
0 E 3 0

Oyun ve Bügü
Türk Kültüründe Oyun Kavramı

Yapı Kredi Yayınları M e t i n  A  nd



OYUN VK BÜGÜ 
Türk  Kültüründe Oyun Kavramı

M e tin  A n d  17 H aziran  1927’d e  İs tan b u l'd a  doğdu . G ala tasa ray  L isc s i’ni (1946), 
İs tan b u l Ü n iversites i I l ıık ıık  P 'ak iiltesi’ni (1950) b itird i. Bir siirc  İn g ilte re ’de  ve 
A lm anya 'da  b u lu n d u . Yurda d ö n ü ş te  K avak lıdere  Ş arap la rı’nda y ö n e tic ilik  y ap m a
ya; bir y an d an  da m ii/.ik , ba le , o p era , tiya tro  ve e d e b iy a t k o n u la rın d a  yazılar yaz
m aya başlad ı. I’azar Postası, l l l ı ıs  ve Korum ilk d ö n em  y az ıla rın ın  yay ım landığ ı 
yerlerd ir. R o ckefe llcr V akfı’n ın  bu rsu y la  bale , opera  ve tiya tro  eğ itim i için N ew  
York’a g itti. Kir şiire sonra Korum  derg isin i ve yay ın la rın ı y ö n e tti. U lus g a z e te s in 
d ek i yazıları 15 yıl b o y u n ca  d evam  e tt i . K u ru lu şu n d an  itib a re n  A nkara  Ü n iversi
tesi D il ve T a rilı-C o ğ rafy a  F ak ü ltesi T iy a tro  B ö lün ıii'nde  o tu z  yılı a şk ın  bir süre 
ö ğ re tim  görevlisi, ö ğ re tim  üyesi o larak  çalış tı ve 1994’te  e m e k li o ldu . K m ekli o l
d u k ta n  sonra  esk i k ita p la r ın ın  yen i basım ları ve yeni k ita p la r ın ın  h azırlanm asıy la  
m eşgul o lan  A nd, 30 Kylül 2 0 0 8 ’de  A n k ara ’da  öldii.

U zun y ıllar sü ren  radyo p rog ram ları hazırlad ı, be lgesel film  senary o la rı yazd ı. G e 
len ek se l T ü rk  tiy a tro su n u n  k ö k en le ri, e tk ile ş im le r i ve k ü ltü re l b o y u tla rı ü z e r in 
de  u zm an laş tı, lîatı e tk is iy le  g e lişen  T iirk  tiy a tro su n u n  d ö n e m le r in i b e lg e le re  d a 
yalı a raştırm ala rla  o rtaya  koyılıı. K arşılaştırm alı tiya tro  a ra ş tırm a la rın ın  ö n c ü le r in 
d en  biri o ldu . B azıları yabancı d ille rd e  o lm ak  ii/.ere 54 k itap , 1500 k ad a r b ilim 
sel in ce lem e , ta n ıtm a , e le ş tir i yazısı ve an sik lo p e d i m ad d esi k a lem e  ald ı. 1'iiık 
D il K urum u  Bilim  O diilii (1970), T ü rk iy e  İş B ankası B ilim sel A raştırm a  O diilii 
(1980), S e d a t S iıııavi Sosyal B ilim ler O diilii (1983), F ransa  I li ik iim e ti’n in “O ffi- 
c ie r de  l’o rd re  d e s  A rts e t  d e s  L e tre s ” n işan ı (1985), İtalya C u m lıu rb a şk a m ’nm  
“Ş övaly e lik ” n işan ı (1991), T iirk iv e  B ilim ler A kadem isi 1 l iz m e t O diilii (1998) gibi 
p ek  çok öd ü l ve n işan la r a ld ı. M e tin  A nd ü zerin e  200 7 ’d e , 80. yaşı dolayısıy la  Me
tin And'a Armağaır, “T lIY A P  O ıııır Yazarı” seçild iğ i için Metin And: Dokuz Kollu 
B ir Oyunbaz ve 2011’d e  acılan  “ Bir U sta  Bir D ü n y a” serg isi k a ta lo g u  o larak  Metin 
And: Daima Oyun, Her Daim Oyuncu ad larıy la , M. Sabri Koz ta ra fın d an  hazırlanan  
iiç k itap  y ay ım land ı. YKY’d e  esk i ve yen i b irçok k itabı bask ıya hazırlanıyor.

B a ş l ıc a  K s e r le r i :  Gönlii Yiice Türk. Yüzyıllar Boyunca Bale Eserlerinde Türk'ler 
(1958), K/rk Gün Kırk Gece. Eski Donanma ve Şenliklerde Seyirlik Oyunlar (1959), 
Dionisos ve Anadolu Köylüsü (1962), B izans Tiyatrosu (1962), Kavuklu Hamdi'den Uç 
Orta Oyunu: Büyücü 11ota-Eotografcı-Eskici Abdi (1962), Ataç Tiyatroda. Ataç w  Ti
yatro Eleştirileri ve Yazıları l/zerine inceleme (1963, yb. 1982), Türk Köylü Oyunla
rı (1964), Geleneksel Türk Tiyatrosu. Kukla Karagöz Ortaoyunu (1969, Meşrutiyet Dö
neminde Türk Tiyatrosu (1908-192.!) (1971), Tanzimat ve İstibdat Döneminde 'Tiirk Ti
yatrosu (18.19-1908) (1972), Oyun ve Bügü. Türk Kültüründe Oyun Kavramı (1974, 
g e n iş le tilm iş  yb. 2003, 2007, 2012), “Osmanlı Tiyatrosu". Kuruluşu Gelişimi Kat
kısı (1976, g en iş le tilm iş  yb. 1999), Viünyada ve Bizde Gölge Oyunu (1977), Osman
lI Şenliklerinde Tiirk Sanatları (1982), Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu (1983), Ge
leneksel Türk Tiyatrosu. Köylü ve Halk Tiyatrosu Gelenekleri (1985), 'Türkiye'de İtalyan 
Sahnesi - Italyan Sahnesinde 'Türkiye (1989, l.a  Scena Ita/iana in Turchia-I .a Tu re
li ia Sulla Scena Italiana  ad ıy la  g ö zd en  g eç irilm iş İta lyanca  yb. 2004), 16. Yüzyılda 
İstanbul. Keuf-Saray-Güıı/iik Yaşam (1994, yb. 2011, 2012), Minyatürlerle Osmanlı- 
İslâm Mitologyası (1998, yb. 2007, 2008, 2010), Tiyatro, Bale ve Opera Sahnelerinde 
Kantini Süleyman İmgesi (1999), 40 Giin 40 Gece. Osmanlı Dü'ğün/eri-Şeıı/ik/eri-Geçit 
Alayları (2000), Ritüelden Drama. Kerbehi-Mıılıarrenı-'Ta'ziye (2002, yb. 2007, 2012), 
Osmanlı Tasvir Sanatları: I. M inyatür (2002).
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Genişletilmiş İkinci Baskıya Önsöz

Oyun ve Bügü 1974’te yayımlandı; dem ek aradan 29 yıl geçmiş. Bıı 
süre içinde gerek bu kitabı, gerek öteki eski kitaplarımın yeni baskılarını 
yapmak için çeşitli yayınevleri başvurdu. Bunların yeniden basılmasına 
karşıydım. Çünkü bu konularda köprülerin altından çok sular geçmişti. 
Eski m etnin aynen basılmasına gönlüm elvermiyordu. N edeni ise artık 
gerek T ü rk iye ’de gerek yurtdışında kitaplıklarda çalışmayı bırakmıştım. 
Yeni konularla yeni projeleri gerçekleştirmek istiyordum. Bu eski metnin 
içine girmek bana kitabı yeniden yazmakla eşdeğerdi. Bu eski kitapla
rıma Yapı Kredi Yayınları ve onun başında bulunan çok sevdiğim, say
dığım Enis Battır sahip çıkıyordu. Bu yıl gene aynı yayınevinden çıkan 
Ritüelden Drama adlı kitabım için ilk kez Batılı anlamda bir editörle, M. 
Sabri Koz’la çalışmıştım, çok mutluydum. Bunun üzerine bir çözüm bul
dum, Yapı Kredi Yayınları da bu çözümü kabul etti. Eski kitaplarımın 
yeni baskılarında eski metin aynen basılacak, kitaba girmesini istediğim 
konular ise ek bölümlerde yer alacaktı. Sonunda “genişletilmiş ikinci 
baskı” böylece gerçekleşti.

1974 baskısı için ilginç bir olayı burada anlatmak isterim. 1973’te gene 
İş Bankası Kültür Yayınları’na Cumhuriyet’in 50. yıldönümü için 700 say
falık 50 Yılın Türk Tiyatrosu adında bir kitap yazdım. Ertesi yıl da İş Banka- 
sı’nın kuruluşunun 50. yıldönümüydü. Benim de bu kutlama için yayımla
nacak bir dizi kitaba katkıda bulunmam istendi. Ne gariptir, çok daha sonra 
1998’de Akbank’ın kuruluşunun 50. yıldönümü için de bir kitap yazdım ve 
yayımlandı: Minyatürlerle Osmanlı-Islâm Mitologyası. Bu üç kitapla 50. yıldö- 
nümlerini kutlama yazarı sayılabilirdim.

İş Bankası’nın 50. yıldönümü için Oyun ve Bügü'yü önerdim. İş Ban- 
kası’nda yayın işlerine bakan bir görevli vardı. Beni bu konuda isteklen- 
diren de aynı kişiydi. Kitabın başlığı bankaya sunduğum metinde Oyun ve 
Büyü'ydü. Kitabı 1958’den beri bu adla tasarlamıştım. Nitekim konuyla ilgi
li ilk yazım da Forum dergisinde 1960 yılında “Oyun ve Büyü” başlığıyla 
çıkmıştı. Ancak bu kitaplar bankanın kuruluşunun 50. yıldönümünü ilgilen



dirdiği için bankanın yönetim kurulunun onayından geçmesi gerekiyordu. 
Yönetim kurulunda bir üye kitabımı beğenmiş (!) ancak başlığındaki ‘büyü’ 
sözcüğüne takılmıştı; böyle önemli bir yıldönümünde adında ‘büyü’ olan 
bir kitabın yayımlanmasının doğru olmayacağını, bu adın kaldırılması koşu
luyla yayımlanabileceğim ileri sürmüştü. Herhalde üye ‘büyii’ sözcüğü
nü kocakarı büyüleri ile karıştırmıştı. Bana bunu anlatan görevli üzgündü, 
kitabın yayımlanmasını candan istediği için bunu anlatıp ‘büyü’ sözcüğünü 
kaldırmamı rica etti. Ben ise 15 yıl önce tasarladığım bu iki sözcüğün kita
bın anlamını yansıttığını, bunu kaldırmamın olanaksız bulunduğunu, kita
bı yayından çekebileceğimi söyledim. Görevli çok üzüldü, neredeyse yal
varacaktı. Aradan bir-iki gün geçtikten sonra görevli beni yeniden aradı, 
kitabın başındaki sayfaları dikkatle okumuş, bana, ‘büyii’ yerine ‘biigü’ 
koysam olabilir miydi, diye sordu. Bunu nasıl düşünememiştim, ben uzun 
uzun ‘bügü’ sözcüğünün değişik anlamlarının çözümlemesini yapmıştım, 
sevinçle ‘Hay yaşayasınız, çok daha iyi olur’ dedim. Böylece kitap Oyun ve 
Biigü adıyla çıktı.

Gerek bir yıl öncesinde, gerek Oyun ve BügiCnün çıktığı yıl İş Banka- 
sı’nın Kültür Müşaviri şair Ümit Yaşar Oğuzcan’dı. Daha önce çeşitli ban
kalarda, bu arada İş Bankası’nda da çalışmıştı. İş Bankası, Oğuzcan’ı çok 
seviyordu, onu Haşan Ali Yücel’in büyük başarı ile başlattığı İş Bankası 
Kültür Yayınları’nın başına geçirdi. Kendisi İstanbul’da kalmak istediği için 
ona Bâbıâli’de bir çalışma yeri vermişlerdi. Bir yıl önce Cumhuriyet’in 50. 
yıldönümünde çıkarılan on kadar kitabın İstanbul’da gerçekleştirilen bas
kıları için büyük özen göstermiş, kitaplar yayımlandıktan sonra da yazarları 
için bir küçük tören düzenlemiş, her birimize özel ciltlenmiş kitaplardan bir 
takım ile değerli birer dolmakalem armağan etmişti.

Oyun ve Biigu'nün baskısının tamamlandığını bana telefonla bildirdi. 
Ben de İstanbul’a geldim. Oğuzcan’ın çalışma yerine gittim. Basımevin- 
den bir tek kitap almış, bana gösterdi, ama tek olduğu için vermedi. Bu ara
da reklam dünyasının en kıdemlisi ve en önde geleni Eli Acıman’ın kitabı 
okuduğunu, benimle görüşmek istediğini söyledi. Eli Acıman İş Banka- 
sı’nın tüm reklam işlerini yönetiyordu. İstanbul’da vaktimin az olduğunu 
söylediysem de Oğuzcan, işyerinin çok yakında olduğunu belirterek tele
fona sarıldı, benimle olduğunu söyledi. Eli Acıman beş dakika sonra gel
di. Önce kitabım için ateşli bir biçimde beni kutladı. Sonra kitabı dikkat
le okuduğunu, televizyon için düzenleyeceği bir dizi programda kitaptaki 
çocuk oyunlarından birini bir-iki dakika göstermek, her programda değişik 
bir oyunu tanıtmak istediğini söyledi. Gerçi fikir çok ilginçti, ama benim 
reklam işlerinden anlamadığımı, T ürk iye’nin değişik yörelerine gitmek 
için vaktimin olmadığını, kitabın artık herkesin ortak malı sayılabileceğini,



kitapta oyunların yöreleri de belirtildiğine göre kolaylıkla bu işi çok daha 
iyi yapabilecek birinin bulunabileceğini söyledim. Biraz bozuldu, ama sonra 
bana hak verdi. İşte ilk baskı ile ilgili iki anı.

Oyun ve Bügü yayımlandıktan bugüne dek kitapta yer alan konulardaki 
gelişmeleri burada özetlemek istedim. Kitap yayımlandıktan sonra pek çok 
yayın yapıldı, gerek kitap olarak gerek süreli yayınlardaki yazılar. Bunların 
hepsini burada ele alacak değilim, kaldı ki ben de bunların hepsini okumuş 
değilim. Bu yayınların başında Oyun ve Bügü'nün yazımında çok yararlandı
ğım iki temel kitaptan söz etmek isterim. Bunlardan birisi T ürk  Dil Kuru- 
m u’nun yayımladığı Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü'dür. Anadolu 
halk kültürünün dil bakımından ne kadar zengin ve görkemli olduğunun 
en canlı kanıtıdır. Oyun ve Bügü'âe ben Derleme Sözlüğü'nün 1952 baskısı
nın 6. cildini kullandım. Bu cilt folklor ve oyunla ilgili sözcüklere ayrılmış
tı. Bu arada kurumun Derleme Sözlüğü'nün genişletilmiş ikinci baskısında 
ancak G harfine gelinebilmişti. 1979’da sözlük 11. cildi ile tamamlanabil
mişti. 1982’de ise bir ek bölüm olarak 12. cilt yayımlandı. Ondan sonra da
12 Eylül darbesi T ürk iye’de tüm düzeni altüst ettiği gibi, T ürk  Dil Kuru- 
m u’nu da bir resmî daire haline getirdi.

İkinci temel kaynak ise Kültür Bakanlığı’mn yayımladığı Türk Folklor 
ve Etnoğrafya Bibliyografyası'dır. Oyun ve Bügü yayınlandığında iki cildi çık
mıştı. Sonra da üçüncü ve dördüncü ciltleri çıktı, dördüncü cildi 1984 yılı
na kadar geldi. 5. cildin de hazırlıklarına başlandığını duyuyoruz. Yayınlan
mış dört cildi şöyle gösterebiliriz: Türk Folklor ve Etnoğrafya Bibliyoğrafyası 
1/1970 [5219 künye]; 11/1973 [1104 künye]; III/1975 [4743 künye]; IV/1999 
[4186 künye].

Bu iki temel yayından sonra bir-iki önemli yayın üzerinde durmak isti
yorum. Ahmet Kutsi T ecer’in öncü eseri Köy Temsilleri yayınlandıktan sonra 
giderek konunun önemi anlaşıldı. Çeşitli kitaplar ve süreli yayınlarda yazı
lar yayınlandı. Ankara Üniversitesi, D T C F  Tiyatro Bölümü başta gelmek 
üzere çeşitli üniversitelerin ilgili bölümlerinde yöresel bitirme tezleri yapıl
dı. İlgi giderek arttı. 'TRT de sık sık bu oyunları televizyonda gösterdi. Dra
matik köylü oyunları üzerine yayınlanmış üç monografiyi önemli bulduğum 
için burada kısaca tanıtıyorum. Bunlardan ilki Erman Artun’un Cemal Ritüeli 
ve Balkanlardaki Varyantları (Ankara, 1993) tek bir türün, Cemal oyununun 
Türkiye’de ve Balkanlar’daki çeşitlemelerinin incelenmesine dayanıyor. 
Cemal adlı bu oyun tarımsal bir bolluk ritüelidir. Oyun, Trakya ve Anado
lu’da yaygın olduğu gibi aynı adla ya da benzer adlar ve başka adlarla bugün 
de oynanmaktadır. İncelemeci bunları alan çalışmaları, kaynak kişilerin ver
diği bilgilerle ve bu konuda gerek T ürkiye’de gerek Balkanlar’da yapılmış 
yayınlara dayanarak düzenli bir biçimde bir araya getirip incelemişti. Cemal



sözcüğünün değişik yorumlara göre anlamı, oyun metinlerinden örnekler, 
oyunların oynanma amacı ve zamanı, oyundaki müzik ve danslar, oyunun 
hazırlığı, kişiler ve hayvan benzetmeceleri vb., tek bir türün yaygın coğraf
yası, ayrıca bu türe giren oyunların çeştilemelerini her yönüyle incelemesi 
bakımından örnek bir kitaptır; zengin kaynakçası, fotoğraflarıyla ilginç bir 
çalışmadır.

Dramatik köylü oyunları üzerine ikinci monografi Dilaver Düzgün’iin 
Erzurum Köy Seyirlik Oyunları (Ankara, 1999) adlı çalışmasıdır. Birinci kitap 
gibi bir türün incelemesi değildir, tek bir yöre üzerine bir monografidir. 
Adından da anlaşılacağı gibi bu yöre Erzurum ili, ilçeleri ve köyleridir, bura
daki dramatik köy oyunlarını incelemektedir. Kitapta 77 oyun incelenmiş, 
çoğu oyunun başka yörelerdeki çeşitlemeleri de gösterilmiştir. Oyunlar tek 
tek incelenmeden önce yapı, yer, zaman ve oynanma amaçları, oyun kişileri 
gibi çeşitli açılardan ele alınmış; ayrıca konuları bakımından da sınıflandırıl
mıştır. Sonra da 77 oyunun her biri anlatılmıştır. Kitabın sonunda zengin bir 
kaynakça, çizimler ve fotoğraflarla bu da birinci kitap gibi örnek bir monog
rafidir.

Üçüncü monografi ise Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve buralara komşu 
illerde bir zamanlar yaşayan Rum halkın seyirlik oyunları konu ediniyor. 
Hristos Samuilidis tarafından Yunanistan’da bir doktora tezi olarak hazır
lanan ve çevirisi geçtiğimiz yıllarda yayımlanan Geleneksel Pontos Halk Tiyat- 
rosu’nun (Çev.: Sema Sandalcı, İstanbul, 1999) önemi, bir bölgede (Pontos) 
Türklerle bir arada ya da komşu köyler halinde yaşayan ve Rumca konu
şan yerli halkın oyunlarını topluca ele alıyor olmasından kaynaklanmaktadır. 
Oyunlar tiirlii yönlerden incelendiği gibi Kars, Bayburt, Trabzon, Gümüşhane, 
Şebinkarahisar, Giresun, Sivas, Niksar, Samsun, Bafra ve Havza’dan derlen
miş 55 çeşitleme de fotoğraflar, giysiler, tipler ve geniş özetlerle tanıtılmış
tır. Zengin bir kaynakça da içeren Samuilidis’in bu çalışması, Ermeni köylü 
oyunlarıyla birlikte konuya farklı bir boyut, farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Çocuk oyunları üzerine dikkati çeken iki yayın üzerinde durmak iste
dim. Bunlardan birisi Musa Baran’ın Çocuk Oyunları (Ankara, 1993) ince
lemesidir. Musa Baran’ı ilkin folklorla ilgili bir toplantıda 1973’te tanımış
tım. Asıl alanı arkeoloji olmasına karşın çocuk oyunlarına büyük bir tutkusu 
vardır. Onu yıllar sonra Bademler köyündeki evinde ziyaret etim. Evinde 
iki küçük müze düzenlemişti. Bunlardan biri eski uygarlıkların günümüz 
yaşamındaki izlerini resimlerle sergileyen bir müze. İkincisi ise çok ilginç
ti. Burada köy çocuklarının kendi yapımı oyuncaklar sergileniyordu. Bun
larda çocukların el becerisi ve yaratıcılığına tanık oluyoruz. Yukarıda adını 
andığım kitabında Musa Baran, çocuk oyunlarını üç ana kesime ayırmış, 
her birinde oyun öbekleri ve her birinden örnekler yer almış. Şöyle ki: A .



G önlü  H o ş  E den  O yun ları :  1. Gelişigüzel Oyunlar; 2. Taklit Oyunlar; 3. 
Donatım Oyunları; 4. Tekerlemeli Oyunlar; 5. Türkülü Oyunlar; 6. Orta 
Oyunları; 7. Falımsı Oyunlar; B.Vuruşmalı Oyunlar. B. U s u  G eliştiren  
O yun la r:  9. Şaşırtmalı Oyunlar 10. Bilmeceli Oyunlar; 11. Resimli Oyunlar;
12. Dilsiz Oyunları; 13. Ütiimlü Oyunlar. G. B edeni Eğiten  O yun la r:  14. 
Sportif Oyunlar; 15. Avla İlgili Oyunlar. Bunlarda ele alman oyunların sayısı 
271’dir. Ayrıca çizelgelerde oyun adlarının karşısında bu oyunları hangi yaş 
grubundan çocukların oynadığı, nerelerde ve ne zaman oynandığı gösteril
miştir. Çalışma, oyunlar ve oyuncakların çizimleri ile fotoğraflarla çok yarar
lı bir kitap olmuştur.

Çocuk oyunları üzerine ikinci kitap M evlüt Ozhan’ın 'Türkiye'de 
Çocuk Oyunları Kültürü (Ankara, 1997) adlı çalışmasıdır. Bu kitap dene 
bilir ki bu konuda şimdiye kadar yazılmış kitapların içinde cn iyisi, en 
kapsamlısıdır. Kitabın yazarı M evlüt Özhan, Ankara Üniversitesi D T C F  
Tiyatro Böliimü’nü bitirdikten sonra kendini halkbilimi araştırmaları
na adamıştır. Bugün Kültür Bakanlığı Flalk Kültürlerini Araştırma ve 
Geliştirme Genel M üdürlüğii’nde (11AGFM) genel müdür yardımcısıdır. 
M evlüt Ö zhan’ın bu konuda F"k Kaynakça’da gösterilen iki kitabı daha 
vardır.

Mevlüt Ozhan burada ele alınan kitabının başında oyun kavramını, tari
hini, oyunun tanımını ve sınıflandırmasını, oyunların temel özellik ve nite
liklerini, çocuğun gelişimine etkisini, çocuk eğitimine katkısını, oyunlarla 
ilgili inançları, ebe seçimini, verilen cezaları, oyun tekerlemeleri ve başkaca 
konulan ayrı ayrı inceledikten sonra kitabın ana gövdesini oluşturan oyun
ları örnekleyen bölüme geçmektedir. Burada oyunların tanımını, her oyu
nun başka yörelerdeki çeşitlemelerini, gerektiğinde bunlarla ilgili çizim
leri, söylenen ezgilerin notalarım vererek iki bini aşkın oyunu tanıtmış; 
ayrıca oyuncaklara da önemli bir yer ayırmıştır. Bir de çok zengin, kapsam
lı bir “Oyun ve Oyuncak Terimleri Sözlüğü”, “Kaynakça” ve renkli resim
lerle çok dolgun bir kitap ortaya çıkarmıştır. Kitap çok iyi basılmış, ancak 
bir yayınevinden çıkmamış, yazarın büyük esirgemezliğiyle kendi hesabı
na basılmıştır. Bunun da sakıncası böylesine önemli bir kitabın yeterince 
duyurulmamış olmasıdır.

Kimi dergiler oyun özel sayıları yayımlamıştır. Bunlardan biri Ankara 
İJniversitesi D T C F  Tiyatro Bölümii’niin her yıl yayımladığı 'Tiyatro Araştır
maları Dergisi'dir. Bu dergi, 1975’te yayımlanan 6. sayısını “Dramatik Köylü 
Oyunları”na ayırmıştır. Bunda öğretim üyelerinin konuyla ilgili araştırma ve 
incelemeleri yer aldığı gibi, öğrencilerin bu konudaki yöresel derlemelerin
den seçme metinlere de yer verilmiştir.



N e yazık ki bu güzel, hacimli dergi de, 12 Eylül’den  sonra YÖK’iin 
üniversitelerde gerçekleştirdiği bölümlerin süreli yayınlarını durdur
ma uygulamasından nasibini aldı ve böylece bizim Tiyatro Araştırmaları 
Dergisi'nin yayını da durdurulmuş oldu. Gerçi çok sonra bir-iki sayı 
daha çıkarıldıysa da dergi eski niteliğini yitirmişti. Oyun üzerine ikinci 
özel sayı, Yapı Kredi Yayınları’nın çıkardığı Sanat Dünyamız dergisinin 
“Oyun Kültürü” ne ayırdığı 55. sayısıdır (1994).

Tiyatro  Bölüm ü’nde ilk yılda başka derslerin yamsıra Geleneksel 
T ü rk  Tiyatrosu dersini de veriyordum. Anadolu’nun çeşitli yörelerin
den gelen öğrencilerin, nerelerden geldiklerini saptayıp onlara geldik
leri yörelerin dramatik oyunlarıyla ilgilenmelerini, bunları şimdiden 
incelemeye başlamalarını, dört yıl sonra hazırlamakla yüküm lü oldukları 
bitirme tezini bu konuda yapmalarını sık sık öğütlüyor, yöntemleri gös
teriyordum. Bu çabalarım sonucunda gerçekten çok başarılı on beş kadar 
tez yapıldı.

Bu arada iki doktora tezi konusu verdim ve onların danışmanı olarak iki 
öğrenciye bu konularda doktora yaptırdım. Bunlardan birincisi çocuk oyun
ları konusundaydı: Tülin Sağlam’ın Ritiiel Çocuk Oyunları ve Bunların Yaratı
cı Dramada Kullanımı. İkincisi de şamanlık-tiyatro ilişkisi üzerineydi: Erhan 
T u n a ’nın Bir Tiyatro Eylemi Olarak Şamanizm, Bir Oyuncu Olarak Şaman ve 
Günümüz Tiyatrosuna Etkisi. Her iki tez de çok başarılı oldu.

Yakın yıllarda çocuk kültürüne ve oyunlarına üniversiteden biri sahip 
çıktı. Bu kişi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi öğretim üye
lerinden Prof. Dr. Bekir O nur’dur. Kendini çocuk kültürünün araştırılma
sına adamış olan bilim adamı, geleneksel T ürk  oyuncaklarını toplayıp bir 
müze kurmuş, üniversite içinde kurulan Çocuk Kültürünü Araştırma ve 
Uygulama M erkezi’nin müdürü olarak birçok etkinlikleri programlamıştır. 
Bu arada 1994’te İstanbul’da toplanan “Toplumsal Tarihte Çocuk Sempoz- 
yum u”nu, 1996’da da Ankara’da toplanan “I. Ulusal Çocuk Kültürü Kong
r e s in i  düzenlemiştir. Her iki toplantıda okunan bildiriler ayrı birer kitapta 
toplanmıştır.

Anadolu halkının kültürüne, özellikle oyunlarına bir ömür boyu hay
ranlık duydum. Özellikle oyunların zenginliği beni şaşırtıyordu, ne kadar 
araştırılırsa araştırılsın bitmeyen, tükenm eyen bir hâzineydi bu. Sahne 
sanatları üzerine çalışan biri olarak en büyük amacım bu eşsiz hâzineyi 
gösterime dönüştürmekti. Seyirlik oyun deyimi ilk benim kullandığım 
bir terimdir. Bu ayrımı daha çocuk yaşlarıma ait bir gözlemimi yıllar son
ra değerlendirerek yapmıştım. Çocukluğumda babam ve annemle Kara
deniz’de H opa’ya kadar uzanan bir gemi yolculuğuna çıkmıştık. Gemi 
İstanbul L im am ’ndan hareket e tm eden  geminin güvertesinden aşağıya,



ambar yönüne bakıyordum. Birden orada beş, altı kişi bir sıra oluşturup, 
kemençe eşliğinde horon tepm eye başladılar. Böyle bir şeyi ilk kez görü
yordum. Sanki büyülenmiştim. Beş, on dakika seyrettim, hep aynı şeyleri 
yapıyorlar, giderek daha da coşuyorlardı. Sıkıldım, oradan ayrıldım. Yıllar 
sonra bunların Karadenizliler, danslarının da horon olduğunu öğrendim. 
Ve başta çok ilgimi çekmesine karşın, sonra tekdüzeliğinden sıkılmamın 
nedenini araştırdım: Onlar bunu kendileri için yapıyorlardı, birinin sey
retmesi için değil. Böylece içe dönük olan bu dansları dışa yönelik kıl
mak üzerine çok düşündüm , halk danslarını tanımak, incelemek için çok 
önemli bir fırsat çıktı. Yapı ve Kredi Bankası’nın kültür müşaviri Vedat 
Nedim  Tör, bankanın 10. yıldönümünde “T ü rk  Halk Oyunlarını Yaşat
ma ve Yayma T esis i” adıyla bir vakıf kurulmasına önayak olmuştu. Vak
fın kurucuları arasında Ahmet Kutsi Tecer, Muzaffer Sarısözen, Halil 
Bedi Yönetken gibi halk kültürünü çok iyi bilen kültür adamları vardı. 
1954 yılında Bankanın 10. yıldönümünde çeşitli yörelerden gelen 22 top
luluğun katıldığı yarışma niteliğinde üç gün süren bir gösterim düzen
lendi, ertesi yıl 1955’te iki hafta süren I. Halk Oyunları Bayramı yapıldı. 
1969’a kadar böyle 10 bayram düzenlendi. Özellikle ilk beş bayram çok 
iyiydi. Vakfın yukarıda adlarını verdiğim kurucuları ve başkaca uzman
lar bir yıl boyunca ertesi yılın bayramına katılacak toplulukları seçmek 
için Anadolu’yu karış karış tarıyorlardı. Bir bayrama gelenler ertesi yılın 
bayramına çağrılmıyor ya da birkaçı dışında hepsi ilk kez gelen topluluk
lar oluyordu. Vedat Nedim  1 ör çok yakın dostıımdu. Ben özellikle bu beş 
yılın bütün bayramlarına gittim, hiçbir gün kaçırmadım, dansçılarla konuş
tum, resimlerini çektim, notlar aldım. Sanki vakfın bir görevlisi gibiydim. 
Öyle ilginç şeyler öğrendim ki, örneğin Silifke’nin Kirtil köyünden gelen 
kadınlı erkekli topluluğun Mcngi adıyla oynadıkları oyunlar çok ilgimi çek
ti, sonra Mengi’nin bir şamalı olduğunu öğrendim. Bu bayramlar benim için 
bir okul gibi oldu, bütün Anadolu ayağıma gelmişti.

Birçok halk dansları jürisinde yer aldım, sanki bir uzmanmışım gibi 
benden bilgi almak isteyenler oluyordu. Banka bu bayramlarda gösterilen 
oyunların fotoğraflarını, türkülü ise bunların sözlerini, Ruhi Su’nun iki yıl 
uğraşarak notaya aldığı müziklerin notalarıyla 100 Türk Halk Oyunu adıy
la 1975 yılında kitap olarak yayımlandı. Kitabın eleştirilecek yönlerinden 
biri, fotoğrafları çeken Ara Güler, müziği notaya geçiren Ruhi Su oldu
ğu halde onların adları kitapta gösterilmemişti. Vakfın bu alanda gerçek
leştirdiği “ilk’Merden biri de 26-28 T em m uz  1961 ’de İstanbul’da yapılan 
“Halk Oyunları Semineri” dir. Bu seminere Cahit Tanyol, Ahmet Kut
si Tecer, M ahmut Ragıp Gazimihal, Şerif Baykurt, Halil Bedi Yönetken, 
Muzaffer Sarısözen, Bülent Tarcan, Ruhi Su ve ben bildiri ya da bildiriler



sunarak katılmıştık. Bu bildiriler yıllar sonra Şerif Baykurt tarafından der
lenerek yayımlandı: Türkiye'de İlk Halk Oyunları Semineri (Yapı Kredi Yay., 
İst., 1996).

Biri İngilizce olmak üzere halk danslarımızla ilgili iki kitap yazdım. 
T ürkçe  olan ikinci kitapta halk danslarımızın sahneye uyarlanmasının 
önemi ve yöntemleri üzerine bir bölüm vardı. Daha sonra bunu bir der
gide de yayımladım. Bu yazıyı o tarihteki Turizm  Bakanlığı Müsteşarı 
Kemal Baytaş okumuş, beni bakanlığa çağırdı. Kendisi dc halk dansla
rıyla ilgileniyormuş. Böyle profesyonel bir topluluğu bakanlıkta gerçek
leştirmek istiyormuş. Ben oturdum, çok uzun bir rapor yazdım. Birinci 
aşama için önce topluluğa alınacak adayların dans bilgisinden çok, kız 
ve erkeklerin  boy ve kiloları, kulaklarının müziğe duyarlı olup olma
dığı gibi nitelikleri sıraladım. İkinci aşama ise bunların koreografisini 
yapacakların belirlenmesiydi. Dans yaratıcılığında bir deha olan Duygu 
Aykal, koreografiye yatkın olan Oytun Turfanda, Gül Oya Aruoba gibi 
devlet balesinin en deneyimli üyelerinden birkaçının yer almasını öner
dim. Bu aşamada halk danslarımızın, bunları en iyi bilenlerce öğretimini 
önerdim. Bunları koreograflar ile topluluğu oluşturacak dansçılar birlik
te öğreneceklerdi. Üçüncü aşamada ise kostüm, dekor, müzik eşliği gibi 
konularla ilgili öneriler yer alıyordu. Sınava girenlerden 70 kadar aday 
topluluğa katıldı. Çok sayıda dansın koreografisini Duygu Aykal yaptı. 
Böylece yeteri kadar dans yaratıldıktan sonra hazırlıklar sona erince ilk 
geceyi hiç unutamıyorum. Büyük T iya tro ’da 7 Mayıs 1976 gecesi veri
len ilk gösterimde herkes çok etkilendi, içlerinde ağlayanlar bile vardı. 
Top lu luğun  T ü rk iy e ’de verdiği gösterimlerden sonra Türk iye  dışında 
Asya’da, Avrupa’da, Amerika’da verdiği gösterimler de büyük bir çoş- 
kuyla karşılandı. Ancak Kültür Bakanlığı, alanına girdiği gerekçesiyle 
bunu kendine  bağlı bir kuruluş yaptı. Ancak Kültür Bakanlığı’nın yaz- 
boz tahtası yapısı, Devlet Halk Dansları’nın gelişimine engeldi. Nitekim 
zaman içinde bir zamanların başarılı, örnek bir uygulaması iken son yıl
larda artık adı geçmez oldu. Neyse ki yakın zamanlarda kurulan “Dansın 
Sultanları” topluluğu gerek T ü rk iy e ’de gerek dünyada yaptığı turneler
de olağanüstü bir başarıya ulaştı. Çalışmalarına “Anadolu Ateşi” adıyla 
devam eden  bu topluluk, her gittiği ü lkede büyük bir çoşkuyla karşılan
dı, T ü rk iy e ’nin büyük gururu oldu. Her iki topluluk da Anadolu kü ltü 
rünün bir zaferiydi.

Anadolu’nun bu zenginliğini gösterime dönüştürmekte önemli bir fır
satı ele geçirdim. 12 Eylül sırasında Tiyatro Bölümü’niin başkanı oldum. 
Gerçi yöneticilik en yapmak istemediğim bir şeydi, ama burada amacımı 
gerçekleştirebilecektim. Bir yandan YÖK ve onun görevlendirdiği rektörle



bir soğuk savaşı sürdürürken bir yandan da bir ilke getirdim, bundan böy
le bölümdeki gösterimler bir yazarın metni olmayacak, her şeyi biz yapa
caktık. Beş yıl boyunca her yıl İstanbul Sanat Festivali’nin Genel M üdü
rü Aydın Gün bizi gelecek yıl için çağırıyor, Rumelihisarı’nda her şeyi biz
den olan bir gösterim veriyorduk. Anadolu kaynaklı oyunların dışında kalan 
yapımlarımızın sözünü etm eden yalnız Anadolu kültürünü yansıtan göste
rimlerden örnek vermekle yetineceğim.

Fakültede çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı: Halkbilim Profesörü 
Sedat Veyis Örnek. Onu çok seviyorduk. Vakitsiz ölümü bizi acılara boğdu. 
Sevgili meslektaşım Sevda Şener, onun anısına bir gösterim hazırlamamızı 
önerdi. Sedat Veyis Örnek aynı zamanda oyun yazarıydı. Bir oyunu İstanbul 
Şehir Tiyatrosu’nda, ikinci bir oyunu ise Devlet Tiyatrosu’nda oynanmıştı. 
Sevda Şener bu oyunlardan birinin oynanmasını önerdi; ben ise arkadaşımı
zın asıl öneminin halkbilimindeki yayınlarından kaynaklandığım düşündü
ğüm için, bunları oyunlaştırmayı önerdim. Bizde çok yetenekli bir öğrenci 
vardı: Yeşim Miiderrisoğlu-Dorman. Gerek oyun yazarlığında, gerek hikâ
ye yazarlığında, gerekse oyunculukta yeteneklerini kanıtlamıştı. Ona Sedat 
Veyis Örnek’in Türk Halkbilimi kitabından Doğum-Evlenme-Ölüm geçiş 
törenlerini oyunlaştırmasını önerdim. Çeşitli yörelerin çeşitli inanç ve uygu
lamalarını komedya havasında büyük bir başarı ile oyunlaştırdı. Seyretmeye 
doyamıyordum.

İkinci oyun olarak Alevî şamalılarına yöneldik. Alevî kökenli öğren
cimiz Belgin Aygün, Alevî şamalılarını, Cem törenlerini çok iyi biliyor
du, ben de ondan çok şey öğrendim, bizim öğrencilere samahları öğretti, 
Cem töreninin kurallarını anlattı, öğrencilerimizden bir-ikisi bağlama çal
masını öğrendi. Ortaya bir bale gösterimi kadar estetik yapısı çok yüksek 
düzeyde bir gösterim çıktı. Şamalı çok beğenildi, öyle ki bizim öğrenci
leri her yıl Hacıbektaş’ta düzenlenen törenlere çağırdılar, orda da çok 
beğenildi, her yıl gittiler.

Bu arada Yeşim Dorman benimle yüksek lisans tezi yapmak istiyordu. 
Ona Çankırı’nın Sohbet-Yâren geleneği üzerine bir tez yapmasını önerdim. 
Birçok kez Çankırı’ya gitti, Başağa ve bu törene katılanlarla konuşmalar 
yaptı, tezinin birinci yarısı bu araştırmalara ayrılmıştı. İkinci yarısında ise 
bu töreni oyunlaştırdığı metin yer aldı. Bunun Yâretı-Sohbet adıyla gösterimi 
hazırlandı. Bu da çok başarılı oldu. Öyle ki Çankırı’dan Başağa ve arkadaşla
rı gelip gösterimi seyrettiler, çok başarılı buldular.

Gene Anadolu kültürü üzerine bir gösterim hazırladık. Tokatlı bir 
öğrencimiz oradaki Yazıbağı köyünden dramatik oyunları topladı, bu köy
den çıkan oyunlar öylesine zengindi ki bir gösterim için yetti. Oyun iki



kesimdi: Birinde kadınlar arasında oynanan oyunlar vardı ve burada kadın
ların erkek taklitlerine de yer veriliyordu; ikinci kesimde ise erkekler ara
sında oynanan oyunlar sergileniyor; bunlarda da erkekler kadın taklidi yapı
yorlardı. Mizah ve erotik öğelerle tam bir komedya. Bunun adını Yazıba- 
ğı'nda Şenlik Var koyduk. Gençlik Yılı’nda M ünih’te bir tiyatroda son üç 
oyunu gösterdiler. Her üç oyunun videosu yapıldı ve piyasaya çıktı. Ancak 
YOK ve Rektör’le savaşım sinirlerimi iyice bozdu. Beş yıllık sürem bitince 
ikinci bir beş yıllık süreyi göze alamadım. Fakat Anadolu kaynaklı malze
menin ne kadar doğurgan olduğunu kanıtlamış oldum.

Bu arada gene Belgin Aygün’ün aracılığıyla Nevruz’da Antalya’nın Elmalı 
ilçesine bağlı Tekke köyüne öğrencilerle gidildi, benim video kameramla baş
kalarına göstermedikleri Cem töreni baştan sona kadar videoya çekildi, ayrı
ca öğrenciler aynı kamerayla çeşitli yörelerin samahlarını çektiler, sonuçta beş 
saatlik bir video oluştu. Öyle ki ben bunun kısaltılmışını, dört konuşma yap
mak için gittiğim Berlin’de Etnografya Müzesi’nde gösterdim.

Bu baskının hazırlığında yardım gördüğüm kişilere teşekkür etmek 
isterim. Öğrencim Belgin Aygün’e, Mevlüt Özhan’a, fotoğraf işlerinde yar
dımları için Prof. Dr. Gürbüz Erginer’e, son kitaplarımın bilgisayar yazımı 
için Dr. Ayşe Selen’e, fakat her şeyden önce örnek bir editör olarak titiz 
çalışması için dostum M. Sabri Koz’a yürekten teşekkürler.
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Önsöz

Bu kitabı alıp okumadan, kitapçı sergeninde gören için, gerçek Önsöz, 
kabındaki Siyah Kalem’in [Muhammed Bahşi Uygur] iki kara şamanın 
mendille oyununu gösteren resmi olacaktır. Öyle sanıyorum bu resim tek 
başına bu kitabın anlamını vermektedir. Kitabın adı OYUN ve BÜGÜ'de, 
gerek ‘Oyun’, gerek ‘bügü’nün ilerde göreceğimiz çeşitli anlamları yanın
da, her ikisi de şamanın, kam ’ın, bahşı’nın karşılığıdır. Resimdeki iki kara 
şamanın, kara oluşları bir bakıma bunların derilerinin gerçekten kara oldu
ğunu düşündürebilir. Nitekim gerek Türkistan-Hindistan sınırında, gerek 
Afrika’da kara Kalender dervişler vardı; özellikle Arap gezgini İbn Battııta 
bunları Dimyat’ta görmüştür. Ancak öyle sanıyoruz. Siyah Kalem gerçekten 
kara derili bir şamanı örnek almak yerine, resminde kara renginin simge
selliğini belirtmiştir. İlerde göreceğiz, bugün Anadolu köylüsünün drama
tik oyunlarında hep ak-kara simgesi bulunduğu gibi, Orta Asya şamanı da 
ak şaman-kara şaman diye ikiye ayrılıyordu. Nitekim Siyah Kalem’in başka 
resimlerinde ak şaman ile kara şaman yanyana gösterilmiştir.

Resim, kanımızca, yalnız kitabın adındaki “oyun” ve “bügü” sözcükle
rini göstermekle kalmıyor, ayrıca resimdeki iki rengin simgeselliği de gene 
kitabımız için bir anlam taşıyor. Siyah Kalem’in bilerek seçtiğini sandığı
mız toprak kırmızısı ile gök mavisi, kullandığı başlıca iki renktir. Aslında 
şamanlıkta renklerin simgeselliğinin önemi büyüktü. Örneğin Buryatlar’da 
ak kam \sagani bö] beyaz, kara kam [karattı bö] mavi giyinirdi. Resimdeki 
iki rengin simgeselliği oyun ve kitabımız bakımından anlamlıdır; toprak kır
mızısı yeri, toprağı; gök mavisi ise göğü simgelemektedir. Şaman da yer ile 
gökyüzü arasında bir elçi, bir aracıdır. Nitekim Mevlevî i-m«‘larında, semâ- 
zenlerin sağ elleri yukarı, göğe doğru, sol elleri aşağıya, toprağa doğrudur.

Kaldı ki yer ve gök arasında bir bağlantı kurmada başka oyunlar da sayıla
bilir. Örneğin Polinezya’da, Yeni Gine’de, Çin’de, Kore’de vb. uçurtma uçur
mak gibi. Nitekim ilerde göreceğiz, bugün Anadolu’da da uçurtma üzerine 
böyle söylenceler bulunmaktadır. Yer ile gök arasında ilişki sağlayan bir oyun 
da salıncakta sallanmadır. İlerde inceleyeceğimiz gibi, Anadolu’da çok yaygın



olan salıncağın belirli mevsimlerde, tarihlerde oynanması da bu ritüelin yaşa
dığını göstermektedir. Salıncağın bolluk, balık tutmada verimlilik, yağmur, 
hastayı sağaltmak, bitkilerin büyümesi, arınma ve kötülüğü kovmak gibi işlev
lerinin yanısıra pek çok yerde bir işlevi de yer ile gök arasında bağlantı kur
mak içindir. Nitekim Hindular mart ayı ortasında Tanrı Krişna için bir salın
cak şenliği düzenlerler; öğleden güneşin batışına kadar sallanırlar. Rigveda’da 
güneşe, “gökteki altın salıncak” denir. Veda rahibi salıncakta sallanırken sağ 
eliyle bir salıncağa, bir yere dokunur ve “Yüce Tanrı ile Tanrıça birleşti” der. 
Bu da güneşin yeryüzüne en yakın olduğu noktayı belirler. Estonya’da da yaz 
dönümü gününde [St. John günü] aynı amaçla ateş yanında salıncakta sallanılır.

İşte Siyah Kalem’in kitabımızın kapağındaki resmini yorumlarken, bu 
kısa önsözde kitabın konusu üzerine de okuyucuya bir fikir verdiğimi sanı
yorum. Bu önsözü bitirmeden pek çok insanın yaşamında dönüm noktası 
olan kitapların bulunduğunu, kendi özyaşam çizgimde de iki kitabın önemli 
yeri olduğunu belirtmek isterim. Bunlardan birincisi, bu kitabın esinlendiği 
HollandalI tarihçi J. Huizinga’nın Homo Ludens'\6\x. Hııizinga, Leiden Üni
versitesi rektörü olduğu 1933 yılında açılış töreninde yaptığı konuşmada kül
türde oyunun ve ciddînin sınırları üzerinde durmuş ve bu görüşünü geniş
leterek 1938’de Homo Ludens’ı yayımlamıştır. Ancak Homo Ludens'm önemi, 
çeşitli dillere çevrildikten sonra anlaşılmıştır. 1950’lerde bu kitabı okuduk
tan sonra bütün bir yaşam boyu ne yapacağımın kararını da vermiştim. Borç
lu olduğum bir başka kitap da Sir James Frazer’in 13 ciltlik 'The Golden Hough 
adlı dev eseridir. Bu eserden esinlenerek, girişimim T ürk  halk kültürüne 
mithos ve ritüel yolundan bir yaklaşım olacaktır.

Her önsözde olduğu gibi, bu ilk cilt için de yardımlarına teşekkür etmek 
istediğim kişiler var. Önce kitabın başında Kaynaklar-Kısaltmalar’da adlarını 
belirttiğim derleme ve incelemelerin yazarlarına teşekkür ederim. Sonra ver
dikleri bilgi ve fotoğraflar için Ara Güler, Fikret Otyam, İbrahim Bergman, 
Mustafa Nuri Güler, Haşan Hulki Güler, Rıza Şahin, Fahri Kinal, Suat Gülâl,
H. Ünal Koksal, Haşan Taşkale, Salim Ozyön’e; Uygurca sözcüklerin köke
ni üzerinde değerli açıklamaları için Prof. Şinasi T ek in ’e; burada bulamadı
ğım yabancı yazıların fotokopilerini sağlayan Prof. İlhan Başgöz’e; Ermenice 
metinlerin çevrilmesindeki yardımları için Bayan Ş. Mumcıyan’a; Japonca 
sözcüklerin açıklamaları için kapı komşum N. Tejima’ya; kitabın yayımlan
masını gerçekleştiren Kültür Yayınları-İş Türk Limited Şirketi’ne, onun 
yöneticisi şair Ümit Yaşar Oğuzcan’a, basımevinden gelen provaları düzelten 
yayınevinin görevlendirdiği adını bilmediğim düzelticiye, kapak düzenini 
çizen değerli sanatçı Sait M aden’e, basımında da Baha Matbaası’nın değerli 
sahibi Baha Batur ve basımevi görevlilerine sonsuz teşekkürler.
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GİRİŞ: 
O YUN KAVRAMI





Homo Ludens [= Oyuncu insan]

Nasıl Darwin, insan-hayvan ayrımı, Freud ise usçul-usdışı ayrımı 
gibi ikilikleri bozmuşlarsa, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra HollandalI 
tarihçi Johan Huizinga da (1872-1945) Homo Ludens1 adlı incelemesi ile 
önemli bir ikiliğin dengesini bozmuş, insan kültürüne yeni bir boyut ge
tirmiştir. Homo Faber (= yapımcı insan), Homo Sapiens (= düşünür insan) 
İkilisinin karşısına üçüncü bir insan, Homo Ludens'ı (= oyuncu insan) çı
karmıştır. Huizinga, Batı Uygarlığında çağcıl bilimin ve felsefenin getir
diği önemli bir ikiliği değiştirmiştir. İş, ritüel, din, önemli tarih olayları 
gibisinden önemli sonuç doğurucuların önceliği karşısında, oyunun bun
lardan sonra gelen, bunların önemsiz bir uygulaması olduğu görüşünü 
değiştirmiştir. Huizinga’ya göre, oyun, kültürden öncedir, çeşitli kültür
lerden çıkma ya da bir rastlantı sonucu değil, tersine çeşitli kültür biçim
lerinin doğuşunda başlıca etkendir. Bununla, kültürde oyun öğesi den in
ce, uygar yaşamda çeşitli eylemlerde, oyuna önemli bir yer ayrıldığı ya 
da oynadıklarına bakarsak ve bunu yalnızca bir tepke ya da içgüdüyle 
yapmadıkları, kökeninde, oyundan kültüre bir dönüşüm olduğu söylen
mek istenmektedir. Yaygın inanca göre iş ve oyun, ayrı kavramlar iken, 
Huizinga bunun tersini kanıtlamıştır. Hayvanlar da oynadıklarına ve bu
nu yalnızca bir tepki ya da içgüdüyle değil, fakat bir anlamla ve işlev
le yaptıklarına göre, kültürün tanımında ise hep bir insan toplumunun 
bulunması gerektiğine, hayvanların da oynamayı öğretmesi için insanlara 
gereksinme duymadıklarına göre, insanoğlu oyun kavramına kendinden 
önemli bir özellik katmamıştır.

Kimine göre oyun, enerji fazlasını atmak; kimine göre, benzetmece 
içgüdüsünü doyurmak; kimine göre ise boşalma gereksinmesini karşıla
maktır. Bir kurama göre oyun genç yaratıkları (insan ya da hayvan) ilerde 
yaşamın gerektirdiği ciddî iş ve uğraşlara hazırlamak, yetiştirmek içindir. 
Bir başka ilkeye göre oyunda doğuştan bir yeteneği geliştirme itkisi ya da 
üstün gelme ve yarışma isteği, yitik enerjiyi tek yönlü canlılıkla, eylemle

1 Johan H uizinga, Homo Ludens: A Study o f the P/ay Element in Culture, Boston (1955).



onarma vb.2 gibi itkiler bulunmaktadır. Huizinga’ya göre bütün bu görüşler
de bir tek ortak nokta vardır: Oyunun, oyun olmayan bir amaca varmaya ya
radığı varsayımından hareket edilmesidir. Dil, mithos ve ritiielin kökeninde 
hep oyun buluyor Huizinga; hukuk ve düzen, tecim ve kâr, zanaat ve sanat, 
bilgelik ve bilim gibi uygar yaşamın önemli içgüdüsel güçlerinin kökeninde 
mithos ve ritiiel vardır ve hepsi oyundan çıkmıştır. Oyun, çocuk oyunları, 
ayak topu, satranç tam bir ciddîlik içinde oynanır. Hııizinga’ya göre, oyun 
kavramının şu önemli nitelikleri vardır:

Oyun her şeyden önce isteğe bağlı, gönüllü bir eylemdir. Ismarlama ya 
da zorlama oyun, oyun değildir, olsa olsa oyunun zoraki bir benzeğidir. Bu 
bakımdan boş zamanlarda yapılır.3 Ancak oyun bir ritüel ya da bir tören ol
duğu zamandır ki bir görev, bir ödev kavramıyla birleşir. Böylece, oyunun 
bir önemli niteliği ortaya çıkıyor, bu da onun özgürlüğüdür.

ikinci bir niteliği, gene onun özgürlüğü ile ilgilidir, bu da oyunun ger
çek yaşam, günlük yaşamdan değişik oluşudur. Oyun, gerçek yaşamdan ge
çici olarak çıkarak kendi düzeninin, dünyasının içine girer. Çocuk, oynar
ken gerçeğin dışında olduğunun bilincindedir. Bu nedenle de oyun, çıkarcı 
değildir. Karşılığında günlük yaşamdan değişik olarak birtakım isteklerin, 
maddî kazançların karşılanması söz konusu değildir.4 Oyun günlük yaşamda 
bir ara veriş, bir dinlenme, günlük yaşamın bir süsü gibidir.

Üçüncü niteliği, oyunun, günlük yaşamdan yer ve süre bakımından ay
rılmasıdır. Bu bakımdan kendine özgü yerle ve süreyle sınırlanmıştır. Oyun 
başlar ve belli bir noktada biter. Bir sonuca yöneliktir. Bir gelenek gibi sü
reklidir, tekrarlanır. Yalnız süre bakımından değil fakat yer bakımından da 
sınırlanmıştır. Oyun alanı ritüel gibi, ya fizik bakımından ya da uygunluk 
ve oyun kuralları bakımından belirlenmiştir: Oyun yeri, oyun masası, tapı
nak, sahne, perde-gerelti, ayak topu alanı, vb. Bunlar bir çeşit yasak bölge
lerdir, dışardan içeriye belli kurallarla girilir, içerde de belli kurallar geçerli- 
dir. Buranın kendi düzeni vardır; bu düzen salttır ve bozulamaz; bozulması 
oyunbozanlıktır, cezaları vardır. Bu düzenin nitelikleri sanki estetik değer
ler gibidir: Gerilim, denge, denklik, karşıtlık, çeşitleme, çözülme, karar vb. 
Oyunun büyüleyici bir etkisi vardır. Bu büyüde tartım ve uyum söz konusu
dur. Özellikle gerilim önemlidir. Gerilim, belirsizlik, giderek rastlantıya da
yanmaktan çıkar; bu belli bir sonuca ulaşmak, onu elde e tm ek için bir 
çabalama, bir uğraşmadır, başarı için bu çabada bir gerilim vardır. Oyun-

2 Bu konuda çeşitli kuram lar, görüş açıları için bkz.: Riclıard C ourtney, P/ay, Drama atıd Thoug/ıt, Lon- 
don (1968).

3 Bu konuda bkz.: M etin And, “Ö zgür İnsan ve Boş Zamanları D eğerlend irm e Kavramı” , Ozgffr insan,
71 (1972).

4 N itek im  bu neden le  bu incelem em izde profesyonel olan oyun ve oyunculuk konu dışı bırakılmıştır.



cağına uzanan bebek, makarayı, yün yumağını pençesiyle yoklayan kedi 
yavrusu, topla oynayan küçük kız, hepsi zor bir işi başarmak, bir gerilimi 
sona erdirmek için uğraşmaktadır. İskambille niyet açma, bulmaca çözümü, 
nişan atışı gibi tek başına yapılan oyunlarda da hep gerilim vardır; burada 
yarışma niteliği arttıkça, gerilim de artar. Kumar ve spor karşılaşmalarında 
bu gerilim en yüksek noktasına varır. Oyuncu, birtakım değer yargılarıyla 
bağlıdır: yüreklilik, direşkenlik, olanaklar ve en önemlisi oyun kurallarına, 
bütün kazanma isteğine karşın uymak zorunluluğu. Her oyunun kuralları 
vardır. Oyun kuralları bağlayıcıdır ve kuşkuya yer bırakmaz. Kurallar bozu
lunca bütün oyun çöker, biter. Oyunbozanla, oyunda hile yapan birbirinden 
ayrılır. Birincisi kurallara saygısızdır, öteki kurallara uygun gibi davranır, söz
de saygılıdır; yakalanmadıkça, oyunun büyüsü içindedir. Oyun kuralları
nı çiğneyen oyun dışında kalır. Örneğin yalnız oyunlarda değil, Anadolu’da 
oyunların yapıldığı toplantılarda, derneklerde de, bu toplantının töresel ku
rallarına uymayan cezalanır ya da dışarıya atılır. Bunları ilerde örneklerle 
göstereceğiz, ancak burada bunun ne denli önemli olduğunu anlamak için 
Anadolu’da oyunbozan ve oyunbozanlık etmek için çeşitli yörelerde kulla
nılan sözcüklerin zenginliğine işaret edelim. Oyunbozan: C/ğ/z, cılrık, allık, 
armas, gırnakçı, holdara, karaca, haraççılık, karacı, kırnak, zıllık. Oyunbozan
lık etmek: Çıdamak, ağızlanmak, andırmak, cırlamak, gınamak, vıcımak, zı- 
ğarmak. Oyundan vazgeçmek anlamına da, mızıklamak.

Birlikte oynamak oyuncuları birbirine yaklaştırır, oyun bittikten sonra 
da aynı derneğin üyesi gibi bir yakınlık kurulur. Kski kardeşlik, klan top
lulukları, antropologların phratria dedikleri bir çeşit oyıın-topluluklarıydı. 
Bu bakımdan oyuncular arasında kendi dışından olanlara karşı bir gizlilikleri 
vardır. Oyun alanının sınırları içinde dışardakilerin ve günlük yaşamın yeri 
yoktur. İlkellerde gençlerin yetişkin erkekler toplumuna alınması için yapı
lan büyük törenlerde, sırasında yalnız aday için kabilenin günlük yasa ve ku
rallarında geçici olarak bir bağışıklık tanınmakla kalınmaz, fakat kabile için
de bütün düşmanlıklar durur, öç almalar bir süre için askıda kalır, geçici bir 
ateşkes olur5. Oyunun ayrılığı ve gizliliği giyim kuşamda da görülür. Oyun
cular giyimini kuşamını değiştirerek, maske takarak kendisinden başkası ol
maktadır. Nitekim dramatik sanatın en önemli niteliği olan, bu kendisinden 
başkası olmak, ilerde göreceğiz, Anadolu’daki dramatik oyunlarda en önem
li öğedir. Gizlilik bugün de sürmektedir. Köylerde oyunları görmek isteyen 
yabancılara karşı büyük bir çekingenlik, isteksizlik ve bir direniş buluruz. 
Gene ilerde inceleyeceğimiz Alevî toplumlarda cem âyinleri ve bunlarda oy
nanan şamalı'lar tam bir gizlilik içinde korunmaktadır.

