were 
received and it is tried to reflect the current situation in transferring the folk dances of Balıkesir Pamukçu 
region to the next generations. One of the qualitative research designs, case study design was used. Detailed 
information about Pamukçu Town Folk Dance has been obtained by using interview technique. In the 
research, it was reached to conclusion that the dance was treated sensitively about the transfer to future 
generations, and the idea of carrying it from past to future was shared. 
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