5 Ö rneğin eski Osmanlı şen lik lerinde de, şenlik süresince içki içilmesi gibi çeşitli yasaklarda hoşgörü, 
göz yum m a vardır. Bkz.: M etin And, Kırk Giin Kırk Gere, İstanbul (1959), 27-28.



Huizinga’nın sıraladığı nitelikler özetlendiğinde şu sonuçlara varabili
riz: Oyun özgür bir eylemdir, bilinçli olarak günlük yaşamın da dışında kalır, 
ciddî bir iş olarak benimsenmemekle birlikte, oyuncu yoğun olarak ve tü
müyle kendini oyuna verir. Bu eylemde maddî bir kazanç, bir kâr, bir çıkar 
beklenmez. Oluşumu, kendi zaman ve yer sınırlaması, saptanmış kuralları 
ve düzeni içindedir. Çoğunlukla dış dünyadan kendilerini kılık değiştirme 
ve başka yollarla ayırır ve oyuncuları, aralarında gizli bağlarla birleştirir, top
lumsal öbekleşmeyi kolaylaştırır.

Huizinga’nın incelediği oyun kavramı, kökündeki en yüksek biçimler
dir. Bu açıdan bakılınca oyunun işlevinde iki önemli görünüm vardır: Ya 
bir şey için yarışma, karşılaşma ya da bir şeyi yansılama, benzetme. İki iş
levi birleştirirsek, oyun, ya bir yarışmayı yansıtır ya da bir şeyi başka bir 
şeye en iyi benzetm ek için yarıştır. Benzetmece bir gösteridir, böylece 
seyredene yöneliktir. T ürkçe’deki ‘oyun’un çok çeşitli anlamları olduğun
dan seyredilen oyunları ötekilerden ayırmak için bunlara ‘seyirlik oyun’ 
diyoruz. Aslında ritüel seyredilmek içindir; dromenon eylemdir, drama da 
sahnede bir eylemin benzetmecesidir. Böylece bir eylem, bir gösterim ya 
da yarış olarak yapılabilir. Ritüel, evrene değgin bir olguyu benzetmece- 
dir. Bu benzetmece, burada daha çok mistik bir tekrarlama, bir olgunun 
yeniden gösterilmesi için bir özdeşleşmedir. Ritüelin işlevi yalnız benzet
mece değildir, tapınanların kutsal olgunun kendisine katılmasını sağlar. 
Yunanlar bu ayrımı “mimetik yerine metektik” sözü ile karşılıyorlar. Büyük 
mevsimlik törenlerde, süremlerin dönüşümü, takımyıldızların hareketi, ta
rımsal ürünlerin büyümesi ve olgunlaşması, hayvan ve insanların doğumu, 
yaşaması ve ölümü gibi sahnelere benzetmeler yapılıyordu. İlkeller, ritii- 
ellerin oynanmasıyla bir çeşit ilkel hüküm et biçimini edinmiş oluyorlardı. 
Kral güneşti, krallığı güneşin hareketinin bir görünümüydü. Bütün öm rün
ce kral, güneşi oynuyordu ve sonunda güneşin kaderine uğruyor, ritüelde 
kendi halkınca öldürülüyordu. Huizinga’ya göre, bu çeşit bir ritüel-oyun, 
çocuk ve hayvan oyunlarından değişik değildir. Onların oyunlarında gene 
evren karşısındaki coşku anlatılmaya çalışılmaktadır. Çocuk oyunlarında 
bu en özlü, en arı biçiminde görülmektedir.

Çocuk, oynarken oyununda kutsal bir içtenlik vardır, ama oynamakta
dır ve bunun oyun olduğunun bilincindedir. Sporcu da kendini tam vererek 
oynar ama, gene de oyun bilinci içindedir. Sahnedeki oyuncu yarattığı kişi
liğe ne kadar kendini kaptırırsa kaptırsın gene de oyun bilincindedir. Platon 
Yasalar’&'A. insanın en doğru yaşayışını tanımlarken “Oynar gibi yaşamalı; 
oyunlar oynamalı, şarkı söylemeli, dansetmeli, böylece Tanrıların gönlü 
alınmış olur ve insan kendini düşmanlarına karşı savunur, yarışma kaza
nır” diyor.



Huizinga, ritüel ve oyun arasındaki ilişkiyi daha yakından inceliyor. 
Kutsal olan bir bayramda, bir yortuda, genel davranış ve hava, bir şenlik, 
toplu bir eğlence havasıdır; kutsama, kurban, kutsal danslar, yarışmalar, gös
teriler bir şenliğin programındadır. Ritüelde kan görülebilir, bir eriştirme tö
reni acımasız, giyilen maskeler korku verici olabilir, ancak her şey bir şen
lik havasındadır, günlük yaşam askıya alınmıştır. Bu bakımdan, Antik Yu
nan şenlikleriyle, Afrika kabilelerindeki dinsel törenler arasında önemli hiç
bir fark yoktur. İster büyücü olsun, ister büyü yapılan, her ikisi de aynı za
manda hem işin aslını bilen, hem de aldatılandır. İlkel insan, tıpkı oynayan 
çocuk gibi iyi bir sahne oyuncusu gibidir, onun gibi oynadığı rolün içinde 
kendini unuturcasına ya da kendinden geçercesinedir; ama gene çocuk gi
bi, iyi bir seyircidir, gördüğünün gerçek bir aslan olmadığını bilir de gene de 
yapma aslanın kükremesinden oyun kuralınca büyük bir korkuya kapılır. Es
ki ritüeller, kutsal oyunlardı, topluluğun iyiliği, refahı için zorunluydu, fakat 
hepsi Platon’un değindiği anlamda oyundu.

Oyunlarda iki önemli nitelik, gerilim ve sonucun belirli olmayışıdır. Tek 
başına oynanan oyunlarda bile bu görülür. Rastlantıya dayanan kumar tü 
ründe oyunlarda, oynayanın gerilimi, onu seyredene çok az yansır. Bu tür 
rastlantı oyunları, kültür araştırmaları için ilginç olmakla birlikte kültürün 
gelişimi bakımından verimsizdir, kısırdır, yaşama ve usa bir katkısı yoktur. 
Oysa uygulama, bilgi, beceri, cesaret ve kuvvet gerektiren oyunlar bunun 
tam tersinedir.

Yunanca’da çocuk oyunları için -inda eki konulur. Örneğin Sphairinda 
“topla oynama”, helkustiııda “halat çekme oyunu” vb. gibi. Çocuk oyunları 
dışında eski Yunanca’da üç kelime daha buluyoruz. Paidia, en yaygın olanı
dır, “çocuksu” anlamındadır; ancak, bu sözcüğün türevleri oynamak, oyun
cak anlamlarına gelir ve her türlü oyunu kapsayan geniş bir kullanımı vardır. 
Oyun anlamında ikinci sözcük adio, adirma, daha çok önemsiz, boş, yararsız 
anlamlarına yaklaşıyor. Fakat oyunla ilgili önemli bir boyut, bu sözcükler
le karşılanmıyor. Bu da oyunun yarışma, karşılaşma, çatışma, maç anlamla
rıdır. Antik Yunan yaşamında çok önemli olan bu kavram agon ile karşıla
nıyor. Huizinga’ya göre, yarışmayı, karşılanmayı kültürel işlevi bakımından, 
oyun-şenlik-ritüel üçüzünden ayırma olanağı yoktur. Yunan toplumsal yaşa
mında çok ciddî olan yarışma kavramı, çocuksu nitelikte paidia ile karşıla
namazdı, bu nedenle agoıı sözcüğü kullanılmaktadır. Agon, daha çok toplan
tı anlamındadır, pazar yeri anlamına agora ile ilişkilidir. Oyunun önemli bir 
niteliği olan kazanmak, yenmek, bir oyun arkadaşını, bir hasmı gerektirir. 
Kazanmak, oyunun sonucunda birinin daha üstün olduğunu göstermesidir. 
Oyunda kazanmaktan da önemlisi, saygınlık, onurdur. Bu da o kişinin (ya da 
öbeğin) ilişkini olduğu öbek adına kazanılır. Bu bir ödülle de değerlendiri



lebilir: Bir kupa, kralın kızı ya da bir oyuncunun canı ve kabilenin mutlulu
ğu vb. Antropologlar ilkellerde toplum içindeki karşıt ikiliği göstermişlerdir. 
Kabile phratria denilen iki karşıt öbekten oluşur, birbirlerinden totemleriyle 
ayrılır. Aralarında yarışma ve rekabet olduğu kadar, karşılıklı yardım ve dost
luk vardır. Gene kabile yaşamında cinsel ayrım da vardır, bu Çinlilerin kadın 
ve erkek ilkesinin (yin ve yang), evrensel karşıt ve tamamlayıcı ikiliği gibi
dir. Kabilenin şenliklerinde gerek iki hasım bölük, gerek cinsler arasındaki 
ikilik ortaya konur. Çin’deki kış şenliği yalnız erkeklerce, erkeklerin evinde 
oynanır, maskeli hayvan benzetmeli danslar, çeşitli oyunlar yapılır, ancak iki 
karşıt bölük olur, ev sahipleri -  konuklar; biri yang ilkesine göre güneş, sıcak, 
yaz ise, öteki yin ilkesine göre ay, soğuk ve kıştır. Nitekim ilerde göreceğiz, 
Anadolu dramatik oyunlarında yaygın bir öğe çeşitli karşıtlıkları simgeleşti
ren ak ve kara çatışmasıdır. Eski Çin’de, hemen her eylem bir çeşit tören
sel yarışmaya dönüşmekteydi; bir ırmağı geçmek, bir dağa tırmanmak, odun 
kesmek, çiçek toplamak gibi. Gene Asya geleneğinin dilde bir yansıması 
olan Kâşgarlı M ahmud’un Dtvâtıü Lugâti’t-Tiirk'ü, incelenirse baştan aşağı 
günlük eylemlerin aynı zamanda yarış anlamına geldiği görülür. Örneğin öt- 
gütı ( = yansılamak, taklit etmek ve bunda yarış etmek), büdhüş (= oyunda 
ve raksta yarışmak) vb. Ayrıca öçeş (= yarış, yarış etmek), oyun da hem oyun, 
hem yarış anlamlarını yüklenir.

Bugün bile, ilkbahar ve güz şenliklerinde genç erkek ve kızlar arasın
da şarkı, oyun yarışmaları yapılır. Aslında bütün bunların kökeninde ritlieller 
bulunmaktadır. Bu oyunlar, mevsimlerin aksamadan dönüşümü, tarım ürün
lerinin olgunlaşması, yıla bolluk ve mutluluk getirmeye yöneliktir. Rastlantı 
oyunlarında da bu görülür: Atılan zarın ya da aşığın kazandırması, uğurlu bir 
anlam taşır. Böylece Tanrıların bu işten yana olduğu, ya da onları istenilen 
yönde hareket ettirdiğine inanılır. Birçok yerlerde zar atma, dinsel bir uy
gulamadır. Yapısında phratria ikiliği bulunan toplumlarda, bu karşıtlık oyun 
tahtasının ya da zarlarının iki ayrı rengi ile belirtilir. Sanskrit dilinde dyutam, 
hem kavga etmek, hem zarla oynama anlamlarını içermektedir. Nitekim 
ilerde aşık oyununun çeşitli işlevlerinde de bu türlü anlamlar bulunacaktır. 
“[Biriyle] aşık atmak” deyimi Türkçe’de, yarışma anlamına gelir.

Huizinga, uygarlıklarda yarışmanın önemini çeşitli örneklerle, bu ara
da Hint mitosundan ve Arapça’dan örneklerle gösterdikten sonra hukukta, 
bilgide, şiirde, felsefede, sanatta, oyunun önemini, öyle ki oyunun bunlarla 
eşanlama bile geldiğini ayrı bölümlerde gösterdikten sonra, çağcıl uygarlı
ğın, oyunu yaşamdan ve kültürden ayırdığını, böylece de oyunun, insan ve 
toplum için asal değerini ve işlevini yok ettiğini gösteriyor.

Huizinga’nın kitabından, burada yalnızca onun konuya giriş bölümünü 
özetlemeye çalıştık. Aslında bu incelememizde amacımız oyunu böylesine



genişlemesine incelemek değildi, ancak oyun kavramının Türk  kültürün
deki yerini, önemini göstermeye çalışırken ayrıca bunun büyüsel ve dinsel 
kökenini araştırırken, Huizinga’nın ortaya koyduğu temel ilkeler ve açıkla
malar çalışmamız için hareket noktası olmuştur. Huizinga’dan ve başka kay
naklardan yararlanarak, bir de bunu çeşitli dillerdeki sözcüklerle kanıtlaya
lım. Yunanca’da oyun kavramını gördük. Sanskrit dilinde oyun kavramı için 
en azından dört fiil kökü bulunmaktadır. Kridati hayvanların, çocukların ve 
yetişkinlerin oyunları için genel bir sözcüktür. Ayrıca rüzgârın ve dalgaların 
hareketi, hoplamak, sıçramak, dansetmek anlamlarına da gelir; # r /ek i  bütün 
dans ve dramatik gösteriler için kullanılır. Divyati daha çok kumar, zarla oy
nama, ayrıca şaka, alay etmek anlamında oyunu karşılar; las eki, parlamak, 
birden belirme, birden bir gürültü, oynamak anlamlarına gelir. lJla  ve lilaya- 
tı fiili daha çok oyunun hafif, uçarı, önemsiz, kolay yönlerini belirtir. Ayrıca 
taklit, benzerlik anlamına gelir. Örneğin gajalilaya “fil gibi” demektir, ga- 
jendralila, bir fili taklit eden ya da fili oynayan anlamındadır. Bütün bu söz
cüklerde bir çabuk hareket anlamı gizlidir. Bununla birlikte Sanskrit dilinde 
yarışma karşılığı için bir sözcük yoktur; oysa, yarışmanın Eski Hindistan’da 
yaygın çeşitleri vardı.

Çince’ye gelince, en önemli sözcük olan wan’’da çocuk oyunları başta 
gelir; bunun yanısıra alay etmek, bir işle uğraşmak, tadına varmak gibi an
lamları vardır. Yarışma için çeng, Yunanca agon'un karşılığıdır, sat ise bir ödül 
için, örgütlenmiş yarıştır. Kuzey Amerika Kızılderililerinden Blackfoot dilin
de koaııi fiili bütün çocuk oyunlarını kapsar, ve yalnız çocuklar için kullanı
lır. İlginç olan aynı sözcük cinsel ilişki, özellikle ahlâkdışı ilişkiler için kulla
nılır/’ Kurallara uygun düzenli oyun karşılığı kafisi'dir, ve hem rastlantı hem 
beceri ve güç oyunları için kullanılır. Büyü ve dinle ilgili danslar törenler 
için iki sözcük bulunuyor: Biri yarışta, oyunda ve savaşta kazanmak anlamı
na amots, ve oyun ve sporda kazanmak skets. Bir de apska sözcüğü vardır.

Japonca’da tek bir sözcük oyun işlevini karşılamaktadır. İsim asobi ile fi
il asobu, genel olarak oyun, oyalanma, dinlenme, eğlence, boş zamanı değer
lendirme, gezinti, sefahat, boş gezmek, işsizlik güçsüzlük anlamlarındadır. 
Ayrıca taklit etmek, benzetmek, bir öğretmenle, ya da üniversitede, öğre
nim görmek, yalancı kavga ve estetik amaçlı çay toplantılarıdır.

Arapça’da, Osmanlıca’da çok kullanılan la'b kökü oyun ve ayrıca gül
me ve alay etme anlamınadır. Osmanlıca’da mel'ab oyun oynanacak yer, eğ
lence yeri, mel'abe oyun, eğlence, faydasız iş, lu'b-oyun eğlence, lu'bet oyna
nan, oynanılan şey oyuncak, lu'bî oyuna değgin, oyuncu, lu'biyyât daha çok 
seyirlik oyunlar, la'iba Avrupa dillerinde olduğu gibi müzik çalgı çalmak
tır. Huizinga, Osmanlıca’da kullanılan luâb’m  salya anlamına gelmesi, ve

6 N itek im  DîvânüLugâti't-Türk'tc oyundan çıkm a oynaş, başka biriyle sevişen kadın anlam ına gelir.



küçük çocuğun salyasının akmasının bir çeşit oyuna benzetileceği görü
şünde.

Buna karşılık oyun kavramı için Latince’de tek sözcük ludere'den lu- 
dus\m. Latince’de jocus, jocari şaka etme anlamında olup klasik Latincc’dc 
tam oyun anlamında değildir. Ludere, balıkların sıçraması, kuşun kanat çırp
ması, suya çarpma sesini vermekle birlikte, çabuk hareket anlamı yoktur. Lu- 
dus, çocuk oyunlarını, oyalanmayı, yarışı, tapınışa özgü veya tiyatro gösterileri 
ve rastlantı oyunlarını karşılamaktadır. Ludi, Romalıların yaşamında önemli 
yeri olan büyük genel şenlik ve gösterilere verilen addı, ayrıca okul öğrenimi 
anlamına da geliyordu. Birincide yarışma, ötekinde uygulama anlamı gizlidir. 
Jocus'un türevi ludus\ın yerini alarak şaka ve oyun anlamlarında yaygın olarak 
kullanılmıştır: Fransızca’da jeu, jouer; İtalyanca’da gioco, giocare; İspanyolca’da 
juegojugar; Portekizce’de jogo,jogar; Rumence’de jocjuca  gibi.

Germen dillerinde spil, spel kökü çok yaygındır. Türkçe’deki gibi hem 
ismi hem fiili karşılamaktadır. İngilizce’de ise play ve gam e birlikte kullanıl
dıkları zaman birincisi fiil, İkincisi isim olmaktadır. Burada game sözcüğü 
ailesi de çeşitli anlamlarıyla ilgimizi çekmektedir7. Sözcüğün Hint-Avrııpa 
kökü olan ghem neşe ile sıçramak, zıplamak anlamına geliyor. Günümüz İn
gilizcesinde şu türetmelerini buluyoruz:

ga7n - (= bacak, özellikle kadın bacağı) 
gatrıb - (= hayvan bacağı ya da incik)
gamba - (= bacak gibi bir kesimi oluşundan müzik çalgısı viola da gam- 

ba'mn kısaltılmışı) 
gambado - (= atın sıçraması, atın eğerinin iki yanma konan ata binmek 

ya da binicinin ayaklarını koyması için uzun ayaklık) 
gatnbıt - (= Satranç oyununda oyunun açılması için bir iki taşın gözden 

çıkarılması)
gamble - (= kumar oynamak, kumarda yutulmak) 
gambol - (= sıçrayıp oynamak)
gambrel- (= dört ayaklı hayvanların özellikle atın art ayak bileği) 
gammon - (= tavla, tavla oyununda mars yapmak (backgammon=tavla), 

ayrıca tütsülenmiş tuzlanmış domuz butu)

Garne sözcüğünün üç yaygın anlamı şunlardır:

1. Oyun, eğlence, oyalanma, spor, gülüp oynama.
2. Ayağın durumu; özellikle biri ayağını incitip topallayınca.
3. Spor ve eti için yaban hayvanların, kuşların ve balıkların avlanması.

7 Bkz.: SG, 2-3.



Game sözcüğünün büyük İngilizce sözlüklerde bunun birkaç katı daha 
anlam taşıdığı düşünülünce, böylesine geniş anlamları oluşunu bir biçimde 
açıklamak gerekir. Dilcilere göre ghem yalnız insanların değil hayvanların 
davranışlarını da karşılıyordu. Germen dillerinde gaman, Hellence’de kampe, 
İtalyanca’da camba, eski Fransızca’da jambe olmuştur. Böylece camp, campus, 

jamb, jamboree sözcükleri doğmuştur. İngilizce’de hockey oyunundaki sopayı 
karşılayan cammock, aslında ghem’den gelen Keltik sözcüğü cam1dan çıkmıştır. 
İspanyolca Gambado Latince’de at gibi hayvanların toynağı, tırnağı anlamına 
gelen camba’dan çıkmadır. Böylece bu sözcük bir anlamında özgür, başıboş 
hayvan anlamına, ve bacağın atlamada, sıçramada eğik, kırık durumunu an
latmaktadır.8

Oyun kavramının erotik anlamlan da ilginçtir. Almanca’da Spielkind, 
Hollandaca’da speelkind evlilik dışı doğan çocuk anlamınadır. Hollandaca’da 
aanspeletı köpeklerin çiftleşmesi, mimıespel çiftleşme olayıdır. Sanskrit dilin
de oyun anlamına kridati erotik anlamda da kullanılır, örneğin kridratnam, 
çiftleşme demektir. Omaha Kızılderilerinde sevmek ve dansetmek aynı söz
cüklerle karşılanmaktadır. Türkiye Çingenecesi’nde keleva, keldo oynamak 
dansetmek; halata müzik ezgisi, oynamak, oyalanmak, titremek, spor anla
mına gelir. Khelva oynamak, spor yapmak, kelava ayı ve maymunların oyunu 
ve erkeklik ve kadınlık organının bir bölümü; kelavava, hareket etmek, oy
natmak, kelenas khoros [=dans] (= dansediyorlardı) demektir9.

Aşk oyunları deyimine pek çok dilde raslanır. Bizde oynamak’tan türe
tilen oynaşmak da aşkla, sevişmekle ilgili bir sözcüktür, oynak sözcüğü de 
kadın ve kız için kullanıldığında gene cinsel bir anlam kazanır. Huizinga’ya 
göre, aşkın ve cinsel ilişkinin kendisi değil, fakat buna hazırlık ve giriş ola
rak yapılan eylemler bir oyun niteliği taşımaktadır. Çiftlerden özellikle biri
nin ötekini cinsel ilişkiye kandırması için davranışlar olarak anlamalı: Engeli 
kaldırmak, süslenmek, şaşırtmak, yalandan davranışlar, gerilim vb. kur yap
mak, karşısındakini kendine çekmeye çalışmak da bir oyun niteliği görünü
münde olmakla birlikte, gene de aşk ve cinsel ilişki oyun değildir. Kaldı ki 
dil ve biyoloji de bu ayrımı yapmaktadır.

Bir sözcüğün kavramsal değeri çoğunlukla onun karşıtı ile koşullanır. 
Oyunun karşıtı ciddîlik ya da iş, çalışmadır. Ancak ciddînin karşılığı çoğun
lukla oyun ya da alay ve şakadır. Huizinga’nın çeşitli dillerden verdiği ör

8 İlginç bir benzerlik  T ürk iye  Ç ingcnecesi’ndeki ayak an lam ın açangyz d a çank (çoğulu çanga) sözcüğü
dür. Çangala ise çabuk, acele g itm ek anlam ına geliyor. E sk iden  çoğu Ç ingenelerden  oluşan dansçı ve 
oyuncu anlam ına çetıgî sözcüğünün buradan gelebileceğini düşündürüyor. Bkz.: A lexandre G. Paspati, 
Etudes sur les 'Ichinghianes ou Bohemiens de PEmpire Ottoman, İstanbul (1870), 528. Gerçi bu benzerlik te  
büyük  yakınlık olm akla b irlik te çengVnin çengîlere eşlik çalgısı olan çeng'den  gelm esi kesinlik  kazan
mıştır.

9 Paspati, Age, 276-277.



nekler bu karşıtlığı iyice belirtmemektedir. Oyun kavramı, karşıtından daha 
asal, daha temelden görünmektedir. Karşıtı, bu ağırlığı, bu dengeyi kurama- 
maktadır. Karşıtında eğilim daha çok acarlık, çaba, uğraşma, özen gibi bir 
fikrin çevresinde toplanmaktadır. Kaldı ki oyun olumlu, ciddîlik ise olum
suzdur. Ciddîlik, daha çok oyunun yadsınmasıdır, oynamama, oyun olmama 
gibi olumsuz bir anlam taşır. Oysa oyunun anlamı, hiçbir zaman ciddî olma
mak değildir, oyun kendi başına yeterli bir kavramdır, böylece aşama sırasın
da, oyun daha üst bir düzeydir. Ciddîlik oyunu içermez, onu onamaz, oysa 
oyunda ciddîlik de bulunabilir.

“Oyun” ve “Büyü”

Türkçe “oyun” sözcüğü, bunun anlamları ve bu anlamların yöneldi
ği kavramın incelenmesi bir bakıma, başka dillere göre çok daha ilginçtir. 
Türkçe’de oyun ve oynamak sözcüğünün pek çok anlamı vardır. Çocukların 
oyunu, dans, dramatik gösterim, kâğıt, zar gibi baht oyunları, sporla ilgili ey
lemler, hep oyun sözcüğüyle belirtilir. Tanzimat’ta Batı Tiyatrosu’nun Tür
kiye’ye girmesiyle, Namık Kemal gibi yazarlar “oyun” sözcüğünü yazılı ti
yatro metni anlamında kullandılar. Bunun yanısıra başka anlamları da vardır: 
Oyun almak, birine oyun etmek, oyun havası, oyun kâğıdı, oyun vermek, 
oyuna çıkmak, oyuna gelmek gibi. Farsça bâz eki ile yapılan oyunbaz, hem 
güzel oyunlar oynayan, hem düzenci, hilekâr anlamınadır. Fiil olarak da, kur
calamak, tehlikeye koymak, değişiklik göstermek anlamlarını yüklenir. “Oy
naya oynaya” derken sevine sevine, hoşnutlukla anlamını amaçlarız. Oynaş
mak, hem birbiriyle oynamak, hem de sevişmek anlamlarına gelir. Oyunbo
zan, oyunbozanlık etmek, oyuncak gibi kelimeleri de unutmayalım.

Bu anlamların yanısıra başka dillerdeki kimi anlamlar Türkçe’de yoktur. 
Örneğin Fransızca’da, Almanca’da, İngilizce’de çalgı çalmak, oynamak fiili 
ile karşılanır. Nitekim Türkçe’yi sonradan öğrenmiş Alman ve Fransızların 
Türkçe’de sık sık düştükleri yanlışlardan biri “keman, piyano çalmak” yeri
ne, “keman, piyano oynamak” deyişlerinde görülür. Ne var ki aşağıda göre
ceğiz, eskiden Türkçe’de müzik anlamını da taşırdı. Türkçe’de oyunun böy- 
lesine çok anlam yüklenmesi, Huizinga’nın Homo Ludens kuramını ve oyun 
kavramının kökeni üzerindeki düşüncelerini desteklemektedir. Bütün bu 
anlamların kökeninde daha çok ritüelde birleştiğini görmek için yalnız oyun 
değil, büyü sözcüklerinin gelişimini de incelemek gerekir.10

10 M ahm ut Ragıp Gazim ihal çeşitli yazılarında bu sözcükler üzerinde durm uştur. Ö rneğin bkz.: “Asır
lar Boyunca T ü rk  Oyunları: I I” , Türk Yurdu, 2, (1954). Ayrıca bkz.: M etin  And, “O yun ve Biiyii” , 
Forum, 1 Aralık (1960). Bunlardan özellikle büyü sözcüğünün kökeni üzerine U ygurca’dan aydınlatı
cı yardımları için Harvard Ü niversitesi profesörlerinden Şinasi T e k in ’e teşekkür ederim .



Orta Asya şamanının türlü adları arasında, örneğin Yakutların kullandı
ğı ad Türkçe bir sözcük olan 'oyun'du. Kadın şamana ise Moğolca’dan gelen 
ıtdahan" orta şamana orta-oyun yüce şamana ulahan-oyun deniliyordu.12 Da
ha da önemlisi oyun sözcüğü yalnız şaman için değil fakat örneğin Türkis
tan’da şaman töreninin tümüne de deniyordu.13

Oyun sözcüğünün çeşitli anlamları düşünüldüğünde, bunların hemen 
pek çoğunun şamanın büyüsel törenindeki çeşitli öğelerde içerildiği görülür. 
Şaman bu törende dansediyor, ses ve çalgı ile müziğini yapıyor, yüz kaslarını 
kullanarak, karnından sesler çıkararak taklit ve dramatik öğelere başvuru
yor ve şiir okuyordu. Böylece oyun sözcüğüyle tiyatro, dans ve türlü seyir
lik oyunların kökeni şamanda ve onun eyleminde toplanmış oluyordu. Oyun 
sözcüğünün Türkçe’nin en eski sözcüklerinden biri olduğunu kaynaklar 
göstermektedir. Yapısal bakımdan ilk elde oy-un olarak ayrılabilir. -(u)n 
eki, fiilden isim yapma ekidir. Bu türev, yani oy-un en eski metinlerde çeşitli 
anlamlarda kullanılıyor.

— “raks, dans, musiki” Maitrisimifdc gene oyunçi (=mızıkacı) anlamında 
geçiyor.14

— hile, dalavere, sahtekârlık, kötülük anlamında Mani metinlerinde ge
çiyor. Örneğin “bilmez kişi teg soguşçe oyunca sakanur” [= cahil bir kimse 
gibi küfür ile düşünür].15

Bir başka türevi de oy-ma, oyma er oyuncu anlamına, oy-ug [zar ve 
benzeri oyunlar] olarak gösterilmiştir. Ayrıca Irık B-itig’den alındığı sanılan 
oy-mak mastarı, “zar ile oyun oynamak, fal açmak” olarak anlamlandırıl- 
mıştır.lf’

Ancak fiilin kökü oy- olduğu için öteki sözcüklerle birleştirmek ancak bir 
dilcinin uzun araştırmalarını gerektiriyor; ne var ki gene de bir deneme yapı
labilir. Şöyle ki -n fiilden isim yapma eki, eski çağlarda çok yaygın bir ek oldu
ğundan, ekin başındaki yardımcı ünlü olan (u) sesi de (daha çok eski çağlarda 
ekin bir parçası sayılmış ve o- fiil köküne geldiği zaman bu o- kökü ile -un eki 
arasına bir (y) sesi konmuş olabilir ve zamanla bu yardımcı (y) sesi o- köküne 
katılmış ve oy- ortaya çıkmış; bu kökten de yeni sözcükler türetilmiştir. Yuka
rıda gösterildiği gibi oy-ma, oy-ug ... Pek sağlam olmamakla birlikte bu görüş 
benimsenirse, örneğin o- fiilini ot[=ot, ilâç] ile birleştirebiliriz. Bir başka deyişle 
şamanların hastalık yaratan kötü ruhlarla savaşlarında kullandıkları ilâç ile bir-

11 VVaklemar Jochclson, The Yakut, N ew  York, (1933), 105.
12 M. A. C zaplicka, Aborigina!Siberia, Oxford (1914) [Sözlük bölüm ü]
13 S. E. Malov, “Saıııanstvo ıı Sartov Vostotşnago T ıırkestana” , Sbomik Muzeıa Antropologu i etnoghrafii 

p ti Rosiistoi, (V /l) (1918), 5.
14 Şinasi l ’ekin, Uygurca Metinler II: \Maytrisimit], Ankara (1973)
15 A. voıı Le Coq, Türkisrhe, Maniehaica aus Chotscho I, Berlin (1912), 10.
16 A. v. Gabain, Alttiirkische Grıımmatik, 2. baskı, Leipzig (1950), 322.



leşebilir. Böylece o- kökü yardımcı ses (y) ile birleşmeden önceki bir çağda fiil 
henüz o- iken -/türevi yaratılmış [-/fiilden isim yapma Türkçenin en eski ek
lerinden biridir], öte yandan bu türevden çıkan ota- (= ilâç vermek, sağlamak), 
ve otacı (ota-tacı) [= doktor, hekim] türevlerini biliyoruz.

Büyü ya da büğü’ye gelince sözcüğün kendisine geçmeden önce, ses 
yakınlığı bakımından Şamana böge, Buryat dilinde böge ya da bö dendiğini17 
gözden uzak tutmayalım. Bügü sözcüğü Uygurca metinlerde hikmet, hakim, 
doğaüstü güç; bügü biliglig, hikmetli, bilgili anlamlarına geliyor18. Bu, ayrıca 
Uygur hükümdarlarına verilen bir unvan. III. Uygur hükümdarı (759-780) bü
gü kan diye anılırdı. Aynı hükümdar bir de tengri ilig, bilge kağan ve tengriken 
unvanlarıyle geçer19. Böylece bügü = tengri, bilge = tengriken birbirine eşit olu
yor. Dîvânü Lugâti’t-Türk, tengrigen ve bunun türevlerini Müslüman olmayan 
Türklerce Tanrıya tapınan kimse anlamında gösteriyor. Tengri de gök, sema; 
bilge de hakim olduğuna göre bügü’nün buradaki anlamı açıkça ortaya çıkar: 
“semavî, kutsal”, yani “hakim”. Orta Asya Türklerinin, özellikle İslâm önce
si Türklerin devlet yönetimi ile hükümdar arasında kurdukları ilişkiye ba
kılacak olursa, hükümdara İlâhî bir güç tanınmaktadır. Köktürk yazıtlarında 
bu, kut sözcüğü ile karşılanırdı. Kutun  anlamı, devleti yönetmek için gerekli 
İlâhî, semavî ve kutsal güçtür. Bu güç, gene Orta Asya ve Uzak Doğu gele
neğine göre gökten gelmektedir. Nitekim Köktürk yazıtları tengritek tengride 
bolmış... kağan [= göğe benzer gökte yaratılmış... hükümdar] diye başlar. Buna 
koşut olarak birçok Uygur hükümdarları kut’u açıklar nitelikte şu unvanları 
taşırlar; kün ay tengride kut bulmış uluğ kut ornannıış [= Güneş ve Ay Tanrısı’n- 
dan İlâhî güç bulmuş, büyük bir İlâhî güç ile tahta geçirilmiş]20.

Buna göre bügü=tengri=bilge=tengriken eşitliğine kut'u da ekleyebiliriz; 
böylece bügü=kut olmuş olur. Dinsel alanda bügü, Buddha ve başka Budist 
ermişlerin lâkapları olarak Budist-Uygur metinlerinde sık sık geçer: Bügü bi- 
lig [= doğaüstü bilgi]-1 bügü biliglig [= doğaüstü bilgiye sahip] vb.

Metinlere göre sözcüğün şu türevlerine Taşlanmaktadır:

Bügülen-\= bilmek] 
bügülenmek edrem [= doğaüstü güç] 
bügüş [= hikmet] 
bügülük [= sihirli, büyülü] 
biigün- [= bilmek, öğrenmek]

17 Czaplica, Age., 198.
18 W. Bang-A. v. G abain, “Analytischer Index zu den  fü n f ersten  Stiieken der tiirkisehen T urfan-tex- 

te ”, Sitzungsberichte der Pretıssichen Akademie der \Vissenschaftetı, Berlin (1931)
19 Türkisehe Turfen-Texte(\\. Bang, A. v. G abain, R. R. Arat) II, 412, 413.
20 I . W. K. M üller, 7.weipfd/ıleııschriften ... Abhandlungen der koenigUe/ıen Preussichetı Akademie der W’issense- 

haftetı, Berlin (1915), 22.
21 Ş. T ek in , Uygurca Metinler /, Kuanşi im Pusar [Ses İşiten İlâlı], Ankara (1960).



Eski Hıristiyan Türklerde bügü peygamber anlamına geliyor22, bu da ge
ne doğaüstü İlâhî kutsal güç anlamlarından çıkıyor. En başta gösterildiği gibi 
Moğolca’daki sözcük büğe olup şaman, büyücü anlamlarına geliyor2’. Dîvânü
I.ugâti’t-Türk'te bügü [= akıllı] anlamında gösterilmiştir.

Gene Dîvânü Lugâti't-Türk'tc ses benzerliği ve anlam ilişkisi gösteren şu 
sözcükler bulunuyor:

bildik [= oynayış, zıplayış, raks] 
büdhi- [= oynamak, raksetmek] 
büdhik [= oyun, raks] 
büdhüş [= oyunda ve raksta yarışmak] 
büdhüt- [= oynatmak]

ve bir de büg- [= durdurmak, hareketini engellemek, kapanmak, topla
mak, bükülmek anlamları] vardır.

Sözcüğün okunuşu ve etimolojisine gelince, ilk hecedeki ünlü ö ya da ii 
olabilir; eski Türk  alfabelerinde ölü için tek işaret vardır, k/g ise daha kesin
dir, çünkü k/g ayrımı yapan Mani alfabesiyle yazılmış metinlerde sözcük g ile 
gösterilmiştir. Ancak XIV. yüzyıldan Codex Cıtmanicus\\‘ik \  Latin alfabesi ö/ii 
ayrımı yaptığına ve sözcükteki ü ile yazıldığına göre ilk başlarda bügü olarak 
okumak doğru olacaktır; bögü biçiminde okunuş da düşünülebilir.

Etimolojisine gelince, iki olasılık görülüyor. 1) büg-/bük- diye bir fiilden 
-ü ile eski bir zarf yapılmış, bu da isim olarak kullanılmış olabilir. (Bu işlem 
bugün de görülmektedir; örneğin tavla dilinde “gele atmak” gibi). 2) Kök bir 
isimdir: büg+ /bük+ ve +ü, iyelik eki 3. şahıs +/’nin işlevini yitirip daha eski 
çağlarda sözcüğün bir parçası sayılmış olabilir. Böylece eski metinlerde gö
rülmedikleri için anlamlarını kesinlikle bilemediğimiz bük- diye bir fiil kökü 
ile bir de büg+ /bük-h diye bir isim kökü bulmuş oluyoruz, bük- kökü, bügüş ve 
bügün- türevleri ile de doğrulanmış oluyor. Ancak anlambilim bakımından 
bügü yani sihir, büyü ile ilişki kurabileceğimiz bir sözcüğe bakalım, yukarı
daki iki kök ile birleştirmeye çalışalım. Şamanların dansettikleri ve bunu ya
parken doğaüstü bir güce sahip oldukları düşünülürse, Uygur metinlerinde 
sık sık geçen büdî- [= raksetmek, el ve ayak ile tartımlı hareketler yapmak] 
fiili ilgimizi çekiyor. Bir örnek tengriler irin oyunıtı ırlayu büdiyü (= ilâhlar, 
İlâhîler okuyup, raksedip... [Buddha’yı övdüler]). Burada büdi- nin sonundaki 
+/'- isimden fiil eki olduğuna göre, raks anlamına gelen büd+i-, buradan 
-d-f ekini de fiilden isim yapma eki olarak ayırdığımız zaman bü- diye bir 
fiil kökü kalır. Bunu da yukarıda saptanmış olan bük- köküyle birleştirin-

22 Codex Cıımaniaıs, C opcnhagen  (1936); K. G rocnbech, Komanisches \Nörterbuch, I I I ,  Copenhagen 
(1942).

23 Kovvalevski, Dictionnaire mongol-russe-fravçais, Kazan (1844), 1242.



ce, bunun da -k- fiilden fiil yapma ekiyle genişletilmiş olduğunu düşünür
sek, her iki bü- kökü birleşmiş olur.

Bir de bil- [= bilmek, gerçeği anlamak] fiili var. Ancak kökün ünlüsü bir 
güçlük göstermektedir. Yalnız anlambilim bakımından bil- kökünden türe
tilen sözcükler Uygurca’da bügü ile eşanlamlıdır: Bilge [= hikmet], bil'ıg [= bilgi, 
doğaüstü güç, bilgi, bilinç] gibi. Sondaki -/- bugünkü edilginlik eki olan -il, 
-ul vb. gibidir. Sonu ünlü ile biten tek heceli fiil köklerine gelince, çoğu kez 
edilginlik işlevini yitirir, kalıplaşarak fiilin asal köküyle eş değerli olur; buna 
göre bi-l-den ayrılınca bi- fiil kökü, bil- ile aynı anlama gelir. Bu bi- kökü ile 
bü- fiilinin eş olduğunu göstermek ise dil bakımından oldukça zordur. Bu 
olay belki çok eski çağlarda olmuştur. Böylece özetlersek şöyle bir ayrım tas
lak çıkmış olmaktadır.

-------------------------------------------  BÜ- -------------------------------------------

[= tartımlı hareketlerle doğaüstü bir güç sağlamak]

Bİ-

[= doğaüstü gücü kavramak]

bil- (ve türevleri)

bük- [=doğaüstü güç yaratmak]
bük-ü [= doğaüstü güç> bügü (= büyü, doğaüstü güç)] 
bük-Uş> bügüş [hikmet, büyü] 
bük-ün- [= -n- dönüşiiklük eki] 
bügün [= bilmek, öğrenmek]

büd+ [= raks, dans] 
biidi- [= raksetmek, 

dansetmek]

Buradan anlaşıldığına göre kökün anlamı iki yolda gelişmiştir: 1) “tar- 
tımlı hareket, doğaüstü güç”, 2) “doğaüstü gücü kavramak, anmak”. Bunlar
dan anlamak, bilmek bir tek türev ile [ (bil-) ve ^/’-kökii ile temsil edilmesine 
karşın bü- kökünün iki ayrı türevi ile bük-, büd+\ aynı yönde olmak koşuluy
la, iki kavram dile getirilmiştir: Doğaüstü güç yaratmak ve Raks24.
24 Bu konuda ayrıca bkz.: Bahaeddin Ögel, Tiirk Mitolojisi, I, Ankara (1971), 339, no. 91; 353.



Ses benzerliği ve bununla ilgili bir uygulama ister istemez böy sözcüğü 
üzerinde de kısaca durmamızı gerektiriyor. Dîvânü Lugâti’t-Türk'e göre böy, 
bi ya da bög bir çeşit örümcektir. Bugün Anadolu’da daha çok akrep, çıyan, 
örümcek vb. gibi zehirli böcekler karşılığı olarak böcilk, böcü, bör, böye, bü- 
cii vb. yaygın kullanılmaktadır25. Eski Türklerde taratıtula gibi zehirli örüm
ceklerin ısırdığı kimseleri sağaltmak için afsun okuyan arbavıclar, bakşılar 
çağırılırmış. “Möy, möy, siyah möy, ala möy” diye başlayan bir Böy (tarantıda) 
afsunu ile “Böy, böy desedi Bıy Bazar evliya darın darın d  ese d i” diye başlayan 
Kazak-Kırgız bakşılarının bir böy afsunu metni yayımlamıştır26. İlginç olan, 
bu örümceğin zehirlediği kişiyi sağaltmak için söylenen büyü sözlerinin ya
pı ve biçim bakımından ilerde üzerinde duracağımız oyun tekerlemelerine 
benzemesidir27. Ayrıca Dîvânü Lugâti’t-Türk’tc bütür- sağaltmak anlamına ge
liyor. Buna bir koşutluk İtalyanların ulusal danslarından Tarantella'nın çıkışı 
üzerinedir. İtalya’da XVIII. yüzyılda Lycosa tarantıda denilen zehirli örüm
ceğin soktuğu insanlar ancak Güney İtalya’nın tarantelld'sim çılgınca zıpla
yarak oynarlarsa, hastalıklarında rahatlıyorlarmış.28

Bir de ilerde göreceğiz. Gaziantep köylerinde, özellikle Barak köylerinde 
oyunda birinci gelene, şampiyona Böke denilmektedir. Özbekçe’de de raslanan 
bu sözcük, gücüyle tanınmış pehlivan, ejderha anlamlarına da geliyor. Derleme 
Sözlüğü'nün genişletilmiş ikinci baskısında böke/büke'nin güçlü, elebaşı, pehli
van anlamlarıyla Anadolu’da çok yaygın olduğunu görüyoruz.

İlerde ilgili bölümlerde bugün yaşayan oyun ve oyun terimlerini görece
ğiz. Yalnız burada Dîvânü L.ugâti't -Türk'ten oyunla ilgili bir iki sözcük göre
lim:

karagıını (= çocukların akşamları oynadıkları bir oyun)
köçürme (= ondört de denilen bir oyun)
kutruş- (= oynamak ve sevinmek)
ogşagu (= oyuncak, mecazen kadın)
öçeş (= yarış etmek)
ötgün (= yansılamak, taklit etmek ve bunda yarış etmek)
ötüş (= bir çeşit çocuk oyunu bu oyunda, ütme, yutma)
tul- (= topa vurmak)
ut- (= oyunda yutmak, oyunda ütmek)
utsuk- (= oyunda yutulmak)

25 Derleme Sözlüğü, II, Ankara (1% 5), 755-756.
26 A bdiilkadir İnan, Tari/ıte ve Il/ıgütı Şamanizm, Ankara (1954), 147-149.
27 N itek im  Pertev N. Boratav bunları tekerlem eler arasında incelem ekte ve biri T iirkm en lerden  ö te

ki Kazaklardan iki köy tekerlem esi örneği verm ektedir: 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul 
(1969), 159-160.

28 C urt Sachs, I Vor/d Histoıy o f the Daııee, N ew  York (1937) 254.



utuş- (= oyunda yutuşmak)
ünıleş- (= şalvarını ortaya koyarak kumar oynamak) 
ütüş (= bir çeşit çocuk oyunu; bu oyunda ütme, yutma) 
çetığli menğli (= çocuk oyunu, salıncak)

Oyunların Eskiliği-Yaygmlığt-Önemi

Arkeologların buluntuları, bize, bugün de oynanan ve yaygın olan oyun
ların çok eski çağlara uzandığını göstermektedir. Örneğin British Muse- 
um’da I.Ö. 800 yılının pişmiş topraktan bir heykeli iki kızı aşıkla oynarken 
göstermektedir29. Aslında bu oyun, bir Beş Tûş türüdür, ama aşıkların düştük
lerinde aldıkları duruma göre bir zar gibi de kullanılmaktadır.

Eski Mısır’da V. Sülâle ya da Orta Krallık döneminden duvar resimle
ri, oyun tahtası üzerinde oynanan oyunları, sıçrama oyunlarını, kollab'ısmos 
ve başkaca oyunları göstermektedir30. Eski Hindistan’dan gene oyun tahtası 
üzerinde zarla oynanan oyunlar ve topaç çevirmeyi gösteren duvar resimleri 
bulunmaktadır.’1

Gene Eski Mısır’da Ak-hor mezarından bir duvar resmi iki Mısırlı kızı 
el vuruşma oyunu oynarken göstermektedir'2. Bu oyunlara başka örnekler 
de verebiliriz33. Örneğin I.O. yaklaşık 2600 yılında Lir ve Kaide kentlerinde
ki krallık mezarında bir Sümer oyun tahtası; Kraliçe Hatasu’nun mezarında.
I.Ö. yaklaşık 1600 yılından zarlar ve oyun tahtaları; ayrıca İ.Ö. 1400 yılından 
Kurna tapınağının tahta damında bizim Dokuz Taş’a benzeyen bir oyunun 
çizgi düzeni bulunmuştur. Meksika’da Tula’da yaklaşık İ.S. 1000 yılından 
bir top oyun alanının kalıntılarına raslanmıştır. Gene bir Eski Mısır meza
rındaki duvar resminde iki kişi parmaklarıyla çift-tek oynamaktadırlar. Bir
çok Eski Yunan çömlek resimlerinde Aşil ve Ajax’ı tavlaya benzer bir oyıınu 
oynarken göstermektedir. Buna benzer başka resimler de yaya yarış, yum
ruk oyunu, güreş ve benzeri oyunları göstermektedir34. Resim ustası Pieter 
Breughel’in ünlü Çocuk Oyunları (yaklaşık 1560) tablosunda bir zamanlar çok

29 E. L ovctt, “T h e  Ancient and M odern G am e of Astragals”, Folk-l.ore, X/3 (1901).
30 Adol Erm an, Aegypten und Aegyptisches Leben im Mtertum, 175, 279, 290, 292.
31 Jeann ine  Auboyer, La vie pu/digue et privee dans Finde ancietme, Paris (1955).
32 SG, 17.
33 SG, 21-22.
34 İzmir Arkeoloji Miizesi M üdürü I)r. M usa Baran’ııı uzıın süredir çocuk oyunları üzerine çalıştığını 

duym uştum . N itek im  I. Uluslararası 'l'iirk  Folklor S cm incri’ndc sunduğu “f  olklorda Çocuk O yun
ları” başlıklı bildiride, ayrıca bir arkeolog olarak, antik  çağlardan çocuk oyunlarını gösteren resim-
örneklerine de yer verm iştir. Ancak kendisiyle konuştuğum uzda oyunların böylesine eskiliğine 

inanm ış olmakla birlikte, sayın incelem eci bunların ritüel kalıntıları olduğu görüşüne katılm am ıştır. 
Kaldı ki bugün dc  ritüel özelliğini yitirm em iş ve ritüel bilincinde oynanan pek çok çocuk oyunu 
oldıığıı ilerde ilgili bölüm de gösterilecektir.



oynanan 80’i aşkın oyun saptanmıştır35. Gerek Türk, gerek genellikle İslâm 
dünyasında da resimlerden, minyatürlerden, kimi oyunların eskiliği saptan
maktadır. Resimlerin yanısıra yazılı kaynaklar da bulunmaktadır. Örneğin 
I lomeros, Aşil ile Ajax’ın Troya savaşlarında (yaklaşık İ.Ö. 550) oynadıkları 
oyunu anlatmaktadır. Bunun gibi Platon, Pliny, Plutarch, Seneca ve Ksene- 
fon eski çağların oyunları üzerine bilgi vermektedirler. Ayrıca Ovidius Ars 
Amatoria’da yaklaşık İ.S. 55-117 çağında Dokuz Taş'-A. benzer bir oyun, Taci- 
tus da yaklaşık İ.S. 55-117’de Germania adlı eserinde zar oyunu üzerine bilgi 
vermektedir. Eski olimpik oyunlar üzerine Aristophanes, Aristoteles, Flavi- 
ııs, Arrianus, Athneaeus, Herodotos, Pausanias, Philostratus, Platon, Plu
tarch, Sokrates, Publius, Papinus Statius, Thucydides, Ksenefon ve başkaları 
bilgi vermektedir.

Türk  oyunları için de yazılı kaynaklar bulunmaktadır. Örneğin Dedem 
Korkud’utt Kitabin&i toy, av, hayvan güreşi, ok yarışı ve nişan atma, düel
lo, aşık oyunu üzerine bilgi buluruz'6. XVI. yüzyıl toplumsal yaşayışını ve 
görgü kurallarını anlatan tarihçi Gelibolu Mustafa Alî’nin Mevâ'idü’n-Nefâ’is 
f î  Kavâidil-Mecâlis adlı kitabında çağının satranç, cirid, tavla vb. oyunları 
üzerine bilgi verilmektedir17. Ayrıca kitaplıklarımızda geniş ölçüde oyun ku
rallarını anlatan pek çok yazma da bulunmaktadır. Nitekim bir incelemeci, 
yazısında, bu kaynaklardan örnekler vermiş, bugün çoğu artık oynanmayan 
Satratıc-1 Urefâ, Peçiç, Beçiz gibi oyunları tanıtmış ve oyun tahtalarının resim
lerini koymuştur™.

Bir başka yazılı kaynak da yerli gezginlerin yolculuk kitaplarında ver
dikleri bilgilerdir. Burada ilk akla gelen, gözlemlerinde folklora da geniş yer 
veren Evliya Çelebi’dir. Gerek Anadolu, gerek Orta Asya’da dolaşmış yaban
cı gezginlerin verdikleri bilgiler de çok değerlidir. Örneğin Philipp Borchers 
adlı Alman gezgini eski bir Türk  oyıınıı olan ve kesilmiş bir oğlak ya da bir 
başka hayvanı atlı binicilerin birbirlerinin elinden alarak sürdükleri Kökböri 
üzerine verdiği bilgi gibi59.

XVII. yüzyılda yayımlanmış bir kitap Doğu oyunları, bu arada Türk oyun
ları üzerine geniş bilgi vermektedir. Kitabın yazarı Oxford Üniversitesi’nde 
Bodlein Kitaplığı’nın görevlisi Profesör Thomas Hydc’ın, 1694 tarihli kitabının 
adı De Ludis ()rientalibu$‘dur*11. Eserde şu Türk oyunlarının, tanımı verilmiştir:

35 P. Protm ann, Breugheh Chi/dren’s Games, Berne (1964), 18.
36 O rhan Şaik Gükyay, Dedem Korkud’un Kitabı, İstanbul (1973).
37 Eserin tıpkıbasım ını İstanbul Ü niversitesi E debiyat Fakültesi Yeniçağ T arih i Kürsüsü yayım lam ıştır 

İstanbul, 1956.
38 Dr. Sedat Kumbaracılar, “T ü rk iy e ’de Eski O yunlar” , Hayat Tarih Mecmuası, 1 (1972); ayrıca bkz.: 

M etin And, “XVI. Yüzyılda Spor, Eğlence, O yun,” Hayat Tarih Mecmuası, 2 (1970).
39 Philipp Borchers, Berge utıd Gletscher im Pamir, (1931) 208-209.
40 Bu kitabın tanıtılm ası için bkz.: M etin  And, “T iirk  O yunları Ü zerine L atince Bir K itap”, TFA, 166 

(1963).



Allı Dikli Oyunu, Aşık oyunu, Atlanbaç Oyunu, Bızdık Oyunu, Çalık Oyunu, Dokuz 
Taş Oyunu, Dur Tut Oyunu, E l Oyunu Falaka Oyunu, Fırlak Oyunu, Gerdan Bazı, 
Koz veya Ceviz Oyunu, Kumar Oyunu, Mangala Oyunu, Siramana Oyıınıı, Satranç 
Oyunu, Sultan Oyunu, Tabanca Oyunu, Takla Oyunu, Tavla Oyunu, Tek mi Çift mi 
Oyunu, Top Oyunu, Tura Oyunu, Uzun Eşek Oyunu, Yumurta Oyunu.

Bir başka yazılı kaynak da oyunlar üzerine çıkarılan yasalar, yasaklama 
kararları, din adamlarının görüşleridir. Örneğin 2000 yıl önce Roma’da ku
marın çok yaygınlaşması, insanların yalnız gelecek aylıklarını değil, evlerini, 
karılarını ve çocuklarını bile kumar konusu yaptıkları gözönünde tutularak 
kumarı yasaklayan ilk yasa çıkarılmıştı. Bu çeşit yasalara pek çok örnek var
dır. Bizde de fetvalar bu konuda ilginç bir inceleme konusudur41. Çünkü fet
valar yalnız din yetkilisinin görüşünü, kararını yansıtmaz, ayrıca somut olay
lara uygulandığı için olay üzerine bilgi de vermektedir.

Oyunların yalnız eskiliği değil fakat yeryüzüne yayılışı da ilginçtir. Ay
nı oyunu birbirinden çok uzak, belki birbirine erişemez gibi gözüken iki 
toplumda bulabiliriz. Örneğin Mankala diye bilinen oyun çok yaygındır*2. 
Çeşitlemeler ve değişik adlarla çok yerde görülür. Örneğin Seylan’da Çarı
ka ve Naranj; Hindistan’da Çongkak; Filipinlerde Çıınkajoır, Suriye’de Lu’b-ı 
mecnûn, L u ’b-ı aklî; Bali’de Medj'ma; Malay’da (Malezya) Dakoıv, Habeşis
tan’da Gabatta ya da Madji, Afrika’da Wari, Toee, Bau, Kubuguza, Mu tıgala, 
Mangal", Kale, vb.; San Damingo’da Çuba vb. vb. Oyunu Mısır’da Mankala 
adı altında görmüş olan Edward VVilliam Lane, iki oyuncu için altışardan 
oniki çukurun bulunduğunu belirterek uzun uzun anlatmıştır*4. Şimdi ay
nı oyuna Anadolu’dan bir örnek verelim: Safranbolu ve köylerinde oynanan 
Altıev oyunu45. Toprağa otuz santim boyunda ve onbeş santim eninde bir 
dikdörtgen çizilir, bu çizgi üzerine altı bir yana altı bir yana birbirine koşut 
oniki çukur açılır. Çukurun altısı bir oyuncunun, öteki altısı ikinci oyuncu
nundur. Bunlara kale denilir. Oyuncular ellerine renkleri iki oyuncuyu be
lirtecek biçimde ayrı onsekizer taş alırlar, bu taşlarla herbirine üçer olmak 
üzere her oyuncu kendi çukurlarını doldurur. İlk oynayacak oyuncu belli

41 T ak lit vc tiyatro konusunda fetva örnekleri için bkz.: M etin And, Gelenekse/  Tiirk Tiyatrosu, Ankara 
(1969), 22-25. O yunlar üzerine de böyle fetvalar vardır. Ö rneğin bir K bussuûd fetvası güreş üzeri
nedir. Bkz.: Beyazıt Umumi K ütüphanesi, no: 2757, v. 270'\ Ayrıca Malim Baki K unter K itap lığ ın 
da bulunan Yenişehirli Abdullah E fen d i’nin Rehretu 7-F'etâvâ yazm asında oyunla ilgili dört fetvaya 
yer verilm ektedir. Bkz.: Halim Baki K unter, Eski 'Türk Sporları Üzerine Araştırmalar, İstanbul (1938), 
70-71. T avla ve Satranç üzerine dört E bussııûd  fetvası için bkz.: M. Krtuğrııl Diizdağ, Şeyhülislâm 
Kbussuûd Efendi Fetvaları, İstanbul (1972), 199-200.

42 Bu oyunun yaygınlığı için bkz.: Stevvart Culin , “M ancala, the  N ational G am e of Africa” , Annual 
Report o f the U.S. National Mııseı/m, NVashington D.C., (1894) 597-606.

43 Mankala, Mangal, en küçük asker birliği manga'ya çağrışım yapıyor. D ilim izde kökeni b ilinm eyen bu 
kelim ede askerlerin sıralanışı ile bu oyundaki d izim de bir benzerlik  görülm ektedir.

44 Ed\vard VVilliam Lane, The Manners and Customs o f the Modem Fgyptians, London (1908), 351-353.
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olunca, oyuncu evlerinden hangisini isterse boşaltır, boşalttığı evin üç taşı
nı sıra ile gelen kalelere doldurur. Birinci, ikinci kaleye koyar, üçiincüye de 
iiçüncüdeki dört taşı kaldırır, bu kez o kaleyi de boşaltır. Bu dört taşı sıra 
ile kalelere bölüştürür, bu yolda taşın bittiği her son kaleyi boşaltır. "Faşları 
dolaştıra dolaştıra, öyle olur ki kimi kalede hiç taş kalmaz; kiminde 9, 12, 
15 taş birikir. İşte kaleler boşalıp da elde kalan taş kendisinin boş kalesine 
girdi mi, o kalenin karşısında bulunan kale dolu ise en son taşın rastladığı 
kalenin karşısındaki kalenin taşlarını alır, kendi çukurlarına boşaltır. Söz 
gelimi böyle dolaştırırken elindeki en son taşın rasladığı boş kalenin kar
şısındaki kalede taş bulamazsa oyunu bırakır. Bu kez karşı oyuncu başlar. 
Oyun bir oyuncunun karşısındakinin bütün taşlarını ele geçirip kalelerini 
boşaltıncaya kadar sürer.

Aslında ilerde bol sayıda örnekler vereceğimiz Anadolu oyunlarında, 
yeryüzüne yayılmış oyunların hemen hepsinin benzerlerini ve çeşitlemele
rini bulabiliriz. Yalnız oyunun oynanışı değil kimi kez adı bile benzer. Ör
neğin Ankara köylerinde oynanan bir Körebe çeşidinin adı Kör Çebiş’ûr*'. Bu
nun nedeni çebiş’in bir yaşında keçi yavrusu anlamına gelmesi ve tepesin
deki saçların gözlerinin üstüne düşmesinden ve bunun gözleri bağlı ebeye 
benzetilmesinden ileri gelmektedir. Nitekim Körebe için Kör Çeb 'ış gibi “kör 
keçi” anlamına, İsveç’te Blind bock, Danimarka’da Blinde-buk denilir. Alman
lar ise oyunu Blinde Kuh [= Kör İnek], Güney Almanya’da ise Blind bock [= 
Kör keçi] diye adlandırırlar*7.

Yalnız bu tür oyunlar değil, fakat Anadolu’daki dramatik oyunlar ve 
dansların da benzerlerini ve çeşitlemelerini başka ülkelerde buluyoruz. Dra
matik oyunların kimi türlerinin bütün Anadolu’ya yaygın olmasının yanısıra, 
komşu ülkelerde ve Avrupa’da da görülmesinin nedenini, kökeninde bunla
rın Yakındoğu eski uygarlıklarının bolluk törenlerinin kalıntısı olduğunu çe
şitli örneklerle ve karşılaştırmalı olarak bir incelemede göstermeye çalışmış
tım4". Danslar da böyle. Örneğin Anadolu’da birçok yörenin dansları iki elde 
çifter kaşıkla oynanır. Bu, hem bir tartım çalgısı, hem de hareketlere bir zen
ginlik veren araçtır49. Doğrudan doğruya kaşığın kullanıldığı memleketler de 
vardır. İki örnek vereyim. Bunlardan birincisi bizim kültürümüzle daha ya
kından bağlantısı olan Doğu Türkistan’da Tacikler arasında tek kişinin oy-

46 Anliıtd, 280.
47 Iona l ’c tc r O pic, C/ıi/dren’s Games in Street and Playground, Oxford (1969), 119.
48 D AK, 1-72.
49 Kıışık vc benzeri tartım  çalgılarının yaygınlığı için bkz.: M etin And, “Kaşık D ansları” , Forum, 104

(1958). Adı geçen yazıda b irtakım  yazım yanlışları olm uştur, bu arada konuyla ilgili pek  çok örnek 
alınm am ıştır. Ö rneğin Ö zbek istan ’da 'lagara oyunu den ilen  bir dansta tagarabâz'\&r başlarında geniş 
bir tabağı dengede tutarlarken, e llerinde cilâlı pulları birbirine çarparak dansederler. Bkz.: J. Castag- 
ne, “C han ts e t danses populaires folkloriques de quelques peııples oricntaux de l’U.R.S.S.” , Etnog- 
raphie, N.S. 51, (1956), 88-89.



nadığı ve adına Rakosi denilen dansta tahta kaşık kullanılmaktadır50. İkinci 
örnek çok daha uzak bir ülkedendir, Celebes Adaları’nda görülmektedir. 
İki genç erkeğin oynadığı bu dansın adı Akkarena <SV>#’dur51. Yerlilerin di
lince Akkarena dans, oyun, Siru ise kaşık demektir. Kullanılan kaşıklar 
porselendir, dibi düzcedir. Bunlar tıpkı bizim kaşık oyunlarında olduğu 
gibi bir teki başparmakla işaret parmağı arasında, öteki ise orta parmakla 
yüzük parmağı arasında tutuluyor. Kollar yukarı kaldırılmış olarak danse- 
dilir. Gene bizim kaşık oyunlarında görüldüğü gibi iki dansçı birbirlerine 
karşı yüzleri dönük olup zaman zaman birbirlerinin çevresinde veya kendi 
eksenlerinde dönerler. Bu tür dansları inceleyen bilginler, anılan dansın bu 
yerlere eskiden gelen Portekizlilerce getirildiğini ileri sürüyorlar. Gene ay
nı bilginlere yüzyıl sonra gelen İslâm etkisi ile Acem-Arap kültürünün de 
bu dansı getirebileceğini söylüyor. Ayrıca ilerde göreceğiz, kaşıklar Anado
lu’da yalnız danslarda değil, başka oyunlarda ve özellikle kukla oyunların
da da kullanılır.

Oyunların eskiliği ve yaygınlığı yalnız Huizinga’nın görüşlerini destek
lemekle kalmıyor, antropologlar için de geniş ve ilginç bir inceleme alanı 
açıyor. Antropolog Tylor, kültür değinmeleri ve etkileşmelerini incelemede 
oyunların ipuçları verdiğini ilk anlayan bilim adamı olmuştur. Tylor’a göre, 
oyunlar uygarlığın Güneydoğu Asya’dan, Malaya-Polinezya üzerinden Yeni 
Zelanda’ya kadar uzandığını göstermektedir52. Gene Tylor bizim bakımı
mızdan da önemli bir sonuç koymuştur. Buna göre oyunlar Asya’dan Kuzey 
Amerika kıtasına Bering Boğazı’nda eskiden bulunan bir kara geçidi ile ge
tirilmiştir™. Tylor'un bu hareket noktası daha sonra bilim adamlarınca geliş
tirilmiştir. Bizim bakımımızdan önemlidir, çünkü Asya, arada bir temel kay
nak olmak üzere, Türkiye’deki halk müziği, inançları, törenleri, el sanatları 
ile Kuzey Amerika yerlilerinki arasında büyük benzerlikler görülmektedir; 
bu ortak noktalar özellikle şamanlık bakımından önemlidir.

Antropologlar kültür yayılmalarını ve göçleri oyunlar bakımından izler
ken, aralarında görüş ayrılıkları da olmuştur. Örneğin ayak topuna benzeyen 
“saray top oyunu”nun Yukatanlı Mayalardan çıktığı onların bunu Kuzey Ari- 
zona’ya, güneyde de Guatemala’ya kadar öğrettikleri ileri sürülmüştür. Bu
na karşın, kimi bilgin, Mayaların bu oyunu Yeni Meksika’da bir kabileden 
öğrendiklerini, kimi ise oyunun Giiney Amerika’dan Kuzey’e gittiğini ileri

50 I. 1. Zarubin, Sbonıih Muzeiia Antropologii 1 Etnograftı Pri Rosiistoi Akadenıii Nou/t, Petrograd 1918 V. 
(7), 144-145.

51 C lairc Holt, Dance Quest in Celebes, Paris (1939), 16-18.
52 E. B. Tylor, “ Rem arks on the G eograplıical D istribution of G am es” , Journal of the Royal Antropologi- 

calInstitute, (11 M art 1879), 23.
53 E. B. Tylor, “O n American L ot G am es As E vidence o f Asiacic Intercoursc Before the T im e  of 

C olum bus” , InternationalArchives of Ethnogıaphy, suppl. 9, (1896), 57-67.



sürmüşlerdir. Bir başka görüşte ise aynı oyunun Eski Mısır’da bilindiği ileri 
sürülerek bu görüşler çürütülmeye çalışılmıştır. Çeşitli antropologlar oyunlar 
yoluyla şu yolları ve göçleri saptamışlardır:

1. Nil nehrinin aşağı vadisi, Fırat ve Dicle’den (Sümer, Mezopotamya 
ve Mısır) Batıya Asur’a ve Hitit ve Yunanistan’a ve güneye, Afrika’nın çeşit
li yerlerine; Yunanistan’dan Batıya, Sicilya’ya, İtalya’ya, kuzeye Anadolu ve 
Güney Rusya’ya; Roma’dan Batıya, Fransa ve İngiltere’ye; kuzeye Almanya 
ve Danimarka’ya, ve doğu ve güneye, Romalı lejyonların gittikleri yerlere; 
İskandinavya’dan Batıya, Britanya, Gal ve İrlanda’ya, oradan Kuzey Ameri
ka’ya.

2. Kuzey Hindistan ve İndııs Vadisi’nden Nepal, T ibet ve Çin’e, da
ha sonra Batı İran’a; gene Hindistan’dan güneye, Seylan’a, Endonezya’ya; 
Çin’den doğuya, Kore ve Japonya’ya ve güneye Siam ve Malaya ve Güney 
Pasifik Adaları’na, büyük bir olasılıkla Kuzey Amerika’ya.

3. Yakındoğu’nun Arap dünyası doğudan Kuzey Afrika’ya, İberia ya
rımadasına ve Asya’nın çeşitli yerlerine,

4. Haçlı Seferleri ile Ortadoğu’dan Avrupa’ya.
5. Avrupa sömürgecileri Amerika’dan Pasifik adalarından ve Afrika’dan.
6. Amerikan Kızılderilileri (kuzey, güney, orta) oyunlarını Avrııpalılara 

öğretti, onlar da bu oyunları Avrupa’ya götürdü.
7. Orta Afrika ve Okyanusya insanları oyunlarını misyonerlere öğrettiler, 

onlar da başkalarına54.

Antropologlar, böylece oyunların kültür değinmelerini, yayılmasını, göç
lerini incelemenin yanısıra oyunlar yoluyla kültür biçimlerini sınıflayıp nite
liklerini saptayabilmektedirler. Hiç oyunu olmayan en ikel birtakım toplıım- 
ların yanısıra, kargı, ok atmak gibi yalnız fizik beceriye dayanan oyunları 
olan en ilkel kültürler, fizik beceriye dayanan oyunlar yanında bahta, tali
he dayanan oyunları olan bir üst kültürler, bu tip oyunların yanısıra strate
ji oyunları görülen daha üst kültürler gibi aşama sıralamaları saptamaktadır
lar55.

Oyunların incelenmesinden geniş ölçüde yararlananlar yalnız antropologlar 
değildir. Örneğin oyunlar, dilciler için de önemli bir inceleme alanıdır. Bundan 
sonraki altböliimde ele alacağımız oyunların söz öğesi (türküler, tekerlemeler, 
yanıltmaçlar vb.) dilci için eski dilleri çözmede özellikle çok yararlı olur. Oyun 
tekerlemeleri, bunlar çocuklarca tutuculukla ve iyi saklanması gerekir 
inancıyla korunduklarından içlerinde pek çok eski sözcük ve deyişleri 
içermektedir. Nitekim Batı ülkelerindeki incelemeciler tekerlemelerde Or

54 SG, 61-62.
55 SG, 433-437.



taçağ’ın eski Latince dualarından, Mason ritüellerinden cümleler, eski büyü ve 
afsunlardan, Çingenece’den, eski zanaat ustalarının argosundan, gezici oyuncu
ların deyimlerinden kalıntılara raslamışlardır56. Ayrıca eski mitologya ve ritüel 
izlerine de raslanmıştır57. Tıpkı dinsel ve büyüsel rimellerde olduğu gibi, oyun
larda da türkü ve tekerleme, söyleşme parçalarının karışımına rastlanır.

Dilcilerin yanısıra ruhbilimci, ruh hekimi ve bir bakıma genel olarak he
kim de yararlanır. Özellikle ruh hekimliğinde ruh ve sinir hastalıklarıyla ki
şide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, tanılama ve sağaltım için has
taya verilen rolle ya da olayları dilediği biçimde oynayarak bir tür boşalma 
olanağı elde ettiği ruh-oyunsal boşalım yöntemi, bir oyundan başka bir şey 
değildir58.

Eski dinleri, dilleri, inançları ve ritiielleri incelemek için çocuk oyun
ları çok zengin bir kaynaktır. Çocuk, taklitçi, tutucu ve güçlü belleği ol
duğundan, iyi bir saklayıcı ve koruyucu etkendir. Eski ritüel kalıntılarını 
sözleriyle bile saklamaktadırlar: Evcilik oyunu, sevişme oyunları, ölüm 
inançları, zanaat (Kastamonu’da görülen Esnaf oyunu gibi), tutsak alma, yarış
ma, toprak ele geçirme, yağmur yağdırma gibi günümüze kalan çocuk oyunla
rıyla eskiyi saptayabiliriz. Çocuk oyunlarındaki sayışmaçlar (sayışmacalar), ebe 
çıkarma ya da oyuna kimin başlayacağını belirleyen tartımla söylenen te 
kerlemeler yolundan gidilerek eski inançları ve dilleri incelemek olanağı 
vardır.

Çocuk oyunlarının eski ritüel, inanç, büyü kalıntılarını incelemek bakı
mından en iyi kaynak olduğunu ilk bir İngiliz kadın incelemeci, Lady Alice
B. Gömme, iki ciltlik kitabında ortaya koymuştur59. Ona göre çocuklar, bü
yüklere öykündükleri için onlardan gördüklerini yüzyıllar boyunca tutucu, 
yaratıcı, saklayıcı güçleriyle günümüze getirmişlerdir. Ünlü Fransız folklor
cusu R. Caillois bu görüşü daha derinlemesine incelemiştir"’.

Bugün de Anadolu’da çeşitli yörelerde çocuk oyunları üzerine inançlar 
bunların önemini doğrulamaktadır. Örneğin Ankara köylerinde şu inanca 
Taşlanmaktadır:

“Çocuklar ne oyun oynarsa o sene o iş çok olurmuş. M eselâ çocuklar ku

yu kazarak oynarlarsa o sene bolluk olur ekin kuyuları kazılırmış. Ev yaparak 

oynarlarsa yapı çok olurmuş”61.

56 Ö rneğin bkz.: H. O. Bolcon, ’L'he Counting-out Rhymes of Children, Iheir Antiquity, Origin, and \Vide Dist- 
ribution, London (1888).

57 Levvis Spence, My/Jı and Ritııal in Datıce, Game, and R/ıyme, L ondon, 1947, 161-189.
58 Ruh-oyunsal boşalım  terim i için bkz.: Dr. M ithat Enç, RuhbUim Terimleri Sözlüğü, Ankara, 1974, 137.
59 L ady Alice B. G öm m e, TraditionalGames of England, Scotlandandlreland, I-II, L ondon, 1894-1898.
60 R. Caillois, Man, Play and Games, N ew  York, 61-64, (1961).
61 AnRud, 197.



Macar bilginleri çocuk oyunları ve şarkıları yoluyla şamanizm kalıntıla
rını incelemişlerdir. Örneğin bir Macar çocuk şarkısının sözlerinde

“Ley lek  [ya da atmaca vb.] bacağına ne oldu?

Bir Türk [ya da Rus vb.] çocuğu yaraladı.

Bir Macar çocuğu iyi etti.

Bir düdük, bir davul ve sazdan bir kemanla.”

Burada yaralıyı davulla sağaltmak ve suçlunun bir başka ulustan, bir ya
bancı oluşu gibi öğeler yolu ile şamanlık izlerine değinilmektedir*2.

Günümüzde folklor araştırmacılarımız arasında bu şamanizm kalıntıla
rına ilgi duyanlar çoğunlukta. Ancak ufacık bir işaretten sonuçlar çıkarmak 
yerine, hem şamanlığı hem de eldeki örnekleri çok iyi incelemek, hemen 
kesin sonuçlara varmamak gerekir. Değerli bilgin M. Fuad Köprülü şamanlı- 
ğın, tarikatlarda sürdürüldüğünü göstermiştir'’3.

Şamanlığın kalıntılarını bir de dramatik köylü oyunlarımızdan bir ör
nekle gösterelim. Önce kısaca oyunu anlatalım64. Kars’ta görülen köse oyu- 
nıı’nda dört oyuncu vardır. Bunlardan ikisi kardeştir. Biri kısa ak don üze
rine ak bir koyun postu giymiş, sırtına büyük bir kambur yapmış, at yerine 
bacaklarının arasına bir odun almış olup elinde bir kamçı bulunmaktadır. 
Kolları, yüzü ve bacakları kömürle boyanmıştır, başına bir bez sarılıdır. İkin
ci erkek, birincisinin kardeşidir, kamçısı yoktur. Her iki kardeş boyalıdır. 
Üçüncü kişi zennedir, birinci erkeğin kızıdır, kadın kılığına girmiş bir er
kektir, yüzünü mendille örtmüştür. Dördüncü ise yerde battaniyeye sarılıdır, 
domuzdur. Oyuna ağır barla başlanır, bar oynanırken 1 ergin kız kaçırılır. 
Suçu birbirinin üzerine atan iki kardeş arasında kavga çıkar, birinci erkek, 
kardeşini öldürür, muhtar ise gerçek suçluyu seyirciler arasında bulup çıka
rır. Birinci erkek, kardeşinin kanının karşılığını ister. Bir doktor çağırır, dok
tor ikinci kardeşi iyi edemez. Bunun üzerine birinci kardeş kızar, kamçısını 
yerde yatan kardeşine vurarak onu diriltir. O sırada davul zurna Çeçen Kızı 
adlı oyun havasını çalar. Dirilen kardeş üç gündür aç olduğunu söyler, at ye
rine bindikleri odunu tüfek gibi kullanıp domuzu vururlar, kesip paylaşırlar, 
hep birlikte yendikten sonra Lâz Barı oynanır.

Şimdi burada at yerine bacakları arasına odun koymak, kamçı ile ölü di
riltmek, ak ve kara karşıtlığı ve domuz kurban etme gibi öğeleri şamanlık açı

62 Akos Szendrey, “Sym bolic D ances in I Iııngarian Folklore” , T/ıe Hungarimı (Juaterly, 1/1 (1936) 125.
63 Köprtiliizâde M ehm ed Fuad, lnf/uence du Chumanisme l'urco-Mongol sur /es Ordres Mystiyues Musulmans, 

İstanbul (1929). İlginç olan bir rastlantı gene 1929’da bir yabancının yayımladığı bir incelem ede aynı 
bağlantı daha çok dans açısından ele alınarak kurulm uştur: Else Krohn, “Vorislamisches in einigen 
vorderasiatischen Sek ten  ıınd D erw iskorden”, Etnologische Studietı, Leipzig, I (4), (1929) 311-313.

64 DAK, 65-66.



sından inceleyelim. At yerine sopa kullanmak Orta Asya şamanlığında vardır. 
Örneğin Macar şamanı Taltos da bacakları arasına bir sopa koyar ve bununla 
at sırtında olduğundan daha hızlı gittiğine inanırdı65. Bu aynı zamanda başka 
oyunlarda da incelendiğinde, bir phallus simgesi olduğu anlaşılır*6. Phallus ta- 
pınımı şamanlıkta vardır. Kamçıya gelince, kamçı ile iyi etmek, dirilmek Orta 
Asya şamanlığına özgüdür. Altay şamanı, girer, ve ruhu da bedeninden ayrı
larak şaşırtıcı yolculuğuna çıkardı67. Ayrıca şamanın davulunun at yerine geç
tiği de olurdu. Kam da denilen zamanın kamçısı, kam+çı sözcüğünün köke
ninin de araştırılmasını gerektirmektedir. Dilcilerimiz buradaki çı ekini açık
ladıklarında ortaya ilginç sonuçlar çıkacaktır. Ayrıca kamçının bir anlamı da, 
atın erkeklik aygıtı oluşudur. Burada da gene phallus'u bulmuş oluyoruz. Ak 
ve kara karşıtlığına gelince, kardeşlerden birinin ak, ötekinin kara giyinme
si gene şamanlığın bir kalıntısı olabilir. Şamanlar kimi yerlerde ak kam, kara 
kam diye ikiye ayrılırdı. Bir başka ayrıma göre ise ak şaman (= sagatti bö) iyi 
şamandı, kara şaman ise (= karain bö) kötü şaman. Oyunda da zaten iyi kar
deş ak, kötü kardeş ise kara posta bürünmüştür. Ancak oyunda en ilginç öğe 
domuz kurban edilip yenmesidir. Gerçi başka Anadolu seyirlik oyunlarında da 
domuz taklidi yapılır, ancak burada domuz tarımsal nitelikteki oyunlarda öl
dürülmesi gereken fakat eti yenmeyen zararlı bir hayvan olarak tanıtılır. Oysa 
söz konusu Köse Oyununda kurban edilip eti yenmektedir. Domuz, İslâm ön
cesi Orta Asya’da çok önemli bir hayvandı68. Şamanlıkla çok yakından ilintisi 
vardır. Örneğin Kırgızlar’da, şaman, çeşitli hayvanlar arasında domuzun sesini 
de taklit ederdi69. Sibirya’da Goldlar’da domuz kanını yalnız şamanlar içebilir70. 
Sibirya’da birçok budunlarda yeni bir şaman adayı için düzenlenen törende şa
man danslarına en az 9 dansçı katılır, sonra 9 domuz kurban edilir, şaman ada
yı domuzun kanını içer71.

Gene Kars’tan bir Köse Oyunu vardır72. Gerçi bu ikinci Köse Oyunu, bi
rinciden konusu bakımından çok değişik olmakla birlikte, içinde gene

65 Geza Rohcim , “H ungarian Sham anism ” , Psychoanalysis and the Social Sciences, N ew  York 111/4 135, 
(1951).

66 N itek im  Divâni/ l.ugâti't -Türk'te: kam- (= döğm ek), kamçı (= at, deve ve sığırın erkek lik  aygıtı) 
sözleri geçer.

67 Uno Harva, Les Representations Reiigieuses Des Peupies Altair/ues, Paris (1959), 355.
68 Bıı konuda Bahaeddin O gel’in kaynak eseri Türk Mitolojisi'nin 1. cildinde (Ankara, 1971) çok önem li 

bilgiler bulunm aktadır.
69 J. C astagne, “Magie et exorcism e ehez les Kazak-Kirghizcs e t antre peupies tures o rientaux” , Revue 

des Etudes Islanıigues, 4 (1930), 93.
70 L eo Sternberg, “Divine Election in Prim itive Religion”, Cotıgres International des Ame'ricanistes, Comte- 

Retıdu de la session 2 (1927), G öteborg (1924) 467.
71 Harva, Age., 330-331.
72 Âşık Sadi D eğer, “Kosa (Köse O yunu)” , Karseli, 34 (1967). Kars’a yakınlığı bakım ından elim izde 

A zerbaycan’dan da iiç Köse oyunu olduğunu belirtelim . Bunlardan birincisi için bkz.: DAK, 36-37; 
öteki ikisi için bkz.: ‘Kos-kosa’, AFA, 224-227; ‘Kos-kosa’ (Lengeraıı çeşitlem esi), AFA, 227-228.



domuz bulunması bakımından burada kısaca özetleyelim. Burada oyunun 
başkişisi Köse’nin giyimi şöyledir: Sırtında on iki koyun derisinden, tüylü 
yüzü dışarı gelmek üzere bir kürkü, başında yatak çarşafından sarılarak ya
pılmış bir başlık, belinde ottan bir kuşak, sırtı çulla kamburlaştırılmış, elin
de bir sopa, yüzü unla aklaştırılmış ve kara keçi kılından bir sakal takmış
tır. Köse, içeri sanki yanında birtakım hayvanlar varmış gibi girer, hayvanla
rı orada teslim eder. Bir süre sonra hayvanlarını geri ister, alamayınca orada 
bulunan seyircilerin her birini ceza olarak bu hayvanlardan biri gibi bağırtır, 
cn son domuzunu ister, bunu yediklerini ileri sürer. Kimse domuzun sesini 
çıkaramadığından, onun yerine koyun verirler. Böylece geleneklerin dinlerin 
yasaklarına baskın çıktığını Köse Oyunu'ndan anlıyoruz. İslâm’ın çok sert ya
sağına karşın, oyunun şaman kökenli geleneklerinde, T ürk  köylüsünün nasıl 
direnerek domuz kurban edip etini yemeyi taklit etmesi çok ilginç bir örnek 
değerindedir. Oyunlarımız arasında bu tür örnekler pek çoktur; özellikle en 
yaygın oyunlardan aşık oyununda da bu izleri bulabiliriz.

Gene oyunlarda birtakım tabuların, inançların yaşadığını Konya’dan iki 
örnekle gösterelim. Konya’da çocukların Uçurtma’sma (bunlardan fenerli 
uçurtmaya Yıldızlı denilmektedir) halk karşı çıkmaktadır, bunun hem günah 
olduğu, hem de uçurtma uçurulduğu zaman yağmur yağmayacağına, ekinle
rin kuruyacağına bir inanç vardır. Gene Konya’da, çocukların kamçı ile dön
dürdükleri topaç oyununa Fırça ya da Kozak oyunu denmektedir. Halk bu 
oyunu yasaklamak ister çünkü fırça'yı bulan Yezid, İmâm Hüseyn’i öldürt
tükten sonra, kellesini ayağıyla vura vura döndürmüş. Böylece fırça, Hazret-i 
Hüseyn’in kellesidir” .

Bu türlü tabu kalıntıları, yaygın oyunlar üzerinde de araştırma yapıl
mıştır. Örneğin ayak topu oyununda topun simgesel olarak kirli ve tehlike
li bir nesne olduğuna öylesine güçlü bir inanç vardır ki elle tutan oyuncu 
ceza yer74. Bunun gibi “elim üstünde” gibisinden kovalama, koşmaca oyun
larında elin değmesi, eskiden kalma inançlarla hoş karşılanmamaktadır. Ni
tekim oyunun adları da bunu göstermektedir. Örneğin Swansea’de oyunun 
adı The Plague (= Veba), Cranford/Middlesex’de Fever (= ateşli hastalık, sıtma), 
Guernsey-Castel’de Poisonous Fungi (= zehirli mantar), Valencia’da Tu portes 
la pus (= pire taşıyorsun), Napoli/Massa’da Peşte (=Veba), Madagaskar’da ko
valayan ebenin adı boka'dır (= cüzzamli)-, ctizzam dokunduğuna geçer, o da 
başkasına geçirerek kurtulmaya çalışır75. Gene bu oyunun çeşitlemelerinde, 
oyuncunun bu dokunmadan bağışıklık kazanması için tahtaya, demire, ren

73 AnaDia, 15.
74 P. W. Picford, “T h e  Psychology of th e  H istory and O rganisation o f Association F oo tball” , Brilish 
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ge dokunması ya da yüksek bir yere çıkması gene ilginçtir. Kimi oyunda do
kunulan, oyuncunun kendisi değil gölgesidir ya da çömelerek ve belirli bir 
sözü söyleyerek kurtulur. Gene bu oyunun çeşitlemelerinde ebenin her do
kunduğu da kovalayan olup, ona katılır, böylece salgın bir hastalık gibi artar
lar ya da zincirlenirler. Kimi çeşitlemelerde de ebe eliyle dokunacak yerde 
bükülmüş bir mendil ya da tura ile, sopa ya da kamçı ile, ya da topla vurur. 
İlerde bütün bu örneklerin Anadolu oyunlarındaki karşılıklarını ve kiminin 
simgesel anlamlarını vereceğiz. Bunun gibi oyun terimleri incelendiğinde de 
bu türlü simgesel anlamlar taşıyanlarına rastlanır. Örneğin Anadolu’da ge
nel bir oyun terimi ölmek ve o/?»’dir. Geçici olarak oyunda yenik düşmeye ve 
oyun dışı kalmaya “ölmek”, bir başka oyuncu arkadaşınca kurtarılmaya ve 
böylece oyuna yeniden katılmaya “sağaltmak” denilir.76

Oyunlarda Söz - Eylem -işlev

Bütün eski törensel ve ritüel niteliğinde ikili bir ilişki buluruz. Bunlar 
söz [mithos] ve yapılan şey, eylem [dromenon\'â'i't:11. Bu genel ayrımdan sonra, 
dramın, tragedyanın çıkışı da bir yandan epos, ve mithos ile ritüel'in eylem 
yönünün birleşmesiyle olmuştur. Ritiiel ve törende, gerçi eylem, söz’den daha 
önemlidir, ancak söz ve mithos eylemin işlevselliğine karşın, onun kalıcı, yü
celtici yorumsal ve anlamsal yönünü tamamlar. İşlevsel ritüellerle, kalıcı es
kimez mithos'un birbirine geçişmesi dramı yaratmıştır. Bu ikili ilişkiyi başka 
alanlarda da buluruz. Örneğin dinlerde dua-ibadet ikiliği gibi. Dua, simgesel 
sözlerle evrenin tanrısal varlığını ulular, ibadet ise namaz, abdest gibi simge
sel eylemlerle onu uygular. Tarikatlarda zikir-semâ‘ ikiliği de böyledir. İler
de örnekler vereceğimiz Alevîlerin cem âyinlerinde oynadıkları şamalı'ların 
söz ya da zikir yönünü nefesler ve niyâz karşılar. Ancak bunlar çoğu kez bir
birine kaynaşmış oldukları için çoğunlukla tek bir anlam ve amaca bürün
müştür.

İşte oyunları da incelerken, günümüzde bunların kalıntılarının asal 
amaçlarından uzaklaşmış oldukları düşünülerek, bunlara bağlı söylencelerin 
ya da oyuna eşlik eden söz, ezgili söz gibi öğelerin incelenmesinden yararla
nabiliriz. Oyunun yanısıra, ona eşlik eden söz öğesi bulunmaması durumun
da oyunun kökenini açıklayan söylence ve inançları gene sözlü gelenekteki 
yöntemlerle açıklayabiliriz. Örneğin Anadolu’da gerek dramatik oyun olarak,

76 AnaDia, 150.
77 Dran, dromena, ve drama sözcüklerinin ilişkisi için bkz.: A. W. P ickard-C am bridge, Dityhyramb, Tra- 
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gerek çocuk oyunu olarak oynanan Dilsiz oyunları vardır. İsparta’da oy
nanan Dilsiz oyununda78, oyuna katılan kimse konuşamaz, herkes ebenin 
yaptığını aynen yapar. Bu eylemler içinde zor olanları da vardır: Kış gece
si soyunup dışarda dolaşmak gibi. Bunda herkesin eylemi tıpatıp yapması, 
bıı arada gülmemesi ve söz söylememesi gerekir. Yapmayanlar, konuşanlar, 
gülenler ceza yerler. İşte İsparta’da bu oyunla ilgili bir de söylenti vardır. 
Bu da medrese öğrencilerinin bu oyunu bir köylüye uygulamak istemele
riyle ilgilidir. Anadolu danslarının kökenini ya da işlevini açıklayan böyle 
söylencelere Taşlanmaktadır79. Kimi oyunlara bağlı sözlü gelenekte, yaşayan 
inançlar bir oyunun işlevini açıkça ortaya koyar. Örneğin Burdur’da çocuk
ların Büyük Paskalya’da oynadıkları Hasır Küfrü™ oyununda eski küfe ve 
hasır eskisi yığılarak ateşe verilir ve bu ateşin üzerinden atlayarak şu iki 
dizeyi söylerler:

İnem ineni izine
Hep günahlarımız cavuruıı gizine.

Alevler bittikten sonra, çocuklar ocaktaki külden birer parça alırlar ve 
tırnaklarının yanlarına sıvarlar; bununla tırnakta ezi dedikleri şeyin bir daha 
çıkmayacağına inanırlar81. Görülüyor ki oyunun bir sağaltma, ya da bir has
talığı önleme işlevi vardır. Kaldı ki ateş üzerinden atlamanın çeşitli işlevleri, 
bugün de halk bilincinde yaşamaktadır.

Anadolu’nun dramatik oyunlarının büyük bir çoğunluğunun eski bolluk 
törenlerinin kalıntıları olduğunu Dionisos ve Anadolu Köylüsü adlı kitabımda 
enine boyuna incelemiştim. Bu işlevleri bulmak için ilk önemli kaynak söz
lü gelenektir. Diğerleri ise oyunun belirli bir takvim gününde oynanmasına 
önem verilip verilmediği, bir de bugün köylünün bu oyunda bu işlevin bilin
cinde olup olmadığının soruştıırulmasıdır. Örneğin ilerde göreceğimiz Erzu
rum’un Aşkale ilçesinin Pınarkapan köyünde yılbaşında oynanan Ali Fattik 
oyununda oyunun neden oynandığı sorusuna kimisi “Yılbaşı olduğu için”, 
kimi “Yeni yıla uğur getirmesi”, kimi “Yeni yıla girme zevkiyle” demiştir. 
Fakat köyün yaşlılarından Veli Duvarcı’nın (oyunda gelini oynamıştır) açık
laması ilginçtir:

78 AnaDia, 49-50.
79 Ö rneğin bkz.: M ustafa Sucuoğlu, “ İğdeli G elin” , İFA,  238 (1969) ve Ishak Sıınguroğlu, “Çayda Çıra 
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81 A/ıtıDia, 63-64.



“Ben Veli Duvarcı. Bu oyunun ismi Ali Fattik oyunu. Bu Fattik oyununu 

oynamak için, yeni yıla geçm e için, hayırlı ve uğurlu, neşeli, ekinlerin bol 

olması ve otların bol olması, hayvanatımızın bir zarar görmemesi, dedeleri

mizden duyduğumuza nazaran bu oyunu oynarız. M illetim ize, devletim ize 

hayırlı ve uğurlu, neşeli olduğu için bu oyunu yaparız. Hadi Allahaısmarla

d ık.82”

Oyunun tam yılbaşında oynanması gerekirken 28 Aralık 1965 günü oy
nanmasının nedeni ise, bu oyunda erzak toplanmasıyla açıklanabilir. Bu 
oyunu çıkaran takımlar arasında bir rekabet bulunmakta, böylece bir takım 
bunu öteki takıma kaptırmamak için ilk davranıp oyunu birkaç gün önce çı
karmıştır. Aslında bugün, Anadolu’da yaşayan pek çok dramatik oyun köylü 
bilincinde bu işlevlerini yitirmemiştir. Nitekim yağmur yağdırmağa yönelik 
çocuk oyunları; çan sallama, kurt dolaştırma, saya gezmesi, davar özü, döl 
töresi gibi çobanlara değgin oyunlar; bahar karşılaması ve bununla ilgili tö
renler; kış yarısı ve gün dönümü gibi takvime bağlı törenlerdeki oyunlar; ta
rım ve çiftçilikle ilgili oyunlar henüz köylü bilincinde işlevlerini yitirmemiş 
oyunlardır.

Dramatik oyunlara bağlı söylencelerin çoğu sözlü gelenekte ortadan si
linmişlerdir. Ancak kimi oyunlar için gene de bunları saptamak olanağı bu
lunmaktadır. Örneğin Erzincan’da Sayanın bir adı da Kalik’’tir. Kıl keçisinin 
en büyük varlık olduğu yerlerde, keçilerin yavrulamasına elli gün kala oyna
nır. Bir oyuncu bedenini keçi veya koyun derisiyle örter; sakal, bıyık, kimi 
kez maske takar, ayrıca ziller de koyar. Bu ayıyı temsil eder. Bunun bir adı 
da Kalik’tir. Kalik’in bir eşi vardır. Alacalı ipekli kumaştan üç peşli giyer ve 
süslenir. Buna Gelin de denilir. Kalik’in neden ayı olduğuna gelince, bir söy
lence anlatılmaktadır: Vaktiyle davarı bol olan biri varmış. Bir gün davarını 
kırparken bir adam gelmiş, gelen kendisinden yün istemesin diye yünlerin 
arasına gizlenmiş. Oysa gelen bir evliya imiş, adamın pintiliğine kızmış ve 
onu tekmeleyerek “Kalk bakalım, Kocaoğlan” demiş. Kalkmış ama yünler 
de bedenine yapışmış, ayı olmuş, dağa çıkmış. İşte bu söylence ile bu oyun 
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Kalik ile gelin ev ev dolaşır, gidilen evler
de Kalik, ev halkına saldırır, muziplikler yapar. Ev halkı onu “Sallan Koca
oğlan, sallan” diye oynatırlar. Bu arada delikanlılar gelini kaçırırlar. Kalik 
üzüntüsünden bayılır. Gelin geri gelip kocasını güzel sözlerle ayıltır. Evler 
böylece dolaşılır, toplanılan bulgur, yağ gibi yiyecekler pişirilir, topluca ye
nirken şu şarkı söylenir:

82 ASKO 1. Ayrıca Kayseri’de iki takım  arasında sapanla Daş [taş] Döğüşii oyıınıı yapılmazsa o yıl bolluk 
olmaz diye bir inanç yaşam aktadır. Bkz.: AnaDia, 100-101.



Say Say sayadan 
Yılan aktı kayadan 
Ne kaldı ne kalmadı 
Elli gün kaldı 
Elli günü sayalım 
Gümbür gümbür yayalım*1.

Batılı incelemeciler, oyunlara bağlı efsaneler üzerinde çok durmuşlardır. 
Üzerinde en çok durulan Satranç üzerine efsanelerdir. Çeşitli incelemeciler 
satranç üzerine 24 değişik efsane saptamışlardır84. Bu efsanelerdeki belli baş
lı olgular şunlardır: (a) Babasını öldüreni sağaltmak; (b) Savaşa hazırlık; (c) 
Savaşın yerini tutmak için; (ç) Oyalanmak için; (d) Zekâ savaşı; (e) İyi ahlâk 
için eğitimsel öğrenek; (f) Mater Dolorosa (yaslı ana ya da acı çeken ana te
ması)85. Çoğu, köken bakımından İslâm, Hindu ve Hıristiyan kültürlerinden 
gelen bu efsanelerden bir iki örnek görelim: (a) işlevi için Nabııkadnezar’ın 
oğlu Amel-Marduk babasını öldürüp 300 parçaya böler ve 300 atmacaya da
ğıtır. Onun bu çılgınlığını sağaltmak için ülkenin bilgeleri satrancı bulur ve 
düzenlerler. Bu ve benzeri efsanelerde Oedipus kompleksi görülmektedir,
(b) işlevi için El-Adlî’ye göre, oyun, gençliği ve deneyim eksikliği yüzünden 
ordusuna komuta edemeyen genç prensin isteği üzerine bulunmuştur*6, (c) 
işlevi için bir efsane şöyledir: Barışçı bir Hint kralı, savaş yapıp kan dökmek- 
tense, anlaşmazlıkların satranç tahtası başında bir uzlaşmaya varılarak çö
zümlenmesi için bulunmasını sağlamıştır. Her bir efsanenin çeşitlemeleri 
vardır. Bunları daha çok uzatmadan, bir de Mater Dolorosa temasını görelim, 
(a) işlevinin bir benzeri Hz. Adem’in, oğlu HâbiPin ölümü üzerine avunmak 
için satranç oynaması87, Oedipus temasının bir tersidir, çünkü burada ölen 
oğuldur. Bu, Mater Dolorosa temasının erkek üzerine bir çeşitlemesidir. Yak
laşık 870 yılında bir İslâm efsanesine göre bir kadın hükümdarın sevgili oğlu 
öldürülünce, ülkenin ileri gelenleri kraliçenin tepkisinden çekinerek filo
zof Kaflan’a danışırlar. O da üç gün düşünüp bir marangoza bir satranç tah
tası yaptırır, kraliçenin önünde bir öğrencisiyle oynar. Kazanan “Şah Mat” 
deyince kraliçe oğlunun öldüğünü anlar88. Bunun bir çeşitlemesini Firdevsî 
anlatmaktadır: Kraliçenin iki oğlu varmış, iki oğul arasında bir anlaşmazlık

83 ASKO, VII.
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çıkar, bu savaşa dönüşür ve oğullardan biri can verir, ama öldürülerek değil. 
Haber kraliçeye gelince, o sağ kalan oğlunu suçlar. Suçlu olmadığını bir tür
lü anlatamayan oğul, bilgeleri çağırır, satranç bulunur. Bu oyunla kraliçeye 
bir kralın savaş meydanında öldürülmeden de ölebileceği gösterilir. Krali
çe gece gündüz bir şey yemeden satranç tahtasını inceler ve ölüm, acıları
na son verir. Burada bütün satranç efsanelerinin sözünü etmek gereksiz, 
ancak verdiğimiz örneklerde sağaltma işlevi önemli bir yer tutmaktadır. 
Konumuzun dışında kalmakla birlikte, atıitnisme (canlandırıcılık) ve sağalt
ma ilkesine göre uygulamalara Karagöz’iin kökeni üzerine söylencelerde 
de rastlıyoruz.

Bunlardan birine göre Sultan Orhan çağında Bursa’da yaptırılmakta 
olan bir camide Hacivat duvarcı ve Karagöz de demirci olarak çalışırken, 
bu ikisinin sürekli nüktelerini merakla dinleyen işçiler işlerini aksatırlar, 
câmiin yapımı da bir türlü bitmezmiş. Bunu öğrenen Sultan bu işin sorum
lusu olarak bunların başlarını vurdurur, ancak bundan büyük üzüntü du
yar. Şeyh Küşterî, Sultanı, bu acısından kurtarıp avutmak için bir perde 
kurdurur ve perde arkasından bunların görüntülerini oynatıp, onları nük
teleriyle yaşatır.89Çin gölge oyununun kökenini açıklayan ve işlev bakı
mından buna yakın bir söylence vardır: Buna göre Çin imparatoru Wu, çok 
sevdiği karısı YVang’ın ölümünden mutsuzdur, bir gün Şau-Wöng adında bir 
Çinli yaslı kralı avutmak için bir perde astırıp, arkasından gezdirdiği biri
nin görüntüsünü ölen imparatoriçenin görüntüsü olarak sunar ve böylece 
gölge oyunu bulunmuş olur90. Satranç gibi iskambil kâğıtları ve oyunlarının 
tarihi üzerinde çalışanlar da gene böyle önemli sonuçlar çıkarmışlardır. Bu
nun için en eskiden en yeniye zengin bir iskambil kâğıdı koleksiyonunda
ki resimlere bakmak yetecektir.

Anadolu’da, bugün de çok yaygın olan aşık oyunu ile kııkla ve başkaca 
oyunlar üzerinde ileride göreceğimiz gibi bu türlü çok yönlü işlevler vardır; 
özellikle Şamanlık açısından. Nitekim bugün de kuklanın Anadolu’da yağ
mur yağdırmada kullanıldığını göreceğiz. Resim ve heykele karşı olan İslâm, 
kız çocuklarının bebekle oynamasını hoş görmüş, bunu puta taparlık sayma
mıştır. Bu iznin gerekçesi bebek oyununun bir işlevinin kız çocuğunda an
nelik duygusunu geliştirmesidir91.

Oyunların kökeninde işlevlerinin bilinmesi, onlara bugün tanıyacağı
mız işlevlerde aydınlatıcı olabilir. Örneğin ilerde oyun bakımından deği
neceğimiz yanıltmaçlar (bunlara şaşırtmaç, şaşırtmaca, tekerleme diyenler 
de var) söylenmesi zor olduğu, çabuk söylendiklerinde dil sürçmelerine yol

89 Sabri Esat Siyavuşgil, Karagöz, İstanbul (1941), 32-33.
90 G corg  Jacob, Geschiıhte des Schattent/ıeaters im M  örgen und Abendland\ I lannovcr (1925) 8.
91 Bkz.: And, Geleneksel....19.



açtığı için iyi bir oyun malzemesi olmaktadır. Ancak bunlar dil eğitimin
de halkın düzgün konuşmak için bulduğu bir yöntem olamaz mı? Nitekim 
günümüzde radyo ve televizyonda özellikle çocuklar için yarışma prog
ramlarında başvurulan yanıltmaçları, yıllardır Ankara Devlet Konservatu
arında tiyatro öğrencilerine ses bükümü ve boğumlanması üzerine ders 
veren öğretmenler, bunlardan temrin olarak yararlanıyorlar92. Böylece köy
lünün kendi gereksinmesi için yarattığı folklor ürünleri, çağcıl bir işlevde 
kullanılıyor, çağcıl bir işlevden eski işlevi kestirebiliyoruz. Folklorumuz 
için henüz işlev araştırmaları yapılmamıştır. Bununla birlikte birtakım de
nemelere rastlıyoruz. Örneğin bilmecelere folklorcularımız arasında yaygın 
bir eğilimle bir oyalanma gözüyle bakılmasına karşın Prof. Dr. İlhan Baş- 
göz, T ürk  bilmecelerinin işlevleri üzerine bir araştırmasında93 bilmeceleri
mizin 8, 9 değişik işlevini saptamıştır. Kimi folklor ürünlerinin çok önem
li işlevleri olabilir. Örneğin atasözleri, Afrika’da yargılamada geniş ölçüde 
kullanılmaktadır.94

Oyunların ve oyun yöntemlerinin bugün çeşitli alanlardaki çağcıl işlev
lerine bakmak, oyunun XX. yüzyılda da öneminin azalmayıp tersine arttığı
nı gösterecektir. Oyle ki 1973 yılının Kasım ayında A.B.D.’ye yaptığım kısa 
bir yolculukta bunu somut olarak gördüm. Yalnız tavla üzerine bir yılda 50’yi 
aşkın kitap yayımlanmıştır. Oyun gereçleri ve oyuncaklar giizel sanatların 
bir uygulama alanı olmuştu. İlkellerin savaş temrini olarak kullandığı oyun
lar, bugün genelkurmaylarda savaş oyunu adı altında oynanmaktadır95. Savaş 
oyunları günümüzde en çağcıl yöntemlerle İncelenmekte ve uygulanmakta, 
daha doğru bir deyişle oynanmaktadır96. Osmanlılar, savaş oyunlarını bir ti
yatro gösterisi gibi sunmuşlardır97.

Askerlikte olduğu gibi iş ve endüstri alanında da çağcıl oyunlara rastlı
yoruz. Pazarlama, rekabet, yatırım, üretim, yöneticinin karar vermesi, işve- 
ren-işçi ilişkisi, dış ticaret vb. konularda planlama, eğitim ve araştırma için 
oyunlar düzenlenmiştir. Bunlardan bilgisayarın da kullanıldığı Sümer Oyunu 
ilginçtir™.

Eski çağlarda olduğu gibi günümüzde de oyunun diğer bir önemli işlevi de

92 N itekim  D evlet Konservatuarı diksiyon öğretm eni N iizlıet Şcnbay bunları ders kitabına da almıştır: 
Alıştırmalı Diksiyon Sanalı, Ankara (1972), 50-52.

93 İ Ihan Başgöz, ‘T 'ıınctions o fT u rk ish  R iddles” , Journal o f the FoUiore Institute, 11/2, (1965), 132-147.
94 Ö rneğin bkz.: John C. M essenger, Jr. “T h e  Role o f Proverbs in a N igerian Jııdicial System , Soıı/h- 

a'estern Journal of Antropolog/, 15 (1959), 64-73.
95 Bunların önem i için bkz.: 11. I). S. I Ieistaııd, ‘T o re ig n  \Var G am es”, SelecterlPapers Translatetibrom 

liııropean M ilitan PnMirations, NVaslıington, D .C., (1898)
96 Bu yöntem ler ve geniş kaynakça için bkz.: K. W. Paxson, “\Var G am ing” , SG., 278-303.
97 M etin  And, “T iirk lerde  D ekor Sanatı ve D ram atik Savaş G österileri” , Türtiyemiz, 7 (1972).
98 Brııee M oncreiff, “ I'he Sıım erian Gam c: T eaelıing  Eeonom iees VVith C om pııterized İM. Program ” , 

ProgrammedInstruction, 4 (5) (1965), 10-11; bıı konuda kaynakça için bkz.: SG, 310-313.



eğitim alanında görülür. Eğitimciler, oyunla eğitimin pek çok yararlarını bul
muşlardır. Öğrenciler, oyunun bulunduğu öğretimde konuyla ilgili olmakta, 
katılmalı oyunlarda daha çok öğrenebilmekte, oyun yoluyla öğrendiklerini 
bellekte daha çok tutabilmekte, gene katılmalı oyunlarda eleştirel düşünce 
ve karar verme yetileri daha çok gelişmekte, davranışlarında da olumlu yön
de gelişme görülmektedir'” .

Oyunların gene çağcıl bir önemli işlevi sağaltma, özellikle ruhsal tanıla
ma ve sağaltma alanında görülür. Bu geçmişte de başvurulmuş bir yöntem
dir. Örneğin bir efsaneye göre ünlü Yunan hekimi Melampus, Proteus’un 
kendilerini inek sanan kızlarını, koşmaca oyunuyla iyi etmiştir100.

Konumuz dışında kalmakla birlikte, bir söylenceye göre Ortaoyunu’nun 
çıkışı Kanunî Süleyman zamanında Siileymaniye’de bulunan delilerevindc 
hastaları sağaltmak için başvurulan oyunlarla bağlantılıdır101. Aslında eski 
'Türk oyunlarında da bu işlev biliniyordu; bugün de köylü bilincinden silin
memiştir. Yalnız ruhsal bozuklukların sağaltılması değil, bedensel hastalık
ların sağaltılmasında da kimi oyunlar için bu inanç bugün de yaşamaktadır. 
Ayrıca karı koca arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi ve sağaltılmasında 
da günümüzde oyunlara başvurulmaktadır102. Bunlardan başka özürlü, ge
ri kalmış çocukların tınılama ve sağaltılmasında da oyunlardan geniş ölçü
de yararlanılmaktadır103. Bütün bu alanlarda geniş ölçüde yayın yapılmıştır104. 
Burada bizi ilgilendiren daha çok oyunların bir folklor olgusu olarak işlev
leridir ve bu daha çok folklorcunun bir antropolog gibi yaklaşımını gerekti
rir. Örneğin niye ve nerede bir türkü söylenir ve dinlenir? Özellikle bu işlev 
eğitimde görülür, folklor gençlere bir topluluk birliği verir, davranışları öteki 
bireylere göre düzenlemesini öğretir ve bu arada günlük gerçeğin, tatsızlığın
dan, günlük işin tekdüzeliğinden kaçmasını sağlar. Ayrıca kişiye toplumun 
tabu’larından kurtulmasına izin verir. Gene yanıltmaç ve tekerlemelere dö
nersek, burada kimi kez dil sürçmesiyle yasak olan sözler söylenilmektedir. 
Doğal olarak yasak olan bu sözcüğün, bir yanıltmaçta yanlışlıkla, istenmeden 
söylenmesi, Freud’e göre dil sürçmesi, aslında kişinin söylemek isteyip de 
söylemediğidir. Masallarda da bunlara örnekler bulunmaktadır. Örneğin

99 O yunun eğitimse] işlevi bakım ından bkz.: Jam es S. Goleman, “Learning T hrough G am es”, National 
Education Association Journal, (O cak 1967), 69-70; Ivor Kraft, “Pcdagogical F u tility  in I-'ım and 
G am e”, National Education Association Journal, 71-72; (Ocak 1967); Klliot Carlsoıı, “Gam es in the 
Glassroom”, Saturday Reviem, (15 Nisan 1967), 62-64, 82-83; kaynakça için ayrıca bkz.: SC, 340-346.

100 B. L. G ordon, Medirine 'Through Antit/uity, Philadelphia, (1949), 433-435.
101 And, G e le n e k se l177-178.
102 R obert A. Ravich, “T lıe  Use o f an Interpersoııal G am e-T est in Conjoint Marital Psyclıotherapy”, 

American Journal of Psyclıotherapy, 23 (2) (1969), 217-229.
103 Paııl V. G ıım p-Y ııen- Mei, “Active G am es for Physically Iland icapped  G hild ren”, The Physical llıe- 

rapy Review, 34/4 (1954), 171 -174.
104 Bir kaynakça için bkz.: SG, 376-380.



bizde pek görülmemekle birlikte, öpüşmeli oyunlar vardır; bu da kişiye bir 
çeşit yasak savma olanağı verir105. Aslında folklorun bu işlevi çok önemlidir, 
özellikle konumuz olan oyunlar bu yolda en güzel örneklerdir106. Bir başka 
incelemeci de halk türkülerinin siyasal işlevini incelemiştir107. Bu açıdan bi
zim halk türkülerimiz de geniş bir inceleme konusu olabilir. Oyunlardaki iş
lev araştırmalarında yalnız oyunun kendisi değil, ebe seçimi, görev bölümü, 
tekerlemeler, oyundaki belli rollerin oynayanlar üzerindeki etkisi, oyunların 
cezaları ve bunların etkisi, oyun kurallarına uymadaki davranışlar vb. öğele
rin incelenmesi de ilginç sonuçlar verir. İki incelemeci oyunun tanımını ya
parken bunu kişinin özanlatım gereksinmesiyle açıklamışlardırım,. Onlara gö
re insan yaşamak, yeteneklerini kullanmak ve kendini anlatmak ister. Özan- 
latımı belirlemek için içgüdülerden farklı olan ve yaşantıların sonucu ortaya 
çıkan istekleri vardır. Bu istekler şunlardır:

1. Yeni bir yaşantıyı denemek-döviişmek, avlanmak, kürek çekmek vb.
2. Güvenlik isteğine sahip olma, taklit, din vb.
3. Tepki, yanıtlama isteği-toplumseverlik, aşk, aile sevgisi, dostluk, öz

gecilik.
4. Tanınma isteği-utku, önderlik, kendini gösterme, üne kavuşma vb.
5. Katılma isteği-üye olmak, bir topluluğa bağlanmak.
6. Güzel isteği-renk, biçim, ses, hareket, tartımda güzellikler için este

tik istek.

İşte bunlarda özanlatım, oyundaki itkilerin belli başlı kaynağı olmaktadır. 
Aynı incelemeciler bir genel anlamda oyunun bir sınıflamasını yapmaktadırlar:

A. Karşılaşmalı
(i) Yarışmalar (1) Bireyler arasında-yüzme.

(2) Topluluklar, takımlar arasında-bayrak yarışı.

(ii) Oyunlar (1) Çocuk oyunları-yalın oyunlar, koşmaca
(a) kaleyi almak, esir almak gibi,
(b) elim üstünde gibi oyunlar.

(2) Kişisel çatışmalar-yumrıık oyunu,
(3) Takım oyunları, özellikle topla oynananlar.
(4) Zihin oyunları-satranç, üç taş, dokuz taş, ev

cik gibi.
105 Bu konuda bkz.: Alan D undcs, The Study o f Folklore, Fnglew ood Cliffs (1965), 277-278.
106 Bir incelem eci folklorun dört ana işlevini incelerken bu konuya geniş yer vermiştir: VVilliam R.

Bascom, “ Four Funetions o f F olk lore” , Journal of American Folkloru, 67( 1954), 33-349.
107 Betty Wang, “ Folksongs as Regulators o f Politics” , Sociology and Social Research, 20 (1935), 161- 

166.
108 E lm er M itchell-Bernard M ason, The Theory o f Play, N ew  York, (1948).



(1) Fizik-balıkçılık, avlanma, tuzak,
(2) Zihinsel-fikir, sözcük bulmacalarda olduğu 

gibi

Okuma, bulmaca çözme,

Kürek, bisiklet, yelken.

(1) Madde kullanarak-el sanatları
(2) Şiir, hikâye, tiyatro.

(v) Başkası yerine-okuma, film, düş kurmak.

(vi) Yansılama (1) Doğmaca oyunları gibi
(2) Dilsiz oyunları gibi,
(3) Bilinen hikâyeleri canlandırma,
(4) Halk türküsü ve dramatik oyunlar,
(5) Mimik oyunları.

(vii) Fdinmek, biriktirmek, koleksiyon merakı.

(viii) Toplumsal, dernek-dost toplantıları, danslı eğlentiler.

(ix) (1) Müzik-dinleme, katılma, besteleme,
(2) Güzel sanatlar,
(3) Din-ritiiel ve tapınım,
(4) Doğayı beğenme, doğadan tat alma,
(5) Dramatik-ayrıca törenler, mason ritiieli, der

nek,
(6) Kdebiyat-okumak ve yazmak,
(7) Tartımlı oyıın-türkiilü oyun ve danslar.

Daha önce de belirttiğimiz gibi işlevin araştırılmasında oyunlarda söz 
öğesinin de büyük katkısı vardır. İlerde örneklerini vereceğimiz Anadolu 
oyunlarından danslarda, danslara eşlik eden türküler, karşılıklı atışmalı, ez
gili söyleşmeler; dramatik oyunlarda çok önemli yer tutan söyleşmeler, ay
rıca türküler, tekerlemeler, bunların dışında kalan oyunlarda ise gene ezgili 
sözler, tekerlemeler, yanıltmaçlar, bilmeceler, çığşaklar vb. kendi başlarına 
çeşitli işlevleri olduğu gibi, ayrıca oyunun işlevini de açıklamakta yardımcı 
olurlar.

(i) Arama

(ii) Merak

(iii) Gezme

(iv) Yaratıcı



Botanik, jeoloji gibi bütün sistematik araştırmalarda olduğu gibi folklor
da da üç temel aşama vardır. Nasıl bir botanikçi, önce bitki çeşitlerini toplar, 
sonra bunları türlerine göre kümeler, sonra da bundan nesnel bir değerlendir
me ile sonuçlara varırsa, folklorda da bu üç aşamayı buluruz: 1) Derleme, top
lama; 2) Kümeleme; 3) Sonuç.

Konumuz oyun çok geniş kapsamlıdır ve bu alandaki çalışmalar da henüz 
birinci aşamadadır. Derlemede de büyük eksiklikler bulunduğu için, bu ince
lememizde bunları kümelemekten kaçındık; bunu çalışmalarımızın daha iler
lediği, geliştirildiği yıllara bıraktık. Bununla birlikte ilerdeki bölümde Anadolu 
köylü oyunlarından örnekler verirken, bıınıı daha çok eldeki örneklerden kendi 
içlerinde birtakım kümelerle inceledik. Ancak hemen belirtelim, folklorumu
zun başka alanlarda yetkin kümeleme örnekleri verilmiştir. Örneğin W. Eber- 
hard ile Pertev Naili Boratav Türk masalları için böyle bir kümeleme yayımla
mışlardır11'1'. İlhan Başgöz ile Andreas Tietze de eldeki biitiin Ttirk bilmeceleri
ni değerlendirerek ve bunları uluslararası bilimsel kümeleme dizinlerine göre 
yayımlamışlardır"". Ancak konumuz olan oyun kavramı, genel olarak alındığın
da çok geniş kapsamlı olmaktadır, burada yaptığımız gibi dansları, dramatik 
oyunları ve çeşitli oyun türlerini içermektedir. Kaldı ki bunların dışında kalan 
oyun türleri de olduğu gibi, ayrıca her biri üzerine yapılacak kümeler için, gene 
konunun karmaşıklığından ve derleme işlemleri yeterli olmadığından, henüz 
erkendir. Bu bölümde genel olarak bir iki kümeleme örneği üzerinde durmakla 
yetineceğiz, ilerde de Anadolu oyun örneklerini verirken, bunu bilimsel küme
leme yerine, eldeki malzemenin kendi doğal yapısından çıkan türlere göre ya
pacağız. Nitekim dramatik oyunlarda daha çok konuları bakımından bir kiime- 
lemeye gidilmiştir: A. Ölüp Dirilme; B. Kız Kaçırma; C. Öliip-Dirilme + Kız 
Kaçırma; Ç. Günlük Yaşamdan Sahneler; D. Esnaflık bcnzeklcri; E. 'Tarımsal 
Oyunlar; E. Çoban Oyunları; G. 1 layvan Benzetmeleri; I I. Efsane ve Masallar
dan Oyunlar; I. Şaka ve Dilsiz Oyunları; I. Kukla.

Bunları uluslararası kümeleme dizinlerine uygulamakta ayrıca birtakım 
güçlükler de görülmektedir. Örneğin ya bir küme için bir örnek yoktur (ya 
da heniiz bu örnek derlenmemiştir) ya da bizdeki örnekler tanınmadan ya
pılmış bir kiimelemede, bizde olan birtakım tür ve örnekleri karşılayacak 
özel kümenin bulunmayışı söz konusudur. Örneğin danslardan bir örnek ve
relim. İlkellerdeki dansları inceleyen bir kümeleme şöyledir1":

109 W olfram K berlıard-Pertev N aili Boratav, l'ypen 'Dii kisi her Vo/ksmarchen, \V icsbadcn (1953). K endi
sinden öğrendiğim ize göre savın Boratav, elinde biriken yeni ö rnekler ve bıı örneklerin  getirdiği 
yeni türlerle, dalıa geniş ve kapsam lı bir kiim elem eyi yayına hazırlamıştır.

110 İtilmece. .-1. Corpus of'furkis/ı Ridd/es, California U niversity Press, (1973).
111 \Y. D. I Iaıııbly, Triba!DamiııgaııdSocitdDeve/opmnıl, L ondon, (1926), 16.



Toplumsal

Dans

Biiyüsel-Dinsel

—  Doğumla ilgili danslar

__  Genç erkek ve kızların eriştirme töreni
dansları

-  Evlenme dansları

—  Gizli dernek dansları (Adayın eriştirme 
ve sürelik tören dansları)

-  Savaş dansları

—  'lapınım - Tanrı’ya, Güneşe, Aya, Ateşe, 
Yılana, Atalara

—  Beslenme -  Av, Balık avlama, Tarımsal 
yağmur

—  Hastalık -  İblisi, cinleri defetmek

—  Öliim -  Cenaze, ruhları yatıştırma dans
ları.

Şimdi bu kümelemenin hangi bakımdan işimize yaramadığını göstere
lim. Önce, kümeleme yalnız dansların işlevlerine göre yapılmıştır, dansların, 
başkaca yapısal boyutlarını göstermiyor. Sonra, dansın daha çok ilkel aşama
sını ele almıştır, bugün bu dansların çoğu yok olmuştur ya da başka bir kı
lığa girmiş, kökenindeki işlevleri yitirmiştir. Örneğin savaş dansları, günü
müzde bu işlevlerini yitirmiştir, ancak birçok Anadolu danslarında bunların 
kalıntılarını kılıçlı, hançerli, kalkanlı danslarda buluruz. Gizli dernek dans
larına, örneğin Alevî’lerdeki şamalı'ları gösterebiliriz; nitekim bunları ilerde 
ayrı bir alt bölümde inceleyeceğiz. Gene Anadolu’da yaşayan hayvan ben- 
zetmeceli dansların önemli bir kesiminin kökeninde avlanma dansı olduğu
nu söyleyebiliriz. Şamanlıkla ilgili çeşitli ritüellerde bu kümelemeye uygun 
örnekler pek çoktur. Bu arada İslâm kültürünü incelerken, bize de girmiş 
olan Zâr dansının büyiisel, cin çıkarma ile ilgili bir sağaltma dans olduğunu 
göreceğiz. Burada karşılaştırmalı bir örnek olarak evlenme ile ilgili dansları 
alalım.

Anadolu’da düğünler, dans için en önemli vesiledir. Ancak iki türlü 
dansı birbirinden ayırmak gerekmektedir. Bunlardan birincisi katılanların 
düğünde halay gibi eğlenmek için oynadıkları danslar; İkincisi ise kökeni 
çok eskiye giden, kutsal bir anlam taşıyan ve evlenmeye kutsallık getiren 
danslardır: Tıpkı su dökmek, para, arpa, buğday serpmek, ateş yakmak gibi



ıığıır getiren öğelerden biridir bu danslar. İşte konumuz bu ikinci tür ola
caktır. Hemen şurasını da belirteyim ki çoğu kez, ikinci türe giren dans
lar da bugün oynayanların daha çok bir katılma sevinci duydukları, eğlence 
için oynadıkları danslar olup, eski kutsal anlamlarından kopmuşlardır. Bu 
dansların kutsal anlam taşıdıklarını, ancak aynı dansları, başka ülkelerin, 
budunların düğünlerinde, evlenme törenlerinde de rastlamamızla açıklaya
biliriz. Önce düğün danslarında kılıç, özellikle iki kılıç öğesini ve buna bağ
lı dansları görelim. Yakındoğu’da kılıçlı düğün danslarının pek çok değişik 
türü vardır. Bu danslara bir iki örnek vermeden önce, kılıcın anlamı üzeri
ne yapılabilen yorumları gözden geçirelim. Bunun eskiden daha çok kadı
nı zorbalıkla kaçırarak evlenmenin bir kalıntısı olduğu söylenebilir. Ancak 
aşağıda da göreceğiz, kılıcı taşıyanın çoğu kez güvey değil de gelin olması 
bakımından bu yorum pek de sağlam değildir. Başka yorumlara göre kimi 
kötü, uğursuz dış etkenlerin uğursuz sonuçlarından korunmak, dolaylarda 
dolaşan tehlikeleri önlemek içindir"2. Öyle ki bu birçok ilkel budunlarda ve 
ayrıca eski Roma’da da vardı. Ve dansın taklit yoluyla kötü etkenlere karşı, 
onları hoşnut ederek evlenmeyi korumak, ona kutsallık getirmek olduğu
na pek çok kanıt bulunabilir. Bu dansların kökeni ile bağlantılı olmamakla 
beraber, halk arasında gelinin dansederken elinde tuttuğu kılıç, kendisine 
istekli erkeklerin yaklaşmasına engel olacağının belirtisi diye de yorumla
nır. Bu arada kılıcın oldukça yeni bir silâh olduğu düşünülürse, bu danslarda 
önceleri ok gibi başka sillahların kullanılmış olduğu sonucuna da varılabilir; 
nitekim bugün hâlâ pek çok budunların bu danslarında ok, yay, kargı bu
lunmaktadır.

Şimdi de düğünlerde oynanan bir iki kılıçlı dans görelim. Önce Bedevî 
ve Fellâh’larda düğün dansını görelim: “... genç erkekler iki eline kınından 
çıkmış birer kılıç taşıyan bir genç kızın önünde kolkola girmiş, bir yarım hal
ka yaparlar. Kız ortadaki ateşten biraz uzakta ve arkası ateşe dönüktür. Er
keklere doğru ilerlerken bedenini hoş sallamalarla ileri geri hareket ettirir, 
kılıçları da başının üstünde çevirir. Genç erkekler ise ölçiilii bir biçimde sal
lanır ve ‘Hoş geldin’le (veya benzeri sözlerle) onu şarkıyla çağırırlar ve ölçülü 
adımlarla yeri teperek kızı ateşe doğru yöneltmeye çalışırlar. Kız ise kendini, 
kılıçlarıyla korumaya çalışır. Onların bunu başaracaklarını anlayınca çömelir, 
bir kılıcı başının üzerinde tutar. Erkekler de çömelir, ancak daha çok kadın 
seyircilerin kışkırtması ile yeniden ayağa kalkar ve dansına başlar, erkekleri 
kılıcının ucuyla geri çekilmeye zorlar. Yorgun düşünce kadınların arasına sı
ğınır...”"3

112 Cravvley, The Mystic Rose. A Stııdy o f Primitive Marriage (1902), 323.
113 Mrs. H. Ham ish Spoon, “N otes on the  marriage custom s of the  Beıiııin and Felleah in” Folk-Lore, 

(21)(1910)279.



Suriyeli köylüler arasında düğün gecesi gelin elinde kılıçla tek başı
na kocasının ve oraya toplanmış köy halkının önünde danseder114. Beyrut 
dolaylarında da düğünde güveyin iki arkadaşı ellerinde ufak yuvarlak kal
kan ve kılıçlarla oynarlar, birbirlerine ölçülü vuruşlar yaparlar"5. Bunun gi
bi Filistinli Miislümanlar da aynı dansı yaparlar116. Ortaçağ’da Mısır’daki 
Yahııdilerde, gelin başına bir mihver geçirir, elinde bir kılıçla düğün alayı
nın başında dansederek yiirür117. Fas’da, Hindistan’da ve başka m emleket
lerde de düğünlerde kılıçlı danslar buluyoruz. T ürk iye’de kılıçlı dansların 
sayısı çok olmakla beraber bu gibi düğünlere özgü kılıçlı danslar sayıca 
azdır, ancak kılıç öğesini kimi bölgelerde bu anlamda buluyoruz. Bu yer
lerde kılıcın dansla birleşmemiş olması daha sonra bu dansın bırakılmış 
olmasıyla açıklanabilir. Sivas Türkm enlerinde güvey getirilirken, arkadan 
birisi, ağzı dış tarafa ucu baş hizasından bir karış yukarıda durmak şar- 
tiyle, bir kılıç taşır ve güvey düğün odasına o halde getirilir"8. Hatay’da 
“... Çalgı ve oyun birkaç saat devam ettikten sonra gelin herkesin önünde 
merasimle soyulur. Önde ellerinde süslenmiş iki kılıç tutan iki kız ara
sında gelin olmak üzere odaların önündeki havuzun etrafı üç defa dönü
lür"1'.” Gene Hatay’da, “... Onde kaside okuyan birkaç kişi sonra çiçeklerle 
sarılmış ve mumlarla süslenmiş iki kılıç arasında güveyi ile sağdıç olmak 
üzere camiye gidilir120.”

Bu sonuncu anlatılanda yeni bir öğe daha buluyoruz; bu da mum olu
yor. Mum ve kına; bu ikisinin bir araya gelmesiyle yapılan danslar asıl ince
lemek istediğimiz konudur. Anadolu düğünlerinde mum ve kına çok önemli 
iki öğe olarak karşımıza çıkıyor. Bunların dansları da vardır. Önce Bedevî 
Araplar’da bir düğün dansını görelim: Gelin, güveyin evine gelince uzanmış 
kollarının her bir elinde bir yanan mum tutar, bunlarla ağırca danseder; bir 
yıldız gibi gözükmek için her yönde döner121.

Şimdi bize dönelim. Elazığ bölgesinde oynanan Çayda Çıra oyunu bir 
kına gecesi oyunu olup, oynayanların her eline üstünde beş altı yanan mum 
oturtulmuş tabak alarak oynadığı şarkılı bir danstır. Çayda Çıra denmesine 
gelince, “... eskiden yapılan düğünlerin bilhassa havuz başlarında veya çay 
kenarlarında tertip edilmesi ve yapıştırılan mumların yakılması ile su üze
rinde tepsiler yiizdürülmesi âdetinden kaldığı rivayet edilmektedir.”122

114 W etzstein, Zeitsrhriftfiir Ethnologie, (1873), 287
115 K ram er,. Uittel-Syrien undDaınasrus, (1853), 123.
116 K\c\n, ZeitsrArifi des Deutschen Palastiniselıen Vereins, V'l (1883), 94
117 Abrahams, Jewis/ı l.ije in the Midd/e Ages, (1896), 193.
118 H âm it Z iibeyr Koşay, Türkiye Tiirk Düğün/eri Üzerine Mukayeseli Malzeme, Ankara (1944), 258.
119 Koşay, Age., 130.
120 Age., 291.
121 D alm an, Palestiniseher Dfasan, (1901), 254.
122 F ik re t M emişoğlıı, “H arp u t’ıın Kına G eceleri” , TFA, 32 (1952).



Bu Anadolu dansıyla, sebepler aynı olmak üzere, yani düğünlerde, kına ile 
ilgili olarak ve her iki elde tabak içinde yanan mumlarla dans edilir biçimde, 
başka ülkelerde de karşılaşmamız incelememiz için çok büyük değer taşı
maktadır. Şimdi bu dansı değişik kaynaklardan inceleyelim. “... Kuzey Su- 
matra’da halk İslâm etkisi altında çok kalmıştır ve Tari Piring (tabak dansı) 
adlı halk dansında Arap kültürü ile bağlantısı kesin olarak görülür. Tari Pi
ring, her elin avcu içinde tutulan ve içinde yanan mumlar dikili tabaklarla 
kadınların veya erkeklerin oynadığı bir oyundur123.” Bu dansın kına ve evlen
me töreni ile yakın ilgisini bir incelemede daha iyi görüyoruz: Malaya’da “... 
evlenmenin ikinci günü kına dansı, Menari Hitıei adı verilen özel bir dans, 
oynanmaya başlar (Raca’ların düğününde oynanmaz). Bir ufak kalıp kına, bir 
pirinç tabağın (gampong hinei) içinde ve mumlarla beraber çevrilir. Bu tabağı 
taşıyan dansçı (bu törene menyelang veya bertebat da denir) çabuk hareket
lerden çıkan yelden elindeki mumları söndiirmemeye özenerek çevirir. Bu 
dansın özel bir adımı vardır, adına ‘kına dansı adımı’ denir. Langkahtar hinei 
veya tari hinei ve bununla çalınan ezgiye de kına sürme ezgisi Lagu bernihei 
adı verilir. Tören bitince ‘kına sürme’ pirinci (»asi bernihei) orada bulunan- 
larca paylaşılır, geriye kalan ‘baş zikir’ de görevlilere dağıtılır. Üçüncü gece 
aynı tören hiç değişiklik yapılmadan tekrarlanır.”124

Daha yakın bir incelemede ise şunlar yazılmaktadır: “Üç gece şarkılar 
söylenir, kestane fişekleri patlatılır, gençler bir ‘kına ağacı’nı, içinde kına bu
lunan ve yanmış mumlar dikili bir tasla çevirirler. İşin ustaları bunu alırlar ve 
birbirlerine elden ele geçirerek dansederler, evin merdivenine kadar çıkar
lar, orada kızlar bunu alırlar ve dansa başlarlar. Bu danslarda tersine çevirip 
döndürürken mumları söndürmek beceriksizlik işaretidir. Kötülük getirici 
etkileri kovmak, evlenen çift için kına sürme ilk gece kendi aralarında özel, 
ikinci gece genel olur; kına tası ve yanan mumlarla yapılan danslar İslâm dü
ğünlerinde Fas’a kadar uzanır.”125

Yanan mumlarla dansı, İran’da da buluyoruz126. Fas’da ise düğün gecesin
de “... kızın evinde şölen vardır; yalnız kadınlar çağrılır. Gelin yatağına otur
muş ağlar, bırakıp gideceği ailesinin bütün ilişkinlerini sayarak, dövünür. 
Bundan sonra wazara'lar danseder. Gelin annesi, içinde dört mum bulunan 
kına tası ve bir şişe su getirir. Wazara’lar bu tası alır, kınayı suya karıştırırlar, 
öteki dördü mumları alarak yakarlar. Gelini yataktan kaldırarak el ve ayakla
rına kına sürerler, bu sırada wazara'\'iî ayakta, onun yanısıra dururlar. Sonra 
gelini tekrar yatağına koyarlar ve dansetmeye başlarlar127.” Ayrıca söylemek
123 “Indonesian Mıısic and D ancing lln ity  and Varicty” , TheDancing Times, (1946), 452.
124 W alter W illiam, Skeat Malay Magic, London, (1900), 377.
125 Richard W instedt, The Malay Magician heing Shaman, Siva, and Sufi, L ondon, (1951), 118, 123.
126 Frederick  Hale, From Persian Uptands, N ew  York (1920), 120.
127 Edward W csterm arck, Les Ceremonies du Mariages /. au Maroc, (İngilizceden çeviri J. Aren), Paris 

(1921), 127.



gerekmez, kına dansları da tıpkı kılıç dansları gibi evliliği kutlayan danslar
dır, “kına, baraka yani kutsallık taşıdığı için kötü etkenlere karşı korunmak 
amacıyla kullanılır.”128Tabaklar içinde yanan mumlarla yapılan kına dansını 
daha çok Yemen Yahudileri’nin danslarını oynayan INBAL adlı İsrailli bir 
dans topluluğundan Avrupa sahnelerinde de seyretmiştim.

Buna karşın ölüm (ve yas) dansları Anadolu’da görülmez. Bununla bir
likte yakın ve komşu kültürlerde görüldüğü için bunu da bir örnek olarak 
açıklayalım. “Aşure töreni” başlığı altında, ölen tanrısal kişi için yapılan tö
renlerdeki danslar da ayrı bir inceleme konusudur. Bu özel durumun yanı- 
sıra genel olarak bir ölünün arkasından yas tutma, gömme, ölüyü taşıma gi
bi görenek olmuş törenlerde yapılan dans çok yaygın ve eskidir. Bu danslar 
mezarda ateş yakmak, yiyecek bırakmak gibisinden dışarıya vurgun dav
ranışlardan birisidir. Anlamları ve görevleri üzerinde yapılacak bilimsel yo
rumları bir iki ana bölümde toplayabiliriz. Bunun başında tıpkı “Aşure töre- 
ni”nde olduğu gibi ölmüş kişiyi onurlandırma ona saygı borcu ödeme gelir. 
Ölenin giyimlerini, maskesini takınarak onu temsil etmek, onun yerini ala
rak, onu tekrar aralarında yaşatmak ve böylece bir avunmaya varmak da bir 
yorumdur. Gene aynı tören ve bu törendeki danslar, arkada kalanları ölenin 
ruhundan, onun öfkesinden korumak düşüncesiyle yapılır. Bir başka amaç 
ise ölenin ruhundan değil de ölü bedenin yanına toplaşan başka ruhların, 
görüntülerin kötülüğünden korunmak içindir. Bu durumda dansla beraber 
türlü gürültüler de çıkarılır. Çoğu kez, dansçıların ölü bedenin çevresinde 
bir halka yapıp dolaşmaları da bir büyülü halka ile ya istenmeyen ruhların 
içeri girmesine engel olmaya ya da ölünün ruhunun halka dışına çıkmama
sını sağlamaya yöneliktir. Örneklerin verilmesine geçmeden ölü için düzen
lenen törenlerin her zaman bir yas töreni olarak gözükmediğini belirtmek 
isterim. Yaşamanın güzelliğini, ölümün gücüne karşıt kılmak için törende 
yaşama sevincini bulduğumuz da oluyor. Çoğu kez cinsel öğeye de geniş 
yer veriliyor. Örneğin T ürk  budunlarından Kaşkay boyunda, ölüm ve gö
mülmede törenin müzikli bölümüne devrik deniyor. Bununla düğün gibi 
bir mutlu törenin karşıtı belirtilmiş oluyor. Fakat ölen kimse yaşlı birisi ise 
devrik yerine, rahatlama, sevinç görülüyor, atlı, silâh atımlı gösteriler yapı
lıyor129.

En çok rastlanan ölüm dansının, ölü beden çevresinde dolaşmak ol
duğunu birçok örneklerden öğreniyoruz. Öyle ki Homeros’ıın Ilyada'smda 
da (XXIII. 13) bu çevrimsel dansı buluyoruz. Afganistan’da, Kâfir’ler ölen 
başkanları için şöyle bir dans düzenliyorlar: Olii başkan gösterişli bir kılık 
içinde bir yere oturtulmuştur. Kaldırılıp üzerine beyaz bir örtü örtülmüş

128 Edward YVestermarck, The Hisfo/y of Human Marriage, N ew  York, (1822), 511.
129 O liver Garrod, “T h e  Qashqai T rib e  o f Kars” Royal Central Asian Journal, X X X III, (1946), 305.



vc tahta su dolu bir kabın bulunduğu yüksekçe bir yere bırakılır. Beyazlar 
içinde bir rahip “Yamş-Yamş-Yamş” diyerek törene başlar, elindeki yeşil in
ce dalı tasa batırır ve üç kez ölünün bulunduğu yere vurur. Yas tutanlar 
durgun bir şarkı söyler ve kadınlı erkekli ölünün çevresinde vals gibi bir 
dansa başlarlar. Ölen başkanın güzel kızı da dansedenler arasındadır. Bu 
törenlerde yalnız üst sınıftan olan kadın ve erkekler dansedebilirmiş130. 
Bu biçim dansları Çinlilerde, İrlandalIlarda, Yahudilerde de buluyoruz. 
İspanya ve Portekiz’de bulunan Yahudiler ölünün çevresinde 7 kez dön
mektedirler1’1. Bugün Araplar arasında kökeni çok eskiye giden bir ölüm 
töreninde kadınlar ve genç kızlar elele tutuşarak iki halka yaparlar, Raksa 
denilen bir dans oynarlar ve dansederken şarkı söylerler132. Eski Mısır’da 
gördüğümüz ölüm danslarının kalıntılarını bugünkü Mısır’da gene bulu
yoruz. Şöyle ki: ö len in  kadın hısım ve arkadaşları ölünün kaldırılmasın
dan sonra gelen ilk üç günün her bir gününde ölünün evinde toplanırlar 
ve orada yas tutup tuhaf bir dans oynarlar. Yüzlerine, gözlerine ve üstleri
ne başlarına çamur sürerler ve çoğu kez “halfa” denilen kaba ottan yapıl
mış ipten bir kuşağı bellerine sararlar. Her biri elinde tuttuğu bir hurma 
dalını \nebut = uzun sopa], kargı, kınından çıkmış kılıcı sallar ve ağır hare
ketlerle danseder ve derli toplu olmayan bir biçimde yürüyerek, bedenle
rini yükseltip indirirler. Bu dans bir saat kadar sürer ve her gün iki ve üç 
kez tekrarlanır. Üçüncü gün de bitince kadınlar gömiite giderler ve ipten 
kuşaklarını orada bırakırlar ve çoğu kez bir koyun veya keçi adak olarak 
kurban edip bir şölen düzenlerler. T ib e t’te buna benzer bir törende keçi 
kurban edilir133.

Bu törende hem ölüyü onurlandırma, hem de ölünün yöresindeki kötü 
ruhlarla savaş öğesini buluyoruz. Mısır’ın başka bölgelerinde Sudan’da Lat- 
tuka, Makaraka ve Dinka oymağında buna benzer danslar buluyoruz. Örne
ğin Lattuka oymağında hem özel biçimde giyinip dansederek ölüyü onur
landırıyor, hem de çıngıraklarla, boru çalarak kötü ruhları ürkütüyorlar.134 
Eski Roma’daki ölü götürme alaylarındaki danslar da çok ilginçtir. Yukarda 
söylediğim gibi bunlarda öleni temsil etme öğesini buluyoruz. Nobiles de
nilen bu alaylarda ölenle beraber onun atalarına boyca, görünüşçe benzer 
kimseler yüzlerinde mumdan maskelerle (imagines) giderler. Ayrıca söy
lemek gerekmez bu törenlerde dansın önemli bir yeri vardı. Sibirya’ya ge
çersek orada da türlü ölüm dansları buluyoruz. Örneğin Çukçi’lerde ölü ka-

130 S. II. G odfrcy, “ in  th e  E ootsteps o f Fa H ien  in U pper Sw at” Journal o f the Royal Central Asian 
Soriety, X X III (1936), 455, 456.

131 W. O. E. O esterley, The Sacred Dance, N ew  York, 1923, 201.
132 Alois Musil, Arab'ta Petraea III, (1908), 203.
133 E. Laııe, Age., 533; L ander I lenry Savage, In the Forbidden Land, /. L ondon, (1898), 124.
134 VV. O. E. O esterley, Age., 205-206.



din, kızak ve ölü geyik bir araya konur, ateş yakılır, çevresinde dansedilir135. 
Eskimolarda ölüm törenlerinde hep dans vardır, ölü şarkılarla bu törene çağ
rılır, yiyecek sunulur ve sağ olanlarla beraber dansedilir. Birkaç yılda bir ya
pılan büyük ölüm törenlerinde ise dans çok önemlidir. Dansçılarla gömütler- 
de, eğer ölü boğularak ölmüşse, buz üstünde dansederler136. Tekrar edelim, 
ölüm ve yas dansları çok yaygındır. Yalnız ilkel budunlarda değil, Avrupa’da 
da Macaristan’da, Sardunya’da, Fransa’da, Toskana’da... bu dansın kendisini 
veya kalıntılarını buluyoruz.

Dans ve dramatik oyunlar ve kukla dışında kalan oyunların kümelen
mesi daha güçtür. Aslında gerçek oyunlar bunlardır, ancak dilimizde hepsi
ne oyun dediğimize göre, bunları ayırmak güç olduğu gibi, bunlara ayrı bir 
ad bulmak da olanaksızdır. Belki “estetik oyunlar” (dans, dramatik oyun
lar ve kukla) ile “estetik olmayan oyunlar” (birincinin dışında kalan biitün 
oyunlar) diye bir ayrım yapabiliriz. Ne var ki “estetik olmayan” diye nitele
yeceğimiz oyunlarda da estetik öğeler ve değerler bulunur. Bunlar, çocuk
lar, gençler ve büyüklerce kısaca her yaştan insanlarca oynanan oyunlardır. 
İçlerinde spora, rastlantıya, dernek oyalanmalarına dayananlar olduğu gibi 
karmaşık olanlar da vardır. İncelemeciler çeşitli kümelemeler önermişler
dir. Örneğin R. C. Bell, masa ve oyun tahtası üzerinde oynanan oyunları 
6 kümeye ayırmıştır: Yarışma oyunları (tavla gibi), savaş oyunları {satranç 
gibi), yerleştirme oyunları (üç taş, dokuz taş gibi), Mankala /  Mangala oyun
ları (bizdeki altı ev, evcik gibi), zar oyunları (bizim aşık oyunları da buraya 
girebilir), domino oyunları137.

Oyun kuramı üzerine çalışan incelemeciler kümelemede en çok iki et
kenle çatışma durumunu incelemişlerdir. Bu etkenlerden biri oyuncu sayısı
dır. İkincisi ise oyunun sonucudur (oyunda kazanmanın, yutulmanın karşılı
ğı).

Roger Caillois, oyun kümelemesinin sorunlarına şöyle değiniyor: 
“Oyunlar öylesine çeşitli nitelikler gösteriyor ki, bunlara birçok yaklaşım 
olanağı bulunmaktadır. Son uygulamalar belli ölçüde bir belirsizlik ve ka
rarsızlığı göstermektedir: Yanyana birçok kümelemeler kullanılmaktadır. 
İskambil oyunlarının karşısına beceri oyunlarını, içerde oynanan oyunların 
karşısına açıkhavada oynanan oyunları koymak anlamsızdır. Bir dizinde oyun
da kullanılan araç ve gereçler bir kümeleme öğesi oluyor, bir başkasında nite
likler, bir üçüncüsünde oyuncu sayısı ve oyunun havası, bir sonuncusunda ise 
karşılaşmanın yapıldığı yer13!i.” Caillois’nın kümelemesinde oyunun iki boyutu

135 I. W. Shklovsky (‘D ioneo’), in FarNort/ı-F.ast Siberia, M acM illan, L ondon, (1916), 145.
136 N elson “T h e  Eskim o about Bering S tra it” F.ighteenth Aınıual Report o f the Bureau of Fj/mology, I 

(1899), 363.
137 R. C. Bell, Boardand l'able Games Frorn Many Civilizations, London, (1960).
138 Man, Play and Games, 11.



gözönünde tutulmuştur. Bunlardan birincisi, oyunda ağır basan tepiler mi, 
yoksa denetim mi olduğunu gösterir. Huizinga’nın oyun öğelerini belirtmek 
için kullandığı öğeleri kullanarak, Caillois, birinci boyutta oyunları ludus 
(kurallara kendini uydurmak) ve paidia (gürültülü, düzensiz, içten geldiği 
gibi oyunlar) diye ikiye ayırıyor; ikinci boyutta ise agon (yarışma, çatışma), 
aka  (rastlantı, kader, talih), mimicry (yansılama, taklit, gösteri) ve ilinx (baş 
döndüren, insanı sevindiren, coşturan, ürpertili bir tat veren) olmak üzere 
dörtlü bir kümeleme yapıyor. Örneğin Caillois’ya göre satranç agon-ludus'tur; 
kurallara dayanan bir karşılaşma. Buna karşın metelik döndürme™Caillois’ya 
göre, bir alea-paidia olacaktır. Prof. Boratav, Paris’te 1960 yılında toplanan
VI. Uluslararası Etnoloji Kongresi’ne bir kümeleme taslağı önermiştir.140 Da
ha sonra bu taslağı geliştirmiş ve yayımlamıştır141. Boratav oyun kümelemesi
ni şöyle özetlemiştir142:

I. Sadece çocuklara özgü oyunlar (A-G)
A. Büyüklerin küçükler için çıkardığı oyunlar.
B. Çocukların söz oyunları.
C. 'lakım  halinde, danslı, türkülü oyunlar ve basit taklit oyunları.

II. Talih, kumar, fal, niyet oyunları; biiyüliik ve törelik oyunlar (D-G)
D. "lalih oyunları
E. Kumar oyunları
E. Niyet ve fal oyunları
G. Törelik ve büyiilük oyunlar.

III. Beceri ve güç oyunları (H-L)
H. Asıl beceri oyunları
İ. lltmalı/kazanmalı beceri oyunları 
J. Cimnastikli ve ritmik oyunlar 
K. Asıl güç oyunları 
L. Güç ve beceri oyunları.

IV. Zekâ Oyunları (M-R)
M. Aldatmaca, yutturmaca oyunları,
N. Bellek gücü, düşünce çevikliği, sezinleme oyunları,

139 Bu bizden bir oyun (M ıığla/Ula); burada turalar alta gelm ek iizere m etelik ler iistüste dizilir, taşla 
vurulur ve turasını yukarıya getiren  m etelikleri alır. Bkz.: AnadEs, 76.

140 Actes du Vl'eme Cotıgres International des Sciences Anthropologi/jues et Et/ıno/ogiı/ues, II, (1960), 141-148.
141 P. N. Boratav, “U ne prem iere ebaııehe de catalogue des jeııx français” , Art et Traditions Populaires, 

X V II1/1-3 (1960), 1-77.
142 Pertev Naili Boratav, 100 Somda Türk Folkloru, İstanbul (1973), 288-289.



O. Saklamaca ve saklambaç oyunları,
P. Çizgili oyunlar,
Q. Taşlı oyunlar.
R. Başkaca zekâ oyunları. Bu bölüme giren oyuncaklar.

V. Katışımlı oyunlar (S-T)
S. Karışımlı oyunlar,
T. Oyuncaklar.

Bir de daha önce de andığımız, Dr. Musa Baran’ın, Birinci Uluslararası 
Türk  Folklor Semineri’ne sunduğu “Folklorda Çocuk Oyunları” başlıklı bildi
ride (mumlu kâğıtla çoğaltılmıştır) kendi incelemesinin gereksinmesi için şöy
le bir kümeleme yapıyor ve her birinin yanlarında birer örnek veriyor:

1. Bilmeceli Oyunlar (Me SanaP)
2. Şaşırmacalı Oyunlar (Yattı kalk)
3. Dilsiz Oyunlar (Ad bulmaca)
4. Resimli Oyunlar (Nokta nokta hat)
5. Ütümlü Oyunlar (Üç taş)
6. Tekerlemeli Oyunlar (Çatal mat al)
7. Türkülü Oyunlar (Yağ satarım)
8. Sportif Oyunlar (Üç Dede-Tukuli)
9. Orta Oyunları [Seyirlik Oyun] (Saya Oyunu)

10. Hayvanlarla oyunlar (Kuş tutmaca)
11. Donatım oyunları (Kınavurmaç)
12. Gelişigüzel oyunlar (Islamaç)

İncelemeci ayrıca bunları işlev bakımından üçe ayırıyor: 1) Usu eğiten 
oyunlar; 2) Bedeni eğiten oyunlar; 3) İç duyguları eğiten oyunlar.

Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle bu örnek verdiğimiz kümelemeleri he
nüz derlemelerin yetersiz olmasından uygulamadık. Ayrıca bir de Boratav’ın 
katışımlı diye adlandırdığı bir küme bulunmaktadır. Bunlar, birden çok küme
nin özellikleri tek bir oyunda toplandığı zaman böyle adlandırılmaktadırlar. Sa
yıca pek çok olan bu küme, kümelemelerin bir zayıf yönüdür. Oyunları araç ve 
gereçlerine ayırdığımızda da aynı sorun karşımıza çıkar. Örneğin aşık oyunla
rı ve değnekli oyunlar diye bir ayrım yaptığımızda, hem değneğin hem aşığın 
kullanıldığı bir oyun, bu anlamda bir katışımlı oyun olmaktadır.

Amerikalı incelemeciler daha çok yapısal tanımlamalarla oyunları çe
şitli boyutlarına göre incelemektedirler. Burada bunlardan ikisini örnek 
vermenin yararlı olduğunu düşündük. Her kümenin örneklerini daha çok



Anadolu oyunlarından seçmeyi yeğledik. Bunlardan birincisi oyunları bo
yutlarına göre kümeliyor143:

I. Bedenin Değmesi.

A. Dolaysız <-* araçla.
İsparta’dan Değnek oyununda144 değnek bedene (ele) doğrudan doğruya 

değer, buna karşın gene İsparta’dan Met oyununda145̂ /  denilen 20 santimlik 
değneğe bir buçuk arşın boyunda bir başka değnekle vurulur.

B. Yarışmalı <-> yarışmasız.
Ankara’dan Uzun Urgan oyununda146 bedensel değinme yarışmalı buna 

karşın İstanbul’dan Altın Beşik oyununda147 değinme yarışmalı değildir. Bu
nun gibi Kayseri’den Gode Gode Boncuk oyununda148 sürekli değinme olmakla 
birlikte, oyun yarışmalı değildir.

II. Bedensel Canlılık.

A. Bedenin Oynaklığı ve Yer Değiştirmesi
1. Durağan Oynak. Çömelerek, yere oturarak oynanan oyunlarda be

densel hareket sınırlanmıştır; üç taş gibi oyunlarda bu sınırlılık daha çoktur, 
buna karşın koşmaca, elim üstünde gibi oyunlarda canlılık ve yer değiştirme 
çoktur.

2. Kaskatılık akıcılık. Kimi oyunlar sürekli bir yerde durmayı gerek
tirir. Kimi oyunlar oyuncuların bir süre kımıldamadan kaskatı kesilmesini 
gerektirir. Örneğin İstanbul’dan Estepeta oyunu149gibi. Kimi oyunlarda hare
ket kısıtlanır, ancak oyuncu bedeninde düzeltmeler, duruşunda değişiklikler 
yapabilir.

B. El işlekliğine olanak. Kimi oyunlarda daha çok eller işlediğinden be
denin hareketi kısıtlanmıştır. Örneğin aşık oyunlarının kimi türleri ya da 
Muğla’dan Ulama (ya da Nokta) oyunu150gibi.

C. Sesli, sözlü oyunlar. Kimi oyunlar bağırmayı, konuşmayı gerektirir, ki
mi oyunlar yalnız söze, tekerlemeye dayanır, bu bakımdan da hareket kısıt
lanır. Örneğin Sivas’ın Kangal ilçesinden Tekerleme oyunu151 gibi. Kimi oyun-

143 I-’ritz Rcdl, Paul G ıım p, Brian Sııtcon-Smith, “T h e  D im ensions o f  G am es”, SG, 408-418.
144 AnaDia, 51. 145 AnaDia, 39-40.
146 AnBud, 283-284. 147 İF, 203-204.
148 AnaDia, 83-84. 149 tÇO, II.
150 AnadEs, 49-50. 151 TÇOÖ, 35-42.



larda söze, konuşmaya izin vardır, ama bu oyunun yapısal bir kuralı değildir. 
Kimi oyunlar belirli sürelerle susmayı gerektirir. Örneğin saklambaç, gizlem- 
beç oyunlarında olduğu gibi. Dilsiz oyunlarında konuşma yasağı oyunun te
mel kuralıdır. Ancak ilerde görüleceği gibi sözün, sesin kullanılmasının işlevi 
oyunlara göre değişir. Bu kısaca bir bağırma, bir işaret olabilir. Örneğin Geli
bolu/Çanakkale’de Savay denilen152 saklambaç oyununda ebe aramaya çıktı
ğı zaman, saklanan oyuncunun savay diyerek vurması (savaylamak da denir) 
gibi. Gümüşhane/Bayburt’ta Ciddi Ciddi'™ denilen saklambaç oyununda ebe 
saklananlara “ciddi mı?” diye sorar, saklananlar da “ciddi” der.

III. Beceri Gereksinmesi.

A. Zihinsel Beceri. Satranç gibi oyunlar düşüncenin yoğunlaştırılmasını 
gerektirir; Uç Taş, Dokuz Taş gibi oyunlarda bu daha azdır.

B. Yaratıcı Hayal Gücü. Özellikle bulmacalı, bilmeceli oyunlarda gerek
lidir. Örneğin Burdur’dan Asal Sorma oyunu154 gibi, ya da gözler kapalıyken 
kendisine vuranı gözlerini açtıktan sonra bulma. Örneğin Afyon’un Şuhut il
çesinden Bir Fiske oyununda155 olduğu gibi.

C. El sanatlarındaki gibi el becerisi. Muğla/Ula’dan Çamur oyuıtuKhY^on- 
ya’dan Harmanbiş oyunu157gibi.

D. Bedensel beceriler gibi el becerisi. Örneğin hem göz hem el beceri
sini gerektiren Muğla’dan Çivtelik {Çifte Ellik) oyunu158 gibi.

E. Dil Becerisi. Kimi oyunlar katılanların söz, konuşma becerisini ge
rektirir. Tekerlemeli, bilmeceli, yanıltmaçlı oyunlar bu türdendir. Bolu’dan 
Şaşırtmaca159 gibi.

F. “Tepki zamanı”. Kimi oyunlarda uyarıdan sonra bunun karşılığı
nın alınma süresinin çok çabuk olması gerekir. Örneğin Konya’dan Beş ge- 
çili ve Yutturma oyunlarında160 olduğu gibi. Kimi oyunlarda oyundaki sıra 
alıp kimin daha önce belirli sözleri söylemesine göre belirlenir. Örneğin Ço- 
rum’dan Cızılı Aşık oyununda161 “ökcülüm”, “ortancılım”, “sonunculum” de
mekte erken davranan, oyun sırasını buna göre alır.
152 SözDer, 106. 153 SözDer, 106
154 AuaDia, 64-65. 155 TÇOÖ, 80-81.
156 AnadEs, 47-48. 157 A/ıaDia, 14
158 SözDer, 54. 159 BS.
160 AuaDia, 7-9. 161 AEO.



IV. Başarıyı talihin, rastlantının belirlemesi. Beceri, oyunlarda hep başarı 
belirlemez, rastlantı, talih de bir etkendir. Bu türlü oyunların sayısı pek çok
tur ve önemlidir, çünkü oyunculara kazanmak ve yenilmek olasılığını eşit bir 
biçimde dağıtır. Kimi oyunlarda bu özellikle buna dayanır, kimi oyunlarda 
ise pek azdır. Bunların en önemlisi kumardır. Ancak Anadolu’da kumar iyi 
karşılanmaz. Kumardan kazançlı çıkan üten, zarar eden ütiilen'd'ır'a . Bunun
la birlikte aşık oyunları, bilye ya da boncuk oyunları, kumar gibi oynanmak
tadır. Muğla/Ula’dan Yuvarlamaca oyunu bir kumar oyunudur1'1*. Çok yaygın 
olan Yüzük oyunlarında da rastlantının önemi büyüktür.

V. Yarışma Etkenleri. Pek çok oyunda yarışma en önemli öğedir. Burada 
yarışmanın yeğinliği ve bunu yaratanın ne olduğu önemlidir.

A. Kazanma ve yenilmenin önemi. Kimi oyunda bir dizi kısa yarışmalı 
bölümler olmakla birlikte oyunda kimse kazanmaz ya da yenilmez. Örneğin 
Konya’dan Püskürüm Sekme oyununda1'’4 ne kazanan ne yenilen vardır. Sak
lambaç, Körebe gibi oyunlarda ebe sık sık değiştiği için oyun sonunda kimin 
kazandığı, kimin kaybettiği belli olmaz.

B. Hedefe, kaleye yönclme-Hasma yönelme. Bir koşuda, bir hedefe ni
şan almada amaç hedefe ilk varmaktır. Bir top ya hedefe atılabilir (örneğin 
Ankara’dan Binekli Dıvar oyununda165 top duvara düşürmeden elliye kadar 
çırpa çırpa oynanır), ya oyuncular topla birbirlerine vurmaya çalışırlar (örne
ğin Muğla/Ula’dan Kızıştı oyunu166 gibi) ya da önce hedefe atılır, sonra oyu
nun kuralına göre bir oyuncu ötekine atar (örneğin Konya, Bor/Niğde’den 
Cennet-Cehenııem oyununda167olduğu gibi).

C. Üstün gelmek-Karşısındakini yenmek. Kimi oyunda itki, yenmek 
geçici bir heves gibi daha çok kazanmak, üstün gelmektir. Kimi oyunda ise 
ötekini yenik kılmaya, küçük düşürmeye yönelmiştir. İlerde birçok oyunda 
yenilenin küçük düşürüldüğünü göreceğiz. Buna cezalar da eklenince kaza
nanın bu türlü isteği daha iyi karşılanmış olur.

D. Takımlı-Bireysel Yarışma. Oyunda takımın bir üyesi olarak yenilmek 
sonuçlan tek başına yenilmekten çok daha önemlidir. Anadolu oyunlarında 
her iki türe de sayıca pek çok örnek bulunduğunu göreceğiz.

162 Ütmek, anlam  olarak tüyünü yakm ak, kavurm ak, a teşte  mısır koçanının püsküllerini çıplak bırak
mak, ütü ise kum aşın tüyünü  ateşle yakan araçtır. Bkz.: AnadEs, 75.

163 AnadEs, (A. 164 AnaDia, 12.
165 hnbud, 276. 166 AnadEs, 72.
167 SözDer; 39.



E. Oyuncuların hasım oyuncuları engellemesi. Kimi oyunda engeli ha
sım oyuncu yaratır. Örneğin Gaziantep’te Darabil oyununda168, bir kesim 
oyuncular öteki oyuncuları engeller. Kimi oyunculara engel yaratan oyun 
alanının özellikleri, belli bir eylem için sürenin kısalığı ya da oyun kuralınca 
konulmuş engeller olabilir.

F. Oyun alanının kullanılmasında özgürlük. Kimi oyunlar, oyun alanını 
bölgelerle sınırlandırır ya da yasak bölgelerin bulunuşu oyunu karmaşık kıl
dığı gibi ona zenginlik de katar.

VI. Zaman süresinin göz önünde tutulması.

A. Asıl oyunun başlaması için geçecek zaman. Birçok oyunlarda takım
ların belirlenmesi, ebe veya başkaca görevlerin dağıtılması, oyuna başlama 
sırasının belirlenmesi, oyun alanında çizgi, çukur, hedef gibi öğelerin sap
tanması, oyuncuların yerleştirilmesi gibi oyun öncesi işlemler uzun sürebilir. 
Özellikle bu küçük yaştaki çocuklarda sabırsızlık yaratır.

B. Oyunda olağan bir bitim noktasının olup olmaması. Kimi oyunlarda 
belirli bir bitim noktası yoktur, kimi oyunlarda, örneğin amacın gerçekleş
mesiyle ya da oyun kurallarınca belirli bir sayıya ulaşılınca oyun sona erer.

C. Oyunda duraklı aşamaların bulunup bulunmaması. Özellikle ebeli 
oyunlarda ebeyi değiştirecek bir aşamadan sonra oyun yeni bir ebeyle başlar. 
Kimi oyunlar ise tekdüze yürür, oyuncuların sıkılması, vaktin gecikmesi gi
bi nedenlerle bırakılır.

VII. Araç gereç kullanımı. Kimi oyunlar için oyun araç gereçleri özel
likle bunların işlevinden gelen nedenlerle oyunu ilginç kılar. Üç türlü oyun 
araç ve gereci vardır: Oyunun gelişmesine ve oynanmasına yarayan araç ve 
gereçler (top, değnek, tura, aşık gibi), engel gereçleri (Örneğin Kazıklı Tu
ra oyununda ebenin hareket olanaklarını kısıtlayan kazık ve ip gibi, sınırla
ma ve hedef gereçleri (çukurlar, nişan alınan hedefler gibi). Dîvânıi Lügâti’t- 
Türk\e çevgetı oyununda topık [=top] ve çöğen [= topu çekmek için ucu eğri 
değnek] birinci işlevde, talaş ya da tasal [= çevgen oyununda çizilmiş sınır ve 
gerilmiş ip] üçüncü işlevdeki gereçlerdendir. Kimi araç ve gereçlerin yano- 
yun olarak da kullanışları bulunduğu gibi, kimi oyuncaklar hem kendi başla
rına hem de belli kuralları olan bir oyun için kullanılır. Kimi çatışma oyunla-

î 68 SözDer; 62.



nnda araç ve gereç oyuncunun gücünü ileriye fırlatan araçlardır. Taş atmaya 
yarayan sapan gibi.

VIII. Görev etkenleri. Kimi oyunlarda oyunculardan değişik eylem ve 
görevler istenir.

A. İşlevlerin ayrılığının tutarı. Kimi oyunda herkesin görevi eş değerde
dir. Kimi oyunlarda ise örneğin kimi kovalar, kimi kaçar.

İşlem ayrımı ayrıca kimi oyuncunun öne çıkmasını ya da yönetici duru
munu getirir.

1. Odak noktası. Kimi oyuncu ilginin üzerine çekildiği bir görevdedir.
2. Yönetici. Kimi oyuncunun görevi öteki oyuncuların ne yapacağını be

lirler.
Örneğin Muğla/UIa’dan Üstten Atlamaca oyununda161' ilk önce “usta” at

layıp öteki atlayanlara ne yapacakları hakkında komut verir. İsparta’dan Sen
de oyunundal70yiğitbaşı ne yaparsa ötekiler de onu yapar.

3. Bunlar ayrıca hep oyun alanında, herkesin gözü altındadır. Çoğunluk
la ebe bütün öteki oyunculara karşı oynamak durumundadır.

B. Kimi görevler daha çok sanılan, düşsel durumlardır. Kurtlar-kuzular 
ya da Bitlis’in Ahlat ilçesinden Horoz oyununda171 horozlar ve sahipleri gibi.

IX. Kuralların karmaşıklığı. Oyunların kural karmaşıklığı iki çeşit oyun 
kuralı, için söz konusudur. Birincisi oyunu geliştiren oyunun temel kuralla
rı, ötekileri ise yeni bir durumda “şimdi ne yapılacak?” sorusunu gerektiren 
özel durumlarda uygulanacak özel kurallar. Kimi özel kurallar oyunun gidişi
ni saptıran kurallardır. Örneğin Harput’ta oynanan Yüzük oyununda172 99 sa
yı yapanın sayıları yanar, yeniden başlar. Oyun kurallarının karmaşıklığının 
aşağıdaki etkileri görülür.

A. Katılanların kavraması için sürekli istekleri, sorulan olur.

B. Oyun yaşantısını zenginleştirir. (Yüzük ve aşık oyunlarının kimi tür
lerinde olduğu gibi).

X. Katılanların birbirine bağımlaşması. Bağımlaşma ya hasım olmayı ya

169 AnadEs, 21-22. MOKA.
171 TÇOÖ, 43-46. 172 HYO.



da birlikte olmayı gerektirir. Oyundan tat almada bunun önemli katkısı vardır. 
Kimi oyunda kişilerin ilgisi birbirine koşuttur, kimi oyunda bir oyuncunun il
gisizliği ya da yeteneksizliği öteki oyuncularda olumsuz etkiler gösterir. Ayrıca 
katılanların bağımlaşması bir oyuncunun belli bir süre odak noktasında olma
sını gerektirir, bunun da duruma göre olumsuz etkileri görülür.

XI. Katılmanın oylumu ve dağılımı. Dört katılma düşünülebilir.

1. Etkin katılma-topu atma, koşma vb. gibi.
2. Oyun içinde edilgin katılma, kendi sırası ya da kendi bölgesine gelin

ceye dek bekleme.
3. Oyun içi bekleme. Oyuncunun işi edilgindir. Örneğin Sivas/Div- 

rik’ten Çömlek oyununda173 çömlekler çömelip beklerler, oyunu ebe ile sırası 
gelen çömlek sahipleri oynar.

4. Oyun dışı bekleme, özellikle eleme oyunlarında, oyuncular birer bi
rer oyun dışı kalır (daha önce buna Anadolu’da ölmek denildiğini görmüştük) 
yeniden başlamak üzere oyunun bitimini beklerler.

Bir oyuna ilgi duyulurken şunlar gözönüne alınabilir:

a. Etkin katılma olanağının ne ölçüde verildiği,
b. Daha az etkin katılmadan etkin katılmaya dönüşümlerin çabukluğu,

XII. Özanlatımda, tepilere ne ölçüde olanak tanıdığı. Örneğin soru: 
“Oyun kaba şakalara ne ölçüde izin verir?” Anadolu oyunlarında oyuncula
rın bu eğilimleri daha çok oyun cezalarında karşılanır.

XIII. Oyunda durak, ara verme olanakları.

A. Güvenlik, kurtuluş bölgeleri ve duruşları. Kimi oyunda bu bölgeler 
ya da duruşlar yoktur, kimi oyunlarda bir tane vardır, kimi oyunda birden 
çoktur. Örneğin Kayseri’den Kırmızı Beyaz oyunundaki174 kale gibi.

XIV. Geciktirim ve merakın önemi. Kimi oyunlar sürüp giderken bir
den bir durak gelir. Bu duraktan önce oyun iyice hazırlanır. İşte bu hazırlık 
meraklı bir noktayı geliştirir.

173 TÇOÖ, 63-65. 174 AnaDia. 102.



XV. Karşıtlar arasında yön değiştirme.

A. Rolün değişmesi. Örneğin saklambaç oyununda arayan birdenbire 
aranan olabilir.

B. Eylemin değişmesi. Oyuncunun hareketi birden değişebilir. Yukarı
da verdiğimiz Estepeta oyununda “estepeta” denince herkes kaskatı kesilir, 
“boz” denince hareket edebilirler.

XVI. Oyunda kazanmanın ve yenilmenin sevinci-üzüntiisü.

A. Malının elden çıkması, ‘yoksullaşma’. Aşık ve bilye oyunlarında.

B. Yenilenin yeterli oyun becerisi olmadığı anlaşılır.

G. Talihin yenilen oyunculardan yana olmadığım gösterir.

D. Küçük düşürücü. Kimi oyunların sonucu ya da uygulanan cezalar ye- 
nileni küçültücü durumlara sokar, alay konusu olur.

XVII. Kazanmanın dağılımı. (Bir kişi tek başına mı yoksa takımla mı 
kazanıyor?)

A. Tek kazanan, ötekilerin hepsi yenik-elemeli oyunlar.

B. Birinci, ikinci, üçüncü vb. (Sayı elde etmeye dayanan oyunlarda en 
çok sayı alan birinci, ondan sonrakiler, ikinci, üçüncü olur).

XVIII. Oyundaki ödül ve cezaların ölçüsü. Ödül ve ceza oyunun içine 
ne ölçüde girmiştir.

A. Oyunun içinde. Kimi oyunlarda örneğin cezalar, sıkıntı verme oyu
nun kendisindedir. Örneğin Tura oyunlarında oyuncular yakalandıkça tura 
yerler.

B. Oyun sonunda, kazanan ödül, yenik düşen ceza alır.

XIX. Yasal hile ve aldatmalar. Kimi oyunlar başka durumlarda haksız, 
onur kırıcı olan hile ve aldatmalara izin verebilir.



A. Yalan söyleme, blöf yapma. Örneğin poker oyununda blöf yapmaya 
izin vardır.

B. Bilerek şaşırtma. Örneğin kimi saklama oyunlarında, yerini bilen, 
arayanı şaşırtabilir.

C. Sonucu kendi lehine çevirmek için hile yapmak. Örneğin zar oyun
larında hileli zar kullanmak oyun kurallarına aykırı iken, Anadolu’da kimi 
aşık oyunlarında aşığın istenen yüzünün yukarı gelmesini sağlamak için içi
ne kurşun dökülmüş aşıkların kullanılmasına izin vardır.

D. Kaçamak. Örneğin Gelibolu/Çanakkale’den, Bir, iki, üç oyununda175, 
ebe arkasını döndüğünde oyuncular birer adım ilerler, ebe görmeden çizgiyi 
geçen kazanır. Bu oyunda ebenin dikkati oyalanarak kaçamak adım atılabilir.

XX. Oyunda engelin niteliği. Kimi oyunlarda önemli engeller vardır.

A. Katılanın dışındaki engeller.
1. Hasmın yarattığı engeller. (Örneğin Elazığ’dan Kale Kapmaca oyunun

da17'’kaleyi koruyanların kaleye saldıranları engellemesi. İsparta’dan Kazıklı 
'lura oyununda177herkes turasını almaya çalışır, turaları bekleyen ebe onları 
engeller.

2. Kişisel olmayan engeller. Örneğin Silifke’de Tahtacı oymağının Or
man adlı oyununda178yere koşut dikilmiş değnekler arasında zikzak geçme
de olduğu gibi.

B. Oyuncunun kendisine bağlı engeller. Körebede gözleri bağlı olmak, 
sekerek koşma zorunluluğu gibi. Uşak’ın Elmacık köyünden Heybeli Torbalı 
oyununda179iki oyuncu birbirine bağlanır.

XXI. Güvene Bağlılık. Takımlar arasında kimi oyunlarda çok tartışma 
çıkabilir, çünkü bir yan, olup bitenleri denetlemek olanağını bulamazlar. 
Katılanların hasımlarına güvenmesi gerekir. Körebe'de ebe görebilir, saklam- 
baç'ta ebe kaçamak bakabilir. Bunun için kimi oyunlarda yargıcılar buluna
bilir. Örneğin Kayseri’den Gül ebeye yatan oyununda18" d e n i l e n  bir yargı
cı vardır, hem oyunu yönetir, hem de hile yapılmasını önler.

XXII. Bağlışıklıkta Süreklilik. İlerde göreceğiz; Anadolu’da oyunların 
eş seçme ya da iki karşı takımın üyelerinin belirlenmesi için birtakım kurallar,

175 SözDer, 38. 176 SözDer, 18-19.
177 AnaDia, 45. 178 TÇOÖ.M-Z1.
179 EKO. 180 AnaDia, 93.



işlemler vardır. Bununla birlikte kimi oyuncu belirli bir oyuncu ile aynı ta
kımda olmak ister. Bu işlemlerde hile de yapılabilir.

XXIII. Yaşamdan konuları yansılayan oyunlar. Kimi oyunlar, oyun dışı 
yaşamdan konuları canlandırırlar. Aslında bu tür oyunlar daha çok danslar ve 
dramatik oyunlarda görülür. Ancak bunların dışındaki oyunlarda araç ve ge
reçlerle sözle ve eylemlerle bu konular yansılanır.

A. Günlük olaylar ve yaşamdan sahneler. Çocukların evcilik, komşuluk 
oynamaları, örneğin Ankara’dan Hala Kadın oyıınıı181 gibi. Gene çocukların 
oynadığı ve çeşitli esnafı sözlü ve eylemli yansılayan Kastamonu’dan Esnaf 
oytınıı1S2gibi.

B. Kimi oyunlarda yansılama daha düşseldir. Masallardan, geçmişten 
başka ülkelerden kişi ve olayları canlandırır. Çocukların Kızılderili, uzay 
adamı, kovboy olmaları gibi.

XXIV. Oyun araç ve gereçlerinin kişiselliği, ' lop  kişisel değildir, her
kes kullanır, ancak aşıklar oyuncuların kendilerinindir. Kimi kişisel araç 
ve gereçlere oyuncular çok düşkündür, oyunu kazandırıcı nitelikleri oldu
ğuna inanırlar; bu nedenle de bunların çalınması elden çıkması çok üzücü 
olur.

XXV. Oyunda ritüel öğeleri. Kimi oyunlar doğrudan doğruya ritüel ola
rak kalmışlardır, kiminde ritüel özellikleri vardır. Bunları ilerde ayrıntılı ola
rak göreceğiz.

XXVI. Oyunların  gizli cinselliği. Oyunlar cinsel ilgileri ortaya çı
karabilir, cinsel tepkiler içerebilir. Ancak burada şu noktayı belirtelim: 
Anadolu oyunları için bunları kesinlikle saptamak güçtür. Cinsellik ko
nusu yalnız karşıt cinsler değil, eşcinsellik eğilimlerinde de düşünülebi
lir. Çocuklar arasında oynanan evcilik oyunlarında, ayrıca yalnız kadın
lar ya da yalnız erkekler arasında oynanan oyunların konularında, sözle
rinde de bunların izlerini bulabiliriz. Ancak cinsel ilgi ve konulan daha 
çok ilerde ele alacağımız dramatik oyunların kimi örneklerinde bulaca- 
ğız.

A. Geçici olarak bedensel hoşlanma. Kovalama, yakalama gibi oyunların 
belirli yerlerinde bedenlerin birbirine değmesi cinsel nitelikte olabilir.

181 An/m/, 279-280. 182 TÇOÖ, 55-59.



B. Cinsel eğilim ve istekleri belirli bir yücelme düzeyine getirebilir. Ör
neğin Balon ve iğne Dansı gibi.

C. Güvenceli cinsel doygunluk.

XXVII. Oyunların güldürücü olabilme gücü. Kimi oyunlar katılanları 
tuhaf rollere ya da güldürücü ilişkilere sokabilir. Nitekim Anadolu oyunla
rında böyle şakalı oyunlar bulunduğunu göreceğiz. Ayrıca oyunların sonun
daki cezaların kiminin de böyle güldürücü niteliği vardır.

XXVIII. Oyun sonucunun belirginliği. Kimi oyunda sonuç kesindir, ki
mi oyunda sonuç kuşku yaratabilir. Çoğu kez bu durumda yukarıda da belir
tildiği gibi tartışma konusunu bir yargıcı, çocuk oyunlarında bir büyük çöze
bilir.

XXIX. Karşılaşmalar. Oyunlar katılanları çeşitli ilişkiler içine sokar. Bu 
ilişkileri etkin-edilgin, başat-başeğen vb. gibi ayrımlarla da belirtebilir. An
cak burada genellikle oyuncu ve karşı-oyuncıı olarak gösterilebilir.

Oyuncunun amacı Karşı-oyuncunun amacı

K o ş u

Yetişip geçmek (her ikisi de Önde Kalmak
hedefe ilk varmaya uğraşır)

K o v a l a m a

Yakalamaya, değmeye Uzaklaşmak, vuruştan kaçmak
çalışmak

T u t s a k  Al ma

Ele geçirme, (bir kişiyi, bir Ele geçirilmeyi önlemek; sim-
simgeyi; çalmak, kapmak, zorla genin ya da takım arkadaşının
almak da olabilir) elden gitmesini önlemek.

Ü s t ü n e  V a r m a k  
I akılmak, alay etmek, iğnelemek Saldırıya sonuna kadar dayanmak,

yanlış yapmaya kandırmak direnmek.



A r a m a

Bulmak, rastlantı ile, bir izle 
(saklanan bir kişi, bir nesne ya da 
fikir olabilir)

Saklamak-örterek, yanıltarak, ilgiyi 
başka yöne çekerek (kendini, bir 
nesneyi, bir fikri)

K u r t a r m a

Tııtukluyu özgürlüğüne 
kavuşturma, kurtarıcı olmak.

Bekçilik yapmak, kaçmayı engel
lemek.

A y a r t m a k
Yasak olanı yapmaya kışkırtmak 
(Dilsiz oyunlarında gülmeye, 
konuşmaya ayartmak).

Etkilenmemek, ayartmaya diren
mek, dayanmak, karşı koyma, 
özdenetim.

Oyunlardaki yapısal öğelere göre kümelemeye yönelik ilginç bir çalışma 
yapılmıştır'"'. Bu öğeler şunlardır:

1. Oyunun amacı.
2. Eylem için yöntem.
3. Eylemi düzenleyen kurallar.
4. Oyuncu sayısı.
5. Katılanların görevleri.
6. Katılanların birbirlerini etkileme biçimleri.
7. Sonuçlar ve hesaplaşma.

Bunlara iki öğe daha katılmıştır. Bunlardan birincisi katılma için gerekli 
yetenek ve beceriler, İkincisi ise çevresel gereksinmeler ve araç gereç gerek
sinmesidir.

Öğeler Örnekler

1. Oyunun amacı. Satrançta hasmını matetme, Golf te
en az sayıda vuruşla oyunu bitirme.

2. Oyunu oynama yöntemi. İşlem- Kayseri’den Kazankup oyununda1"4
lerin sırası, belirli işlemler. bir duvar dibine el topunun gire

bileceği büyüklükte oyuncu sayısı 
kadar çukur açılır, en ortaya bun
lardan daha büyük bir çukur açılır, 
bunun adı Kazankup'tur. Geriye bir

183 E. M. Avedon, “T h e  Structııral E lem en ts o f G am es” , SC, 419-426.
184 KÇM011I.



3. Eylemi düzenleyen kural
lar. Davranışları düzenleyen 
kurallar.

N O T: Kimi oyunların pek az 
kuralı vardır, kiminin 
oyun kuralları olur, öyle 
ki oyun dışından birinin 
oyuncuların kuralları boz
mamalarını gözetmesi gere
kebilir.

4. Katılacakların sayısı; bir oyu
nun oynanabilmesi için en az 
ve en çok oyuncunun belirlen
mesi.

Kimi oyunda en az ile en çok 
oyuncu sayısı eşittir.

185 TÇOÖ, 63-65.

çizgi çizilir. Ebe seçilir. Ebe çizgi
ye çömelerek topu atar, top kimin 
çukuruna girerse, o oyuncu ebenin 
sırtına biner, top başkasının çuku
runa girinceye kadar oturur. Eğer 
gene kendi çukuruna girerse, ebeye 
çimdik atar. Top, ebenin çukuruna 
girerse üstteki ebe olur. Top Kazan- 
kup'z girerse, herkes kaçışır, ebe 
topu alıp kaçanların arkasından fır
latır. Kime değerse o ebe olur. Top 
değmezse ebe yine ebe kalır.

Yukarıdaki örnekte top Kazan- 
k u p \  girerse, çocukların kaçışma
dan önce “Kazankııp” diye bağır
maları, ebe topu attığı zaman top 
değmemişse, hepsinin kazankup'u 
ellemesi gerekir.

Yumruk oyununda, ayak topu oyu
nunda yargıcılar gibi.

Örneğin saklambaç’ta en az iki 
kişi olur, en çoğu belirtilmez. Kimi 
oyunda iki takımın sayısından bir 
fazla olmalı. Çömlek185 oyununda 
olduğu gibi.

Örneğin ayak topunda her takım 
için onbirer kişiden en az ve en 
çok 22 kişi gerekir.

Örneğin ayak topu gibi oyunlar-



5. Katılanların görevi; işlevleri, yet
kileri.

Kimi oyunlarda oyuncuların 
görev ve işlevleri arasında bir 
ayrım yoktur.

6. Sonuçlar, ceza ve ödüller. Eyle
min sonucuna bağlanan değerler.

da her takımın içinde oyuncuların 
ayrı ayrı görevleri vardır. Uşak’tan 
Kara Kedi oyununda'"6 ise halkayı 
yapan oyuncuların, halka içinde
ki ebenin ve halka dışındaki kara 
kedinin görevleri ayrı ayrıdır.

Aşık, bilye oyunlarında kazanan 
aşıkları, bilyeleri alır. Kimi oyun
larda kazanan bir yemek, bir şölen 
alacaklı olur. “Bey” olur, usta 
oyuncu olarak kabul edilir.

7. Eylem için gerekli yetenek ve
beceriler.

(a) Bilmeye, kavramaya belle
ğe, değerlendirmeye daya
nan işlemler.

(b) Devimsel duyum, bedensel 
hareketler becerisi, organ
lar arasında uyumlu işbirliği, 
dayanıklılık, görüş, duyuş vb.

(c) Coşkusal, duygusal alan- 
oyunlarda öfke sevinç, kin, 
sevgi gibi coşkuları doğu
ran, kamçılayan etkenler.

8. Birbirine etkililik biçimleri

(a) Kendine dönük bireysel ya 
da zihninde ya da zihni ile 
bedeninin bir parçası arasın
da oluşur, başka bir kişi ve 
dış nesne, araç gerekmez.

186 TÇOÖ, 88-89.

Örneğin Çorum’da oynanan Uzun 
Urganda'*1 deyimlerin iyi tuyumlan- 
mış [= ezberlenmiş] olması gerekir.

Örneğin beş taş oyunu, hem el hem 
göz becerisinin uyumlu işbirliğini 
gerektirir.

Örneğin bir oyuncunun taşı oyun 
alanı dışına fırlayınca, oyuna 
devam için duyguların denetimi.

Çok küçük yaştaki çocukların ken
di bedenleriyle oynaması, zihinden 
stratejik oyunlar (satranç gibi) oyna
ma, ya da Urfa’nın Beş parmağı yüz 
veya bin yapmak oyunu188 gibi.

187 ÇEÇOIV. 188 Ub'D, 62.



(b) Dışa dönük bireysel- 
tek kişinin bir başkasını 
gerektirmeden, bir nesne 
ile.

(c) Bir kişinin, başka kişilerin 
de bulunduğu ve onların 
da aynı amaca yöneldiği 
çevrede, bir nesneye toplu 
eylemle yönelişi.

(d) Bir kişinin başka bir kişiye 
karşı karşılaşmak nitelikte 
eylemleri.

(e) Karşılaşmak nitelikte üç 
ya da daha çok kişinin (ki 
bunlardan biri hasım ya da 
ebe ’dir) tek yönlü eylemi.

(0  Üç ya da daha çok kimse
nin (içlerinde tek hasım 
yoktur) çok yönlü eylemi.

(g) İki ve daha çok kişinin 
ortak bir amaç için öbek 
içine dönük eylemi. Bu 
eylem olumlu söz ya da 
söze dayanmayan birbiri
ne etkililik gösterir.

(h) İki ya da daha çok takım 
arasında karşılaşmak nite
likte toplu eylem.

Bulmaca çözümü, solitaire denilen 
tek başına oynanan oyuncaklar.

Tombala, roulette gibi. Bolu’da böy
le bir kumar aracına çevirge'm denir.

Tenis, dama gibi iki kişilik oyun
lar.

Elim sende oyunları gibi.

Poker oyunu gibi.

Parmaklar arasında sicimle biçim
ler yapmak gibi.

Bütün karşılaşmak takım oyunları.

189 BÇO II.



9. Oyun alanı ve çevresel gerek
sinmeler.

(a) Oyunun eylemi kolaylaş
tıran insan yapısı ya da 
doğal özellikler

(b) Oyun için gerekli ya da 
yardımcı çevresel gerek
sinmeler.

10. Gerekli araçlar. Kimi insan 
yapısı, kimi doğal araçlar oyun 
için gerekli olabilir.

Kimi oyunlarda bu gerekli 
değildir.

Saklambaçta saklanacak yerlerin 
oluşu. Kimi oyunlarda duvarın ya 
da ağaçların gerekli olması gibi.

Kimi oyunlarda toprağın eğilim
li olması, gece oynanan oyunlarda 
karanlığın olması gibi.

'I'op, aşık, değnek gibi.

Örneğin Birdir Bir gibi.





ANADOLU  
KÖYLÜ OYUNLARINDAN  

ÖRNEKLER





I. Anadolu Oyunlarına Genel Bakış

Anadolu Oyunlarını Oluşturan Etkenler:

Hiçbir kültür kendi başına çıkıp gelişmediği gibi, bugün Türkiye Türk
lerinin kültürü de çeşitli kültürlerin karışımı ile oluşmuştur. Anadolu oyun
ları bakımından burada bizi kısaca: Soy [Orta Asya Kültürü], Yer [Anadolu 
Kültürü], Din [İslâm Kültürü] ilgilendirmektedir. Bu üçüne üç kıtada ege
men olan Osmanlı İmparatorluğunun, imparatorluk olarak kültür alışverişi 
ile, daha sonra gelen Batılılaşmayı geç tarihli olduğu için söz konusu etm e
yeceğiz1.

(a) Orta Asya Kültürü:

Bu etkenin en kalıcı belirtisi, bugün konuşulan Türkçe’dir. Ttirkle- 
rin eski yurdu Orta Asya’nın ve Şamanlığın, Anadolu Türklerinin kültürü 
üzerinde geniş ölçüde izlerine Taşlanmaktadır. Hemen belirtelim Şamanlık 
bir din değildir. Nitekim Hıristiyan şamancılardan, Kırgız/Tatar Müslüman 
şamancılardan söz edilmesi bunu gösterir. Şamanlık esrime yoluyla somut 
sonuçlar alma tekniğidir: Bir hastanın başıboş ruhunun araştırılarak sağal- 
tılması gibi. Ancak bunu elde edebilmek için Şamanın göğe, öteki dünyaya 
göç etmesi gerekir ki, bu da onu, başkaca büyücülerden, hekim-büyiicüler- 
den, bakıcılardan vb. ayırır. Şamanlık yalnız Orta Asya ve Sibirya’ya özgü 
değildir, bunu Okyanusya’da, Kuzey Amerika ve Endonezya’da da buluruz. 
Ancak bir incelemecinin de belirttiği gibi bu Sibirya’ya ve Orta Asya’ya öz
gü bir olgudur2. Bu bölgelerde Fino-Ugor, Altaylılar ya da Ural-Altaylılar, 
Eski Asyalılar gibi çeşitli budunlar, soylar, daha çok dil bakımından ayrı

1 Bunların tiyatro açısından tartışm ası için bkz.: And, Geleneksel..., 11-29.
2 M ircea Eliade, Shamanism. Archaic Techniques o f Ecstasy, London (1964), 3-15



lan uluslar yaşıyordu. Ancak bunlar içinde Altaylılar, özellikle Türkler en 
önemlisidir’.

Bir şaman oyununun en iyi ve ayrıntılı anlatılışını bilgin Radlov’da bulu
ruz. Burada onun verdiği bilgileri özetleyerek konumuzla yakından ilgili bu 
oyun üzerinde fikir vereceğiz4. Oyun dememiz yadırganabilir; ancak “Giriş” 
bölümünde bunun açıklamasını yapmıştık.

Oyunun ilk gecesi hazırlıktır. Güneşin batmasından sonra şaman bir 
kayın ağacı ormanında kendisine uygun yer arar. Ağaçların seyrek olduğu 
bir alanda yurt kurar, ortasına bir ağaç gövdesi dikerek buraya göğün yedi 
katını belirten işaretleri koyar. Bu ağacın dalları yurdun tepesindeki de
likten çıkar. Bunun yanısıra kutsal bir bölüm vardır. Girişinde, üzerine at 
kılından bir düğüm atılmış bir sopa toprağa sokulmuştur. Bir doru at seçer, 
bunun üzerine bir ağaç dalı koyar. Bu atı yurda kapatır ve davulunu tüt
süler. Böylece ruhları yardımına çağırır ve onların davulun içine girmesini 
ister. Şaman yurttan çıkar, birkaç adım ötede kaz biçiminde bir korkuluk 
vardır. Şaman bunun üzerine bir at gibi biner, uçuyormuş gibi kollarını ka
nat gibi çırpar ve şarkı söyler. Aynı ağızdan kaz onu yanıtlar5. Böylece ka
çan ruhun izlenmesi ve yakalanması canlandırılır. Şaman, kimi kovalayan, 
kimi kaçandır. Kişner, çifte atar, soluğu kesilir, yeryüzüne getirince artık 
at kurban edilecektir. Şaman atın kanını akıtmadan öldürür. Derisini ve 
kemiklerini bir sırığa asar. Atalara ve ruhlara bir sungudur bu; ayrıca atın 
eti kalanlara sunulur.

ikinci gece şamanın oyunu yücelim noktasına erişir. Şaman davuldaki ruh
lara kurban etini sunar ve şarkı söyler. Ateşe seslenir, eti parçalayıp yardımcı
larına dağıtır. Bir ipe asılı giyim kuşamını tütsüler ve giyinir. Davulunu tütsü
ler, bir gece önceki gibi gene ruhları davulun içine girmeye çağırır. Bunların her 
gelişlerinde, onların varlığını bir kuş gibi öterek, gök gürültüsü gibi gürleyerek, 
rüzgâr gibi vızıldayarak taklitle belirtir. Yurdun ortasındaki ağacın gövdesinin 
çevresinde birçok kez dolaşır, sonra kapının önüne çöker. Yeniden yurdun orta
sına gelir. Davulu ile yardımcılarını arıtır. Bundan sonra göğe yükselme başlar;

3 Altay şamanlığı üzerine bkz.: Harva, Age.; ayrıca Jean-Paul R oux’nun, Aııt/ıropos dergisinde yayım 
lanmış şu yazılarına bkz: “L e nom du cham an dans les tex te-m ongols” 133-142; 53/1-2 (1958); “Ele- 
m ents cham aniqııes dans les textes pre-m ongols” , 53/1-2 (1958), 441-456; “Le cham an gengiskhanide” , 
54 (1959), 401-432; “N otes sur les cham ans aux XVII e XVIII e siecle d ’apres les voyageıırs occiden- 
taux”, 56 (1961), 438-458. Yakin tarihli bir derlem e: C.-M . E dam an’ın yayımladığı Sludies in Shama- 
nism, (Stockholm  (1967). T ü rk ç e ’de en güvenilir kaynak için bkz.: İnan, Tarihle ve Bugün Şamanizm; 
ayrıca In an ’m çeşitli yazılarını toplayan k itap ta şam anlıkla ilgili çok değerli incelem eler bulunm akta
dır. A bdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, Ankara (1968); Şaman dansları bakım ından burada çok 
yararlandığım ız incelem e için bkz.: Jean-Paııl Roux, “La D anse C ham aniqııe de l’Asie C entra le” , Les 
Danses Sacrfcs (Anthologie), Paris (1963), 280-314. Yazar, benim  N ew  York’ta 1959 yılında yayım lanm ış 
olan Dances ofAnatolian Turkey adlı k itabım dan da yararlandığını belirtm iştir (314).

4 W. Radlov, Aus Silnnetı, II L eipzig (1884), 20-50.
5 Böylece şam an aynı ağızdan birkaç değişik ses çıkararak vantrilogluk yapm aktadır.



yani ağaç gövdesinin üzerindeki dokuz kertik. Bağırır, davuluna vurur ve bütün 
davranışlarıyla yükselmenin çetinliğini belirtir. Ağaç gövdesinin ve ateşin çev
resinde dolanır, gök gürültüsünü taklit eder, sonra üzerine at örtüsü yayılmış bir 
sıranın üzerine çıkar, bağırarak ırlar. Her kertikte yeni öğeler ortaya çıkar. İkin
ci katta, şaman yıldırımın gürültüsünü taklit eder, üçüncü katta kaz yardımına 
gelir ve onun üzerine biner. Kimi kez yorulur, dinlenir. Bunlara kısa oluntuların 
anlatılması karışır. Örneğin, at su içmektedir, burada su içen atın gürültüsünü 
yapar, vb. Yetenekleri ölçüsünde en yukarıya, dokuzuncu kata erişebilen büyük 
şamandır ve burada Tanrı ile söyleşir ve bitkin yıkılır.

Radlov’dan bu özet başka tanıklara ve kaynaklara ufak tefek değişiklik
lerle ve ana çizgileriyle uymaktadır, yalnız her birinde ayrıntılarda çeşitle
meler vardır. Ancak ortak nokta oyunun başında şamanın dans ve şarkıyla 
kendisini kışkırtmasıdır. Kendinden geçme noktasına gelmesine karşın öz
denetimini yitirmez. Uç ana öğeden birincisi, merkez noktasına göre çev
resel bir dönüş yapma, taklit ve kendinden geçmenin sonunda çökme, yı
kılma. Bütün anlatılanlarda hem tiyatro hem dans öğelerini buluruz. Ancak 
dans daha belirgindir; gövdenin ve ona bağlı organların eğilip bükülmesi, 
dönüşler, hareketlerdeki tartımlı uyumluluk, gibi.

Şamanın en önemli aracı olan davul da ilgimizi çekiyor. Öyle ki bugün 
Anadolu’da, Kastamonu’da görülen dansçının davulla dansetmesi ya da Bo- 
lu’daki iki davullu dansçının gösterisi, kimine göre şamanlığın bir uzantı
sıdır. Radlov’a göre davul, göğe yolculuğun da yardımcısıdır. Başka incele
mecilere göre ise, bu, uğursuzluk getiren kötücül ruhları davulun gürültüsü 
ile kovup kaçırmak içindir'’. Kimine göre ise Şaman için, öteki dünyayı açan 
anahtardır. Ancak davulsuz Şaman da vardır. Bunlar davul yerine telli çalgı
lar, çanlar, ziller kullanmaktadır7.

Şamanlığın kimi durumda kendiliğinden, doğmaca olduğunu da görüyo
ruz. Örneğin Moğol Buryatlar’da biri sinir hastalığı belirtileri gösterince, kı
sa ya da uzun bir süre sonra kalkıp tartımlı olarak dansetmekte ve ulamak
ta; böylece kendi kendisini sağaltmaktadır8. Ancak başka işlevleri de vardır

6 D avul sözcüğü ile ilgili iki noktaya burada değinm ek gerekir. Buryat dilinde dakhul kötücül ruh, 
ölmüş, yoksul kişinin ruhu anlam ınadır. Bkz.: Czaplica, Aborigina/ Siberia (sözlük böliimii). Burada 
T ü rk ç e ’deki davul ile şam anın davulla kötücül rulııı kovması işlevi b irleşm ektedir. N e var ki T ü rk çe  
davul Arapça’daki tabi ve Farsça’daki duhul sözcükleriyle ilintilidir. Bıı arada davul kavramı ile köprii 
anlam ına gelen eski T ü rk çe  kovnıg sözcüğü arasında ilinti üzerinde durulduğuna da kısaca değ ine
lim. İkinci noktaya gelincc, bu Altay d illerinde bar sözcüğü şam anın davulunun tutam ağına, kasna
ğına verilen addı ve bir insan biçim indeydi (Bkz: Czaplica, Age., (sözlük böliimii). Birçok yazılarımda 
bununla, D oğu Anadolu danslarına verilen bar sözcüğü ile bir ilinti kurm ak istedim . Bugün yanıldığı
mı anlıyorum; bar/par bir H int-A vrupa dili olan E rm enice’de  (eski ve yeni) dans ve oyun dem ektir. 
H er tiirlii duygusal ve siyasal kaygıyı bir yana bırakarak, bunu belirtm ek  zorunlu olm aktadır.

7 Harva, Age., 356.
8 Radlov,4ge„ II, 16-17.



dansın. Örneğin genç şamanın, şaman olmak için eriştirme töreninde en az 
dokuz dansçı ile birbirlerini çıngıraklar sarkan kemerlerinden tutarak halka 
ile dönerler, dansederler, ellerindeki davula da vururlar. Şaman adayı da bu 
dansa katılır. Ancak ertesi günkii tören ve danslarda şaman adayı kendin
den geçerek yıkılır9. Bu örnekle şaman dansının başka işlevleri de olabilece
ği görülmektedir. İncelememizin sonundaki simgesel yorumlarda gösterme
ye çalışacağımız gibi bir noktanın çevresinde dönmek, dolanmak da oyunun 
önemli bir öğesidir. Çinliler genç bir T ürk  prensinin tahta geçişinde onu bir 
keçe parçasının üzerine koyup güneş çevresinde dokuz kez döndürüyorlar
dı10. Aynı Türk  budunlarında cenaze töreni için atlarıyla ölünün çadırı çev
resinde 7 kez dolanıyorlardı11. Bizanslı Zemarkh 569’da İstanbul’a dönüşün
de Tiirkler arasında gördüğü bir arınma törenini anlatırken müzik eşliğinde 
ateş çevresinde büyük canlılıkla döndüklerini belirtmiştir12. Ünlü gezgin İbn 
Battûta, bir T ürk  prensinin ölümünden sonra çadırın çevresinde dört at yo- 
ruluncaya kadar döndüklerini anlatıyor13. Uygurlar, kurban için ağaçların çev
resinde dönmektedirler, ağaç olmazsa yere dallar dikip, atlılar çevrelerinde 
dönmekte, üç kez dönünce durmaktadırlar14. Örnekler pek çoktur: Radlov, 
1860’da gördüğü bir Altay Şamanı’nın ölen yaşlı bir kadının ruhunu uzak
laştırmak için geceleyin dönüşler yaptığını anlatmaktadır15. Bu dönüşlerde 
yıldızların, gezegenlerin dönüşü taklit edilir; kimi incelemeciler Buryatla- 
rın her şeyden önce güneşin yörüngesini taklit ettiklerini ileri sürmüşlerdir16. 
Nitekim dönüşlerde Altay için kutsal olan 3, 7, 9 sayıları, aynı zamanda 3,
7, 9 gezegen ve evrenin ya da göğün 3, 7, 9. katlarına bağlanmaktadır. Daha 
önce bü- fiilinin tanrısal dansetme anlamında olduğunu belirtmiştik; Tetiri 
sözcüğünün de, tang- fiilinin de dönüşle ilgisi üzerinde durulmuştu. Bura
da her şeyden önce evrenle bir özdeşleşme, birleşme anlamı açık seçik bel
lidir. Göğe yolculuk yapan, şaman, gökbilimsel varlıkların hareketini taklit 
etmektedir. Ayrıca ilerde göreceğiz, semâ‘ ve samah'larda da böyle simgesel 
anlamlar vardır.

Gene Şaman oyununda hayvan taklidi ve benzetmeceleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Altay inançlarına ve mithos’una göre hayvanlara büyük önem ta
nınmaktadır. Bu inançlara göre hayvan ile insan arasında büyük ayrım yoktur.

9 Harva, Les Representation..., 330-331.
10 Parker, “T h e  early T u rk s” , China Reviees, XXIV, 121, 165.
11 Stanislas Jıılien, Documents historigues sur les Toukious (Tura) traduits du C/ıinois, Paris (1877), 28.
12 D e G uignes, 1/2, 186.
13 Voyages d'lbn Batouta (D efrem ery ve Sanguinetti), IV, Paris (1853-58), 301. Kırgızlar’da bu dönüş üç 

kez olm aktadır, bkz.: Parker ThousandYears, 189.
14 E. C havannes, LesMemoireshistoriquesdeSse-Ma Ts’en, V (1895-1905), 45-46.
15 Radlov, Age., II, 52.
16 G. Sandschejevv, “VVeltanschaıuıng ıınd Sham anism us der A laren-B ıırjaten” , AntHıropos, XXVII, 

(1927), 582.



I layvan dili de öğrenilebilir, onlarla birleşilebilir; çoğu kez hayvan insandan 
üstündür17. Bundan iki önemli sonuç çıkmaktadır. Birincisi, hayvan, insanı yal
ın/ yeryüzünde gideceği yere götürmez, öteki dünyaya da götüren, odur. Yer
yüzünde insanı tehlikeli yollardan götüren, düşmana utkusunda büyük yardı
mı olan hayvan, öteki dünyaya yolculukta da büyük yardımcıdır. Şamanın oyu
nunda gördük, at, kaz Şamana bu yolculuğunda en büyük yardımcıydı. Pek çok 
hayvan türü Şamanın oyununa girer, bunlar kimi kez heykel, kukla, kaba be
bekler biçiminde yapılır: Kurt, tilki, kertenkele, ayı, som balığı, yılan vb.

İkinci önemli sonuç, hayvan ile insan arasında ayrım olmadığına göre, in
san kolaylıkla hayvana dönüşebilir. Şaman, yapacağı yolculukta hayvandan 
dolaylı yardım göreceğine, onunla özdeşleşebilir. Kılık değiştirir, onun gibi 
davranır: Kuş olunca onun gibi kanat çırpar, at olunca onun gibi dörtnala gi
der, kişner, eşya taşır. Köpek gibi havlar, yalanır, sıçrar vb. Böylece Şamanın 
hayvan benzetmecesi ya gerçekçi ya da göstermeci ya da üslûplaştırılmış ola
rak karşımıza çıkar. Nitekim Anadolu oyunlarında hayvan benzetmeceleri, 
danslarda üslûplaştırılmış, dramatik oyunlarda ise daha gerçekçi olmaktadır.

Şaman, hayvanı hareket ve sesle taklit etmekle yetinmez, ayı olmak 
için ayı postu giydiği de görülür. Nitekim ayı postunda şaman resimleri eli
mize geçmiştir18. Bir gezgin ise bir şaman giyimi üzerinde kartal ve baykuş 
pençeleri görmüştür19. Altay Şamanlığı üzerine en iyi inceleme olan ve çok 
yararlandığımız Uno Harva’nın kitabında çeşitli hayvanlar için giyim ku
şamlardan bol örnek verilmiştir20. Altay dağlarında Pazırık’ta Rus arkeolog
larının yaptığı kazılarda geyik gibi boynuzlu başlıkları da anmak gerekir21; 
Buryat’larda karaca boynuzlarından başlıklar22 gibi. Bunların yanısıra kimi 
şaman giyiminde, çeşitli hayvanların, kuşların, balıkların, baykuşların kü
çük demirden tasvirlerini kuşandıklarını, ellerinde de demirden ayı pençesi 
bulunduğunu gezgin Isbrand bildirmektedir2'. Bu örnekleri sayfalarla uzata
biliriz. Hayvanla özdeşleşme öylesine gerçek kabul edilir ki, hayvanın ruhu 
ölürse Şaman da ölür. Bir anlatıda genç bir Yakut kadın Şamanın yetenekli 
olduğu belirtilirken, ayının atlayış ve homurtusunda, aslanın kükremesin
de, köpeğin havlamasında, kedinin miyavlamasında büyük başarı gösterdiği 
üzerinde durulmaktadır24.

17 Bıı konularda lıkz.: O g e l,/ '////■ Mitolojisi, I.
18 Appelgren-Kıvalo, A/t-A/taisrhe Kunstdenknıdler..., I Iclsingfors (1931) resim 77 ve 302.
19 J. (i. G inelin , Reise durıh Sibirieu voıı den Jalır 17.1.1 l/is 174.1, 1, G öttin^cn  (1752), 397.
20 1 larva, ^ . ,3 4 1 -3 5 0 .
21 Bkz.: R ııdenko, Kııltııra ııase/eııiia Gornogo A/taya..., Moskova (1953); K. Jc ttm ar, “T h e  Altai before 

tlıe T ıırk s” , llull. MFF.A, X X III (1951), 172 ve sonrası; ayrıca bk/..: K. O. Phillips, The Royal Hordes 
Nomad Peop/es o f the Steppes, Londoıı (1965).

22 I’.S. I’allas, Reise durrh verschiedene Provinzen der Russkhen Reiche, III, St. Petersburg  (1776), 182.
23 Re/ation dit voyage de M. Fvert Isbrand envoye de Sa Majeste czarienne en 1692, 93, et 94, Am sterdam  

(1699), 72.
24 Castagne, “Magieetexormme...”,9 i .



Gene Orta Asya ve Sibirya’da ayrıca özellikle av ritüellerinde dans, oyun 
vardır. Avın başarılı olması için onun taklit yoluyla canlandırılması çok bili
nen bir uygulamadır. Kimi kez de hayvanın ölümünden insanın değil başka 
bir hayvanın sorumlu olduğunu kanıtlamak ister. Hem kargaların uçuşunu, 
hem ayıyı taklit etmekle, ayıyı öldüren ve yiyenin kargalar olduğu gösteril
mek istenir25. Bir gözlemci aynı ayı şenliğinde, kadınların kollarını kanat çır
par gibi hareket ettirerek her yönde koşuştuklarını görmüştür26.

Av dışında yapılan dans ve hayvan taklitlerinin yanısıra, av sırasında ya
pılanlar da vardır. Örneğin av sırasında hayvana daha iyi yaklaşabilmek için 
geyik derisi giyinir, başlarına geyik boynuzlan takarlar27. Aslında aynı yazar, 
bunun hayvana yaklaşılmak için değil, fakat geyiğin ruhuna bir kurban yapıl
dığını, böylece onların içine girebildiğini belirtmektedir. Ostiyaklarda avcılar, 
turnanın, Ren geyiğinin, şahinin davranışlarını taklit etmektedirler28. Av rim
ellerindeki hayvan taklitlerinin örnekleri pek çoktur29.

Burada kısaca Orta Asya ve Sibirya’dan birkaç dans örneği görelim: Tun- 
gus, Yukaghir ve Yakutlarda halka dansı. Yukaghir ve Yakutlar bu dansları 
Tunguslardan uyarlamışlardır ki, Tunguslarda genel olarak kadın ve erkek 
ayrı dansederler. Yukaghirlerde ve Yakutlarda kadın erkek beraber danse- 
derler. Kadın erkek, belli bir sıra gözetmeksizin kolkola bir halka meydana 
getirirler, ayaklarını sürüyerek, sağdan sola doğru yani güneş yönünde dö
nerler. Bütün dansta dört türlü adım görülmektedir. Once sol ayak yerden 
doğru sola atılır, sağ ayak da sola öylece çekilir ve en sonra topuklar bitişik 
iki kez yere vurulur, ayak uçlarında dururlar ve bulundukları yerlerden ayrıl
mazlar. Aynı zamanda dansçılar dizlerini kırar ve düzeltirler, ileri geri salla
nırlar, omuzlarını kaldırıp alçaltırlar, başlarını önce bir yana sonra öteki yana 
eğerler. Bütün bu hareketleri bütün dansçılar beraberce ve aynı ölçülü hare
ketlerle yaparlar. Tungusların hareketi, daha az hoşa gidicidir. Yakutlarınki 
daha da beceriksizdir, hareketleri ağırken sonra gittikçe hızlanır, dansçılar 
da daha coşarlar ve halka da daha çabuk döner. Derken orada bulunanlar da 
etkilenirler, yaşlı erkek ve kadınlar halkaya katılırlar, çocuklar ve hastalar 
yanda durup onlar da yere ayaklarını vurup, dansçıları taklit ederler. Bay
ram günlerinde Yukaghirler bu biçimde bütün gün döner dururlar; yorulup 
başları dönünceye kadar dansederler. Kimi dinlenmek için halkadan ayrılır, 
ötekiler güçlerini kazanınca, halkayı yarıp dansçıların arasına katılırlar. Dans

25 N . B. D yrenkova, “Bear worship am ong turkish  tribes o f  Sibcria” , Proceetiings of the 23 th Int. Congress 
of Americanists, 1928, N ew  York (1930), 417-418.

26 S. Patkanov, Die Irtysch-Ostjaken, 1, 129.
27 A. Rolf S tein, “L eao -T ch e” , ToungPao , XXXV (1940), 103-104.
28 [P. S. l'a llasj, Histoire des decoııvertes fa'ıtes pa r divers savants voyageurs dans plusieurs coııtrees et de la 

Perse, II, Berne (1787), 152.
29 E veline L ot-Falck, Les Rites de Chasse Chez les Peup/es Siberiens, Paris (1953).



dört notalı bir şarkı eşliğindedir, her nota dört adımı karşılar. Söylenen sözler 
Tunguslarda “ho-yoi-re-yui veya he-ke-ha-ka”dır,(l.

Dans için vesilelerin, törenlerin de ayrıca kültürümüz ile yakın ilgisi var
ılır. Örneğin Yakutlarda Kımız töreni dans bakımından çok ilginçtir; yukarda 
anlatışını verdiğim halka dansı bu törende oynanır’1. Yakut düğünlerinde de, 
gençler şöyle bir dans oynarlar: “... Yaşlılar uyku ve mide doldurmaktan yoru
lup çekilince gençler çoktandır bekledikleri bu anı fırsat bilip çayıra giderler 
ve iki sıra halinde dizilirler; bir sırada kızlar, ötekinde erkekler. Süslü ve ufak 
adımlarla bu iki canlı duvar birbirine yaklaşır.” Dansı yaparken söyledikleri 
şarkıda, ‘gençken, evlenmemişken eğlenelim’ fikri başta gelir’2.

Orta Asya’da İslâm olmuş budunlarda, kadının dans etmesi hoş karşı
lanmaz, bununla birlikte, örneğin Dolanlarda, kadınlar hareketlerinde sınır
lanmamışlardır, öyle ki toplu, genel eğlencelerde orta yerde dansederler” . 
Bunların yanısıra Orta Asya’da İslâm olmamış budunlardan Kâfirlerin dans
ları çok ilginçtir. Bunların yüz yıl önce yaptıkları danslar arasında çok ilkel, 
korkunç olanları vardır. Akınlarda bir Müslüman öldüren omuzlarda taşınır, 
genç kızlar danseder, şarkı söyler, el çırparlar. Erkeklerin savaş dansları, ka
dınların bellerine taktıkları küçük zillerle yaptıkları danslar, ölmüş bir kim
senin ölüsünün çevresinde yaptıkları danslar bunlardandır’4.

Batı Sibirya’da bir Ural-Altay budunu olan Ostiyaklarda Şaman töreni 
bir tiyatro gösterisi gibidir, gece yapılır ve 2-3 saat sürer. Bu arada doğrudan 
doğruya Şaman töreni olmamakla beraber yalnız evli kadınların yapabileceği 
bir dans vardır. Çıplak, tek veya halka biçiminde toplu olarak hep saat yö
nünde hareket ederek, cinsel şarkılarla dansederler’5.

Doğu Türkistan’da genç erkek ve genç kadınlar, Şaman töreninde has
taya karşı aile ve dost sıfatıyla bir iyi niyet belirtisi olarak dansederler’'’. Do
ğu Mançıırya’da Şaman, davulunu çalarken, saatin ters yönünde bir daire ya
parak danseder. Dansı bir çeşit ayak sürümedir; sol ayak hep önce ve sağa 
göre daha ağır bir ölçüde atılır, sağ ise çabuk bir basışla sürüşün hızını hafif
letir. Bu arada kalçalar çalkanır, böylece bedenine asılı demir parçaları bir
birlerine çarparak çıngırdar. Bedeninin üst yarısı ileri doğru eğiktir. Şaman

30 VValdemar Jochclson, “Peoples o f Asiatic Kııssia” , The American Museum o f Natura/  History, N ew  
York, 218.

31 VValdemar Jochclson, “Kumiss Kestivals o f the  Yakııt and tlıc D ccoration o f Kımıiss V essels” , Hoas 
Anniversary Volüme, Nevv York (1906), 257-271.

32 I. W. Shklovsky, in FarNorth Kast Siberia, London (1916), 55-56.
33 P. T . R tlıcrton, in The Heart o f Asia, London (1915), 145.
34 H. G. Raverty, “N otes on K afiristan” , Journal of the Asiatic Society of Rengat, Calcııtta, 28, (1859) 353- 

354, 358, 363.
35 V. 1. Anuşin, ( “Yenisey N eh rin d e  O stiyaklarda Şam anizm ” ), S  hor mi' Antropoloji i etnographii pri 

ımperatorskoi akademii nauk, (1914), 21-23, 30.
36 Malov, “Sam anstvo...” , 12-13.



olsun olmasın herkes bu davul dansını yapar. Adı Dirdikere dansıdır'7. Sibir
ya’da Baykal Gölü dolaylarında Şaman elinde değnekleri tıpkı bizim kaşık 
oyunlarındaki gibi tıkırdatır öyle danseder™.

Şimdi de Orta Asya ve Sibirya’da özellikle Şamanlıktaki kukla geleneğini 
kısaca görelim. Değerli bilgin Abdiilkadir İnan bu konuda şunları söylüyor:

“Doğu Türkistanlı bakşılar hastaları ‘tedavi’ ederken birçok ‘kuğurcak’ 

(kokla) kullanırlar. Başkurt ve Togol hakşıları sıtma hastalığını paçavradan 

yaptıkları korçak (kokla)lara nakledip uzaklara götürürler”39.

Ebü’l-Gazi Han’ a göre de:

“. . . O zaman onlarda bir âdet vardı ki birinin oğlu, bir kızı, ağabeyi veya 

küçük kardeşi veya başka bir kıymetlisi ölürse onun suretini (kugurcak) yapar, 

evinde saklardı. Ara-sıra o sureti öpiip sevip okşıyarak bu filânın sureti derler

di. Bu suretin önüne yemeklerinin ilk lokmalarını korlardı. Yüzlerini gözlerini 

bebeğe sürtüp önünde yere eğilirlerdi. İşte böylelikle haberleri olmaksızın pu

ta tapmayı meydana getirdiler. Ebü’l-Gazi Han’ın kııgıırcak dediği nesne be

bek (oyuncak) demektir. Altaylı tözlerinin çoğu da bebeklerden ibarettir”41’.

Anadolu’da bugün de bu türlü törenlerin kalıntılarını buluyoruz. Örne
ğin tıpkı başka ülkelerde de görüldüğü gibi kuklaların yağmurla ilintisi var
dır. Bu büyük boyda kuklaya çömçe gelin denir41.

İnan aynı yazıda şöyle söylüyor:

“Bu âdetteki kadın kuklası, Şamanı Türklerin panteonuna dahil olan 

T ö s’lerden bazılarına çok benziyorsa da Anadolu Türklerinden başka Tiirk- 

lerde buna benziyen bir merasime tesadüf edilmiyor. Galiba bu âdet ileri As

ya’nın pek eski yerli zürra kavminden kalma bir âdet olsa gerek. Bu âdete 

bütün Anadolu, Suriye, İrak ve Azerbaycan âdetleri toplanırsa ihtimal ki bu 

merasimin eski dinî şekli tayin edilebilir.”

Tös’lerin yalnız insan biçiminde değil hayvan biçiminde olanları da bil
inmektedir. Moğolca ongon denilen bu totemizm geleneği, Orta Asya ve

37 O w en Lattim ore, “T h e  Gold T ribe , I-'ishkin T atars o f  the Lovver Sungrai” , Mernoirs o f the American 
Anthropological Association, VVisconsin 40, (1933), 60-61.

38 John o f  A nterm ony, “T ravels from St. Petersburg  in Rııssia to Various Parts o f Asia in 1716, 1719, 
1722” , A General Coltection o f liest and Interesting Voyages and Travels in AH Parts o f the World., London 
(1811),349.

39 İnan, Şamanizm, 45.
40 Age., 43.
41 Abdiilkadir İnan, “Yağmur Duası. Ç öm çe G elin” , HBH,  14 (1930).



Sibirya’da çok yaygındır*2. Altay Türklerinin Tös/Töz, Tunguzların Ongon 
(Moğolca’dır) dedikleri bu heykelcikler, tasvirler, atalar inancıyla ilgilidir; 
insan, kuş ve başka hayvanlar olarak yapılmaktadır. Buna Tuba Uranhay 
Tiirkleri eren; Yakutlar tangara, erneget diyorlar*3. Bunlar keçeden, paçavralar
dan, kayın ağacı kabuğundan yapılır. Kimi çocukların oynadıkları bebeklere 
benzer, kimi de tilki, tavşan ve başka hayvan derilerinden olur44. T ürk  soy
larında daha çok tavşan, ayı, kartal, sincap, kakum töslerine rastlanır*5. Uran- 
luı obaları, içi oyulmuş ve duvarlarında ağaçtan yontulmuş kuzgun, guguk, 
öküz, aygır suretleri bulunan bir tapınak biçimindedir46. İlerde bugün Ana
dolu’da yaşayan kukla geleneği ile bunlar arasında ilişki kurulacaktır. Kaldı 
ki Anadolu 'kürklerinin kukla geleneği her bakımdan Orta Asya kültürün
den gelmektedir. Tös ve Ongon geleneğinin totemizm izleri yalnız Anadolu’da 
yaygın kuklalarda değil fakat ilkel hayvan heykellerinde de görülür. Çoğunluk
la koyun, koç heykellerinde İslâm’ın üç boyutlu tasvir yasağına rağmen yaşa
ması, bu geleneklerin önemini gösterir. Bu konuyla ilk ilgilenen Hıristiyan din 
adamı ve Merzifon’da Amerikan Koleji yöneticisi G. E. White olmuştur. O, Ara- 
poğlu köyünde boynuzlu bir öküz görmüştür*7. Köye adını veren Arapoğlu bir 
evliya imiş, öyle ki Kurban bayramlarında bir geyik, kurban olmak için gelir
miş. Bunun için türbesine bir geyik başı konmuş. Hasta olanlar bunun boynuz
larına mavi boncuk bağlarlarmış. Ayrıca su değirmenlerinin üzerinde de tahta
dan yapılmış hayvan boynuzları görmüş48.

Hamit Ziibeyir Koşay, Milletlerarası Birinci Türk  Sanatları Kongresi’ne 
sunduğu bildiride, köy adı belirterek ve fotoğraflarını göstererek koyun, koç, 
bu arada az da olsa at ve balık heykellerinden örnekler vermiştir. Özellik
le Ak Koyunlu ve Kara Koyunlu Türk  oymaklarında bunların heykel olarak 
yapılması ya da mezarlara anıt olarak dikilmesinin Anadolu’da yaygın bir ge
lenek olduğunu göstermiştir*9. Bunda Orta Asya’nın tös ve ongon geleneği mi, 
yoksa eski Anadolu uygarlığının etkisi mi olduğunu kesinlikle söyleyeme- 
mekle birlikte, heykel yapma geleneğine bir çocuk oyunundan örnek vere
lim. Karaman’da Dede oyunıı adıyla çok eski ve ilginç bir oyun vardır. Aşı- 
ran’da oynanışı şöyledir: Recep ayının ilk perşembesinde oynanır. Oyunu

42 Ö zellikle bkz.: I larva, Age., 257-267.
43 Abdiilkadir İnan, “O ngon ve T ö s  Kelim eleri I lakk ında” , Türk Tarih Arkeologca ve Etnografya Detgisi,

II (1934), 279.
44 İnan, Şamanizm, 42.
45 Age., 45.
46 Age., 61.
47 T o k a t’ın Z ile ilçesine bağlı olan bu köyün adı Akdoğan olarak değiştirilm iştir. Bkz.: Köylerimiz, İçiş

leri Bakanlığı yayını, Ankara, 1968, 22, 604.
48 G. E. VVlıite, “A prim itive cattle  sh rine in Asia M inör”, Records of the Past, NS. 6 (1907), 98-102.
49 H am it Z iibeyir Koşay, “Doğu A nadolu M ezarlarındaki Koç ve Koyun H eykelleri” , Milletlerarası 

Birinci Türk Sanatları Kongresi (19-24 Ekim 1959), Ankara, (1962), 255-257; fotoğraflar: C LX V III-
c l x x i i i .



ImiiIimIiii oynar, sayısı 8 ile 10 kişi arasında değişir. Evler dolaşılır; sonra bir 
t i ni mi n bulunduğu avlu, bahçede oynanır. Oyunculara “dede oyuncuları” 
denir. Recep ayında hamurdan yağda kızartılmış bişi adında bir yiyecek ya
pılır, konu komşuya dağıtılır. Perşembe günü gündüz avluda kerpiç veya taş
tan adına dede denilen kaba bir heykel yapılır. Dedenin üzerine cam, renkli 
çanak çömlek kırıntıları yapıştırılır. Dedenin gözü, ağzı, kulağı bu kırıklarla 
belirgin bir biçimde gösterilir. Genç kadınlar pişirdikleri bişi (veya pişi) ve 
ellerinde mumlarla dedenin başına gelirler, bişileri dedenin arkasındaki du
vardaki çivilere asarlar. Kadınları çağırmak için dolaşa dolaşa şu sözleri söy
lerler:

Şivili şivili şişirdik 
Erken onu pişirdik 
İki çörek bir börek 
Bize namazlık gerek.

Bu sözlerle dedenin başına çağrılanlar şu türküleri söylerler:

Elem ele hu lâ ılâhe illallah 
Hasbi tesbit cellallah 
Şıhııı oğlu Feyzullah 
Feyzullah ne yapmalı 
Damdan dama atmalı 
Bir kavurga kavurdum 
Dam başında savurdum 
Bey oğluna duyurdum 
Bey oğlunun keseri 
Aldı da beni tasası 
Gıy gıdı gınlar gınlar kısası 
Gıy gıdı gıy gıy giydi gıy

Küp dibinde bulgurum 
Dedemin biçimine vurgunum 
Eller ne derse desin 
Ben dedeme vurgunum



Küp dibinde pastırma
Kız zülfünü kestirme
Kestirirsen az kestir.
Güzel dedemi küstürme hay
Hay demeye geldim hay hay
Kaymak yemeye geldim
Kaymak yemek değil meramım
Güzel dedemi görmiye geldim

Türküler bittikten sonra şu sözlerle dedeyi yıkarlar:

-  Arap oğlu zindanda ne yapar?
-  Un eler keş yapar.
-  Keşi ne yapar?
-  Taş yapar.
-  Taşı ne yapar?
-  Ev yapar.
-  Evi ne yapar?
-  Dedemin başına yıkar50.

Orta Asya kültüründen gelen aşık geleneğinin de ne denli Anadolu’da 
yaygın olduğunu ilerde göreceğiz. Türk  göçebeleri arasında aşık kemiği ile 
fal açma geleneği de yaygındı51. Ayrıca Kırgız Kazaklar’da ve Özbekler’de 
kumalak denilen taşlarla bakılan falda taşları dokuz yere ayırması da52gene 
Anadolu’da yaygın olan Dokuz Taş ya da Dokurcun oyununu düşündürmekle 
birlikte, bu oyun başka kültürlerde de yaygındır53.

Orta Asya’dan ve özellikle Şamanlıktan gelen kültür izleri çeşitli alan
larda İncelenmektedir, ancak oyunlarla ilgili henüz ikna edici araştırmalar 
yapılmamıştır. Bu her şeyden önce Şamanlığın çok iyi bilinmesini, sonra da 
oyun derlemelerinin hem sayıca, hem nitelikçe yeterli örnekler vermesiyle 
olabilir. Ancak ilerde her tür oyundan verdiğimiz örneklerde karşımıza hep 
hayvan benzetmecelerinin çıkması ve oyunlardaki başkaca öğeler, iyi bir 
araştırma ile bu kültür sürekliliğini gösterecektir inancındayız.

50 ASKO IV; bir çeşitlem esi için bkz.: M. Vehbi Uysal, “K aranıan’da Eski Bir O y u n ”, Pınar, (Mayıs 
1966).

51 İnan, Şamanizm, 156-157.
52 Age., 157-158.
53 T aşla  ilgili bugiinkii Anadolu inançları üzerine değerli bir incelem e yapılm ıştır: H ikm et T anyu, 

Türklerde Taşla İlgili İnançlar, Ankara (1968).



Anadolu’daki bizden önceki uygarlıkların mitologyasının ve ritüelleri- 
nin, özellikle bolluk törenlerinin bugün Anadolu köylüsünce nasıl dramatik 
oyunlarda yaşatıldığını ele alan Dionisos ve Anadolu Köylüsü adlı kitabım şu 
satırlarla başlıyordu:

“Atatürk’ten beri bilinçli bir Anadolu sevgisi uyandı. Yalnız toprağına, 

köylüsüne değil, onun fışkırttığı uygarlıklarına da duyulan, henüz ürkek, ç e 

kinik, fakat soylıı, anlamlı bir sevgi, aydınından gelen bir kucaklaşm a iste 

ği. Oysa Anadolu köylüsü hanidir, aynı göğü, aynı görüşü, kuşlan, yemişleri, 

ekinleriyle yalnız toprağıyla değil onun bu uygarlıklarıyla da sıkı fıkı olmuş. 

Evi, tarlası, onların tapınaklarının, oyun yerlerinin, birleşm e evlerinin di

zi dibinde, boy boy, kırık sağlam, çeşitli yüzlü Tanrılarıyla yadırgamaksızın 

senli benli, onlardan kendisine kalm ış taş tekneye öteberisini koyuyor, su

nak taşım malı gibi kullanıyor. Ancak bu taştan durağan, cansız uygarlığın 

yamsıra Anadolu köylüsünün ardılı olduğu uygarlıklarla daha canlı bir alışve

rişi var, onların inançlarını da benim sem iş, doğanın, yaşamın tükenmezliğini 

kışkırtıp sağlayacak davranışlarını da sürdürüyor.

Tiirkler, Anadolu’ya ilk geldiklerinde orada kendi sayılarının en az on 

katı daha kalabalık halka karıştı, kendi getirdiklerini onlarda bulduklarına 

kattı, kaynaştı, sonra da bunu sonuna kadar korumasını bildi. Uygarlıkların 

sürekliliği damarlardaki kanda değil, fakat davranışlarda beliriyor. Kuşaktan 

kuşağa yaşam ve ölüm karşısında aynı davranışlar, aynı törenler el değişti

riyor. Bu davranışlar başlar üzerinden aşan bir m eşale gibi el değiştirmiyor, 

halkın ruhuna siniyor, oraya yuvalanıyor. Nasıl pagan sözü köylülere paganı 
denilm esinden çıkm ışsa, Anadolu köylüsünün davranışları da bu dil türetme

sini doğrular yolda beliriyor. Köylü davranışlarında iki güç buluyoruz. İleri

cilik  gücii olan aykırı inan ile, gerici, eskiyi tutucu halk inançları. Biri elin

dekinden kolayca vazgeçebilen, öteki elindekine sımsıkı sarılıp, tuttuğunu 

bırakmayan, birbirine ters yönde direnen iki giiç. Bu akıcıyla durağan, köyü, 

köylüyü tanımak isteyen her incelem ecinin karşısına dikiliyor.

Başına geyik boynuzları takan, hayvan postuna bürünüp danseden köy

lünün bu davranışında köyünün halkının inanç ve törelerinde kutsal bir bir- 

leştiricilik buluyoruz. Hattâ davranışların gerekçeleri, amaçları köylünün bel

leğinden uçsa, biçim değiştirse de onlara köriiköriine bağlılığı sarsılmıyor. 

Bu onun eskiyi tutuculuğu. Bunun yamsıra İslâm, Hıristiyanlık gibi dinlerin 

onun aykırı inan, büyücülük, puta tapıcılığına gösterdiği sert tepkiye rağmen 

direnip sonunda bunları bu dinlere bile çeşitli sözde gerekçelerle de olsa b e

nim setebilm esi. Onun bu direnişinin özgürlüğü, boyun eğmezliği, bağımsız



lığı da onun ilericilik yanıdır. Ahmet Kutsi T ecer’in 1961 yılında İstanbul’da 

düzenlenen I. Halk Oyunları Sem ineri’ne sunduğu bildiride verdiği örnek il

ginçtir. Genç bir köylüye oynadıkları oyunu niye oynadıklarını soruyor, köylü 

nedenini bilmediğini ama oynamanın zorunluluk olduğunu söylüyor. Oynatı- 
masa da olur mu? sorusuna köylü T ecer’i tuhaf tuhaf süzerek Oynamamak ol
maz k ’ı... diyor.”

Aradan 14 yıl geçti; bu ondört yılda doğru yolda olduğumu her geçen 
gün daha iyi anladım. Bu kitaptan, bir yıl sonra aynı konuda Prof. Alessio 
Bombaci’nin incelemesi yayımlandı54. Oysa Bombaci’nin anlattığına göre, in
celemelerimizi aynı tarihte yayınevine ve basımevine vermiştik, ancak Bom
baci’nin incelemesi basımevinde bir buçuk yıl beklemişti. Nitekim kitabımı 
neden sonra eline geçirmiş ve kendi incelemesi baskıya girerken, sonuna be
nim ve kitabım için övücü birkaç satır eklemişti. Vardığımız sonuçların kar
şılaştırmalarda kullandığımız kaynakların benzerliği şaşırtıcıdır. Aslında eski 
Anadolu kültürünün bugünkü uzantısı, bugün aramızda bulunmayan iki de
ğerli kültür adamımızı, Halikarnas Balıkçısı diye iin yapmış Cevat Şakir Ka- 
baağaçlı ile Sabahattin Kyuboğhı, çok ilgilendirmiştir. Ancak onların tu tu
mu duygusal, romantikti, Anadolu kültürünün Yunanistan’a ve başka yerlere 
yayılması gibi zaten bilim adamlarınca enine boyuna saptanmış bir konuyu 
yinelemekten öteye gitmiyordu. Oysa bu kültür bizim köylümüzde yaşıyor, 
yaşatılıyordu.

Dionisos ve Anadolu Köylüsü yayımlandığında kimi çevre çok övdü, kimi 
çevre ilgisiz kaldı, kimi ise sözle ve yazıyla sert eleştirdiler. Bu üçüncü ke
sim, Anadolu kültürünün bizim üzerimizde bir etkisi olduğunu kabul etmi
yordu; kaynaşmamıştık, etkilenmemiştik, kendi kendimize yetmiştik. Orta 
Asya kültüründen başkasını kabul etmeyen bu kesim ayrıca kitabımın ka
pağına ressamın yakıştırdığı Yunan sütununu göstererek, içini okumadan, 
çabuk sonuçlara varmışlar, sanmışlar ki kitapta Anadolu kültürünün Yunan 
kültürünün etkisi altında olduğu ileri sürülüyor. Oysa kitabım tam tersini 
ileri sürüyordu. Ayrıca örneğin öliip-dirilme konusu gibi Mısır, Mezopotam
ya ve Anadolu’ya özgü bir bolluk töreninin konusunun Orta Asya’da bulun
duğunu ileri sürerek, bunun da oradan geleceğini söylemişlerdir. Bu konuda 
örnek vermemiş olmaları bir yana, her ölüp-dirilme konusunun bu tiirlü bir 
ritüel işlevi olmadığı gibi, bu tür bolluk törenlerinin yalnız bu bölgeye özgü 
olduğu bilim adamlarınca saptanmıştır.

İşte bu tür eleştirilere hedef olduğum günlerde bir dost geldi. Tanın
mış Bizans Tarihçisi Steven Rıınciman. Dionisos ve Anadolu Köylüsü ile aynı 
yıl yayımlanan Bizans Tiyatrosunu onun yol göstericiliği ile hazırlamış ve ki-

54 Alessio Bombaci, “ R appresentazioni D ram m atiche Di Anacolia” , Orietıs, 16, (1963), 171-193.



tabı da ona armağan etmiştim. Bu eleştirileri anlattığımda gülerek dinledi, 
ve kendi tanık olduğu bir olayı anlattı. Suriye’de kazı yaparken, o sırada bir 
demiryolu döşeniyormuş. Demiryolunun yapımını üzerine alan yabancı giri
şimci çizilen planlara göre toprağı kamulaştırırken bir köyde bulunan bir ya
tırın da yıkılması gerekmiş. Köyün Müslüman halkı buna karşı çıkmış, bu
nun üzerine girişimci onlarla işbirliği yaparak, yatırın taşlarım numaralaya
rak, demiryolunun geçeceği yerin birkaç metre ötesine taşımaya kandırmış. 
Ancak yatırın bulunduğu yerde Müslüman ermişi ile ilgili bir şey çıkmamış, 
biraz kazınca altından bir Hıristiyan ermişiyle ilgili birtakım eşya bulun
muş, biraz daha kazınca bu kez de çoktanrılı dinlerden birinin boynuzlu bir 
Tanrısının heykeli bulunmuş. Runciman’ın şu küçük örneği birkaç metrelik 
toprak parçası üzerinde yüzyıllar boyunca inançların nasıl kat kat sürüp gir
diğini göstermektedir.

Gene Diotıisos ve Anadolu Köylüsü ile bir başka dost ilgilenmişti. Bu da 
Konya’nın güneyinde Çatalhöyük’te MÖ 6500’den 5650’ye en önemli ne
olitik kenti bulan ve kazılarını yürüten Ingiliz arkeologu James Mellaart’tır. 
İlgimi bildiği için, kazılardan Ankara’ya her gelişinde karısıyla bana uğrar, 
çalışmaları ile ilgili bilgiler verirdi. Örneğin bir gelişinde ortaya çıkan bina
ların duvarlarında giriş yerleri bulunmadığını, bunu bir türlü çözemediğini, 
ancak karısıyla yakın köylere yaptığı bir gezintide, buradaki evlere köylü
lerin damdan girdiklerini görünce, durumun açıklığa kavuştuğunu anlattı. 
Gene bu kazılarda birtakım bezemelerin (aynı yöredeki kilim bezemeleri
ne benziyor), duvarlara yapılan el izlerinin, mavi nazar boncuklarının, duvar 
resimlerindeki dansçıların ve davulcu tokmağının bugünkü köylünün yaşa
mına büyük benzerliğini ayrıntılı olarak anlatmıştı55. Böylece MÖ yaklaşık 
5000 yıllarından kalma, bugün de yaşayan hiç değilse maddî kültür kalıntı
ları olabilirse, buna göre bize çok daha yakın tarihteki Hitit, Frigya vb. kül
türlerinin bugün de yaşayabileceği doğaldır. Kaldı ki kültür benzerliği ille 
de etkileşme ve çağdaşlıkla olmaz. Aynı coğrafya bölgesi üzerinde yaşayan 
insanlarda benzer etkiler yapar56.

Anadolu kültürüne sahip çıkmanın önemini en iyi anlayan Atatürk ol
muştu. Eski Anadolu kültürünü herkesten önce Türklerin araştırması ge
rekliliğine inanarak T ürk  arkeologlarının, eski Anadolu dillerini inceleyen 
Türk  bilim adamlarının yetişmesini istemiş, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesini kurarken burada bu bölümlerin temelini de atmıştı. Yunanlılar Türk

55 Bunlar yazarın kitabında da yeralm ıştır: Jam es M ellaart, Earliest Civilizafions o f the Near East, Lon- 
don (1971), 81-101.

56 N itek im  Anadolu için bu konu çok önce incelenm iştir: W. M. Ramsay, “T h e  Geograplıical Con- 
di- tions D etern ıin ing  History and Religion in Asia M inör” , The Geog. Journal, XX/3, (1902), 257-275. 
Ayrıca geniş kapsamlı önem li bir araştırm a ve sonundaki zengin kaynakça için bkz.: K. W. Hasluck, 
Chrhtianity and İslam Under the Sultans, 2. cilt, Oxford, (1929).



Karagöz’iinü Karagiosis, T ürk  zeybeğini Zeybekikos yaparken, her şeyimi
zin Orta Asya’dan geldiğini söyleyerek, Anadolu kültürünün bugünkü izle
rini araştıranları eleştirmenin sakatlığı ortadadır. Çevremizde herkesin gözü 
Anadolu’da iken, bizim Anadolu’ya sahip çıkmamamız, bırakın işin bilim
selliğini, fakat siyasal açıdan da büyük bir vurdumduymazlık ve kör gözlü
lük olmaz mı? Anadolu kültürünü zaten köylümüz yüzyıllardır benimsemiş, 
onunla yoğrulmuş, bizim ise bu kültürle özdeşleşmemizin, bunda direnme
mizin zaten bir anlamı yok. Üstelik Anadolu kültürünü benimsemek için, 
Orta Asya kültürünü yadsımak da gerekmez.

Anadolu kültürü üzerinde özellikle dramatik oyunlar bakımından Di- 
on'ısos ve Anadolu Köylüsü''nde durduğum için burada yeniden dönmeyece
ğim, yalnız oradan bir iki alıntı yapmakla yetineceğim. Çağdaş insanbilim ve 
budunbilimde eski yaşamın ve düşüncenin yorumu bugünkü ilkel kültürler 
ve kalıntıları yoluyla yapılıyor. Bunlar içinde eski şenlikler, törenler önemli 
bir yer tutuyor. Bunlar arasında da ‘eskiyle işini bitirip, yeniyi buyur e tm e’ 
konusu çok geçiyor, bu konu biiyüsel törenlerde canlandırılıyordu. Birçok 
önemli uygarlıkların yaşadığı eski Anadolu’yu da, bugün Anadolu köylüsü
nün uğraşları, törenleri, inançları bakımından böylece yorumlamak, ilginç, 
ilginç olduğu ölçüde de verimli sonuçlara götürecektir. Anadolu’nun eski 
halkı Hititler, hattâ daha eski halkından tutup bugünün Anadolu köylüsüne 
kadar nice törenin ufak tefek değişikliklerle, fakat özünü bozmadan nasıl bir 
uygarlıktan ötekine el değiştirdiğini izleyebildiğimiz pek çok örnek buluyo
ruz.

Bu törenler mevsimlik örnekler, kalıplar üzerinde yineleniyordu. Bun
lar işlevseldir, amaçları doğanın canlanması içindir. Bunların yanısıra mithos 
vardır. Birincilerin görevselliğinin bunlar kalıcılık, yiicelticilik yanını ta
mamlarlar. Görevsel törenlerle, kalıcı eskimez mithos’un birbirine geçişmesi 
de drama’yı yaratır. Bu mevsimlik örnekler yalnız Yunan dramından değil, 
fakat Eski Mısır, Mezopotamya, Suriye, Filistin ve Hitit’te de vardı. Mev
simlik törenler aşağıda daha iyi görülebileceği gibi türlü biçimlerde oluyor. 
Kimi eskinin kovıılmasıydı. ‘Eski’ ise tahtından indirilmiş Kral, Oliim, Kö
tülük, Bolluk Görüntüsü, süslü bir direk, bir kukla ile canlandırılıyordu. Ki
mi törenlerde iki hasım arasında bir yarış, bir savaş, bir yenişme oluyordu: 
Eski ile yeni yıl, yaz ile kış, kuraklık ile yağmur, yaşam ile ölüm çatışıyordu. 
Sonunda önceden belli olan yan kazanıyordu; kimi kez bu bir gelinle kutsal 
bir evlenmeyle birleşiyordu. Bir de asıl konumuz olan ölüp yeniden dirilme 
vardır.

Bunlar çözümlendiğinde iki ayrı kesime ayrılabiliyordu: Kenosis (ve
ya Boşalma), Plerosis (veya Doldurma). Birisi yaşamın, dirliğin sonuydu; her 
dönem sonunda kemerleri sıkma, kaçınma, oruç, perhiz, öliim, sıkıntı, can-



lılığın sona ermesiydi. İkinci ise yeni dönemin başlaması, kuraklığa kar
şı yalancı savaş, yağmur yağdırmak için büyü, toplu çiftleşme ile canlan
maydı. Bunlar dört öğede karşımıza çıkıyor: Birincisi kendine sıkıntı, çile 
çektirme, canlılığa geçici bir dönem ara vermedir. Bu yoldan dönem so
nunda yaşamın sona erişiyle, gelecek dönem için güven sağlamadır: Oruç, 
perhiz, dövünme, ağlama, uluma, ağıt... Mısır’da Osiris, Anadolu’da Attis, 
Suriye’de Adonis, Yunan’da Dem eter ve Kore inancı, İslâm’da Muharrem 
töreni, Ramazan gibi. Örneğin Yahudilerin 17 Tem m uz’da başlayan ve üç 
hafta süren bu dönemi Babillilerin Tem m uz’unun ölüp dirilmesinden gel
mektedir. İkinci öğe ‘arınma’dır. Canlılığı tehlikeye düşürecek kötülük
lerden, utanmazlıktan temizleyip kurtarmak. En çok başvurulan ateşti. 
Çoğunlukla ateş üzerinden atlanır. Fas’da Aşure töreninde evlerin baca
larından yanan meşaleler atılır. Bu Anadolu’da da vardır. Su da böyle; ör
neğin M uharrem’in onuncu gününde (Aşure), evlerin duvarlarına su atı
lır. Üçüncü öğe ‘giiçlendirme’dir. Bu dövüşme, yarış gibi biçimlerde ya 
da çiftleşme yoluyla yapılır. Bugün bunun kalıntılarını birçok ülkelerde 
buluyoruz. Kızları zorla öpmek, eteklerini kaldırma, kaçırma, tarlalarda 
çiftleşme gibi. Dördüncü öğe ise ürün iyi olunca, yeni döneme başarıyla 
girildiğinde bunu sevinçle kutlama, şenliktir. Bunların yanısıra bir de yu
karıda belirtildiği gibi asıl konumuz olan ölümün geri dönmesi ve topluca 
yemek vardır. Bütün bıı törenler çoğunluk ya gün-tün eşitliğine tequino- 
xe’ (23 eylül-21 Mart) veya gün durumuna ‘solstice (21 Haziran-22 Aralık) 
rastlar. Bu bakımdan Anadolu köylü takviminde ayların adları uyarıcıdır: 
Döl dökümü, Çiçek ayı, Yağmur ayı, Orağ ayı, Ot biçimi, Biçin ayı, Har
man ayı, Şarap ayı, Çileler gibi. Yıl da ikiye ayrılır. Birincisi 6 Mayıs’tan 
(Rumî 23 Nisan) 7 Kasım’a kadar 186 gün “Rûz-ı Hızır” yani yeşil, ye
şeren gündür. İkincisi ise 8 Kasım’dan (Rumî 27 Ekim) 5 Mayıs’a kadar 
süren 179 gün “Rûz-ı Kasım”, yani bölen gündür. Birinciyle yaz, İkinciyle 
kış başlar. Bu ay yılı üzerine kurulu İslâm takviminde böyle güneş yılının 
durağan noktaları olmamakla beraber, İslâm öncesi törenleri, özellikle yaz 
yarısı kutlanması gene de yaşıyor. Bunları daha ilerde göreceğiz.

Yukarda sayılan öğelerin hemen hepsinin karşılıklarını Anadolu’da bu
gün bulabiliyoruz. Yağmur yağdırmak için yeşillikler giyme, ‘Dodu’ üzerine 
su dökülüp, çan çalınması, ‘Bodi Bostan’ oynanması; güneş çıkarmak için çı
ralar yakıp evleri dolaşarak oynanan ‘Kuç Kuçura’, Hıdrellez’de ak giysi ve
ya Hızır’ın yeşil giysili olması, bu günde hastalıktan kurtulmak için yeşil
lik üzerinde yuvarlanılması gibi türlü oyunlu törenler buluruz. ‘Arınma’ da 
Anadolu’da çok rastlanan bir öğedir. Yukarda kız kaçırmanın da zorla öpme, 
çiftleşme gibi ‘giiçlendirme’den sayılacağını belirtmiştim. Anadolu’da seyir
lik köylü oyunları arasında konusu kız kaçırma ve kaçırılan kızın yeniden



bulunmasını konu edinen pek çok oyun vardır. Ancak bu oyunları ölüp-di- 
rilme konuluğunun çeşitlemeleri de sayabiliriz. Yani ölüp yeniden canlanma 
yerine, kaçırılan kızın yeniden bulunması gibi. Bunlar Eleusis törenlerine 
benzer. Ayrıca ilerde göreceğimiz kimi Anadolu seyirlik oyunlarında çiftleş
me de ııtanmasız bir sözsüz oyunla canlandırılır.

Başkaca törenleri bir yana bırakarak ilgimizi asıl konumuz olan ölüp-di- 
rilme törenlerine çevirirsek ilerde dramatik oyunlarda göreceğimiz gibi Ana
dolu köylüsünün seyirlik oyunları kış yarısı, hayvan yavrularının doğması, 
bitkisel yaşamın uyanması veya uykuya dalması, hayvanların çiftleşmeleri 
gibi olgulara yönelmiştir. Kış-yaz karşıtlığı, bundan baharın doğması sim- 
gcleştirilmiştir. Bilgin Frazer bunun için “ölümün kovulması” diyor. Bu tö
ren iki türlü olabiliyor: Ya kışın geçmesi yani ölümü, ya yazın ölümü. Bu
nun gelişmesi tarımın gelişmesine ayak uydurdu. Toprağın verimliliği, kış 
ile yazın birbirinin ardısıra gelmesi, ilkbahar ile ürün devşirme, toprağı iş
leme, saban sürme, tohum ekme, biçme olayları üzerine ilgi toplandı. D o
ğanın beklenmez, önceden kestirilemeyen işleri üzerine türlü büyiisel tö
renler çıktı, bunlar başlıca tohum ekm ek için toprağın kısırlığını gidermek, 
bolluğu getirmek içindi; işte öliip-dirilme konuluğundaki drama buradan 
gelişti. Bunun kaynağı Yakındoğu, Ön Asya’daki gelişmeye kısaca bir göz 
atmak gerekir.

Yakındoğu’da, Ön Asya’da çok eski çağlardan kalmış kadınlık aygıtla
rı gelişkin ve belirgin Tanrı heykelleri buluyoruz. Özellikle önceleri Kuzey 
Irak’da daha sonra Ön Asya’da. Yaşamın fışkırdığı bu Ana, doğum, üreme, 
hayvan ve insanların çoğalması, ölüm ve kalım gibi temel anlamlar taşıyor
du. Ana Tanrıça Ön Asya’da, Girit’te, Ege’de en önemli yer tuttu, erkek 
Tanrı’nın ona göre ikincil bir yeri oldu. Daha sonra bitkisel inançlarda erkek 
de önem kazandı. Tanrıça’nın Gök Tanrı ile birleşmesi, Kutsal düğünü top
rağı verimli kılan yağmuru getirdi. Gök, Tanrı’ya ve doğayı canlandırmaya, 
fırtına, gök gürültüsü gibi belirtilerine diller arasında benzer dil türetmele
riyle bağlanmaktadır. Yıllık Tanrı olarak bolluğu, verimliliği, ilkbaharın yeni 
yaşamını bir araya topladı. Bitkisel efsane ve inançlar doğum, çocuklar, Gök 
ve Hava Tanrısı, sürüler, davarlar, yağmurla birleşti.

Zeus’un Toprak ve Buğday Tanrıçası-Hera, Dione, Semele, Kore [Per- 
sephone] ile birleşmesinde hep bu gök ve toprağın evlenmesi geleneğini 
buluyoruz. Böylece Yunan mithosu ve Zeus da, Gök ile 'Toprağın yaşam 
getiren yağmur yağdırmak için kutsal evlenmesiyle bitkisel inanca bağ
landı. Ön Asya’da Tanrıça önemini yitirmedi; hem ana hem de genç er
kek Tanrı’nın gelini oldu. Mezopotamya’da ana 'tanrıça inancı mevsimlik 
döngü ve bitkisel törenleriyle başlıca doğurtucu, yaşam verici kaynaktı. 
Kışın öldürüciilüğünü veya yazın kuraklığını değiştirip baharla yaşam ge



tiren bu Ana/Gelin’dir. Adları Ninhursaha, Ninmah, Inanna/İştar, Nintıı, 
Arurıı Mah’tır. Sümerlerde toprağın anası gibi bir anlama gelen Inanna’nın 
(Akadlıların Iştar’ına karşılık) düğünü İlkbaharda her yıl kutlanır, uyuyan 
toprağı uyandırması sağlanırdı. Dumıızi ‘topraktan çıkan suların sadık oğlu 
(bu İştar’ın sevdalı, acı çeken genç oğlu çoban Tanrı Tem m uzun  Sümer’de
ki karşılığıdır) ile evlenmesi. Bu onun ilkbaharı canlandırıcı gücü, doğanın 
güzdeki güçten düşmesi, sönmesi, ölümü canlandıran yeraltına gidişi, tören 
uğruna ölümü ve Tanrıça’nın onu kurtarmasıyla canlandırılırdı. Doğanın da
yanağı olarak onun iyi edilmesi Ana Tanrıçanın sorıımluluğundaydı. Böyle
ce yaşam ve canlandırma kaynağı Dumuzi/Temmuz değil, Inanna/İştar’dı. 
Genç erkek Tanrı burada bir araç durumundadır.

Doğu çıkınlı Tanrıların yanısıra Dionisos’un durumu da böyledir: Trak
ya çıkınlıdır, annesi Trakya/Frigya kökenli Toprak Ana Semele’dir. Göre
ceğimiz başka Tanrısal çiftler Kybele-Attis, Astarte-Adonis, İsis-Osiris’dir. 
Dionisos ayrıca ölüler inancına da bağlanıyordu. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler 
çoğaldıkça, bittikçe, ölülerin de dirilebileceğine inanılıyordu. Dionisos’ta ol
duğu gibi bütün bu törenlerde iki yan, karşıt çifte yan oluyordu. Biri din
sel, Tanrfnın insanın içinde bulunması (enthousiasmos), ağırbaşlı, yaslı yanı; 
öteki, azgın, arsız, güldürücü kendinden geçme (ekstasis) yanıdır. Böylece bir 
yanda Tragedya’nın temeli olan patlı os-thmı o s (yeğin ölüm ve yas tutma), öte 
yanda komedya’ya yaklaştıran cümbüş, güldürü (komoslgamos), dirilme/ger
dek cümbüşü, ölüm ve yok olma üzerinde yengiyi buluyoruz. Bu eski bolluk 
dramasını Tragedyanın çıkınıyla ilintisini açıklayan Prof. Gilbert Mıırray’in 
yorumunu görelim57. Prof. Murray’e göre tragedyanın çatısında bu törenlerin 
oluntuları şu sırayla gelmektedir:

1) Agon veya yarışma çatışma. Işığın karanlıkla, yazın kışla, eski yılın ye
ni yılla çatışması.

2) Pathos, ölüm, acı çekme. Genel olarak bir törensel veya kurban edi
ci bir ölüm. Adonis veya Attis’i tabu bir hayvan öldürür. Pharınakos taşlanır. 
Osiris, Dionysos, Pentheus, Orpheus, Hippolytos parçalanır.

3) Haberci, pathos göz önünde olmayınca bunu bir haberci anlatır.
4) Threnos veya yas tutma, ağıt.
5 ve 6) Anagrosis tanıma ve Tanrısama. Örneğin, parçalananın canlan

ması. Başka ülkelerde olduğu gibi Anadolu’da da pek çok seyirlik oyun, bir, 
iki eksik veya fazlasıyla bu sırada gelişir. Özellikle çatışma gerek eski çağ
larda gerek bugün çok rastlanan bir konudur. Kış ve yaz karşıtlığı iki takım 
arasında veya iki kişi arasında yalancı savaş veya yarışma biçiminde ortaya 
çıkar. Avrupa’da çok oynanan St. George’un, ejderha veya Türk  Derebeyi
57 Jane Ilarrison, Themis, C am bridge, (1912), 341.



(yüzü karaya boyalıdır) ile savaşında biri ölür, herkes yas tutar; birisi ölenin 
oğlu olduğunu tanır, bir hekim çağrılır, ölen dirilir, herkes bunu kutlar ve ev
lerden öteberi toplanır. Oyuna çeşitli kılıklar, hayvan biçimine girmiş ikincil 
kişiler de katılır. Birçok yerlerde çarpışmada bir yanda yeşillere, yapraklara 
bürünmüş biri Yaz’ı, öteki yanda biri de kürk veya saman giyerek Kış’ı can
landırır5". Osmanlı şenliklerinde de böyle yalancı savaşlar düzenlenir. Hıristi
yan olan hasım öldürülür, yenik diişürülürdü. Yunanlılarda tersine Epir böl
gesinde Parga’da da Mayıs’ın ilk günlerinde kutlanan Gül Bayramında (Ro- 
salia veya Rusalia, Ermeniler Vartuvaria [Vartavar] diyorlar) iki takım arasın
da yalancı bir savaş düzenlenir, bir yanda Hıristiyanlar, öte yanda Tiirkler 
olıır, sonunda Türkler yenik düşürülür, başları olan T ürk  paşası tutsak olur 
veya öldürülür59. Ayrıca Kephalovrisso’da da Türkler ile Katsondonisler ara
sında yalancı savaş düzenlenir, sonunda Türkler yenik düşürülür'10. İlerde gö
rüleceği gibi Anadolu’da da böyle çarpışma oyunları vardır.

Her çağda, bir yıldan ötekine toprağın görünüşünün uğradığı büyük de
ğişiklikler insanoğlunu çok uğraştırmış, bu yetkin, bu yaygın değişim onu bir 
öliim-kalım sorunu olarak oyalamıştır. Kendi yaşamının bu değişime ne denli 
sıkı sıkıya bağlı olduğunu gözleyen insanoğlunun en ilkeli bile, bu olgulara il
gi duymakla yetinmemiş, ilginin ötesine de gitmiş. Kötü sonuçları önlemenin 
kendi eline baktığına inanmış, büyü yöntemiyle mevsimin gelişini geciktirebi
leceğini veya öne alabileceğini sanmıştır. Yağmur yağdırmak, güneş çıkarmak, 
hayvanları çoğaltmak, toprak ürünlerini arttırmak için törenler düzenlemiş. 
Ancak yaz ile kışın, ilkbahar ile güzün birbiri ardısıra gelmesinin kendi büyü 
güçlerini de aşan daha derin bir nedeni bulunduğunu ve bunun, güçlü bir et
kenin elinde olduğunu neden sonra anlamış. Bitkilerin büyüyüp yok olması, 
canlıların doğup ölmesinin tıpkı insanlar gibi doğup ölen, evlenen, çocukları 
olan Tanrı ve Tanrıçaların büyüyüp güçlenip veya azalıp güçten düşmesinin 
etkisinde oluşuna yormaya başlamıştır.

Mevsim değişikliklerinin en önemlisi bitki yaşamına etkisi olanıdır. 
Mevsimlerin hayvan yaşamı üzerinde de etkisi vardır ama böylesine be
lirgin değildir. Bu btiyüsel dramlarda yani kışı kovup, ilkbaharı geri getir
mede önem, hayvanlardan, kuşlardan daha çok bitkiler, ağaçlar üzerinedir. 
Fakat gerek bitki gerekse hayvan yaşamı birbirinden tam ayrılmış değildi. 
Aslında dramatik temsillerde dişi-erkek birleşmesi, hem yemişlerin hem 
hayvanların hem de insanların üremesiyle ilintilidir. İlk istekler yaşamak, 
yemek, çocuk yapmaktır. En önemlileri besin ve çoğalmadır. Bu törenlerin 
en gösterişli, özenli, yaygın düzenlendiği bölge Doğu Akdeniz ülkeleridir.
58 Yukarıda örnek olarak verilen St. G eorge oyıınu Osmanlı şenlik lerinde de sergilenm iştir. Bkz:.

M etin And, Kırk Giin Kırk Gece, İstanbul, (1959), 70-71, 157.
59 Age., 157.
60 C. A. Romaios, Cultes Popuhıires de la Thrtııe, Atina (1949), 167-168.



üsiris, Temmuz, Adonis, Attis adı altında Mısır ve Batı Asya’da yıllık ya
şamın sona ermesi ve canlanması, özellikle bitkisel yaşamın kişileştiril
mesi Tanrı’nın her yıl ölüp yeniden dirilmesiyle oluyordu. Bu ölen ve di
rilen Doğu Tanrısı, çok adlı fakat özünde tek olan Tanrı’dır, bu inceleme 
boyunca da türlü örneklerle karşımıza çıkacaktır. Bunların ilki Temmuz 
veya Adonis’tir.

Anadolu’da ölüp dirilmesi, önemli, köklü inanç ve törenlere dayanan 
Tanrı Attis’tir. Adonis Suriye için neyse, Attis de Frigya için odıır. Adonis gi
bi bir bitki Tanrısı olup, ölüp dirilmesi her yıl yas tutulduktan sonra bir ilk
bahar töreniyle sevince döner. O da bolluk Tanrıçası ana Tanrıça Kybele’nin 
sevgilisidir, kimine göre de oğludur. Olağanüstü bir doğuşu vardır. Annesi 
Nana bir bakireyken bir badem veya nar tanesini göğsüne koymasıyla doğ
muştur. Ölümü için de iki söylenti vardır. Bunlardan birincisine göre Ado
nis gibi onu da bir yabandomuzu öldürmüştür; bir ikinci söylentiye göre ise 
bir çam ağacı altında kendi erkekliğini yoketmiş, fazla kan akıtma onu öl
dürmüştür. Romalılar da bunu MÖ 204 yılında Roma’ya uyarlamışlardır. Ro
ma’da Kybele ve Attis ilkbahar şenliğinde, Mart’ın yirmi ikinci günü Kybele 
tapınağına büyük bir çam ağacı getirilir, çiçeklerle süslenir, ikinci gün trom
petler çalınır, 24 Mart yani üçüncü günü kanlı gündür; gürültülü, yırtıcı bir 
müzikle dansedilir. Bedenlerini bıçaklarla yaralarlar, dansederken başları
nı saçlarını sallarlar, kendilerinden geçerler. Bu hem yas, hem de herhalde 
Attis’in güçlenip dirilmesi içindir. Ertesi gün Attis’in dirilişi bahar gün-tün 
eşitliğinde olur, sevinçle kutlanır. Şenliğin adı Roma’da Hilaria yani sevinç 
demektir. Ertesi günü 26 Mart dinlenme günüdür. Son gün 27 Mart’ta bir 
geçit alayı olur.

Attis buğday Tanrısı olduğu için onun acısı, ölümü ve dirilmesi de tıp
kı olgun buğday tanesinin biçici eliyle yaralanışı, ambara konuluşu, toprağa 
gömülüp yeniden canlanması gibidir. Ana Tanrıça, Hıristiyanlık üzerinde bi
le etkisini göstermiştir. Noel’in tarihi bununla ilgili görülebilir. Julien tak
viminde 25 Aralık kış gün durumundadır, yani güneşin doğumu. Bu günde 
günler uzamaya başlar, bu dönüm noktasında güneşin gücü, etkisi artmaya 
başlar. Mısır’daki Hıristiyanlar İsa’nın doğum günü için 6 Ocak’ı seçmişler
di. Batı Kilisesi ise bunu benimsemedi, 25 Arahk’ı seçti. Bu daha çok hal
kın güneşin doğumuna düşkünlüğünden yararlanmak içindir. Aynı şey Ado
nis bakımından, Paskalya’da İsa’nın ölüp dirilişinin aynı tarihe düşmesi için 
de söylenebilir. Attis, Roma’da bahar gün-tün eşitliğinde kutlanıyordu, bü
tün kış uyumuş Tanrı’nın canlanması için en uygun tarihti. Böylece İsa’nın 
da ölümünün 25 Mart’a konması eskiye giden bir gelenek oluyor. Hıristiyan 
yortularının bu türlü tarih kaymalarına pek çok örnek gösterilebilir. İsa’nın 
dirilmesi de Attis’in dirilişi de 27 Mart’ta olacaktır. Bir başka Hıristiyan



inancı İsa’nın ölümünü yirmi üçe, dirilişini de yirmi beşe koymuştu, böy
le olunca İsa’nın dirilişi Attis’in dirilişiyle bir olur. Hıristiyanlığın yayılması, 
her yerde tutunması için bu esneklik hoşgörüyle karşılanmıştı. Din öncesi 
inançların halkın gönlünde nasıl yaşadığım görmek için uzağa değil, Paskal
ya’dan önceki haftada Yunanistan’da Euboea’ya gitmek yeter. Orada yaşlı 
bir kadın şöyle diyecektir: “Elbette kayguluyum, İsa yarın dirilmezse bu yıl 
buğdayımız olmaz.”'’1

Yalnız kaynağı ve bizim oyunları inceleyerek karşılaştırmak yetmez. 
Anadolu bir ana kaynak ülkedir. Bugün Avrupa köylüsünün oynadığı oyun
ların, dramatik gösterilerin de önemli bir kesimi Anadolu’dan çıkmıştır. Di- 
onisos ve Anadolu Köylüsü1 nde bunlardan örnekler verilmiştir'’2. İyi bir incele
me ve karşılaştırma ile kaynağın, hep Anadolu olduğu saptanabilir. Dionisos 
ve Anadolu Köylüsünde Yunan, Arap, Bulgar köylüsünün oynadığı oyunlar
dan örnekler verilmiş, bunların T ürk  köylüsünün oyunlarına benzerliğine 
ilgi çekilmişti. Ayrıca Osmantı İmparatorlıığu’nun etkisiyle örneğin Yunan 
seyirlik köyü oyunlarında Türkçe kişi adları ve Türkçe sözcükler de çoğun
luktadır'’’. Özellikle Bulgar köylüsünün Karnaval ve 12. gecede oynadığı Ku
keri oyunundan da önemli sonuçlar çıkmaktadır. Nitekim yakın tarihli bir 
incelemede'’4Kukeri oyununun [oyun bizim Anadolu dramatik oyunlarındaki 
kız kaçırma, öliip-dirilme, sabanla toprak sürme, hayvan benzetmeceleri gi
bi önemli öğelerini içermektedir; ayrıca kukeri yerine arapi, cemale, maska- 
ri vb. adlar da kullanılmakta, berberient denilen elinde tahta kılıcı olan bir 
berber de bulunmaktadır] kökeni incelenirken, Sovyet bilgininin yorumları 
ve vardığı sonuçların, Dionisos ve Anadolu KöylüsifndcV.\ sonuçlara yakınlığı 
şaşırtıcıdır.

Ancak asıl önemli sonuçlar verecek Anadolu’nun içinde yaşayan değişik 
etnik toplumların oyunlarını karşılaştırmak olacaktır. Önce adı, soyu, dini, 
dili ve çıkış ülkesinin gösterdiği ayrımlara göre bu etnik toplumlar otuzu aş
kındır'’5. Bunlar içinde özellikle Ermenilerin oyunlarını, dramatik gösterile
ri ve danslarını bizimkilerle karşılaştırmak gerekir. Bu konuda araştırmalar 
yapılmıştır. Örneğin Prof. Georg Goyan’ın 5 büyük cilt üzerine hazırladığı

61 J. C. La\vson, Modern Greek and Ancient Greek Religion, C am bridge, (1910), 573.
62 Avrupa köylüsünün özellikle m evsim lik dram atik oyunları için çok değerli araştırm alar yapılmıştır. 

Ö rneğin bkz.: Maximilian Josef Rııdvviıı, The Origiıı of the Germim Camivnt Comedy, N ew  York (1920). 
Bunun gibi Marcıı Beza, l'agimism in Roumanian Fo/klore’de (London (1928)), bizim  oyunlara, gele
nek lere  çok yakın oyunlar, g e lenek ler anlatılm ıştır.

63 D AK. 26-30.
64 D. Ziatkovskaia, “O n the Origin o f  Certuin K lem ents o f  the  K ukcr Ritııal”, Sovetskaia F.tnografı- 

ia, 3 (1967), 33-46. Yazının İngilizce çevirisinin fotokopisini sağlayan Prof. İlhan Başgöz’e  buradan 
teşekkür ederim .

65 Bu konuda bkz.: Leon D am inian, “T h e  peoples o f N orthern  and C entral Asiatic T ıırkey” , American 
Geog. Sorie/y Bu/I,  47 (1915), 832-871; W. M. Ranısay, The Intermixture of Races in Asia Minör, London 
(1917).



Rusça, Ermeni Tiyatrosunun İki Bin Yılı adlı eserinin Antik ve Ortaçağ’a ayır
dığı ilk iki cildinde66çeşitli belgelere ve arkeoloji buluntularına67 dayanarak 
çok ilginç ve işe yarar sonuçlara varmıştır. Asıl konumuz olan oyunlarla ilgili 
Ermenice bir incelemenin I. cildinde™, yüzlerce oyun, çeşitlemeleriyle, ta
nımlarıyla ve çoğunun resimleriyle İncelenmektedir. Bizim gibi oyunu bü
tün anlamlarıyla ele aldığı için burada söz konusu kitabın bölümlenmesini 
ve örneklerini göstermek yararlı olacaktır. Henüz ele geçiremediğimiz bel
ki de yayımlanmamış II. cildinde ise daha çok spor, zihin ve masa oyunla
rı, karşılaşmalı spor oyunları, jimnastik gibi oyunların yer alacağını öğreni
yoruz. Kitapta şu özellikler ilgimizi çekiyor: Önce gezici öbeklerin evlerden 
yiyecek toplarken yaptıkları oyunlar; sonra çocuk ve gençlerin oynadıkları 
dramatik oyunlar. Bu oyunlar da görünüşte evlerden yiyecek ve para topla
maya dayanmaktadır. Ancak bu kümedeki oyunların adlarında Paşa ya da 
Han sözcükleri vardır. Bu adlar sonradan siyasal amaçlarla konulmuştur, han 
ve paşaların baskısını vermektedir. Onların kovulması, aslında yaygın ritüel 
simgesine de uygun düşmektedir. Gene bu dramatik oyunlarda bizim dra
matik oyunlarda olduğu gibi bir çatışma, agon öğesi de yer almaktadır. Ayrı
ca yargılama oyunlarında yargıç alaya alınmaktadır. Kitap genel bir girişten 
sonra şu ana bölümlere ayrılmaktadır:

(I) Yortular ve Fikirlerle İlgili Oyunlar: Örnekler: “Vantanz bayramı”, 
“Kale oyunu”, “Hakanın adına alay oyunları”; Karnaval için Paşa-Han oyun
ları: “Süpürge başlı eşek kral”, “Plan”, “Gokyar Han”, “Şah”, “At oynatmak”, 
“Melik”, “Paşa Yapmak”, “Porsuk karnavalı”, “Eşek Efendi” vb. Çocuklar 
için askerlik oyunları: “Kral”, “Kralın eşeği”, “Beş Taş”, “Kral yapma oyu
nu” vb. Çocuklar için toplumsal oyunlar: “Prensim Prens”, “Kralıyım Kra
lıyım”, “Beğim, Beğim”, “Yüzük”, “Ağa Söyler”, “Anne Ana”, “Eyirmek”, 
“Tarla Çobanı”, “Söndür söndür ya da bayıl”, “Şıbloz Ağa”, “Beş Keçi Sa
hibi” vb. Gençlik yargılama oyunları: “Bedad baba”, “Mahkeme”, “Yargıç, 
Kral”, “Yargıç”, “Hırsız ve Paşa”, “Karnaval ve Despot”, “Despotluğu bırak
mak”, “Han”, “Anne ve Çocuğu” vb.

66 Bu iki cilt kitaplığım ızda bulunm aktadır: G eorge G oyan, 2000 let Annaııskogo Teatra, 1-11, Moskova, 
(1952). Bu kitabın İngilizce özeti için bkz.: Two Thousand Years o f the Annenimi Theater (T h e  Armenian 
N ational Council o f America), N ew  York, (1954), 1-48.

67 Prof. G oyan’ın k itabındaki resim lerin çoğu Van G ölii’ndeki 915-921 yıllarında yapılm ış Akdamar 
Kilisesi’nin duvar kabartm alarından alınm ıştır. Prof. Katlıarina O tto D om  ise bir kongre bildirisinde 
bu kabartm alarda gerek resim tekniği gerek konular (özellikle av sahneleri) bakım ından T ü rk  e tk i
sini gösterm iştir. Bkz.: Katharina O tto  D orn, “A kdam ar Kilisesi Figür Kabartm alarında l'iirk Tesi
ri” , Milletlerarası Birinci Türk Sanattan Kongresi (19-24 ekim 1959), Ankara, (1962) 322-324.

68 V. Bdoyana, Hay Zoghovrtagan Kahgher (Ermeni Köylü Oyunları), Erivan 1963. Kitabı, daha önce bir 
başka incelem em  için de  yardım larından yararlandığım  Bayan Ş. M um cıyan’la birlikte çevirdim , iler
de  bizim oyunlarla bu kitaptaki oyunları karşılaştıran bir çalışma yapmayı tasarlam aktayım .



(II) Bayramlarda Dinsel Oyunlar, Eğlenceler, Oyalanmalar: “Kalantor”, 
"Yılbaşını Çağırmak”, “Avedis”, “Abbuaya”, “At ve Deve Yapmak”, “Deve”, 
“Deve”, “'lava Yapmak”, “Yaralı Şamo”, “Keçi Oyunu”, “Eşekli Kuduz”, 
“Keçi adam”, “Maske Oyunu”, “Kel Geldi”, “D ede”, “Adam Asmaca”, “Ateş 
Böcekleri”, “Noel Ağacı”, “Sarkaç”, “Çiçek toplama”, “Sütle yaşasın oğlum”, 
“Cici Aşşe”, “Nar Ağacı”, “Yağmur Yağdıran Çocuk”, “Keçibaş” (Yağmur 
yağdıran), “Öküz Gezdirmek”, “Su Oyunu”, “Fıskiye”, “Fış Fış Yapmak”.

(III) Sirk Oyunları: Burada konumuzun dışında kalan hayvan dövüştür
mek, ip canbazlığı, gibi oyunlar yer alıyor.

(IV) Günlük Yaşam Oyunları ve Uğraşlar: “'Faşçılık”, “Evcilik”, “Su D e
ğirmeni”, “Değirmen Değirmen”; 165-201 numaraya kadar avcılık, tuzakla 
hayvan avlamak, hayvan besleme oyunları yer almaktadır. Tarımsal oyunlar
da “Gogo-Mırdo”, “Bahçıvanlık”, “Harman Yapmak”, “Öşür”; Ev İşleri ve sa
natlar: “Bir sanat işlemek”, “Sanat”, “Eğirmek”, “Makara”; Alışveriş: “Dük
kân”, “Dükkân oynamak”, “Tartı”, “Musevi Tüccar”, “Araba oyunu”; Gün
lük yaşam: “Ev ev ya da Hala-Feyze”, “Sarımsak döveyim”.

(V) Evlilik ve Aile: “Şapka oyunu”, “Tartmaca”, “Çocuk Düğünü”, 
“Uzun Hovannes”, “Baba Can Baba”, “Çoban Çoban”, “Gelini Almak için 
karşılıklı savaş”, “Kim kime”, “Guggulikgıı”, “Tilki”, “Gelin Alma Dönü
şü”, “Eşeğe binme”, “Köse Gelin”, “Kız Vermek”, “'lava 'Fava” vb.

Oyunların çoğunun konusu, kuralları, tarihleri, ayrıntıları bizim oyunla
ra uymaktadır. Bunun gibi danslarımızda da büyük benzerlikler vardır*’1'. Ben
zerlikler çok doğaldır; ayrıca “Ermeniler mi Türklerden, Tiirkler mi Erme- 
nilerden aldı” tartışması da kısır bir döngüdür, çünkü burada, bir toplumun 
ötekinden alması söz konusu değil, iki ve daha çok toplumların, üzerinde ya
şadıkları toprakların kaynaklığından yararlanmalarıdır. Her toplum bu ortak 
kaynağı kendi kültürü içinde yoğurur. Ona kendi kişiliğinin damgasını vurur. 
Nitekim 1964 yılında Beyrut’ta bulunurken, Erivan’dan gelen Ermeni dans 
topluluğunu seyretmiştim, çoğu bizim Doğu Anadolu danslarına benziyordu, 
ama havası, üslubu çok değişikti; belki Türk olduğum için yargılarımda nes
nel olamayacağım, ama bizdeki oynanışı (hem de bizim dansçılarımız amatör 
dansçı olmasına karşın) her bakımdan çok daha üstün ve zengindi.

69 E rm eni dansları için bkz.: I)er;>e Kara-Moıır/.a, “Les D anses de 1’Arrııcnie” , Archives Internationales 
de hı D/ıııse, (15 Kkim 1934), 141-142; Mary Spring, “Arm enian C ostum c and D ance” , Let's Dance, 
(Kkim 1954).



(c) Islâm Kültürü:

T ürk  Kültürünü oluşturan önemli üçüncü etken, İslâm kültürüdür. An
cak puta taparlık ve çoktanrılı inançların kökünü kazımak isteyen tektanrı- 
lı dinlerden Hıristiyanlık gibi, Müslümanlığın da tiyatro, oyun ve dansa et
kisi olumsuzdur. Hıristiyanlık, tiyatro tarihçilerinin kesinlikle ileri sürdüğü 
gibi Ortaçağ’da tiyatro ve dramın yeniden doğurtucusu olmamıştır, tersine 
yasaklamak için kıyasıya uğraşmış, ama üstesinden gelememiş, bir yanda 
köyden köye, kentten kente dolaşarak halk tiyatrosu geleneğini sürdüren 
mimus oyuncuları, öte yanda Avrupa köylüsünün sürdürmekte direndiği ve 
tıpkı Anadolu köylüsünün dramatik gösterileri gibi mevsimlik bolluk töreni 
kalıntısı seyirlik oyunlarına karşı açtığı savaşta yenik düşmüştü. Böylece Or
taçağ’da tiyatro ve dramın yeniden doğması Kilise eliyle değil, tersine önce 
bu gelenek temsilcilerinden gelmiştir, Hıristiyanlık konularını ilk bunlar iş
lemiştir. Nitekim yazma Troparium derlemelerindeki minyatürlere bakarsak 
bunlarda mimus oyuncularının resimlerini görürüz. Önce Kilise bunları yok 
etmeye çalışmış, gözdağı vermiş, cezalandırmış, kovuşturmuş, ama sonra gö
zü açılmış, bunun dini yaymakta en önemli araç olduğunu anlamış ve mimus 
oyuncularıyla işbirliği yapmıştır. Öte yandan köylünün bilinçaltına sinmiş, 
kökleşmiş inançları sarsamayacağını anlayınca da uzlaşmaya, kendi takvimi
ni, köylününkine uydurmak yoluna gitmiş; köylü, bilinçaltında Dionisos gibi 
eski bolluk Tanrılarının yerine İsa’nın doğumunu, ölümünü ve yeniden do
ğumunu kutlamaya başlamıştır70.

Bunun gibi İslâm da bu alanda bir şey yaratamamıştır. Tersine halkın ge
leneksel danslarının, oyunlarının, İslâm öncesi kültürle ilişkisini kesmek için 
yasaklamak yoluna gitmiştir. Bunun başında danslar gelir71. Bununla birlikte 
İslâm’da konumuzla ilgili iki uygulama doğmuştur: Iâ ‘ziyevc Semâ‘. Bunla
rın ikisi üzerine ayrı bir kitap hazırladığımız için burada kısaca değinmek
le yetineceğiz. Ta‘ziye’\cn Hıristiyan dramanın acı çekme (passion) oyun
larına benzetebiliriz. Bunların kökeni din öncesine gitmektedir72. Bunlar

70 T iyatro  tarihçilerinin göriişiinii değiştiren küçiik boyda, ama biiyük önem de bir incelem ede bu 
kanıtlarla gösterilm ektedir. Bkz.: Benjam in H unninger, 'The üriğin of the Theater, N ew  York (1961). 
Bu kitaptaki görüşün bir özeti için bkz.: M etin  And, Tiyatro Kılavuzu, İstanbul, (1973), 26-29. 
Bizans’ın tiyatroya açtığı savaş için bkz.: M etin  And, Bizans Tiyatrosu, Ankara, (1962).

71 Islâmın dans yasakları ve bu konuda tartışm alar için bkz.: M etin And, “ İslâm ’da D ans” , Forum, 111, 
(1958); “ İslâm ’da ‘R aks’ Ü zerine Yorumlar” , Forum, 143 (1960); ayrıca bkz.: Geleneksel..., 17-26.

72 T a ‘ziye’nin kaynağım , konusunu K erbelâ’dan alm asına karşın bunların İslâm öncesi çağların bir 
uygulanışı olduğu, bilim  dünyasında çeşitli incelem elerle kesinlik  kazanm ıştır. Bu konuda en yakın 
tarihli incelem e için bkz.: P ete r C helkow ki, “D ram atic and L iterary Aspects o f T a ’zieh-K hani-Ira- 
nian Passion Play” , Review o f National Lıteratures, l/II , (1971), 121-138. Söz konusu incelem ede bu 
geleneğin İran’da 2500 yıldır hem  de  yazılı g e lenek te  yaşadığı belirtilm ekte ve M ezopotam ya’da 
A donis-T em m ıız yas töreni ile gene eski İran’da Siyavuş için yas törenlerinin bir kalıntısı olduğu 
belirtilm ektedir.



kcrbelâ olayının çeşitli oluntularım işledikleri gibi Muharrem’de yeni yıl 
gösterileri olmaları bakımından eski bolluk törenleriyle de yakından ilintilidir. 
'I'a'ziye'’lerin pek çok yazmaları bulunmaktadır. Örneğin Vatikan Kitaplığı’nda 
yüzlerce Ta'ziye yazması arasında Türkçe olanlar da pek çoktur73. Doğu sınırla
rımızda kimi köylerde bu Muharrem âyininin yapılageldiğini duyuyoruz, ancak 
gizliliklerinden ötürü yeterince bilgi edinemedik. Bu arada aynı amaçla yazılan 
Maktel-i Hüseyn’\enn bir topluluk içinde okunuşunun da dramatik bir niteliği 
olduğu ileri sürülebilir. Aslında, Anadolu’da Alevîler arasında Muharrem Orucu 
gibi çeşidi adlar arasında Aşure töreninin, gösterisiz olarak düzenlendiği ve bu
nun yaygın olduğu bilinmekle birlikte, oyun öğesinin bulunmaması nedeniy
le bu kitabımıza bu uygulamaları almadık. Bütün dünyadaki İslâm ülkelerin
de Muharrem âyini ya da Aşııre töreninde dramatik gösteriler yer almaktadır74. 
Aşûre töreninde dansa da geniş ölçüde yer verilmektedir75. Ayrıca Ta‘ziye’lerin 
sırığa geçirilmiş büyük boy kuklalarla oynandığını biliyoruz. Nitekim bunlar
dan bir ikisini Moskova’daki Teatry Kukol’daki Kukla Miizesi’nde 1962’de Rus
ya’ya yaptığım inceleme gezisinde görmüştüm76. Ta‘ziye’\cv üzerine sayıca pek 
çok araştırma yapılmış; bu arada bunlardan İbrahim'in Kurbanı adını taşıyan 
metni hem Ta‘ziye, hem Hıristiyan acı çekme oyunuyla karşılaştıran İranlı ti
yatro araştırıcısı Mehdi Forough, çalışmalarının sonucunu yayımlamıştır77. An
cak bütün incelemeler göstermiştir; Şiî inancında Ta‘ziye ve Muharrem uygula
maları İslâmî değil İslâm öncesi bir gelenektir.

Semâlara gelince, günümüzde yalnız Mevlevî semâ‘larını görebiliyoruz. 
Oysa hemen bütün tarikatların bu türlü dans ve gösterileri, törenleri bulun
maktadır. Semâ1 üzerine hazırlamakta olduğumuz kitapta bunların hepsine 
yer vereceğiz. Örneğin bunların çeşitliliği üzerine Halil Bedi Yönetken bir 
çırpıda şunları sayıyor:

“Türkler tarafından da oynanan sırf İlâhî olan rakıslar, Riifaî, Kâdirî, Sa

dî, Bedevî, Halvetî, Celvetî... gibi tarikatlardaki Kufıdî, Kıyâm î zikirler,

73 Bu yazmaların katalogu için bkz.: E tto re  Rossi-Alessio Bombacı, lilenco di Drammi Re/igiosi Persiatıi, 
C itta  D el Vaticano (1% 1); ayrıca Sir Lew is Pelly değişik konulu 52 gösterim in tam  m etnini yazıya 
geçirmiş, bunlardan 37’sini yayımlamıştır: Sir Lew is Pelly, The Miraele P/ay of Haşatı and Hussein, 
London (1879), '1'a‘ziye üzerine hazırladığım ız k itapta bu ve başka kaynaklara geniş ölçüde yer veri
lecektir.

74 Bunlardan örnek ler için bkz.: DAK; 31-35. Ktiltiir açısından bize yakınlığı bakım ından A zerbay
can ’daki Aşûre töreni ve bundaki gösteriler için bkz.: Ivar Lassy, The Muharrem Mysteries among the 
Azerbaijaıı Turks o f Caucasia, Helsingfors, (1916).

75 Çeşitli ü lkelerden örnekler için bkz.: M etin And, “Aşure T ö ren in d e  D ans” , Forum, I (15 Haziran 
1958); II (1 T em m u z 1958).

76 Katalogdaki tanım ı için bkz.: PutevoditelPo Muzeyu, M oskova (1959), 5.
77 1964 yılında İran’da tanıştığım  M ehdi Forough, çalışmasından bir tane de bana gönderm iştir: M ehdi 

Forough, A Comparative Study o f Abraham ’s Sacriftce in Persian P/ays and \Vestenı Mystery Plays (tarihsiz 
ve yayın yeri yok; T ahran , 1970 o lduğunu sanıyorum).



D everan-H aleka zikri, beyyum î, dem dem e zikirleri, bedevî topu, eşrefi usu

lü haleka zikri, tavaf ve tevhitleri, Halvetî devranı. Taşra Halvetîlerinden Si- 
vasî kolu deveranı, giilşenî zikri, Cihangir usulü, zarp tevhidi... gibi zikirler 
arasında yapılan İlâhî hareketler, rakslardır.”78

Ancak Semâ‘ da, Ta‘ziye gibi Islâm’dan çıkmamıştır. N itekim  “Gi
riş” bölümünde de belirttiğimiz güzel bir rastlantıyla iki incelemeci, Fu
at Köprülü ve Else Krohn, aynı yıl [1929] yayımladıkları incelemelerde, 
tarikat uygulamalarının şamanlıktan gelişini açıklamışlardır. Üstelik Else 
Krohn’un incelemesi, daha çok dans üzerinde durmaktadır. İncelemeci 
bir ortak nokta olarak davulu alıyor çeşitli örnekler veriyor. Asıl dans ba
kımından bir yandan derviş danslarının, öte yandan Asya’da Şaman dans
larının, gene Asya’da Kâfirlerin ve T ib e t ’teki kutsal dansların arasındaki 
ortak noktalan gösteriyor. Bunların en önemli ortak özelliği dansın gittik
çe artan bir coşkuyla yükselen bir kerteleme sonunda kesilmeye, bitkinli
ğe varmasıdır. Çoğu zaman dansçının ağzından köpükler gelip yorgunluk
tan baygın düşer. Anadolu’daki Kızılbaşlar üzerine ayrıca bir incelemesi 
bulunan gezgin Grenard, bir başka incelemesinde İslâm’daki derviş dan
sı ile T ib e t ’teki dansların benzerliği üzerinde duruyor. T ibe t  sınırlarında 
dolaşan dilenci kalender, divaneler, dönen dervişler gibi fırıldandıklarını, 
tavırlarının, yüz anlatımlarının tıpatıp benzediğini belirtiyor. Öylesine ki, 
bu dansı seyrederken Grenard’ın yanında bulunan Müslüman hizmetçile
rin de coşarak dansın ölçüsüne uyup “Ya Allah! İnşallah!” diye bağırdık
larını yazıyor79. Yalnız aradaki fark, T ib e t ’teki dansçıların yüzlerinde bir 
yüzlük bulunması, eşlik için tef  kullanmalarıdır. Bunu doğrulayan ve aynı 
benzerliği belirten başka kaynaklar da buluyoruz”11. Dervişlerin fırıldan- 
ması, Şaman danslarında da görülür81.

Kaldı ki tarikat dansları, işlevleri bakımından dinsel bir yücelme, bir 
esriklik amaçlarına rağmen, bunlar zaten var olan dansların dinsel bir kılık- 
lama ve görünüm ile oynanmasıdır. Yasaklar karşısında, dans gereksinmesi 
böyle bir kılıklamayı gerektirmiştir. Ayrıca siyasal nedenler de vardır. N ite
kim Kâtip Çelebi bu konuda şöyle söylemektedir:

“Sûfîler de, ilkin raks tarifi buna gerçekten uymuyor, diye tartışmaya gi

rip devir hareketinin şekli ve sebebi bakımından rakstan başka bir hareket

78 Halil Bedi Y önetken, “Anadolu T ü rk  H alk O yunlarından Köy Alevî Sem âları”, Varlık, 268-69 
(1944).

79 Fernand  G renard, M'ıssion Scientifiquedans la Haute Ar/* (1890 - 1895), II, 137.
80 V icom te d ’O llone, Iıı Forbiddeıı Ch'tna, (1912). 286-287.
81 V. M. M ikhailovski, “Sham anstvo” , II. /. Oschestvo lubileli Estestvoznaııiia antropologii i elnografii, 

Izvizetiia 75/12 (1892).



olduğu kabul ed ilecek  olursa, yine maslahat dolayısıyla onda da beis yoktur, 
diye Habeş raksı ve Devr-i Alî (Tanrı ondan razı olsun) ile tanık getirip içti

hat m eselelerinde, bu tarafı tutana, kâfir oldun denm ez dediler. Ve fetvaların 
aslı, çoklarının saltanat tarafını korumak istemesindendir. Çünkü geçm işte  
sûfilerden çok zulüm ve kötülükler görülmüştür. Hele Şahlar Devleti sûfilik  
yolundan ortaya çıkmıştır. Bundan dolayı sert ve sıkı davranılarak müritleri 

çoğaltmaya ve yığılıp toplanmalara yol açacak olan işin kızışmasına biraz gev
şeklik  gelmek maslahatı düşünülmüştür, dediler”.82

Nitekim semâ'ların Anadolu köylerindeki karşılığı olan Alevî samafAz- 
rını incelerken ve özellikle bir XV. yüzyıl “dans risalesi”nin metnini ve
rirken, bunların T ürk  halkının İslâm’dan önce de sahip oldukları danslar 
olduğu, çeşitli nedenlerle nitelik değiştirdikleri ortaya çıktığı sonucuna 
varılmıştır. Kaldı ki Tarikat ilişkinleri de, hiç değilse daha önceki yüzyıl
larda danslarını kendileri böyle görüyorlardı. Bunu iki örnekle açıklayabi
liriz. 1582’de İstanbul’da yapılan ve 55 gün 55 gece süren büyük sünnet 
düğününü anlatan surnâmelerden, Topkapı Sarayı’nda bulunan nüsha, bu 
şenlik üzerine yüzlerce miyatürii içermektedir. Bu minyatürlerden bir ikisi 
Mevlevî dervişlerini At M eydam’nda, onbinlerce halk önünde, ayrıca ah
lâkça düşkünlükleri bilinen eteklik giymiş köçeklerin yambaşında danse- 
derken göstermektedir83. Böylece Mevlevi’ler semâiarını bir seyirlik oyun 
gibi göstermekte bir sakınca görmüyorlardı. İkinci bir örnek ise Türk iye’ye 
gelen yabancı gezginlerin Türkiye anılarında, hem belki sayısı yüze yak
laşan kitaplarda tarikatların danslarını ve uygulamalarını para karşılığında 
seyrettiklerini yazarlar. Ayrıca geçen yüzyılda Avrupa’da yayımlanmış, ya
bancılar için İstanbul rehberlerinde gezilecek yerler üzerine bilgi verilir
ken, tekkelerde semâ1 seyretmek için giriş ücretleri gösterilmiştir. Semâ‘ 
incelememizin kapsamı dışında kalıyor, yalnız ilerde Alevî samaMarına. yer 
verdik. Ancak kitaptaki resimler arasına gerek Ta'ziye,84gerek semâ'lardan 
görünümler aldık. Bunların koreografik düzeni ile Anadolu dansları arasın
da bir karşılaştırma yapılmıştır. Bunlar ayrıca kitabın sonundaki simgesel 
yorumlarla ilgili açıklamalar için de yardımcı olacaktır.

İslâm’a rağmen, halkın gelenekleri sürdürülmüştür. Oyun yasağı, bugün 
Anadolu’da yüzlerle dramatik oyunun, belki sayısı birkaç bini bulan dans
ların yaşamasını engellememiştir. Ayrıca Türkiye dışındaki İslâm ülkelerin-

82 Kâtip Ç e leb i, Mîzanii'l-Hakk f î  thtiyâri’l-Ahakk (Haz.: O rhan Şaik G ökyay), İstanbu l, (1972), 
22-23.

83 Bu m inyatürlerden biri için bkz.: And, Dances of'Anatolian..., 23.
84 T a 'z iy e  üzerine aldığım ız resmi M illiyet Yayınları’ndan çıkan Tiyatro Kılavuzu na koym uştuk. Res

min altına “İran’dan bir 'I 'a 'z iye sahnesi” yazmış olmamıza rağm en, anlaşılm az bir neden le yayınevi, 
başka resim lerde de yaptığı gibi bunun altına “İstanbu l’da açık havada bir orta oyunu” gibi ilgisi 
olmayan bir resim  altı yerleştirm iştir.



de de bunları buluyoruz. Üstelik İslâm’ın yok etmek istediği İslâm öncesi 
inançları içeren uygulamalarda, biiyiisel anlamlı oyunlar da bulunmaktadır. 
Bunlar arasında en ilginci Mısır’da görülen Zâr dansıdır. İslâm inançlarına 
aykırılığı dolayısıyla Mısır’ı yöneten Hıdivlerce yasak edilmesine çalışılmış
tır85. Zâr’m  sözlük olarak anlamı kesin bilinmemektedir. Fakat yayıldığı alan 
geniştir: Fas, Cezayir, Tunus, Trablus, Mısır, Sudan, Doğu ve Batı Arabistan, 
İran, Malaya, Hindistan, vb. Müslüman Çin’de olup olmadığı üzerinde hiçbir 
kanıt yoktur. Türkiye’de oynandığı üzerine de hiçbir iz olmamakla beraber 
Ni Solima (Rüştü Paşa’nın karısı) Harem ve Mısır’daki Müslümanlar adlı ki
tabında her yıl İstanbul’dan iki zenci kadının Kahire’ye gelerek Zâr’da hazır 
bulunduklarını yazıyor86. Bu dans çoğunlukla bir hastayı iyi etmek için bir 
zenci kadının yaptığı bir büyü dansıdır. Birçok bakımlardan Orta Asya Şa
man danslarına da benzer.

İslâm dininin yanısıra yaşayabilen üçüncü dans türü o ülkenin kendi 
halk danslarıdır. Hele bunların içinde kadınlı erkekli danslar ayrı bir önem 
taşır. Uluslar kendi danslarına öylesine bağlı oluyorlar ki din, bütün sertliği
ne rağmen bunları kaldıramıyor. Hattâ Comte Gobineau, gezi kitaplarında 
Suriye’deki Ansariye’lerde, İran’da gördüğü danslarda Avrupa’daki danslar
dan i'onde, farandole'de olduğu gibi, bir kadın bir erkek elele tutuştuklarını 
yazıyor87. İslâm ülkelerinde görülen kadınlı erkekli danslar ayrı bir konu ya
pacak kadar yaygın ve ilginçtir.

Anadolu Oyun Geleneği

Oyun sözcüğü ile pek çok olguyu karşıladığımızı belirtmiştim. Ancak 
bu kapsamı örneklerde daraltmak zorunlu oluyor. Burada verilecek örnek
lerin hepsi Anadolu köylüsünün oyunlarıdır. Yalnız çocuk oyunlarından ör
nek verirken Azerbaycan’dan ve İstanbul çocuklarının oyunlarından da bir 
iki örnek verilmiştir. Ancak bunlar da gene Anadolu köylüsünün oyun ge
lenekleriyle yakından ilgilidir. İster köyde, ister kentte olsun profesyonel 
oyuncuların sundukları oyunlar ele alınmamıştır. Gerçi köylerde de köçek 
gibi profesyonel dansçılar görülürse de kökeni çok eskilere giden Anadolu 
köylü oyunlarından örnekler verilirken bunlar da dışarda bırakılmıştır. Ayrı
ca avcılık, balık tutma, tuzak ile hayvan yakalama, güreş gibi çeşitli spor ve 
oyalanmalar da dışarda bırakılmıştır. Dama, domino, iskambil gibi köylere

85 Brenda Z. Seligm ann, “O n th e  Origin of the  Egyptian  ZAR” , b'olk-Lore, XXV, London (1914), 300- 
323.

86 Sam uel M. Zw em er, Across the wor!d o f İslam, N ew  York, (1929), 250; 368; 130-131; Aynı yazar, The 
Influeııce of Animism on İslam, N ew  York (1920) 230-231; 234; 239.

87 Louis M ercier, La Chasse et les Sports chez les Arabes, Paris, (1927), 160.



sonradan girmiş ya da eskiden girmiş olsa bile Anadolu oyun geleneğine ya
kından bağlı olmayan oyunlar da alınmamıştır.

Anadolu oyunlarını üç büyük kümede ele aldık. Önce Anadolu köylü
sünün dansları. Burada çok yerleşmiş, yaygın “halk oyunları” deyimini kul
lanmaktan kaçındık. Bunun iki nedeni var. Önce halk oyunu deyince bü
tün oyun türleri anlaşılır, böylece dansları ayıramayız. Sonra danslarımız 
başka ülkelerdeki ulusal yani bütün ülkenin oynadığı danslar gibi olmayıp 
bölgeseldir, öyle ki bir köye özgü danslara bile rastlanır, ilgili bölümde her 
bölgenin dans karşılığı kullandığı sözcükler de gösterilmiştir. Halk oyunu 
deyimi köylüsü, kentlisi ile bütün ülkenin oynadığı danslar anlamını verir. 
Dans yabancı bir sözcük olduğundan bunu istemeye istemeye kullanıyoruz, 
ikinci büyük oyun kümesi dramatik oyunlardır. Bu oyunlara da çeşitli ad
lar verilmiştir: “Köy Temsilleri”, “Köy Tiyatrosu”, “Köy Ortaoyunları” gibi. 
Hele sonuncusu, iki bakımdan yanlıştır: Ortaoyunu İstanbul’da profesyonel 
oyuncuların sunduğu bir halk tiyatrosu türüdür. Bu adı alışı ise XIX. yüzyıl
da olmuştur. Ayrıca bu deyimin ‘ortada oynanan oyun’ anlamında olduğu da 
kesin değildir. Nitekim Ortaoyunu üzerine incelememizde, bu terimin beş 
anlam olasılığı üzerinde durmuştuk88. Üstelik Ortaoyunu’nıın, ortada oynan
an oyun anlamında olduğu kabul edilse bile, bu ad köylü geleneği ile dolaylı, 
dolaysız hiçbir ilişkisi olmayan İstanbul’daki profesyonel tiyatroyu karıştır
maya yol açacaktır. Bu ikisi arasında ilişki kurmadan, bu sözcüğü salt ortada 
oynanan oyun anlamı ile alsak gene yanlış olur; çünkü danslar, spor, çocuk 
oyunları vb. başkaca oyunlar da ortada oynanırlar; kaldı ki Anadolu dramatik 
oyunlarının hepsi ortada oynanmaz, evleri dolaşarak, her evin önünde yine
lenen oyunlar da vardır.

Ayrıca kimi folklorcular, bir bölgenin oyunlarını derleyip, bunları bir ya
zıyla sunarken Ortaoyunu başlığı altında hem dramatik oyunları hem de dra
matik olmayan oyunları birbirine karıştırmaktadırlar. Dramatik oyunların en 
ayırıcı özelliği bunların seyirlik oyunlar oluşudur. Ancak dramatik olmayan 
Anadolu seyirlik oyunları da vardır. Burada dramatik nitelendirmesi için en 
az, kendisinden başka bir kişiliği, bir olguyu, bir yaratığı canlandırmayı ara
yacağız. Ayrıca buna giyim kuşam, maske, makyaj ile kendine yeni bir ki
şilik verme; bunların çoğu söyleşmeli oyunlar olduğundan, bu söyleşmenin 
belli bir eylem ve konuyu geliştirmesi gibi nitelikleri kendisinde bulunduran 
oyunlardır. Anadolu köylüsü, bu tür oyunlara “oyun çıkarma” diyor. Drama
tik danslar da olduğunu ilgili bölümde göreceğiz. Ancak gövdenin bir tartı
ma uyarak yaptığı hareketlerle nitelenen dans, dramatik de olsa gene danstır 
ve bunları kendi bölümü içinde ele aldık. Üçüncü ana kümede ise dans ve 
dramatik oyunlar dışında kalan bütün oyun türlerinden örnekler verilmekte-

88 And, Geleneksel...., 192-194.



dir. Bunlara yalnızca “oyun” da diyebilirdik. Bunlar için ayrıca spor oyunları, 
çocuk oyunları, baht, rastlantı oyunları, dernek ve oyalanma oyunları gibi ni
telendirmeler de yapılabilir. Biz, “Çocukların-Gençlerin-Yetişkinlerin Oyun
ları” gibi genel bir başlık koyduk.

Oyunları böyle üç ana kümeye ayırmakla birlikte, burada hemen belir
telim, bu oyunlar içinde birtakım geçişmeler, tür değiştirmeler gözükmek
tedir. Bu da Anadolu köylüsünün geleneksel oyun anlayışının “Giriş” bö
lümünde açıkladığımız ilkelere ne denli uyduğunu göstermektedir. N ite
kim dramatik olmayan bir oyun, dramatik bir biçimde sunulabilir. Örneğin 
Kars’ın köylerinde Aşık Oyunu dramatik ve seyirlik bir biçimde sunulur; iki 
genç, seyirci önünde aşık oynar, biri kazanır, yenilen üzülür, ağlar, aralarında 
tartışma olur. Bu, olağan bir aşık oyununun kendi olağan akışı dışında seyirci 
önünde danışıklı dönüşüklü bir dramatik gösterisidir89. Ya da dramatik olma
yan bir oyunda yenilenlere ceza olarak dramatik bir oyun düzenlenir. Örne
ğin Safranbolu’da görülen Yüzük oyununda ilk 15 sayıyı kazanan takım öte
kilerle alay için dramatik bir oyun çıkarır. İçlerinden biri Kadı, öteki Zaptiye 
olur. Kadı başına iki yatak çarşafını sarık diye sarar, sırtına koyun postu gi
yer, sakal yerine uzun kıllı bir keçi derisi takar, belinde uzun 4-5 sofra peçe
tesinden kuşak sarar, kuşağa divit yerine iki yanlı kaşık sepeti, kalem yerine 
oklava, kalemtıraş yerine bir yatağan ya da odun parçası sokar, eline meşe 
palamutlarından yapılmış bir tespih alır. Kulağı da ağır işitir. Eli falakalı zap
tiye ile gelir, oyunda yenilen takımın oyuncularına sorular sorar, kendi takı
mının kazandığı 15 sayı üzerine hesaplar yaptırır, kimi oyuncuyu falakaya 
yatırır, vb90.

Bir oyun başka bir oyunun benzeği olabilir. Örneğin Çankırı / Şabanö- 
zü’nde Cirit oyunu91, bilinen cirit oyununun küçültülmüş bir benzeğidir. Oyun
cular eteklik biçiminde yapma atlar giyinir, ellerinde kısa değnekler bulunur, 
danseder gibi cirit oyununun bir benzerini çıkarırlar. Kimi oyunlar ise belirli 
bir kümelemeye sokulmakta güçlük gösterirler. Örneğin pek çok çocuk oyunu, 
dramatik niteliktedir. Çocuklar doğmaca ya da belirli bir önörgü üzerine dra
matik nitelikte oyunlar oynarlar. Örneğin Karaman’da oynanan Esnafa Ne Lâ
zım? oyunu esnaflık üzerinedir. Hepsi kalfalık dönemini bitirmişler, dükkân 
açacaklar. Oyunun yöneticisi kafasında zanaatla ilgili bir araç tutar, ötekilerin 
bunu bulması gerekir, bulamazlarsa elinde tura ile onların avucuna vurur, bilir
se oyunun yönetimini alır. Böylece berberlik, yemenicilik gibi çeşitli sanatların 
araç ve gereçleri üzerine sorular sorularak oyun gelişir92.

89 Âşık Sadi D eğer, “Aşık O yunu”, Korseli, 36 (1967).
90 Vahit Topçugil, “Safranbolu Yüzük O yunlarından Bir Kaç T ip ” , HBH, 106 (1940).
91 B unu T ü rk  H alk  O yunlarını Yaşatma ve  Yayma T e s is i’nin 1-10 T em m u z  1966’da İstanbu l’da Açık 
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Kimi oyunlarda ise, bu üç kümenin ikisinin ya da üçünün nitelikleri gö
rülür. Örneğin Anadolu’da çok yaygın olan Sinsin, Simsim, Zamah gibi adlar 
altında oynanan93 oyun her şeyden önce bir spor, çeviklik gösterisidir. Tar- 
tımlı adımlar ve müzik eşliği ile yapıldığından, dans niteliği de gösterir. Üs
telik çoğunlukla ateş yanında oynanması, kimi yerde bu ateşin üzerinden 
atlamalar olduğu, sık sık yinelenen birinin çıkıp, ötekinin onun yerini alma
sı, yaygınlığı, seyredenlerin oyuna tepkileri ile dramatik ve bir ritüel kalın
tısı olduğu sanısını uyandırmaktadır. Kimi yerde örneğin Kayseri/Erkilet’te 
Sinsin bir daire çizgisi içinde oynanır94. Ayrıca oyuna başka adlar altında ve 
değişik biçimlerde de rastlıyoruz. Örneğin Sivas-Koyulhisar Gökdere köyün
de iki çeşitlemesini buluyoruz95. Bu çeşitlemelerden birinin adı He-hu'dur. 
Ateş çevresinde oynanır, Sinsinde olduğu gibi bir oyuncu sol eli arkada, sağ 
eli önde ateş çevresinde döner, bir başkası çıkar ona vurur, vurulan çıkar, 
böylece yinelenir. Gene aynı köyde Köy Göçtü adlı çeşitleme daha karma
şıktır. Ateş çevresinde içiçe iki halka olunur, ateşe yakın halkayı oyuncular, 
bunun dışındaki halkayı seyirciler oluşturur. Bir oyuncu birinci halka için
dedir, ikinci oyuncu ise birinci ile ikinci halka arasındaki alandadır, içteki 
birinci oyuncunun elinde uzun bir ip bulunur, bunun ucuna sert bir nesne 
konmuştur. Bu oyuncu “Köy göçtü” deyince içteki halkada bulunan çömel- 
miş oyuncular yer değiştirmeye çalışır, halkanın dışındaki ikinci oyuncu ise 
yer kapmaya çalışırken, içteki birinci oyuncu elindeki ipi savurarak, onu dö
verek engellemeye çalışır, böylece oyun yinelenir. Bunun gibi özellikle Batı 
Anadolu’da Zabbak (Afyon, İsparta), Sağa Zanbak (Karaman), Sapağ, Sapa 
Sappa gibi adlar altında iki erkeğin oynadığı oyun hem dans, hem güç gös
terisine dayanan bir spor oyunudur96. Kimi oyunun belirli bir kümelemeye 
girebileceği yolunda kesin işaretler varken, içinde kimi öğelerin zamanla 
düşmesi, değişmesi sonucu bu özelliğini yitirmiştir. Örneğin “Dramatik 
Oyunlar” bölümünde göreceğimiz ölııp-dirilme konusundaki oyunlarda 
olaylar dizisinin ekseni bir kişinin, bir yaratığın ölmesi, sonra da dirilmesi
dir. Safranbolu’da oynanan Osmanlı adlı oyunda olaylar dizisi ölüp-dirilme 
kümesindeki örnekler üzerine gelişir, ne var ki sonunda dirilme yoktur. 
Oyunda biri Çingene, öteki Osmanlı olan iki erkek, bir de kadın vardır. 
Osmanlı, kısa manzum sözlerle yaklaşmak ister, sonra Çingene Elekçi ge
lir, kadının gönlünü alır, kadın nazlanırsa da Çingene ile evlenmeye karar 
verir, Çingene Osmanlı’yı vurup öldürür97. Bunun yanısıra konuyu dağıtma
mak için almadığımız oyun türleri de vardır. Çok geniş bir konu olan güre
şi almadığımız gibi, hayvan güreş ve dövüşlerini de almadık. Oysa bu çok

93 Bkz.: M. Şakir Ülkiitaşır, “Sin Sin O yunu”, HBH, 118 (1941).
94 AnaDia, 91. 95 GKOÇ
96 S'/.O 97 SKA VII



yııV|'i*ıı111 < hııcftiıı Posof köylerinde Manda, Boğa, Horoz, 'Peke (Korut) 
\ ııı ıi'ıiıiird, Kı»v güreşi (çarpışması), Aygır, Köpek, Kedi boğuşmaları oyun 
ııl>ıııiI 1,1 ıK yaygındır98.

Iw»y||| oyunlarının oynanış vesileleri türlü türlüdür. Bunlar içinde en es- 
I ı ı^ıftlıııda tapınış, bolluk törenleri, büyüsel vesileler için oynananlar vardı. 
■Vjııftıda btı tiirlii vesilelerin kalıntılarına da kısaca değineceğim. Köylerde 
lıt-ı t (İriü sevinç, kutlama vesileleri köylü oyunlarının oynanmasına yol açar. 
İnsanoğlunun doğumundan ölümüne kadar çeşitli vesileler buluruz. Doğum, 
ergenliğe erişme, sünnet, evlenme, askerden dönme, hapisten çıkma gibi. 
Bu arada dinsel ve ulusal bayramlar, panayırlar, mevsimlik, süreli törenler ve 
şenlikler,.. Bu vesileler için halk deyimi “Cumadan cumaya dernek, kom
şudan komşuya örnek”tir. Çoğu kez oyunlar bu şenliklerden ayrılmaz. Öyle 
ki, kimi danslar ve eğlentiler aynı deyimle karşılanır. Nitekim kimi yerlerde 
eğlenti yerine Horan denilir. Kimi danslar vesileye sıkı sıkı bağlıdır. Nitekim 
A l yemeni adlı oyunda kına gecesinde yeni gelinin arkadaşları gelini aralarına 
alıp, pullu yemenilerle oynarlar. Kete Oyunu, Boyabat’ta kız, oğlan evine ar
mağanları gösterirken oynanır. Doğrudan doğruya düğünlere bağlı dans ve 
oyunlar vardır. Daha önce gördüğümüz Çayda Çıra gibi kına gecesi dansları 
bunlardandır. Kayseri/Pınarlar’da gerdek gecesi güveyin yanında Zıpçık de
nilen bir çocuk konur, bu çocuğun gülmemesi, konuşmaması gerekir [ilerde 
göreceğimiz Dilsiz oyunlarında olduğu gibi]. Zıpçık güler ya da konuşursa, 
güvey delikanlılara yemek verir1” . Taşköprü’de Semet denilen bir geleneğe 
göre gelin alayı, gelinin kapısı önüne yumurta koyar, silâhla kim yumurtayı 
vurabilirse, ödül kazanır100.

Özellikle bayramlardaki eğlencelere Gencerveya Genceli gibi adlar veri
lir. Gene bayramlarda mahalleler sırayla birbirlerine şölenler, eğlenceler dü
zenlerler, buna Golanga veya Kolanga denilir101. Bu sırada mahalleye bir ya
bancı gelirse onu ilk gören yabancıyı bu eğlenceye çağırırlar. Bu arada her 
bölgenin, her kentin gerek eviçi, gerek açıkhavada çeşitli vesilelerle düzen
ledikleri toplantılar, dernekler vardır. Bunların adları, görenekleri de bir yer
den ötekine değişir. Genel olarak kadınlar ve erkekler ayrı ayrı kendi arala
rında eviçi eğlentileri, dernekleri düzenlerler. Kadınların kendi aralarındaki 
eğlentilerine kimi bölgelerde Fırıttım, Erzurum’da kadınların oyunlu top
lantılarına Karadüzenm derler. Birinin istediği, dilediği yerine gelince, bunu 
kutlamak için komşularına bir şenlik düzenler, buna kimi yerlerde Derder 
Kınası'mâeri\Y\t. Özellikle Anadolu’da sıkı bir yaşayışı bulunan genç erkekler

98 Bu konuda bkz.: C am ender Arslanoğlu, “Posof Köylerinde G üreş”, TFA, 239 (1969).
99 SözDer, 132. 100 SözDer, IU .

101 Ö rneğin bkz.: Vahit T opçugil, “Safranbolu Köylerinde Kolanga” , HBH, (1938), 82.
102 SözDer, 81. 103 SözDer, 62.



haftanın, ayın belli günlerinde birbirlerinin evlerinde toplanarak eğlenirler. 
Bu toplantıya katılan gençlere Yâren adı verilir. Ve aralarından bir de başkan 
seçilir. Kimi bölgelerde bu seçilen başkan Büyük Baş Ağa, yardımcısı Küçük 
Baş Ağa’dır. Hatay’da başkan Dayı'dır. Bu toplantılarda kahve getirene Ya
mak adı verilir104. Bu toplantılar sıkı bir düzen bağı, birtakım görgii-göre- 
nek kurallarına uyarak sürüp gider; yenir, içilir, sohbet edilir, oyunlar oy
nanır, dansedilir. Bu derneklerin çeşitli adları vardır: Sohbet, Oda, Sohbet 
yeme, Cetnevir düzmek, sohbet baranası, biryatı cemaat, gezek, sıra gezme, saha- 
niye, cem muhabbet, vertevor, cümbüş, oturak, oturma önk (çalgılı), ârifatıe (er- 
fene) dem, temek, kındım, uçurtma, kıfı henk gibi105. Eğlenti sonunda gelecek 
toplantının nerde olacağına karar verilmesine Ocak Verme denilir. Bu arada 
komşuların yemek getirip, bir yerde toplanıp topluca yemeleri, eğlenme
leri de /taifene, heleşe, heleşem, heleşetık, cihan göçtü, dazdaz, örfenem' gibi ad
lar alır. Yalnız evlerde değil, fakat genel kapalı yerlerin içinde de bu türlü 
eğlenceler düzenlenebilir. Örneğin Bursa’da kaplıcalardan birinin kiralanıp 
eğlenti düzenlenmesi ve Seknıe gibi danslar oynanmasına Halvet adı verilir. 
Kütahya’da düğünlerde hamamda danslı Dönme Hamamı adı verilen toplan
tıda halka olunup Düz Oyun oynanır. Açık havada yapılan eğlentiler ara
sında özellikle baharın gelişini kutlamak için yapılan Hıdrellez ve benze
ri açık hava eğlentileri vardır. Bunlara gezek, geze/ek, gezelge, gezenekwı veya 
Gaziantep’te olduğu gibi Sahre etmek denilir108. Kırlara gidilir, yemekler ye
nilir, çeşitli oyunlar oynanır. Bunların da türlü çeşitleri, adları, mevsimleri 
vardır: Çiğdeme gitme, baca pilavı, kuzu günü, uçurtma bayramı, kiraz bayra
mı, çağırt bayramı, seyran, uzun bananı, koyun yatırma, Mantıfar, gezek âlemi, 
çiğdem pilavı, bahar cigör, ot göçü, Kuzu Bahçeleri, Oğlak Bahçeleri, Yumurta 
Şenliği gibi109.

Düğünlerde de çeşitli toplantı, eğlenti aşamaları vardır. Bu aşamalarda 
kız evi, oğlan evi olarak ikiye ayrıldığı gibi ayrıca kadın toplantıları ve erkek 
toplantıları da ayrılır. Düğünden önce yapılan eğlentiye Zamah denilir. Z,a- 
mah aynı zamanda dansın da adıdır. Kimi bölgelerde düğünden önce dama-
104 SözDer, 62.
105 Z eynep  D engi, “Balıkesir’in D ursıınbey Kasabasında S ohbet Baranası” , Ülkü, (Şubat 1947); CTH 
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din erkek arkadaşlarıyla eğlenmesine denilir. Gelin çeyizinin alay ile düğün 
evine götürülmesine, oyunlar oynanmasına, çeyizin sergilenmesine Seysene 
Günü"0denilir. Bu arada gelinin geleceği gün yapılan oyunlar Seğmen, (sâmen, 
selmen, seymen) ve düğün alaylarına katılan delikanlılara da Seğmen denilir. 
Bu ara birçok yemekler, şölenler düzenlenir. Bunlar çağrılanların düğün ar
mağanlarını getirdikleri gün, gelin ile güveyin birbirlerine verdikleri, kimle
rin çağrılacağını, düğünün nasıl olacağını danışmak için, düğünden sonra kız 
ve oğlan ailesinin birbirlerine verdikleri çeşitli şölenler şöyle adlar alır: Baş 
yemeği, cumalık, güveleme, bayrak yemeği, kına yemeği, kırıntı, çeyiz yemeği, danı
şık yemeği, evirlik, hatim yemeği, kişi yemeği, nikâh yemeği, ortaca saçı yemeği, tas 
asası. Konumuz bakımından bunların en önemlisi kına gecesidir. Kına gece
si ve sonrası oyun vesileleri de ayrıdır. Nitekim, Bodrum’da kına gecesinden 
bir gece önceki eğlence Temel Devran adını alır, burda gelin oynamaz, daha 
çok evlenmemiş kızlar oynarlar, böylece oğlan anneleri kız bakarlar. Evlen
meden sonra da oğlan evi ile kız evi arasındaki bağı sıklaştırmak için de bazı 
toplantılar yapılır. Nitekim Eskişehir’de dünürlerin ayaklarını alıştırmak için 
düzenlenen toplantılara Yol Paklama adı verilir111.

Vesilelerin daha çok biiyüsel birtakım törenlerin kalıntıları olduğunu söy
lemiştik. Şimdi bunlardan örnekler verelim. Birçok yerlerde çocuğun ilk dişi 
çıktığı zaman bunu ilk görene bir armağan verilir ve Diş Buğdayı ya da Diş He- 
diğim adıyla toplantı yapılır, oyunlar oynanır. Kimi yerlerde kızlar büyüyüp, be
bekle oynama çağını aşınca bir toplantı düzenlenir. Bu, genç kızın yaşamındaki 
dönüm noktası olarak kutlanır, bebek gelin gibi süslenir, odanın baş köşesine 
konulur. Çalgı çalınır, türkü söylenir, danslar yapılır, buna Küççe [Güççe] Dü
ğünü adı verilir. Gene büyüyle ilintili olarak bolluk getirsin diye gelin kolları
na, ellerine buğday taneleri doldurur, dansederken bunları çevresine saçar. Bu 
görenek örneğin Burdur’da vardır. Ayrıca doğa olguları için biiyüsel oyunlar da 
görülmektedir. Örneğin yağmur yağdırmak için... Buna kimi yerlerde Bodi Bo
di, Bodi BostanMveya Çömçe Gelin denilir. Yağmur yağdırmak için çıplak biri, 
yeşil dallara bürünür, evlerden üzerine su dökülür. Bir başka danslı biiyüsel tö
ren, bunun tersi güneş çıkarmak için yapılır. Karadeniz kıyılarında görülen bu 
güneş çıkarma törenine Kuç Kuçuram denilir, genç oğlanlar evleri dolaşırlar, me
şaleler taşırlar, şarkı söyleyip dansederler, evlerden yiyecck alırlar ve güneşin 
çıkması için ellerindeki ateşleri evlere atarlar.

Oyun vesileleri pek çoktur, ancak belli başlı örnekleri anmakla yeti
niyoruz. Kimi vesile bir bölgeye özgüdür ve daha çok bir uğur töreni biçi-

110 SözDer, 111.
111 H alim  Sait Öztaş, “Yol Paklam a” , Halkevi, 69-70, (1945).
112 Kemal Ayaldi, “T u rg u tlu ’da Diş Buğdayı” , TFA, 221, (1967).
113 Ö rneğin bkz.-. M ustafa II/., “Bodi Bostan O y unu” , TFA, 52 (1953).
114 İsm et Z eki Eyüboğlu, “Bir Halk O yunu: Kuç K uçura” , TFA, 846, (1953).



miridedir. Örneğin Karaman’ın Taşkale kasabasında oynanan Halıcı oyunu 
bu bölgede her aile için uğurlu olduğuna inanılan bir çözme (halı ipini ger
me) günü vardır. Bu günde aile erkenden pencereye bir ip bağlar, al bir örtü 
örtünür (evin hanımı). Bu komşuya haber vermek içindir. Kazıklar çakılır, 
kızlardan biri Çözgücü seçilir, ip yumakları çıkarılır, buna düzgün, ölçü
lü gerginlik vermek anlamına Terezici denir. Ayrıca ip tellerini ikişer ikişer 
ayıracak iki tane de Çitici seçilir, çözgücü ip yumağı ile iki kazık arasına ip
leri gererken ötekiler onu mânî ile okşarlar. Buradan “Halın kutlu olsun” na
karatı dikkati çeker. Bu arada evin hanımı odunları yakar, kor haline gelen 
parçaları su kovasına atar, çıkan buğuyu makasla kesmeye çalışır. Böylece 
halının aralık verilmeden çabucak dokunacağına inanılır. Çözgücüniin yapa
cağı bir işareti hangi kız önce anlarsa ve bulursa onun da çabuk evleneceği
ne inanılır. Çözgü işi biterken çözgücü “ayağım kırıldı” der, halı sahibi bu
nun üzerine hazırlanan yiyecekleri getirir, birlikte yenilir, tezgâh, dokumaya 
hazır edilir"5.

Kimi vesilede tek bir oyun oynanır. Örneğin Senirkent’te, giindönii- 
mü şenliğinde asıl oyun güreştir, bununla birlikte kaşık içinde yumurta 
ile çuval içinde yarışlar, at koşuları da düzenlenir"6. Kimi vesilelerde ise 
zengin bir program vardır. Dursunbey’de düzenlenen sohbetlerde danslar, 
masa oyunları, dramatik oyunlar, şakalar gibi her türden oyunlara rastla
nır"7. Kimi kez bir dramatik oyun, böyle bir toplantıya hazırlıktır. Çankı
rı’dan bir örnek verelim. Oyun iki bölümdür: Samut oyunu ve sohbet. Sa- 
mut oyununda kişiler şöyledir. Zirzop veya Dilsiz: Bunlar onbeş, yirmi de
likanlıdır, hiç konuşmazlar; elleri, yüzleri karaya boyanmıştır. Bedenleri 
çıplaktır, yalnız bir beyaz don giyerler. Ağa: Giyimli kuşamlı; biraz yaşlı- 
cadır. Zirzopların başıdır, o ne derse zirzoplar onu yapar. Onbaşı: Samut 
parası ile yiyecek gibi işleri düzene koyar. Çavuş veya Yârenbaşı: Oyunu 
yönetir. Keçi: Hayvan postuna bürünür, yüzüne un sürülür. Kurt: Yine 
hayvan postuna girer, uzun kiilâhtan burun, yünden kuyruk yapılır, el
leri üzerinde dört ayak yürür. Zirzoplar kışın en soğuk günlerinde kah
veye giderler. Onlar adına Ağa konuşur; kahveye gidip kimseyi dışarı bı
rakmazlar. Ağaları gözüne kestirdiği kimselere: “Hey Ağa, yolunla yolda 
mısın?” der. Burada yol, para demektir. Adamın yanında parası varsa “Yo
lumla yoldayım” der. Ağaya para verirler... Parası olmayan zirzoplar zor
la götürüp su oluğunda onu ıslatırlar. O gün sokaklarda kimse gezemez. 
Kimi kez samut, evler önünde dolaşır. Ev sahibi para vermezse, evi taşa 
tutarlar. 'Poplanan para ile Sohbet oyunu oynanır. Bu evin düzenlenmesini,
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yiyecek, içecek hazırlığını Odabaşı yapar. Sohbet oyununda bir odaya top
lanırlar. Odabaşı Çavuşa odada sohbet yapacak kaç yâren olduğunu sorar. 
Sesi güzel olanlarla şu sözleri söylerler:

Bir fakir gelsin meydane 
Elinde gül dane dane

Odabaşı sohbet kime, yârenbaşı sohbet kime 
Kim otursun meydanae

Koyun gelir kuzu ile, ayağının tozu ile 
Hep yârenler sözü ile cümle yarenler sözü 
Kim otursun meydane

Çavuş iki kişiye işaret eder, ortaya keçi kılığına girmiş birisi ve kurt kı
lığına girmiş iki delikanlı çıkar. Bunlar birbirleriyle savaşırlar. Keçi yenilir, 
ölür. Oradakiler buna üzülür. Keçinin ağzına yiyecek korlar, keçi canlanır, 
herkes sevinir. Çavuş yine birisine işaret eder. O da çeşitli hikâyeler, masal
lar anlatır, mânîler söyler. Sözünü bitirince.

“Hele ben işimi bitirdim, geldim yerime oturdum; gelecek sohbet şe
nindir” der bir başkasına bırakır.

Sonra hep birden.

Kazancılar döver kazan 
içimizde yoktur kızan 
Git sohbette para kazan

Burada herkesin bir şey anlatması zorunludur. Dalıa sonra çavuş ortaya 
gelerek şu sözleri söyler:

Arabaa arabacı, güzellerden alır bacı 
Sohbet tatlı sonu acı
Iç ağam afiyet olsun, içmesen de uğur olsun 
Sohbetiniz mübarek olsun.

Sohbet sona erer"K.
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Özellikle ev içinde oynanan oyunlarda birtakım kurallar gözetilir, sıkı 
bir düzen bağı vardır. Birçok yerlerde toplantılarda dansa kendiliğinden kal
kılmaz. Balıkesir’in Kaşıklı Kırık Oyunu x\&& kaşıklar kimin önüne bırakılırsa 
oyuna o kalkar. Kimi yerlerde dansa çağırana, Uluborlu’da olduğu gibi, Çeki
ci Kadın, kimi yerlerde Kaldırıcı adı verilir. Alevî şamalılarında kaldırana 
Değnekçi veya Gözcü denilir. Kütahya efesi dansa kaldıracağı kadın veya er
keğin önüne mendil atar. Kimi yerlerde düğün kâhyası veya ev sahibi kal
dırır. Derneklerde oyunları bilmek gerekir, oyun sırasında konuşmak, gü
rültü etmek ayıptır. Efeler arasında tek oyun oynanırken bir başkasının or
taya çıkması yakışık almaz; ortadaki oyuncu yerini alacak dansçıyı kendisi 
seçer. Kimi yerlerde oyun uzatılıp, tekrar edilirse hoş karşılanmaz. Kadın
lı, erkekli oynanan yerlerde kadınlarla erkekler arasında belli bir hısımlık, 
yakınlık aranır, kimi yörede komşuluk yeter. Gene kadınlı erkekli oyun
lardan '/anıah veya Samah'Yar&a kadın ile erkek arasında belli bir yakınlık 
gözetilir. Böyle kadın erkek karışık toplantılarda dişilik erkeklik davranış
ları yasaktır, çok kötü görülür. Kimi kadın toplantılarında evlilik çağında 
oğlu olan bir kadın, bir genç kızın çıkıp karşısında oynamasını istiyorsa, kı
zı oğluna almak istediği düşünülür. Gaziantep’te kadın eğlencelerinde her
kesin dansetmesi gerekir. Oyuna kalkmayan kocanın, karısı üstüne evle
neceğine inanılır. Sıra oyunlarında baş çeken kendisinden daha usta birini 
bulursa yerini ona vermesi gerekir. Dursunbey’de düzenlenen ve Barana 
da denilen kış sohbetleri -k i  buna Kanlı Pilav toplantısı da denilmektedir- 
çok düzenli ve oyunlar bakımından zengin geçer. Her şey toplantının yö
neticisi barana başı'nın sorumluluğundadır. 'Toplantının görgü kurallarına 
aykırı davrananlara verilen cezalar çok ağırdır. Örneğin bilekleri bağlanır, 
dizleri kollarının yaptığı halkadan geçirilir, dirsek bükiintüleri arasından 
sopa geçirilir, bu kimse kapının dışına konulur; toplantı boyunca böyle ka
lır, kendisiyle konuşulmaz"9.

Anadolu köylüsü için oyunları kutsaldır. Daha önce de gördük, ilerde de 
göreceğiz, uğur getirme, bolluk yaratma, hasta sağaltmak gibi çeşitli işlevle
ri oyunlardan bekler, bunun, için de oyunlarında titiz, özellikle yabancılara 
karşı kıskançtır. Örneğin Silifke yöresindeki Tahtacılar’ın samah ve mengi'lc- 
ri çok zengindir. Saıııalı'\\x gizlidir, ancak mengi’leri de kendi toplumları dı
şında oynadıklarında uğursuzluk olmasın diye, ceketlerini ters giyerler1’".
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Giriş bölümünde de belirttik, oyun hangi anlamda alınırsa alınsın, söz, 
ezgili söz ya da sözlü geleneğe dayanarak oyunla ilgili söylencenin121 oyu
nun amacı ve işlevi bakımından önemli yeri vardır. Burada kısaca örnek
lerle Anadolu’daki oyunlarda söz-eylem ilişkisi, ve sözün işlevleri üzerinde 
duracağız. Burada akla ilk olarak dramatik oyunlar gelmektedir. Bunların 
çoğu sözlü, söyleşmeli oyunlardır. Ancak bunların metinleri çok uzun ol
duğundan, burada bunları vermedik. Yalnız dramatik oyunlar bölümünde 
verilen örneklerin çoğunluğunun kaynakları, 8 bölge üzerine yapılmış der
lemelerden oluşan ve öğrencilerimin, denetimimde hazırladıkları bitirme 
tezleridir. Bu tezlerde oyunların tam metni verilmiştir. Öğrencilerin der
lemelerinin belki onların adıyla ilerde Tiyatro Araştırmaları Enstitüsii’nce 
yayımlanması düşünülebilir; ben onların derledikleri oyunları, metni ver
meden özetlemekle yetindim. Yoksa her dramatik gösteride olduğu gibi 
Anadolu dramatik oyunlarında da söz, söyleşme, ezgili söz en önemli yeri 
tutmaktadır.

Türküler, mânîler oyunlarda çok kullanılır. Kimi oyunlarda, özellikle 
danslarda müzik eşliği ve tartım sağlanır. Kimi söyleşmeli, atışmalı oyunlar
da manîlerle bir çeşit karşılıklı konuşulmuş olur. Bir önemli işlevi de taklitli 
danslarda ve oyunlarda yapılan hareketi sözle belirler. Bunu Kayseri’den Av- 
şarların Turtıam adlı türkülü halayında görelim: Oyunu sekiz, on, oniki kişi 
oynar. Kızlar ev içinde, erkekler dışarda oynarlar. Baş oyuncunun elinde bü
yük bir mendil bulunur. Kadınların üzerinde bu oyunu oynarlarken kutnu 
denilen kumaştan giysileri vardır. Başlarına fes giyerler, saçlarına ince siyah 
yünden örülmüş, boncukla süslü dikdörtgen biçiminde örgü denilen bir süsü 
koyarlar. Bir kişi tef çalar. Davul veya zurna ile oynandığı da olur. Oyuncular 
serçe parmaklarından tutuşur, yarım daire olurlar, söylenen türkünün sözle
rine göre taklit yapılır. Türkü şöyledir:

Kekligidim vurdular 
Ganadımı gırdılar 
Cahaltdım bilmedim 
Bir kötüye verdiler 
Emici de turnam enici

[Burada oyuncular halka olarak ellerin hareketiyle diz çökmeye çalışır
lar]

121 Ö rneğin İsparta’da Yüzük Saklama oyunu ile ilgili böyle bir söylence vardır. Bkz.: AnaDia, 46-47.



Gotıucu da turnam gotıucu

[Burada dizler kırılarak el ve avuç içi aşağıya sallanır]

Uçucu da turnam uçucu

[Kollar yana açılarak eller sallanıp hep birlikte yürünür]
[Yeniden küçük parmaklar birbirine geçirilir]

Sıra sıra hendekler 
Bu hendeği kim bekler 
Ergene yol vermiyor 
Bu sakallı köpekler

Bundan sonra “Enici de turnam enici” nakaratı gene gelir. Oyuncuların 
yarısı türküyü önce okur, ikinci yarısı aynı sözleri tekrarlar, nakaratlar hep 
birlikte söylenir. Oyun Pınarbaşı’nın Pazarören köyünde oynanmaktadır122.

Çankırı’da Hel'ısa oyununda dansçılar halka olarak dönerlerken hep bir 
ağızdan şunu söylerler:

Bugün ayın oıı dördii 
Kız saçını kim ördü 
Ordü ise yar ördü 
Eğilin kavaklar eğilin 
Doğrulun sunalar doğrulun 
Süzülün çengiler süzülün.

“Eğilin kavaklar” deyince, dansçılar eğilirler; “doğrulun sunalar” deyin
ce hemen dimdik olurlar; “süzülün çengiler”de de ellerini yukarı kaldırarak 
bir bir devir yaparlar123. Anadolu’da çok yaygın olan bir kızın inek sağmak, 
un elemek, süt pişirmek vb. gibi iş taklitleri yaparak oynadığı oyunlarda her 
işi türkü belirler. Gene Çankırı’da, bu Kürdün Kızı adıyla oynanır.124Çocuk 
oyunları arasında da böyle türkünün sözlerini hareketlerle canlandıran oyun
lar vardır. Örneğin Kastamonu’nun Esnaf oyunu gibi125.

Kimi törensel-biiyiisellerde türküler, manîler evler dolaşılarak yiyecek 
toplanırken söylenir. Burada iki işlev vardır, hem uygulamanın uğur, bolluk 
getireceği belirtilir, bir çeşit kutsamadır; hem de armağan verilmesi hatırlatı-

122 AS KOV  123 ÇTH, 88-89.
124 ÇTH, 244.
125 TÇOÖ, 55-58. Ferruh Arsunar’ın bu çocuk oyunları derlem esindek i örneklerin  büyük bir çoğunluğu

türkü lüdür, yazar bunların sözleri kadar notalarına da yer verm iştir.



lir, vermeyen için sonucun iyi olmayacağı uyarısında bulunulur126. İlerde daha 
geniş bilgi verilecek, burada bir iki kaynak örneği üzerinde duralım: Niğde/ 
Aksaray’da Saya gezmesi gelin, koç, arap, 2 tilki ve tefçi ile yapılır, kavalcı 
türküleri vardır127. Malatya’da Koç Katımı'1*, Erzincan’da Saya gezme™, Ilgın’da 
SayaİM, Ermenek’te Saya™ gibi.

Bunun bir başka türü, baharın karşılanmasıdır. Burada çoğunlukla çiğ
dem mevsiminde, mart ayına doğru çocuklar bir dalı süsleyerek evleri do
laşırlar, şarkısını söyleyerek yiyecek toplarlar. Niğde Çiğdem Donatmas/'nm 
sonunda toplanan yiyeceklerle felfane denilen bir şölen düzenlerler132. Ço- 
rum’da Çiğdem oyunu da böyledir133.

Bu türlü başka gelenekler de vardır. Örneğin Safranbolu’da Ramazan’a 
birkaç gün kala yapılan Albayrak Çağırış ile, yağmur yağdırmak için Gode- 
gode gibi134. Bolu’da Berat Kandili’nden 15, 20 gün önce çocuklar yüzlerine 
maske takarak, mum toplarlar bunu bir nahıla koyarak süslerler. Buna Mum 
Toplama denir; bir de aynı yerde yoksullar için Lokma Toplama vardır135.

Manîler, türküler ayrıca baht, niyet oyunları için de kullanılır. Özellik
le Hıdrellez, Nevruz gibi bahar törenlerinde en önemli oyun, niyet çekip 
mânî söylemektir. İsparta’da buna Bahtiyar Çömleği denir136. Kars’ta Şubatın 
20’sinden sonra bir çocuk konuşmadan, arkasına bakmadan bir kova su ge
tirir, renkli iplikler geçirilmiş iğneler atılır. Hangi iplik ötekine takılmışsa, 
onların sahiplerinin evleneceğine inanılır; bu iğneler, manîler söylenerek çe
kilir137. Bayburt/Gümüşhane’de bu mânîli niyet çekmeye Sançmak denir13*. 
Oyun Bolayır’da Bahtiyar Oyunu™, Kütahya’da Görücü Oyunu'4", Bucak’ta 
Bahttbarm adını alır. Kırklareli/Kofçaz’ın Yukarı Kanara köyünde Hıdrellez
le ilgili perşembe gününde mânî ile niyet çekmeye Nazari günü denilir142. 
Bursa’da Hıdrellez’de her bölgede görüldüğü gibi ateş yakıp üzerinden at

126 Saya Gezme'de yeni yorum lar ve kaynakça için bkz.: Pertev  N aili Boratav, “Saya, U ne Kete Pastora
le Lcs T u rcs d ’A natolie et d ’Azerbaidjan, Turaca, III (1971), 22-30.

127 AuaDia.
128 Turan Koçer, “M alatya’da Koç Katım ı”, TFA, 225 (1968).
129 Balıattin Şeker, “E rzincan’da Saya G ezm e G eleneğ i”, TFA, 213 (1968).
130 I Iaydar C engiz, “ Ilg ın’da Saya” , TFA, 182(1964).
131 Kemal Akın, “ E rm en ek ’te  Saya” , TFA, 66 (1954).
132 AuaDia, 130.
133 AuaDia, 124.
134 Sadi Yaver, “G ode, G ode ve Albayrak” , HIİH, 38 (1934).
135 I1CO III
136 M elım et Ali T ü tü n c ü , “İsparta 'da H alk İnanm aları” , HIİH, 120 (1941).
137 Hayri Özel, “Kars’ta Çile Ç ıkarm a”, TFA, 252 (1970).
138 SözDer, 107.
139 M ustafa Koç, “Bolayır’da Bahtiyar O yunu” , TFA, 101 (1957).
140 TÇOÖ, 66-68.
141 Şener Yüce, “ Bucak’ta H ıdırellez ve Bahtiyar” , TFA, 190 (1965).
142 E theııı Ü tiik, “Yukarı Kanara K öyünde Nazari Şenlik leri” , TFA, 267 (1971).



lamak geleneğinden başka, 5 Mayıs’ta Mantuvar eğlencesi denilen çömlek 
içinden niyet çekme de yapılır143.

Tekerlemeler folklorun en önemli konularından birisidir. Masallarda iki 
önemli türü, bunların da ayrı işlevleri vardır144. Ayrıca geleneksel tiyatromu
zun türlerinden Meddah, Karagöz, Ortaoyununda da iki tür tekerleme ve 
bunların oyunlar bakımından işlevleri olduğunu görüyoruz.145 Tekerle
meler üzerine pek çok derleme bulunmaktadır146. Ayrıca İsparta’dan147, 
Kayseri’den148, Çorum’dan149, Konya’dan15", IJrfa’dan151, Tekirdağ’dan152, 
[Karaman] Erm enek’ten 153, Samsun/Çarşamba’da Çırakman köyünden1'4, 
Trabzon’dan155, Sivas/Kangal’dan156, İstanbul, Sivas ve Mersin’den157, An
kara/Çankaya Üregül köyünden158, Ankara/Giidül’de Sorgun köyünden159, 
Gülnar’dan160 tekerleme örneklerini sayabiliriz. Tekerlemeleri tanımlamak 
oldukça zordur. Ortak noktaları çoğunlukla bir ölçüsü, bir tartımı olmakla 
birlikte bir konu tutarlılığı olmamasıdır. Bu da onların kaynağında ritüelin 
bulunduğu görüşünü güçlendirir161. Şimdi burada oyunlar açısından belli 
başlı işlevlerini inceleyelim.

-  Sayışmaçlar / Sayışmacalar denilen daha çok ebenin belirlenmesi için 
başvurulan tekerlemeler. En yaygın oyun işlevi bııdıır. Tekerlemelerin bü
yük çoğunluğu bunlardan olduğu için ayrıca örnek vermiyoruz162. Ebe teker
lemelerine Incizleme de denir163.

-  Kimi oyunda, eleme yoluyla çıkacak olanlar belirlenir. Bu artık oyun 
öncesi değil fakat oyunun kendisiyle ilgilidir. Örneğin çok çeşitlemeleri olan 
Elim Elim Opelek oyununun Kayseri çeşitlemesinde, oyuncular ellerini orta

143 R ahm iye Malcıoğlıı, “Bursa’da Ilıd ıre llez” , TFA, 222 (1968).
144 bkz.: Pertev  N aili Boracav, '/aman Zaman İçinde, İstanbul 1958, 32-49.
145 Bu konuda bkz.: And, Geleneksel...,
146 Ö rneğin bkz.: B ülent Varlık, “E rm en ek 'te n  Sayışmacalar ve T ek erlem ele r” , l ’FA, 283 (1973); 

C ahit Ö ztclli, “Çocuk O yunlarında E be Ç ıkarm a T ek erlem ele ri” , TFA, 1/108 (1958); 11/109 (1958); 
M. Sabri Koz, “O yun T ek erlem ele ri” , TFA, 258 (1971); Ergim Sarıcı, “Sayışm açlar” , İFA, mayıs 
1972, sayı 274.

147 AnaDia, 37-38. 148 AnaDia, 77-80.
149 AnaDia, 105-107. 150 AnaDia, 3-5.
151 l/Fl), 62-65. 152 ÇOÇfS, III
153 Bülent Varlık, “E rm en ek ’ten  Sayışmacalar ve T ek erlem ele r” , İFA, 283 (1973).
154 Yılmaz Elmas-Ayla Satın, “Çırakm an Köyünün Folkloru” , İFA, 184 (1964).
155 Şevket, “T rabzon  T ek erlem ele ri” , HIİH, 35 (1934).
156 TÇOÖ, 38-40.
157 M. Sabri Koz, “O yun Tekerlem eleri” , İFA, 258 (1971).
158 Kâmil Toygar, “Üregül Köyünde Çocuk T ek erlem ele ri” , TFA, 127, 1960.
159 İsmail C. G ençtörk, “Sorgun Köyii Saklam baç O y unu” , TFA, 161 (1962).
160 G ündüz Artan “G ülnar’da D erlenen T ek e rlem e le r” , TFA, 169 (1963).
161 T ek erlem ele r özellikle masal tekerlem eleri, bilim sel olarak en ine  boyuna incelenm iştir: Pertev 

Naili Boratav, I.e Tekerleme, Paris (1963).
162 Ö rneğin ebe  bulm ak için K astam onu’dan 15 tane sayı sayma tekerlem esi için bkz.: T alâ t M üm taz, 

“ Kastam onu Ç ocuk O yunlarında Sayılar” HIİH, 19 (1931).
163 SözDer, 67-68.



yere koyarlar, ebe eliyle tekerlemeyi söyler, son kelime kime rastlarsa o çı
kar, en son kalan çocuk ile ebe bir tekerleme söylerler164. Ankara’da oynanan 
E l E l Epetıek'te ise parmaklar sayılır, tekerleme kimin hangi parmağında bi
terse o parmak kapanır, parmakları tamamen kapanan elini koltuğunun altı
na koyar, kimin eli ısınmadıysa o kuluçka olur, ona tavukmuş gibi tekerleme 
söylerler165. IJrfa’daki çeşitlemesi İğne Miğne Kirazı’nda el yerine ayaklar sayı
lır166. Konya’dan Depiş Depiş oyununda da öyle167.

-  Tekerleme, oyunda bir zaman ölçüsü olarak kullanılır. Örneğin Kon
ya’dan Yerim Kurtlandı ya da Gulü Gulü Gttbbe oyunu bir kovalamacadır. Ebe 
tekerlemeyi bitirinceye kadar çömelik dururlar, sonra kaçmaya başlarlar16”. 
Ankara’dan Atlama oyununda biri eğilir, öteki atlayıp üzerine biner, bir te 
kerleme söyler, söylerken alttaki kalkmazsa ötekiler atlar, üstteki düşerse o 
ebe olur169. Kayseri’den Gode Gode Boncuk oyununda iki çocuk sırtında kaldı
rır, bir tekerleme söylenir, tekerleme süresince sırtında tutar, sonra ötekine 
sıra gelir170. Bunun gibi top oyununda topun her yere değişinde, ip atlama
da ipin her yere değişinde tekerleme söylenir171. Tekerleme llrfa’dan Derrebıı 
Derinebuda bir zaman ölçüsüdür1713.

-  Tekerleme bir zaman ölçüsü olduğu gibi kimi oyunda bir uzunluk ölçü
sü de olabilir. Örneğin Kızılören köyünde Sülümpe oyununda yassı taşlarla, yu
varlak taşa vurulup sıçratılır, taşın bulunduğu yerle sıçradığı yer arası her söz
cükte bir ayak ölçülerek tekerlemeyi en önce bitiren oyunu kazanır172.

-  Tekerlemeye, saklı bir şeyi, bir kişiyi bulmak için de başvurulur. Ör
neğin Samsun’dan Çöppen oyununda elde çöp (ya da madenî para, taş) sak
lanır, hangi elde olduğunu bulmak için bir tekerleme söylenir173. Muğla/ 
Ula’dan Kör Çepiş oyununda ebeyi seçerken gene elde böyle ufak bir nes
ne saklanır, bulmak için tekerlemesi vardır174. Kırklareli’nde bir körebe çe
şitlemesi olan Kör Çapar oyununda ebenin gözleri bağlı iken ötekiler onun 
çevresinde halka olup tekerleme ile dönerler, ses kesilince, ebe aramaya baş
lar175. Aslında burada tam bir işlev yoktur, ancak seslerle yön arama bakımın
dan ebeye bir yararı olabilir. Yüzük oyunlarında da yüzüğün hangi fincanın 
altında olduğunu bulmak için tekerlemeler vardır. Kayseri’den Yüzük oyu
nunda bu işlev şarkıyla sağlanır176.

164 AnaDia, 81-82. 165 Anliud, 278.
166 UFD, 59. 167 AnaDia, 21-22.
168 AnaDia, 5-6. 169 AnBud, 275; SözDer, 75.
170 AnaDia, 83-84.
171 Avni Yüksel “A kdağm adeni’nde T ek erlem ele r” , İFA, 1, 191 (1965); II, 195 (1965). Aynı yazıda 

A kdağm adeni’nde ebe  seçm e, iki takım dan hangisinin oyuna başlayacağını belirleyen tek erlem ele 
re yer verilmiştir.

171“ UFD, 61.
172 O rhan Aydemir, “Kızılören Köyü T ekerlem ele ri” , TFA, 186 (1965).
173 SözDer, 59. 174 AnadEs, 35.
175 94-95, SözDer. 176 AnaDia, 89.



-  Oyuncuların evlerine dağıldıkları zaman söyledikleri tekerlemeler var
dır. Örneğin Niğde’de177.

-  Alay etmek, yermek, kınamak için söylenen tekerlemeler. Örneğin 
Konya’dan Aydede oyununda gece çıkmak için sözleşmiş çocuklar, evden izin 
alamayan arkadaşlarının evinin önünde tekerleme söyleyerek onu çıkartma
ya çalışırlar178.

-  Konya’da Köy ya da Künü adlı aşık oyununda, oyun bitmeden ayrılmak 
isteyeni utandırmak için tekerleme söylenir179. Çorum’da yüzük oyununda 
yenilenle alay etmek için söylenen tekerlemelere özel bir ad verilmiştir: Çtğ- 
şak denilir180.

-  Doğrudan doğruya tekerleme üzerine kurulu oyunlar vardır. Örneğin 
Sivas/Kangal’dan Tekerleme oyunu, bir tekerleme yarışması gibidir; iki takım 
karşılıklı söylerler, kazanan karşı takımdan bir oyuncu alır181. Bunun bir çe
şitlemesi Kayseri’den Üşüdüm Üşüdüm oyunudur182.

-  Oyuna zenginlik katan tekerlemeler. Örneğin Ankara/Ayaş’ta oynanan 
Ebem Gırlagaç oyununda tekerlemeler söylenir18’. Muğla/Ula’da oynanan Ha
mam E v i’ndc topraktan küçük kubbeler yapılır, hamam evi denilen bu kub
beler için tekerlemeler vardır.

-  Çeşitli vesilelere özgü tekerlemeler bulunmaktadır. Örneğin Urfa’da 
yağmur yağmadığında; deve geçerken; kertenkele, ay, leylek görünce; Zeli- 
ha, Emine, Ömer adlı çocuklar için bunlara özgü tekerlemeler söylenir184.

-  Tekerlemenin törensel, büyüsel işlevi. Örneğin Antalya/Korkuteli’nde 
bir ailenin ilk çocuğu oğlan olursa köyün delikanlıları omuzlarına kütük ata
rak evin damına çıkarırlar, buradan kütüğü aşağı atarken tekerleme söylerler185. 
Sipsi, düdük, yapıldığında ya da yapılırken tekerleme söylenir. Örneğin Muğla/ 
Ula’da186, Safranbolu’da bahar törenlerinin187 çoğunda böyle tekerlemeler vardır. 
Örneğin Muğla/Ula’da kür denilen böğürtlen filizlenince çocuklar bunları ko
parır, üstüne bir mendil örtüp ağaçlara vurarak tekerlemesini söylerler, oyunun 
adı bu tekerlemeden dolayı 'Telden Teleme'û'ır'™. Gene Muğla/Ula’da çocuklar 
Ramazan’da evlerden Evlidâh adlı uygulama ile tekerlemelerle yiyecek top
larlar, vermeyen evlerin bacasından bir avuç tuz atarlar, ocakta patlayan tuz ev 
sahiplerini korkutur189. Tekerlemenin bir türü de yanıltmaçlardır; bunlara, şa- 
şırtmaç da denir. Daha önce bunun işlevi üzerinde durmuştuk. Bunlar dil sürç
mesi yarattığı için oyunlarda da başvurulur. Aşağıda az duyulmuş Safranbolu 
yanıltmaçlarından bir iki örnek verelim190.
177 AnaDia, 26-27. 178 AnaDia, 128.
179 AnaDia, 30-31. 180 AnaDia, 107-108.
181 TÇOÖ, 35-42. 182 AnaDia, 91-92.
183 SözDer, 77-78. 184 Ut'D, 65-66.
185 SözDer, 97. 186 AnadEs, 97-98.
187 .S’AVI, IX. 188 AnadEs, 80.
189 AnadEs, 42-43. 190 SKA, VII.



Beş boz yüklü beş boz eşek 
Beşi de beş boz yüklii beş boz eşek 
Gelende beş boz yüklü beş boz eşek 
Gidende beş boz yüklü beş boz eşek 

###

Şu karşıda bir tarlam var 
Orta yeri dere
Bir yanını ekdim bir şinik kekeremekere
Bir yanına ekdim bir şinik kekeremekere
Bir yanında dadandı bir kürkü yırtık pasara pas porsuk
Bir yanında dadandı bir kürkü yırtık pasara pos porsuk
Kürkü yırtık pasara pas porsuk
Piselepis porsuğa dedi ki
Sen ne zamandan beri piselepis porsukluk edersin?
Piselepis porsuk pasara pas porsuğa dedi ki
Sen ne zamandan beri pasara pas porsukluk edersen
Ben o zamandan beri piselepis porsukluk ederim...

##*

Değirmene girdi köpek 
Değirmenci çaldı kötek 
Köpek kötek yedi 
Köpek kepek yedi 

###

Evimizin önünde bir ağaç dut
Bir dalına ben çıktım bir dalına abdal çıktı
Abdal beni silkeledi ben abdalı silkeledim
Abdal beni silkelemiş idi ben abdalı silkelemezdim.

Yanıltmaçlar söz oyunlarına en yakın olan tekerlemelerdir. Ancak pek az 
derleme vardır191. İlerde örneklerini göreceğimiz yanıltmaçtı oyunların yanı-

191 H üseyin  E lm asyazar, Çocuk Tekerlemeleri (basıldığı yer ve yıl gösterilm em iştir, 17 yanıltm aç); 
UFD, 66 (5 yanıltm aç); M uam m er Ö nuş, “ İs tan b u l’da K ullanılan Y anıltm açlar, Ö lçü lü  F ık ra 
lar” , HBH , 101 (1970) (14 yanıltm aç). Ayrıca bkz.: M. K em al Ö zergin , “ İstan b u l’da D erlen en  
Yanılcmacalar” , TFA, 208 (1966); M. Ali Kâğıtçı, “ İs ta n b u l’da D erlen en  Y anıltm acalar’a İlâve
ler” , TFA, 209(1966).



sıra, yanıltmaçlar oyunda ceza olarak da kullanılır. Örneğin Çorum ’da E l 
E l Üstünde oyunu gibi oynanan Yanıltmaç oyununda yatan bilemezse ceza 
olarak yanıltmaç söylenir19-. Ayrıca Çankırı’da Tekerleme denilen oyun as
lında yanıltmaçlara dayanmaktan çok sorulara önce A’dan başlayarak Z ’ye 
kadar cevaplarının hepsini o harfle başlatmak zorunluluğu, bir çeşit ya
nıltmaç etkisi yapar193. G aziantep’te oynanan Bazlambaç oyununda194 biri 
eğilir, ilk atlayanın söylediği tekerlemeyi ötekilerin tekrar etmesi de ça
bukluk bakımından bir yanıltmaç sayılabilir. Muğla/Ula’dan Yattı Kalk
tı oyununda herkese bir yemek adı konulur, adını anlamayıp kalkmayana 
ceza verilir195. Burada da yanıltmaç kullanmadan, şaşırmalar olduğundan 
bir yanıltmaç oyunudur.

Bilmeceler de oyunlarda çok başvurulan söz oyunlarıdır. Örneğin Bur- 
dur’dan Asal Sorma oyunu196, Kayseri’den Bilmeli Matal oyunu gibi197. Gazi
antep’ten Şakı Bilbilim oyunu bilmeceli bir koşmaca oyunudur. Ebe elinde 
bir tura tutar, çeşitli uzunluklar gösterip, bir kuşu anlatır, turayı alır, bilme
yenlere vurur, kovalar “soyak, soyak” deyince ebeye koşup turayı verir198. 
Azerbaycan’dan Oyun-Tapmaca kuş bilmecesine dayanır199.

Oyunda sözle ilgili olarak şunu da eklemek gerekir: Kimi oyunlarda be
lirli sözleri söylemek, oyun kuralı gereğidir. Örneğin İsparta’dan Değnek oyu
nu, bir cirit çeşitlemesidir. Atlı kaçarken, ona değmiş atlı onu kovalar, değ
nek vurup kaçar, değnek atıldığı zaman adını çağırıp “sakın!” demek gerek
lidir200. Kayseri’de atlama oyunlarından Hömbek oyununda ebenin her üzerin
den atlayanın “El değer/Etek değmez” demek zorunluluğu vardır-01.

Oyun Terimleri, Araç-Gereçler, Oyuncaklar

Oyunlarda giyim kuşam, donatım, araç ve gereçler önemli bir yer tutar. 
Danslar, dramatik oyunlar ve bunların dışında kalan oyunlarda, oyun alanı
nın çoğunlukla belirli bir özelliği yoktur, bunlar her yerde oynanabilir. Dans
lar için giyim kuşam da oyunun bir öğesi değildir. Köylüler danslarını gün
lük kılıkları ne ise, bunlarla yapar. Günümüzde köylü dansları kentlerde bir 
seyirlik oyun olarak sunulur, yarışmalar düzenlenirken, giyim kuşama, dans
lar kadar önem veriliyor, bu daha çok geleneksel giyim kuşamın korunması, 
bozulmamalarmı sağlamak için yerinde bir önlemdir; yoksa zorunlu bir ko

192 AnaDia, 116-1 İS; ayrıca yanıltm aç örnekleri de verilmiştir.
193 ÇTH. 194 SözDer, 37.
195 AnadEs, 89. 196 AnaDia, 64-65.
197 AnaDia, 95-96. 198 SözDer, US.
199 AFA, 238. 200 AnaDia, 51.
201 AnaDia, 84-85.



şul değildir. Dramatik oyunlara gelince, ilerde göreceğiz, bunlarda belirli ki
şileştirme ana öğe olduğu için, oyuncu canlandırdığı, kendisinden başka bir 
kişiyi ya da yaratığı canlandırırken bunun gereğini yerine getirir; öyle ki yü
zünü boyar, gerektiğinde maske takar, danslar için tartım için kaşık, mendil 
gibi bilinen araçların dışında bir donatım gerekmez. Oysa dramatik oyunlar
da, ilerde göreceğimiz gibi belirli donatım gereklidir.

Bunların dışındaki oyunlara gelince, oyunların çoğunluğunun belirli 
araç ve gereçleri vardır. Bunlar gene sopa, kemik, çukur gibi kolay sağla
nan şeylerdir. İlerde bu oyunları görürken, her oyun kümesi ile ilgili terim
leri vereceğiz. Burada genel bir fikir vermek için bir iki terim üzerinde du
racağız. Kimi araçlar atmaya, vurmaya yarar. Örneğin taş oyunlarında he
defe atılan taş çeşitli adlar alır. Niğde’de bu yassı taşa hapbalml, Beyşehir, 
Ilgın, Konya’da kaydırak20\  Bor/Niğde’de bir daire içine konulan çekirdek
lere atılan yassı taşa hanha10* denilir. Değnekli oyunlarda vuran değnek, 
holla, çomak gibi adlar alır. Oyunlarda hedef için de adlar vardır. Bunların 
kimi toprağa kazılmış çukurlardır. Niğde’de gülük20S, höyük ya da hülükm\  
Amasya’da kurna2117; İsparta’da m u r t u k Muğla/Ula’da ev209; Çorum’da 
emenm  denilir. Söz Derleme Dergisi çeşitli bölgelerde hedef için şu sözcük
leri saptamıştır: Amaç, belgi, çizildek, emeç, erek, erişe kalak, öndül, öydül, pa 
ta, tanık, yönter. Beyşehir, Ilgın, Konya’da yere dikilen hedefe hotam, Kon
ya Beyşehir’de topla vurmak üzere hedef diye dikilen taşa sayzn, N iğde’de 
taşla vurulacak hedef taşa mucukm , Çorum’da hedef olarak dikilen kemiğe 
hodakm, Boğazlıyan’da Abdili köyünde dikilen taşa notak, ona atış yapılan 
yassı taşa sülenke denilir215.

Top için de çeşitli terimler kullanılır. Oyuncak top için gigi ve tot, sığır 
tüyünden yapılan ve değnekle oynanan topa güdül denilir. Söz Derleme Der
gisi oyunla ilgili şu terimleri veriyor: Alarga [= oyunda daire], badal [= kâğıt 
oyunlarında sayı olarak çizilen çizgi], çıldır [= çelik çomak oyununda çeliğin
dikilmesi], dağ [= ayak basılan çizgi ya da kale], ellik [= kaydırak oyunun
da atılan büyük taş], eneme [= oyunda sayı], epene [= oyunda herkesin ken
dine özgü yeri], gıdak, gıli [= oyun oynanırken yerlerini başkası almaması 
için oyuncuların koydukları değnek ve taş], henek [= oyun yeri], hombuk [= 
kaydırak oyununda dikilen taş], hont [= bez top], höme [= oyunda tutulması 
gereken yer], hörtlek [= top oyununda çizilen sınır], ıdıllık [= oyunda ebenin
202 AnaDia, 131-132. 203 SözDer, 82-83.
204 SözDer, 46. 205 AnaDia, 135.
206 AnaDia, 132. 207 SözDer, 94.
208 AnaDia, 42. 209 AnadEs, 23-24.
210 SözDer, 39-40. 211 SözDer, 82-83.
212 SözDer, 108-109. 213 AnaDia, 131-132.
214 AnaDia, 123. 215 F ikre t T ürk m en , “Boğazlıyan’da Ç iğdem  Pilâvı” , TFA, 242 (1969).



elinde tuttuğu şey], kalak yapmak [= oyunda sayı yapmak], kalık [= tura oyu
nunda ipi tutan ve turaları kaptırmayan oyuncu], kambak [= sayı], katlan 
[= oyunlarda başlama çizgisine konulan taş, hedef], keplemek [= oyun oyna
nırken herkesin belli olan yere varması], kızık [= yum ruk cezası], kuran 
[= üç taş oyununda üç taşın bir araya gelmesi], mid [= kale], mırık [= oyunda 
sayı], murlamak [= oyunda bir şey istemek], peles [= oyunda merkez sayılan 
yer], simdut [= yumruk usulüyle ebe seçimi], tir [= ceviz oyununda en büyük 
ceviz], tula [= ipten yapılmış tura], tur [= yüzük oyununda söylenen mânî], 
udak [= saklambaç oyununda haber veren], zımbaya vurmak [= oyunda ceza 
vermek]. Oyunlarda kumar da bulunduğundan Söz Derleme Dergisi kumar ile 
ilgili bir iki deyim veriyor: Cnvlatmak [= yutmak], heneke [= kumarda herke
sin önüne koyduğu para], kerıek [= karşısındakine öndelik olarak verilen bir
kaç sayı].

Oyunlarda görev bölümü önemlidir. Dramatik oyunlarda, tiyatroda ol
duğu gibi rol dağıtımı yapılır, ayrıca gene tiyatroda olduğu gibi bir sahne- 
yekor, bir yönetici olur. Prof. Şükrü Elçin, dramatik oyunlarımızı inceleyen 
değerli eserinde çeşitli bölgelerde yöneticiler için şu adları saptamıştır: Ay- 
naz, Cidıroğlu, Delikanlıbaşı, Delil, Düğün Kâhyası, Elebaşı, Kadı, Kâhya, Kı- 
zılayak, Kızlarağası, Köse, Kumpo, Meydancı, Mukallit, Oyunağası, Oyunbabası, 
Oyuncubaşı, Oyun Kâhyası, Öncü, Peyk, Reis, Tongur, Ustaoyuncu, Yârenbaşı, Yi
ğitbaşı, Yürenm\

Ayrıca bunların çoğu eviçi toplantılarda, toplantıyı yönetenlere verilen 
addır. Danslar için de bir görev bölümü vardır. Sıra danslarında sıranın iki 
başındakiler yönetici durumundadırlar. Örneğin sıra olarak oynanan bar’\av- 
da oyunu yöneten ve sıranın sağ başındaki dansçıya barbaşı, onun yanın- 
dakine koltukaltı, sıranın öteki ucundaki dansçıya ise poççik adı verilir. Ho- 
ron’larda ise baş oyuncu horoncu başı veya çavuş adını alır. Halaylarda bu baş 
çeken'dir. Çorum’da oyun sırasında yeri ortada olan oyuncuya ortancıl deni
lir. Oyuncular da bölgelere göre çeşitli adlar alır. Örneğin Merzifon’da davul 
önünde oynayana ve köçeğe coştar adı verilir.

Dans ve dramatik oyunlar dışındaki oyunlarda oyuna ilk başlayan, ebe, 
oyunu yöneten, takım başları, takımların ayrılması, bu görevleri belirleyen, 
ayrıca kendi başlarına oyun niteliği taşıyan işlemler vardır. Oyuna başlama 
sırası önemlidir. İlk başlayana ve bu sıraya çeşitli bölgelerde değişik adlar 
verilir. Örneğin Urfa’da oyuna ilk başlayan Elbaş, son oyuncu ise Kırreftir; 
bilye oyunlarında elebaş'tan sonra gelen yazıcı, ondan sonrakine yazıcı ardı, 
kırret’ten öncekine kırret önü denilir217. Niğde’de oyunda en sona kalan gıl- 
//’dir218. Gaziantep’te sırası en son gelen oyuncu Kağhacıln, Birecik/Urfa’da

216 AKOO, 60-63. 217 UFD, 59.
218 AnaDia, 133-134. 219 SözDer, 79.



oyuna en son katılan Kakam\ Niğde’de ebeden sonra gelen oyuncu Kılh (ebe 
ardı)’d\rm . Maraş’ta oynanan Gülle oyununda oyuna başlama sırasını belir
lemek için şu sözleri aynı sırayla kim önce söylerse, sırası da öylece belir
lenmiş olur: “Evvelim”, “Evvel arkasıyım”, “Kavalım”, “Kaval arkasıyım”, 
“Heşliyim”, “Heşli ardıyım”222.

Söz Derleme Dergisi oyun sırası için değişik bölgelerden şu terimleri 
veriyor: Elbaşı [= oyunda ilk oynayan], engalle [= oyuna üçüncü olarak gi
ren], gankak [= oyunda geri kalan], kumbuz [= gülle oyununa en son giren], 
yazıcı [= oyunda ikinci olan], Kayseri’de aşık oyununa ilk başlayana burhanı 
denir22-5.

Oyunlarda en önemli görev “ebe”liktir. Aslında ebelik çoğunlukla 
olumsuz bir görevdir, kimse ebe olmak istemez, çoğu oyunlarda ebe oyun 
başında seçildikten sonra oyun boyunca ebelikten kurtulup, bunun baş
kasına geçme olanağı vardır. Söz Derleme Dergisi çeşitli bölgelerde ebe 
için çeşitli terimler veriyor: Büşükçü, girici, güdekçi, güdetçi, güdiilük, mapçı, 
yeııci.

Muğla/Düğrek’te oynanan İto oyununda, ebeye ito denmektedir224. Kay
seri’de ebe karşılığı başçı1Zİ kullanılır. Ancak burada ebe bir çeşit yöneticidir. 
Bilecik’te E be’ye kalıkZZh, Bolu’da ise Yelci12-1 denilir. Çoğunlukla takımların 
yöneticileri, başlan için de adlar vardır. Örneğin Silifke’de Tahtacı oymağı 
oyunlarında takım başlarına BozbeyZZH, gene Silifke Türkmenlerinde Oymak 
Beyi229 ya da Başkoç1™ dendu.

Muğla/Ula’da takımların başları başeri / başarı'dırZM. Dilsiz oyunların
da, komut veren oyun yöneticisi de çeşitli adlar alır, o ne derse ötekiler 
onu yapmak zorundadırlar. Örneğin İsparta’da Sende oyununda komut ve
ren Yiğitbaşı'dır232. Ebe seçmek için tekerlemeler, saymacalar dışında başka 
işlemler vardır. Örneğin Muğla/Ula’da adaşarak ikiye ayrılırlar2” . Çorum’da 
eşleşirler234. Muğla/Ula’da güdekçiyi belli etmek için kuru-yaş tutulur.235 
Çankırı’da Kadifeci Güzeli oyununda çocuklar tekerleme ile beğendiklerini 
seçerler236. Niğde’de bir oyunda en kuvvetli ebe olur237. Eşleşmek için ad da 
tutulur. Gaziantep’te badaşmak, Çankırı’da eş tutmak1™ Muğla/l Ila’da açlaş
mak denir239.

220 SözDer, 79.
222 1/(70.
224 SözDer, 79.
226 SözDer, 28.
228 TÇOÖ, 17-22.
230 TÇOÖ, 23-26.
232 KA.
234 AnaDia, 120-121. 
236 ÇTH, 178.
238 SözDer, 11.

221 SözDer, 88.
223 KÇMOV.
225 AnaDia. 102.
227 /İS.
229 TÇOÖ, 33-34.
231 Atıar/Es, 5.
233 AnadEs, 71.
235 AnadEs, 71.
237 AnaDia, 129-130. 
239 AnadEs, 5-6.



Saklambaç oyunlarında ebeye, Gaziantep’te yumuç, Ankara’da yumucuım 
denir, Muğla/Ula’da güdekçi ya da ebe seçimi için değişik bir yöntemde, üç 
kişi ellerini üstüste kor, “an an endirbo, bir iki dondurma, ben çıktım”, her
kes ellerini açar üçü aynı ise yeniden tutulur, ikisi yere biri göğe bakıyorsa, 
göğe bakan; ikisi göğe, birisi ise yere bakan elin sahibi güdekçilikten kurtu
lur. Buna Atıdtrbo / Etıdırbo denilir241. Eşleşmek için bir yol da kubaşmak\ır. 
Ankara’da oyuncular çifter çifter kubaştıktan sonra yaş-kuru yapılır, kuru is
teyen yatar242.

Oyunların sonu, oyun karşılaşmalı, çatışmalı bir oyun ise kazananın 
ödül alması, yenilenin de cezalandırılmasını gerektirir. Oyun cezalarının ço
ğu, kendi başlarına bir oyundur. Örneğin Kars’ta Yüzük oyununun sonunda 
henk denilen şakalı dramatik oyunlar oynanır, ayrıca yenilen takım oyuncu
ları türkülerle kızdırılır243. Kimi yerde horoz, kocakarı, köpek, kedi, fare, ayı 
gibi çeşitli kişi ve hayvanların taklitleri yaptırılır244. Çanakkale/Bayramiç’te 
yenilenin ayakları toprağa gömülüp gülüşülür245. Kayseri’de Yüzük oyunun
da yenilenin alnına fincanın arkası islenerek damga gibi basılır ya da tava
na soğan asılır, yenilen elleri arkasına bağlı olarak bunu ağzıyla kapmaya ça
lışır. Gene burada tıraş olma cezasında sulu külün içindekini bulma cezası 
uygulanır246. Çorum’da ceza, yorııluncaya kadar mânî söyleyip, dansetmek- 
tir247. Niğde’de ceza olarak yenilen takımın başçısı yarı beline kadar topra
ğa gömülür, ona işkence yapılır, alay edilir248. Niğde/Bor’da yenilen, öteki 
çocukları sırayla sırtında taşır249. Eskiden Çankırı’da Fes Değiştirme oyunun
da yenilenin, yanlış yapanın yüzüne kara sürülür, 7 kez kara çizgi çizilen 
oyundan çıkarılır250. Senirkent’te, yüzük oyunundan sonra yenilenlerin al
nında yumurta kırılır, ya da fincan altı isle karartılır, bununla yenilenin alnı 
damgalanır, aynı takımdan olanlara yalattırılır251. Kazananlar ise kazanmanın 
sevinci, ya da aşık oyunlarından kumar gibi bir kazanç sağlamadır; oyunda 
becerisini göstermenin övüncü; ya da kendisine saygın bir ad verilmesidir. 
Örneğin Gaziantep köylerinde yarışmalarda birinci gelene Böke denilir252.

Mızıkçılara, oyunbozanlara da ceza verilir. Söz Derleme Dergisi mızıkçı 
ve mızıkçılık için şu sözcükleri veriyor: Ağlak, ağlaz, çalgı, cığaz, çığız, cılıcı, 
cılakcı, cılaz, cılcık, allık, cırlı, cırlık, cuiıkçı, cırmas, cırnaz, ciğaz, çığız, güdek, 
holdara, karacı, kızara, tnızdı, mızlı, zığarcı, zıllık. Mızıkçılık etmek ise: Here- 
güt, karama, ağlazlanmak, bıcıklamak, bıcıkmak, bıcımak, bıncımak, biziklemek,
240 SözDer, 105-106. 241 Anar/Es, 40-41.
242 AnBurt, 280. 243 YO.
244 TÇOÖ, 38, 81. 245 SözDer, (A.
246 AnaDia, 247 AnaDia, 120-121.
248 AnaDia, 138. 249 SözDer, 76.
250 ÇTH, 57-58.
251 İsmail Nami Erbilek, “S en irk en t’de G czek” , H liH , 120 (1941)
252 Abdiilkadir İnan, “G aziantep  Köyleri ve Barak O yunları” , / / /? // ,  122 (1941).



calgımak, cığazlatımak, alaz etmek, cılazmak, cılımak, cılmak, cındımak, ctngı- 
mak, arıtmak, cızıkmak, cılımak, gıcarırıak, gıllemek, gillemek, kanamak, karık
mak, karımak, kınamak, k/zağlamak, kızalamak, mızımak, mtzmak, ııızarmak, 
zığarmak, zıllımak, zınarmak, zınlamak sözleri kullanılıyor. Çankırı’da mızık
çılık eden (calgıyan) sırtüstü toprağa yatırılır, tebeşirle, sert bir nesne ile ka
lıbı çizilir, o kalkınca herkes bu kalıbın üzerine işer25’. İstanbul, Sinop vb. 
yerlerde mızıkçı ayaklarıyla başından tutulup kaldırılır, altı kez yere doku
nacak biçimde hızlı olarak kaldırılıp indirilir. Buna Altı Okka (kısaca altokka) 
denilir254. Ayrıca oyunda verilen yumruk cezasına Gümüşhane/Kelkit’te Kız- 
zık denilir255.

Oyunda kazanmak ve yenilmek üzerine de terimler vardır. Oyunda ye
nilmeye Erzurum’da Yutuzmak25\  Gaziantep’te utuzmak257; oynadığı oyunu 
becerememeye ise Ortlemek denilir.

Oyun araç-gereçlerinden, donatımından başka bir de oyuncak vardır. 
Kimi oyuncak çocuğun kendi başına oynayabildiği, kimi ise, başka çocuk
larla paylaşabildiği nesnelliktir. Kimi durumda ise bu oyuncak, belirli kural
ları olan oyunların oynanabileceği bir araçtır. Anadolu köy çocukları kendi 
oyuncaklarını kendileri yaparlar. Bunlardan örnekler verelim: Bunların en 
ilginci Gaziantep’te görülen çıkşa'dır (çıkşağı). Bu Eski Yunanlılardan beri 
bilinen, bir ara salgın gibi bütün dünyaya yayılmış bulunan yoyo’dan baş
kası değildir. Bu çeşitli maddeden yapılmakla birlikte, Gaziantep çıkşa’sı 
tornacıların ağaçtan yaptıkları, ele sığacak yassıca bir tahta parçasıdır, çev
resindeki oluğa ip sarılır, aşağı bırakılınca inişten aldığı güçle yeniden yu
karı çıkar258. Uçurtma da çocukların çok sevdiği bir oyuncaktır. İsparta’da 
adı Çelken'Air259. Tekirdağ’da uçurtmaların pek çok çeşitlemesini buluyoruz. 
Bunlar ikiye ayrılmakta: Çıtalı uçurtmalar, ki bunlar çıtadan yapma bir çatı 
üzerine kâğıt ve bezle kaplanır, çeşitleri arasında Altı Köşe, Dolap, Tayyare 
ya da Sallabaş, Balon vb. vardır. Çıtasız olanlar arasında ise Sıçan, Galaygaıı 
sayılmaktadır260.Söz Derleme Dergisi çeşitli bölgelerde uçurtma için kullanı
lan şu adları veriyor: Cergen, çerken, kalkan, kayrak, kuş, okleli, okleyli, puçuk, 
tahtalı kuş, uçurak, yelleme.

Havaya uçurulan oyuncaklar yalnız uçurtmalar değildir. Örneğin Çor
lu/Tekirdağ’da Çıvga, kanatlı bir huni biçimindedir, değnekle vurulunca 
döne döne havaya fırlar. Kütahya’da Dığa denilen bir oyuncak vardır: Bir 
değneğin altı sivriltilip üstü yarılarak buraya iki tavuk tüyü konulur ve 
böylece uçurulur261.
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Topaç da çok yaygındır. Yalova’da bir daire içinde dönen topaca bir başka
sının topacını çarptırıp, ötekini çıkarma oyununa Tuka (Dozdoz, Domuz) adları 
verilir26-.Tekirdağ’da topaç’ın adı lbka’û\tl,'\Söz Derleme Dergisi çeşitli bölgeler
den topaç için şu adları veriyor: Ayı, bozanak, attır, cızdırak, coz, çevirgen, dana, 
değirme, deleme, delemen, delese, deneme, deveme, develeme, dozillik, dölenbek, dön- 
dit'ek, döndürek, döndürük, dönek, faka, feşel, fıça, fıçı, fıçcı, fırça, fırfır, fırfıra, fırfı- 
rık,firik,fırıncak,fırla,fırteleş,fiççe,firman, genıek, girlengiç, gobak, Iıodak, işti ban, 
katır, kırgış, ktrıştak, kirildik, kobak, köşek, küsse, lok, matah, mıh, mırak, moma, 
mozik, muçu, muşkuldak, pımpır, pırla, pırlak, pırlangıç, ptrlatıgaç, sokur, sözünek, 
şamalık, şabak, tarıldak, tentürük, tırlak, tintin 'ı, titrek, toka, tostot, vızırdayak. To- 
paçın ses çıkarması, vmgıldamak, sessiz dönmesine ise ovunma denilir.

Ses çıkaran oyuncaklar ve çocuk çalgıları da inceleme alanıdır. Örneğin 
Erzincan/Kemaliye’den Vızıhk denilen oyuncağın ortası üç noktadan deliktir; 
ufak uzunca bir tahtanın deliklerine ip geçirilir, ip iki ucundan çekilince tahta 
vızıldayarak döner264. Bolu’da Şıngırdak denilen içiçe iki üstüvanenin bulundu
ğu oyuncak da ses çıkarır265. Safranbolu’da içinde top bulunan ses çıkarıcı bir 
oyuncak Şakırdak\\xm\ İsparta’da Çıngırdak yuvarlak saplı bir teneke içinde
ki küçük taş parçalarının salladıkça ses çıkardığı bir oyuncaktır267. Ordu/l Ilıı- 
bey’den Şakıldak ağaç kabuğundan yapılır, ucuna kendir eklenir, bir iki yana 
sallanıp geriye kuvvetle silkeleyince tabanca gibi ses çıkarır26”. Bu ses çıkaran 
oyuncakların yanısıra çeşitli çocuk çalgıları vardır269, bunları çocuklar kendile
ri yaparlar. Örneğin Erzurum/Tercan’da çocuk düdüklerine Dülliih denilir270. 
Safranbolu köylerinde çocukların yaptığı boru ve düdük vardır. Boru için zübzii- 
bü denilen ağaç kabuğundan bir zar da konulur, boru sesi verir. Bartın’da buna 
çukçuk denilir. Düdük de sert ses çıkarır, çocuklar bunu hazırlarken bir de te
kerleme söyler271. Bunların hazırlanışı çocuklar için, sonra bunlarla oynamaktan 
çok daha oyalayıcı, meraklıdır. Çocuk bunları hazırlarken sanki bir sanat eseri 
hazırlıyormuşçasına kendisinden geçer, bir coşkuyla çalışır, sipsi’de olduğu gibi 
özel tekerlemeler söyler272. Söz Derleme Dergisi'nc göre çeşitli bölgelerde düdük 
için şu terimler kullanılır: bizbıldık, bizbilik, çambuna, çıpçtğ, dığlı, dilli damak, 
dilli düdük, düllüce, fışkırık, hotdak, hottu, hödiinük, höppii, hiis, lıüttük, kalak, sepsi, 
simsi, süpsübü, süsük, şundurgu, şüdürgü, zimbon.

Oyuncakların bir türü de bir şey atmak, kuş avlamak ya da çocukla
rın birbirlerine taş veya benzeri şeyler atması içindir. Bunun en yaygını
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271 SözDer, 66.
272 Bunların hazırlama tekniği için bkz. iSX4 IX.



sapan 'dır. Bolu köylerinde çocuklar Berat kandilinden 15, 20 gün önce baş
layarak, kandilden birkaç gün öncesine kadar sapan (ya da sapankaya) ile taş 
savaşı yaparlar. Bu sapankaya\mn çeşitleri vardır: Meşin, örme, bez, lastik 
sapankayalar gibi27’.'Tekirdağ’da sapan’a atmaca denilir274. Söz Derleme Dergisi 
çocuk oyuncağı olarak sapanlara çeşitli bölgelerde şu adların verildiğini be
lirtiyor: Atamba, atamak, atkıç, kalafat-, kuş vurulan sapanlar ise sempirek, zen- 
bildek.

Böyle atıcı oyuncaklar, yalnız sapan değildir. Bir de pistonlu, basınçla 
çalışanlar vardır. Safranbolu köylerinde kendi kendine yetişen küçük cam 
ağaçlarının “efin” denilen sert nohut büyüklüğündeki tanelerini atan oyun
cağa Kütlek denilir275. Bu tür oyuncaklar Gaziantep’te kıtık tapa fırlatan Tak
taki-, İsparta, Denizli, Kayseri’de Patlangaç, Sinop, Ulubey Orlu’da Patlangaç 
adını alır276. Muğla/Ula’da da atıcının tümüne patlangaç, pistonuna sibek de
nilir277. Gene aynı yerde çocukların kuş avlamak için yaptıkları oka Çakmaklı 
deniliyor278. Safranbolu köylerinde tabanca gibi tel ya da çivi atan oyuncağa 
kubur adı veriliyor279. Bununla ilgili olarak bir de tuzak ve kapanlar vardır. 
Bunlar büyüklerce de kullanıldığından yalnızca çocukların Safranbolu’da 
kuş tutm ak için hazırladıkları Tuzak, Kalbur Kapan ve çeşitli Kapan'la- 
rı anmakla yetinelim280. Söz Derleme Dergisi çeşitli bölgelerden bu saydık
larımızdan başka şu oyuncakların adlarını veriyor: Çırtlamık [su fışkırtan 
oyuncak], deveş [karpuz kabuğundan yapılan oyuncak], güldür [oyuncak 
olarak yapılan yayık]281, hırhırık [iki ceviz delinerek ve bu deliklerden ip 
geçirilerek yapılan bir türlü oyuncak], hotdayak [çocukların çubuktan yap
tıkları oyuncak], nini [bebek oyuncak], şakırdak [sepet gibi örülmüş ve içi
ne taşlar konulmuş çocuk oyuncağı], tevil, taklavuk [mürver ağacının içi 
oyularak yapılan oyuncak]. Kız çocuklarının önemli bir oyuncağı bebekler
dir. Bebekle oynamak, bebek yapmanın yanısıra bebeğe üst baş dikmenin 
kız çocuklarının dikiş öğrenmesi gibi önemli bir işlevi de vardır. Ankara’da 
Bebek oyunu bu amacı güder282.

Elde oynanabilen bu oyunların yanısıra, çocukları taşıyan, onları salla
yan, döndüren, indirip kaldıran büyük oyuncaklar diyebileceğimiz oyun 
araçları vardır, bunların kiminden büyükler de yararlanır. Saklambaç, tahte
revalli, dönmedolap, atlıkarınca gibi. Bunların en ilginci hem tahterevalli gi
bi inip çıkan, hem atlıkarınca gibi dönen Çıkrıncak'tır. Bu 4,5 metre boyunca 
bir direğin yere tutturulması ve bunun ekseninde gene 4 metre boyunda,
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dönen, yere yatay bir direğin konmasıyla yapılır. Bu yatay direğin iki ucun
da elle tutulacak ağaç ve ipler vardır. Bununla çok hızlı dönülebilir, öyle ki 
buna sürekli dayanabilmek için yarış bile yapılır2"3. Muğla/Ula’da bunun adı 
Çıngırdak'tır284. Aslında bu Anadolu’da çok yaygındır. Şu adlar altında bulu
yoruz285: Çıngırak, Çıngırdak, Cıngılak, Cıngıllak, Cıngırık, Cıngırlak, Cız/ağı, 
Cızzak, Çıkrancık, Çıkrık, Çıkrıncak, Çıngırdak, Çıngırçak, Gıcıran, Çöğmen, 
Çöylençok, Cungurçek, Cungurluk, Çöğlen çüş, Gancırdak, Höylengüç, Gıldır- 
gaç, Gıcır, Kıcırlık, Zıvkaç, Zatlanmak. Aslında bu sözcüklerin kimi bu ara
cın dönüşünden, kimi de iki tahtanın birbirin sürtünmesinden çıkan ses
ten ötürü konmuştur. Tahterevalli buna benzediği gibi, o da çok yaygındır, 
Gaziantep’te tahterevalliye höngülmeç denilir286. Söz Derleme Dergisi'ne göre 
Anadolu’da çeşitli bölgelerde tahterevalli için kullanılan sözcükler şunlar
dır: Ağdır iş, ağdır maç, bızlanguç, çıngırak, çıngırdak, cöyrülce, çöğdiirmeç, da- 
lav, gıcırtına, gıncarayık, gıngıraç, gıngırıç, hüngülmek, kıncınk, kınkıraç, sek- 
mecik, zıııgılhıç, zıngırctk, zmgırgeç, zorbana. Bu sözcüklerin kimi atlıkarın
ca için kullanılır; ayrıca açığaz, ziivelek sözcükleri vardır. Çıkracık ise dön- 
medolap karşılığı olarak da kullanılır.

Salıncağa gelince bu türiin en sevileni, en yaygın olanıdır. Ayrıca oyun
ları, görenekleri de vardır. Özellikle Hıdrellez salıncak vesilesidir. Konya’da 
kızlar Hıdrellez’de Salıncak Sekmesi oyununu oynarlar, salıncakta sallanırken, 
türküler söylerler287. Burada bebeklerin uyuması için yapılan salıncaklar da 
düşünülmelidir. Söz Derleme Dergisi çeşitli bölgelerden salıncak için şu söz
cükleri veriyor: aylıncak, çaşnak, çıvıncak, çiııgil, çongurdeş, çüvüııcek, gıcırdak, 
lıaııak, hıllangaç, hıllangıç, höllen, hüller, ılancak, ılınçak, ılıngaç, ılınkaç, ıngır- 
cak, sallangaç, sallangıç, salma, tümecek, uçak yelbeşiği; Salıncak halkası =man- 
kaşa; salıncak kıırmak= çuğundurmak, salıncak yatağı= tilâr.

283 Resmi ve hazırlanış] için bkz.: A. Baha, “Ç ınrıncak”, HBH , 21-22 (1933).
284 Hazırlanışı için bkz.: AnadEs, 51-52.
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T ürk  halk oyunları bir bakıma yanlış kullanılan bir terimdir. Doğrusu 
köylü dansları ve oyunlarıdır. Her şeyden önce büyük kentlerdeki halkın 
oyunları bu köylü oyunlarından değişiktir, daha çok seyirlik oyun özelliği ta
şırlar ve özellikle profesyonel, paralı dansçılarca gösterilir. Ote yandan halk 
oyunu terimi bütün yurdu kapsayan, yaygın, bütün halkın bildiği dansları 
kapsar. Türkiye’de bu türlü bütün yurda yaygın danslar yoktur. Bunun ye
rine her bölgenin ve bu bölge içindeki ilçe ve köylerin her birinin ayrı ayrı 
dansları bulunduğundan köylü dansı ve köylü müziği demek daha yerinde 
olacaktır. Köylü dansları içinde toplum dansları ve seyirlik danslar da bu
luruz, fakat bunlar sayıca daha azdır. Sayısı binin çok üstünde olan köylü 
dansları gerek toplumsal gerek seyirlik danslardan ayrıdır. Kadınsı tavırlı 
ve kılıklı profesyonel köçeklerin ve hattâ oyuncu kadınların oynadığı seyir
lik oyunlar halkın gözünde saygın değildir. Buna karşı profesyonel olmayan 
köylülerin kendi eğlenmeleri, oyalanmaları için oynadıkları, oynarken de bü
yük bir coşku ve övünç duydukları oyunlar konumuzun ağırlık noktası olu
yor. Seyirlik oyunları köylüler nasıl aşağılıyor, onları oynayanları düşük kim
seler olarak görüp toplum dışı sayıyorsa, kendi oynadığı danslara da tersine 
saygın bir yer tanıyor, oyuncularına da erkeksi, yiğit, mert kişi gözüyle ba
kıyor. Dansçılara, her bölgede, onların yiğitsi niteliklerini gösteren değişik 
adlar verilir. Ege’de Efe, Karadeniz’de Uşak, Kars’ta Koçak, Erzurum’da Dadaş 
denilmesi bu yüzdendir. Orta Anadolu’nun Seymen'\ de böyledir.

Dans için, “oyun” yaygın, genel bir kelimeyse de çeşitli bölgelerde oyu
nun dans, raks karşılığı olarak başka kelimeler de kullanılmıştır. Örneğin 
kalgı birçok yerlerde dans, raks karşılığı olarak bilinir. Öyle ki, “Nerede çal
gı, orada kalgı” gibisinden bir de deyim vardır. Birçok yerlerde de kalgamak 
sıçramak anlamına kullanılır. Tekirdağ dolaylarında dans için kırın kullanılır. 
Konya’da ise kırınmak dansetmek anlamınadır. Kırıntı gelinin arkadaşlarına 
düzenlediği şölendir. Manisa’da Tüneg bir oyuna verilen addır, gene aynı böl
gede tünkmek zıplamak, atlamak anlamına gelir. Elazığ’da Ştkıldım, oynama
ya, dansetmeye uygun oyun havasıdır. İsparta’da lıeleşek çekmek hora tepmek



anlamına gelir; kimi yerde horitmek, halay çekme anlamınadır. Ancak ilerde 
göreceğimiz gibi her bölge kendi danslarına bar.; halay, horon gibi genel adlar 
vermiştir.

Köylüler dansları için birtakım terimler bulmuşlardır. Önce köylüler 
müzik bakımından iki büyük ayrım yaparlar: Uzun havalar-kırık havalar. 
Bunlardan birincisi belli ölçüye sokulamayan, belli bir tartımı olmayanlardır. 
Kırık havalar m  ise, ölçüsü ve tartımı bellidir. Bu bakımdan oyun havaları 
bu İkinciye girerler. Gerek adımların yalınç ve çapraşık olması, gerek oyu
nun ağırlığı veya çabukluğu bakımından da birtakım ayrımlar gözetilmiştir. 
Düz oyunlar, ktvrak oyunlar, kesik oyunlar gibi. Kesik oyunlar çok çabuk oyna
nan oyunlardır. Kıvrak oyunlar ise seke seke, sıçrayarak yapılan oyunlardır. 
Birçok köylü danslarında oyun sırasında ölçü ve tartım değişiklikleri bulu
ruz. Öyle ki, bunlar kimi kez bir dizi, bir süite gibi iki, üç, dört bölümlü ola
bilirler. Bunların dört bölümlü örneklerini Çorum ve Sivas halaylarında bu
luyoruz. Örneğin dört bölümlü bir Sivas halayında bölümler şöyle sıralanır: 
Ağırlama-Yanlama veya Sıktırma-Oynatma veya tek ayak-hoplatma. Gene dört 
bölümlü bir Çorum halayı şöyledir: Ağırlama-Oynatma-îkileme-Yelleme. Bun
ların da hızlara göre anlamları vardır. Örneğin yeğinlemek artmak, çoğaltmak, 
şiddetlenmek; yeldirmek koşturmak, yellenmek hızlanmak, koşmak çabuk git
mek; tezleme çabuklaştırma anlamlarına gelir.

Tartım, ölçü, ezgi değişiklikleri ve geçkileri (modulation), oyunda hare
ket ve adımlarda da değişiklikler gösterir. Kimi halaylar düz başlar, sıçrama 
ile biter. Bu değişikliğe hotlatma, hoplatma, yelleme, hortlama; Bitlis’te har- 
koşte gibi adlar verilir. Zahma kimi halayların canlı bölümüdür. Horon'larda 
kemençecinin işareti üzerine coşkun bölüme geçilir, buna “oyunun aşağı 
alınması” denir. Çiya; horonda oyuncuların ortaya toplanıp ayaklarını yere 
vurmasıdır. Kimi halaylar ise düz başlar, düz biter. Gaziantep’te halaylar ağır 
başlar gittikçe çabuklaşır. Nasıl başladıysa hep böyle kalan halayları bunlar
dan ayırmak için değişmeyenlere kaba denilir. Bir de oyunların başında oyu
nun havasına girmek için bir duruş, sınama bölümü vardır. Buna Ege’de “ha
vayı alma” denir. Çıkış havasından sonra ağır ağır yürünen bir gezinti havası 
bölümü gelir. Sıra danslarında bu bölümde hareketsiz durulur. Kimi oyun
larda bu giriş bir selâmlama özelliği taşır. Örneğin Meşeli'de oyuncular elle
rinde kaşıkları yere, çenelerine, alınlarına götürerek selâm verirler. Yalnız 
belli bir dansın içinde ayrı bölümler meydana getiriyormuşçasına değişiklik
ler göstermesi gibi; kimi bölgelerde danslar belli parçalarla başlayıp belli bir 
sıra izlerler. Bir dizi, bir süite meydana getirirler. Bu diziyi meydana getiren 
dansların sırasında onların hızlarının, geçkilerinin önemi vardır. Sivas’ın ha- 
lay'larında, Erzurum’un bar'larında böyle sıralar gözetilir. Oyunların müzik 
eşliğinde çalgılı veya türkülü oluşuna göre ayrımlar, özel adlar kullanılır. Ör



neğin Doğu’da Nanay denilen oyunlar ağır, çalgısız, yalnız türkü eşliğinde- 
dir. Bunlara Nanay denilmesi türkülerin belli yerlerinde “nanay nay nanay” 
gibi bir bağlama (nakarat) bölümünün bulunmasındandır. Gaziantep’te bu 
türlü bağlamaya kavuştak denilir. Gene Doğu’da nanay \n bir benzeri yal- 
h'dır, fakat bunlar nanay'dan daha çabukturlar; hem türkü hem de çalgıyla 
oynanabilirler. Gaziantep’de davulsuz, zurnasız türkülü halaylara leylim de
nilir. Bunların düdük veya kaval ve darbuka eşliğinde olanı da vardır. Kimi 
yerlerde türkülü oyunlar karşılıklı kız ve erkeklerin atışması olarak söylenir, 
buna Doğu’da hakışta denilir. Sıra oyunlarına kimi yerlerde kol oyunu deni
lir. Kol oyunu altıdan yirmi dansçıya kadar olabilir; iki kişilik kol oyunu olan 
yerler de vardır. Dans sırasında parmakla veya el çırparak yapılan seslerin de 
ayrı yerleri, adları vardır. Gıineydoğu’da oyuncuların birbirlerinin avuç içleri
ni tokatlamaları çok ilginç bir oyun biçimidir. Kimi yerlerde parmakların bir
birlerine sürtülmesiyle çıkan sese p/tık denilir. Gaziantep’te iki elin birbirine 
vurulmasına çibik denilir. El çırpma kimi kez dansın ve müziğin belirli, kuv
vetli vurgularına denk düşürülür. Örneğin kimi oyunlarda ayak geri alındı
ğında kuvvetli el çırpmaya çepük-çapuk çalma, Antakya’da çipillemek denilir. 
Çorıım’un fidayda'sında görüldüğü gibi, parmaklar yere, döşemeye çarpıla
rak da ses çıkarılır. Gaziantep’te kadınlarca hışır denilen avadanlıklarla oyun 
sırasında müziğin tartımına denk hışırtılı bir ses çıkarılır. Kimi kaşık oyunla
rında, kaşıkla beraber damak şaklatılır. Sıra oyunlarında önemli oyuncuların 
görevlerine göre adları olduğunu görmüştük.

Anadolu Danslarının Adları

Köy oyunlarımızı tanımadan, görmeden yalnız adlarının taşıdığı anlamla 
bile onların özellikleri üzerine bir fikir sahibi olabiliriz. Ancak adların pek ço
ğu yerli deyimler, o bölgenin kolayca bilemeyeceğimiz bir semtinin, köyünün 
adı veya bilinen bir deyimin o bölgeye özgü ağzıyla bozulmuş olabilir. Bu tür
lü anlamları çözmek için dansı bilmek de yetmez. O bölgeyi tanımak gerekir. 
Birçok oyunlar da adlarını türkülerinin ilk dizesinden veya türkünün adından 
alır; bunlar da çoğu kez dansın kendisi üzerine pek bir fikir vermez. Burada 
anlamlı adları olan köy oyunlarımızdan örnekler görelim.

Birçok danslar, dansın çıktığı bölgeyi, kenti, ili, ilçeyi, köyü adında be
lirtir ya da bir bölgede yaygın bir oyunu bir başka bölge yerlilerinin kendile
rine göre bir oynayışları, dansı kendilerine bir uyduruşları olmuştur. Öyle ki 
adların incelenmesinden bir oyunun bir bölgeden bir başka bölgeye göçmüş 
olduğunu da öğrenebiliriz. Aşağıda verilen örneklerde bu oyunun adı oynan
dığı bölgeye uymazsa bu bölge yanında gösterilmiştir: Acabat, Ankara Zeybeği,



Arapkir Halayı, Arapkir Tamzarası (İzmir), Ardahan Barı, Artvin Timurağası, 
Aydın Zeybeği, Balıkesir Zeybeği, Bergama Zeybeği, Beşkaza Zeybeği (Fethiye), 
Bitlis Barı, Bitlis Koççarısı, Bodrum Zeybeği, Burdur Zeybeği, Cezayir (Maraş ve 
başka yerlerde), Çorum Halayı, Edremit Zeybeği, Emet Zeybeği, Esenyol Oyunu 
(Samsun), Gelibolu Zeybeği, Gerede Havası, Geyve Z.eybeği, Gümrii Barı, Hakkâri 
Barı (Erzurum, Bayburt), Hemşın Horonu, iğdir Barı, Kars Barı, Kars'ın öııü, 
Kemaliye Tamzarası, Kıbrıs Zeybeği, Kütahya Zeybeği, Maçka Horonu, Maraş Ağı- 
zı, Meşeli Oyunu, Muğla Oyunu Havası, Orta Batum, Ödemiş Zeybeği, Rize Horo
nu, Simav Zeybeği, Şaphane Z.eybeği, Tavas Zeybeği, Van Koççarısı.

Kimi köy oyunlarımız da köy adlarını taşımaktadır. Bu köyler ya bu 
oyunun çıktığı ile, ilçeye bağlı bir köydür ya da komşu bir bölgenin bir kö
yüdür. Bu ad benzerliği bir rastlantı olabileceği gibi ya oyunun bu köyden 
çıktığını, bu köyün bir buluşu olduğunu gösterir ya da gerek oyuna gerek 
köye adını veren olay, insan adı bir inanç veya bu bölgeyi yakından ilgilen
diren ortak bir özelliktir. Birinci durumda, yani bu oyunun bir köyden çık
mış olması çok ilginçtir. Köylerin birbirlerine yollar, çeşitli ulaştırma araçları 
ile bağlanmaması sonucu en küçük birim olan her köyün bağımsız bir kül
tür çevresi gibi kendi kültürünü özgün bir biçimde yaratmakta, oluşturmak
ta olduğunu gösterir ki, bu forklorcu için eşsiz bir inceleme alanıdır. Bu ko
nunun en güzel ve bilinen örneği Balıkesir’in Pamukçu köyünden aynı adı 
taşıyan Pamukçu Bengisi’nm çıkmış olmasıdır. Şimdi vereceğim örneklerde 
ayrıca belirtilmedikçe dansın çıktığı il ile köyün bağlı olduğu il aynıdır. Her- 
bir köyün bağlı olduğu ilçe ise, yanında gösterilmiştir: Sivas’ın Abdurrahmatı 
Halayı, Abdurrahman köyü (Suşehri); Ankara’nın Afşar Halayı, Afşar köyü 
(Şereflikoçhisar); Kars’tan Ağca-Fevkler, Ağcalar köyü (Arpaçay); Erzurum 
barlarından Ahçik Ahçirik köyü (Tortum); Trakya’nın Ahmet Bey’ı Ahmet Bey 
köyü (Lüleburgaz); gene Trakya'nın Ali Paşa'sı, Ali Paşa köyü (Silivri); An
kara’dan 6 kişiyle oynanan Arap Oyunu, Arap köyü (Keskin); Kars’ın Arpaçay 
adını taşıyan oyunu, gene Doğu’da Muş’un Arpaçay köyü (Genç); Ege’nin 
Arpazlı Zeybeği Aydın’ın Arpaz köyü (Nazilli); Kars’ın Arzumani’si, Sivas’ta 
Arzuman köyü (Hafik); Kars’ın Bardız Barı, Bardız köyü (Sarıkamış); Kon
ya’nın Bermende Zeybeği, Bermende köyü (Akşehir); Malatya Besni’den Köş- 
ker, Urfa’da Köşker köyü, Fethiye’de oynanan Dalaman, Muğla’nın Dala
man köyü (Köyceğiz); Tunceli’den Başekrek oyunu, Elazığ’ın Başekrek köyü 
(Çemişkezek); Kütahya’nın Combert Oyunu havası, Combert köyü (Gediz); 
Van’dan Devzer, Devzer köyü (Kâzımpaşa ve Muradiye); Sivas’ın Garip
ler Semahı, Yozgat’ın Garipler köyü (Sorgun); Eğin’in (Kemaliye) Gecegü’sü 
Malatya’nın Girani Gecigü köyü (Erzincan-Kemaliye); İçel’in Ger A li’si, 
Denizli’nin Ger Ali köyü (Sarayköy); Bingöl’ün Girani'si, Malatya’nın Gi
rani köyü (Arapkir); Burdurun Gölhisar Zeybeği, Aydın’ın Gölhisar köyü;



Trabzon'un Haçko Oyun Havası, Haçko köyü (Akçaabat); Muş’un Horo'su, 
Horo köyü (Bitlis); Tokat’ın Ibiski Halayı, İbiski köyü (Niksar); Kars’ın Ka- 
rabağ'\, Karabağ köyü (Kağızman); Fethiye’de kadınlı erkekli oynanan Ka- 
radenli, Antalya’nın Karadin köyü (Korkuteli); Kastamonu Karakuzu oyun 
havası, Kastamonu Karakuzu köyü; Gaziantep’in Karakuyu Halayı, Kara- 
kuyu köyü (Nizip); Ankara’nın Karaşar Zeybeği, Karaşar köyü (Beypazar); 
Trakya’nın Karayusufu, Edirne’nin Karayusuf köyü; Sivas’ın Kartal Halayı, 
Yozgat’ın Kartal köyü (Akdağmadeni); Muğla’nın Kınık Oyunu, Kınık köyü 
(Fethiye); Sivas’ın Kızık Halayı, Kızık köyü (Zara); Bergama’nın Kozak Zey
beği, Kozak köyü (Bergama); Tokat’ın Necip Halayı, Tokat’ın Necip köyü; 
Safranbolu’nun Osmanlisı, Zonguldak’ın Osmanlı köyü; Karadeniz’de Papu- 
lat, Çoruh’ta Papilat adlı tek oyun, Çoruh’un Papilat köyü (Pazar); Eğin’in 
R/şvan'ı Kırşehir’in köyü Rışvan; Tokat’ın Sarsı’m, Sarsı köyü (Artova); Kü
tahya’nın Simav Zeybeği', Artvin’in Tomara'sı, Gümüşhane’nin Tamara köyü 
(Şiran); İsparta, Burdur ve dolaylarında oynanan Teke Oyunu veya Teke Zort- 
laması, Aydın, Burdur, İçel’de Teke adını taşıyan köyler; Bayburt barlarından 
Veysel, Gümüşhane’nin Veyselefendi köyü; Tunceli’nin Vilk veya Vil'ık oyu
nu, Elazığ’ın Vilik köyü (Palu). Örnekleri çoğaltmak olasıdır. Hele oyunun 
çıktığı bölgenin dışındaki köylerin adını taşıyan ve buraya alınmayan daha 
pek çok örnek vardır. Bu arada kimi köylerimiz de, oyunların genel adlarını 
taşırlar. Örneğin Erzurum’da Bar (Tortum), Kars’ın Zeybek köyü (Sarıkamış), 
Urfa’nın Lezge (Harran), Ankara’nın Lezgi köyü gibi. Bu arada Horan, Horo, 
Hora, Horumi gibi adları olan köyler buluyoruz. Yozgat’ta Horan köyleri vardır. 
Muş’un Hora adında köyü (Malazgirt), Mardin’de Horumi köyü bulunmakta
dır. Bunun gibi Malatya’da Samah köyü (Akçadağ) vardır. Samah’ın oyun anla
mı dışında başka yerlerde (İsparta, Sivas-Divriği gibi) düğünlerde oğlan evin
den yapılan danslı tören anlamı da biliniyor. Kuç Kuçura’yz benzemek üzere 
Trabzon’da Kuçera köyü (Sürmene) vardır. Bitlis ve Doğu’da toplu oyunlara 
verilen Berete adını gene Doğu’da Malatya, Elazığ köylerinde buluyoruz.

Kimi oyun adlarının oyunun adımlarım, önemli hareketlerini, yerden 
yükselişleri, bedenin duruşunu, hattâ parmak hareketlerini bile verdiği 
olur. Şimdi bunlardan örnekler görelim: Alçak Hava (Uludağ), Atlama (Ri
ze), Atlama Horonu (Trabzon-Maçka), Beş Ayak (Malatya), Bir Ayak (Tunceli, 
Eğin), Çift Ayak veya Çift Basma (Çoruh), Çömlek (Kütahya), Depki (Hatay), 
Dik Bar (Erzurum), Dik Halay (Elazığ), Dik Horon (Ordu-Samsun), Dik Oyun 
(Sivas), Diz Çökme ve Sekme (Kütahya), Diz Kırma (Bingöl, Kars), Dokuz Ayak 
(Bitlis), Döneley (Antalya), Dönme Hamamı (Kütahya), Dört Ayak (Samsun), 
Düz Ayak (Erzincan), E l Çırpma (Siirt), E l Oyunu (Bolu), Ellik Halayı (Muş), 
Fırlanmak (Şebinkarahisar), Göbekleşme (Zonguldak), Hava Oyunu (Bursa),



Hoplama (Bilecik, Malatya), İki Ayak Yürümek (Pazar), (Zimzort), Kırıtma 
(Kütahya), Kol Kırması (Buhur), Nikisarvari Titreme (Bafra, Samsun), Salla
ma (Afyonkarahisar, Akşehir, Antalya, Artvin, İsparta, Kars, Konya, Ordu, 
Pazar-Rize), Sallama Horonu (Artvin, Trabzon), Sallama Zeybeği (Balıkesir), 
Sekme (Bingöl, Bursa, Erzurum, Eskişehir, İsparta), Sekme Barı (Erzurum), 
Sektirme (Antalya, Konya), Sıçrama (Urfa), Sıçratma (Kars, Maraş), Tek Ayak 
(Bingöl, Kars, Malatya, Yozgat), Ters Ayak (Trabzon), Titreme Horonu (Rize), Üç 
Ayak (Ergani, Giresun, Maraş, Şebinkarahisar, Tunceli, Bingöl, Trakya, Elazığ, 
Diyarbakır, Sivas, Yozgat), Üç Ayak Yürümeli (Pazar), Üç Ayaklı Halay (Çukuro
va), Üç Geri (Tunceli), Üç İleri, Yalpalı Düz Halay (Sivas), Yanlama (Bilecik, Os
maneli), Yarım Çıtırdak (Kastamonu), Yüksek Oyun (Uludağ).

Kimi oyunların adları oyunun yürüyüşünün yavaş mı, ağır mı, canlı mı, 
durgun mu olduğunu gösterir. Ayrıca önce de belirtildiği gibi oyun dizilerin
de dansların bölümleri de bu hızlılığı, yavaşlığı gösterir. İşte bunlardan bir 
iki örnek: Ağır Ayak, Ağır Bar (Kars), Ağır Govent (Muş), Ağır Halay Havası 
(Ayvalık, Çanakkale), Ağır Hava (Urfa), Ağır Hava Oyunu (Pazarcık, Maraş), 
Ağır Kayda (Kars), Ağır Malatya (Adıyaman), Ağırlama (Sivas), Ağır Oyun (Ur
fa), Ağır Tikveş (Trakya), Ağır Zeybek, Coşkun Çoruh, Deli Horon (Çoruh), Dur
gun Çoruh, Kıvrak Çoruh, Kıvrak Oyun (Fethiye, Muğla).

Kimi oyunların adları, onların sıra dansı, karşılıklı sıra dansı, halka dansı 
gibisinden koreografik düzenlerini belirtir. Bunlardan birkaç örnek görelim: 
Düz Bar (Erzurum), Düz Halay, Düz Hava (Ordu), Düz Horon (Çoruh), Düz 
Oyun (Ankara, Bilecik, Bursa, Safranbolu), Düzey Oyun (Urfa), Halka Oyunu 
(Eskişehir, Kemah-Erzincan, Kütahya), Karşılama (Bingöl, Bursa, Çanakka
le, Doğu Anadolu, Erzincan, Giresun, İzmir, Kemah-Erzincan, Konya, Muş, 
Ordu, Trakya, Van), Karşılıklı Kol Oyunu (Urfa), Kol Takma (Bingöl), Omuz 
Halayı (Tokat), Sıra Zeybeği (İsparta, Kütahya).

Kimi oyunların adı da oyuncuların sayısını ya da onun erkek mi, kadın 
mı oyunu olduklarını belirtir: Çifte Zeybek (Çanakkale), Çifte Oyun (Afyonka
rahisar), Dörtlü Oyunu (Urfa), İkili Güvende (Balıkesir), Kız Havası (Uludağ- 
Bursa), Kız Oyunu (Denizli, Van) Köçek Oyunu (Bursa, Eskişehir, Kütahya, 
Samsun), Tek Oyun (Muş).

Kimi oyunlar adlarını insan adlarından almıştır. Bu adlar ya dansı ilk ya
ratanın, düzenleyenin adıdır ya bir büyük kişiye duyulan saygı için o kimse
nin adı bu dansa konmuştur ya da bu ad bir efsane, bir kahraman, bir sazşa- 
iri ile ilintilidir. Bu sonuncusuna çok raslanır. Şunları örnek diye gösterebili
riz: Abdurrahman Halayı (Sivas), Ağaoğlu (Trakya), Ahmet Bey (Trakya), Alabey 
(Trakya), Ali Paşa (Trakya), Arslan Mustafa (Konya), Arzu ile Kamber (An
kara, Trakya), Ata Barı (Çoruh), Can Temer (Bayburt), Deriko (Gaziantep), 
Garip (Gaziantep), Genç Osman (Kastamonu, Konya, Safranbolu), Halime



Halayı (Yozgat), Hurşit Bey (Gaziantep), İnce Memet Zeybeği (İzmir), Karayusuf 
(Trakya), Kemal Çavuş (Tunceli), Kerem (Gaziantep), Köroğlu (Bolu, Bursa, 
Çoruh, İçel, İsparta, Kars), Köroğlu Barı (Erzurum), Köroğlu Zeybeği, Mehmet 
Turhan Barı (Bayburt), Nahsey (Gaziantep), Osman Ağa (Edremit, Van), Selim 
Sırrı Zeybeği, Sepetçioğlu (Bolu, Çankırı, Çorum, İsparta, Kastamonu, Kırşe
hir, Sinop), Şamil Oyunu (Muş), Şirvan (Gaziantep, Aşkale, Bingöl, Çoruh, 
Erzincan, Erzurum, Van), Temurağa (Sivas), Temurağa Barı, Veysel Barı (Bay
burt), Zencirli Köroğlu, Zeybek Osman (Kırşehir).

Kimi oyunların adında bir mesleğin, bir esnaf gediğinin adını buluruz. 
Bunların kiminin bir esnaf loncasının oyunu olduğu da düşünülebilir. Örnek 
olarak şunları verebiliriz: Bezirgan Oyunu (Sinop), Çiftçi Oyunu (Şebinkara
hisar), Değirmenci (Yozgat), Deveci (Şebinkarahisar), Efeler Oyunu (Giresun), 
Esnaf Oyunu, Eşkiya Horanı (Giresun), Kasap Havası (Çanakkale, Gelibolu), 
Kasnakçı Oyunu (Sinop), Kömürcü (Pazar), Oduncular (Erzurum), Seğmen Sek
me (Denizli, Ödemiş), Seymen Oyunu (Bolu, Manisa), Turşucular (Kütahya).

Kimi oyunların adları hayvan adlarından alınmıştır. Bu danslarda çoğun
lukla bu hayvanların hareketleri, yürüyüşü, özellikleri taklit edilir. Kiminde 
ise bu taklit yoktur, belki kökenleri çok eski çağlara gider, adıyla dans ara
sında bir ilinti kurmak güç olmuştur. İşte bellibaşlıları: Arı Oyunu (Sinop), 
At Oyunu (Tunceli), Ayı Oyunu (Ankara, Ayaş, Bitlis, Muş, Sinop, Van), Cey
lan (Kars), Çil Keklik (Erzincan), Deve Oyunu (Elazığ, İzmir, Sinop), Domuz 
Oyunu (Sinop), Duma/ar (Sivas), Durtıalar Halayı (Yozgat), Horum “güvercin” 
(Elazığ), Kartal, Kartal Halayı (Sivas, Yozgat), Keklik (Konya), Keklik Halayı 
(Yozgat), Kınalı Keklik (Kastamonu), Koç Halayı (Sivas, Şarkışla), Kurt Oyunu, 
Ördek (Muş), Serçe Oyunu (Gaziantep), Şebek Oyunu (Ankara), Tavuk Barı (Er
zurum), Teke Oyunu (İsparta), Teke Zortlatması (İsparta), Tilki Oyunu (Yozgat), 
Turna (Afyonkarahisar), Turnalar (Erzurum, Gümüşhane), Turna Barı (Erzu
rum), Yedi Deve (Gaziantep).

Kimi oyunların adlarında ulusların, kavimlerin, çeşitli azınlıkların, 
aşiretlerin izleri vardır. Ayrıca “yerli”, “T ü rk” deyimi de ilginçtir. Şimdi 
de bunlardan birkaçı: Acem Halayı (Çukurova Türkmenleri), Afşar Halayı, 
Arabî Oyun (Barak), Arnavut (Sivas), Aşiret Halayı (Sivas), Barazi (Gazian
tep), Cezayir Oyunu (Barak), Çerkez Halayı (Merzifon), Çerkez Oyunu (Öde
miş), Çingeneler (Erzurum), Kazak Barı (Erzurum), Kürt Barı (Erzurum), 
Kürt Halayı (Çukurova, Merzifon, Sivas), Kürt Horonu (Samsun), Kürdün Kı
zı (Ayaş, Bayburt, Çankırı), Kürdün Yazmanı Barı (Erzurum), Kürtçe Hora 
(Yozgat), Lâz Barı (Erzurum), Lâz Halayı (Merzifon, Yozgat), Lâz Horonu 
(Doğu Karadeniz), Lâz Oyunu (Ereğli, Muğla), Osmaıılı (Safranbolu, Zongul
dak), Oymak Halayı, Rum Kızı (Trakya), Sinatılı (Eğin), Türk Kızı (Tunce
li), Türkmen Kızı (Çorum), Yerli Oyun (Konya), Yerli Zeybek (Bolu, Çorum),



Yürük Ağırlaması (Sivas), Yürük Halayı (Sivas), Yürük Kızı Oyunu (İsparta, 
Uluborlu).

Kimi oyuncuların adları oyuncunun elinde oyunla ilgili taşıdığı bir silâh, 
bir çalgı, bir tartım vurma aracı gibisinden bir eşyayı belirtir. İşte bunlardan 
birkaçı: Bıçak Havası (Çanakkale), Bıçak Oyunu (Rize, Kemah), Çifte Kamış 
(Gaziantep), Hançer Barı (Çoruh, Erzurum), Hançer-Bıçak (Muş), Kalkan 
Oyunu (Bursa, Kütahya, Muğla), Kamalı Halay (Yozgat), Kaşık Oyunu (Antal
ya, Bursa, Bozkır, Konya), Kaşık Havası, Kaşıklatma, Kaşıklı Efe Oyunu (Af- 
yonkarahisar), Kaşıklı Kol Oyunu, Kaşıklı Oyun (Safranbolu), Kaşıklı Sallama 
(İsparta), Kılıç-Kalkan (Bitlis, Siirt, Urfa), Kılıç Oyunu (Rize), Mendil Oyunu 
(Gaziantep), Mendilli (Gaziantep), Mendil Zeybeği (Kütahya), Ptçak Oyunu (Or
du), Zille Köçek Oyunu (Kütahya), Zilli Oyun.

Kimi oyunların adları oyunun bir işi, bir hareketi taklit ettiğini belir
tir. Bu oyunlar benzetmeci oyunlarıdır. Örneğin: Bağ Belleme Oyunu (Afyon), 
Esir Almaca, Fındık Kırma, Hisarımızın Çevresi (Sinop), Kolbastı Havası, Şeve 
Kırmak (Elazığ), Yannık “Yayık” (Gaziantep).

Kimi oyunların adlarının düşündürücü, üzerinde araştırma yapmayı ge
rektiren anlamları vardır, belki de bu dansın bu anlamla hiçbir alıp verece
ği yoktur. Örneğin Ankara’dan Afşar Halayı, “Avşar” bir Türkm en toplulu
ğunun adı olmadığı zaman çevik, çabuk demektir. Kars’ın Ağır Kayda oyu
nunda “kayda” kıvrak yürümek, keklik gibi seke seke yürümektir. Yozgat’ta 
Bedirik Oyunu var; “bedirik” taranmış yün ve pamuk topağına deniyor. Çeçen 
oyununda “çeçen” tilki anlamına geliyor. Urfa’nın Depçe oyununda “depçe” 
toprağı işlemede kullanılan bele verilen addır. Yaygın olan Güvende Çinge
nece oyuncu ve şarkıcı kız demektir. Ayrıca Anadolu’da fahişe anlamına da 
geliyor. Denizli’den Kıpçık aslında gövdeyi titretmek veya yaramaz, afacan 
anlamındadır. Bingöl’ün karma sıra oyunu Kip, kıvrak, zarif, dayanıklı anla
mına geliyor. Bayburt’un Kutkut Ban'nda kut mendil ucu veya kuyruk demek. 
Terekeme’nm adında “terekeme” düşünceli dalgın anlamına geliyor. Yün eğirme
yi taklit eden Teşi’de “teşi” yün eğirme aygıtının adıdır, buna iğ veya kirmen 
de denir. Elazığ Şeve Kırmak adlı oyunda şevenin iki anlamı da oyuna uyuyor. 
Bu oyunda oyuncular bir dizi sıralanır, yere çömelirler, dirseklerini yere vurarak 
kollarındaki cam bileziklerden ses çıkarırlar. “Şeve”nin bir anlamı cam bilezik 
demek, bir başka anlamı da oturduğu yerden fıkırdanmadın Çeşitli anlamla
rı üzerinde en çok düşündüren oyun daha önce de değindiğimiz gibi Anado
lu’nun en yaygın oyunlarından olan Sinsiıidu. Bu oyuna kimi yerlerde Sımsim 
de denilir. Urfa’da Çındır denilir. Ayrıca bunun benzeri Tura Oyunu veya 
Zamak Oyunu da vardır. Sinsin kelimesinin çeşitli anlamları dansa uymak
tır. Konya köylerinde ateşi güçlüce olan ağaç’a sinsin deniliyor. Bu oyun 
hep ateş yanında yapıldığı için bu anlamı benimseyebiliriz. Bundan başka



Sinsin İsparta’da sessiz hareket demek. Bu da oyuna uyuyor. Sinmek, sinnen- 
mek saklanmak demek, bir de sinsi sinsi'nin “gizli gizli” anlamına da geldi
ğini unutmayalım. Kimi oyun adları da vardır. Örneğin Sin Gitti (= körebe 
oyunu), yumrukla ebe seçmeye de (= simdut) denilir (burda fikir sinsin oyu
nuna benziyor). Sinkurdu oyunu da hayvan taklitli bir oyundur. Kimi yerler
de kemana, zimzim veya zinzin denilir. Sin mezarlık anlamına da gelir.

Horon kelimesinin anlamını araştırmak da ilginç sonuçlar verebilir. Ho
rum, biçildikten sonra balya veya deste yapılmış ot, yığın; horom ise mısır 
saplarının beş onu bir araya getirilerek yapılan yığındır. Horon da çoğunluk 
bir sıra dansı olduğuna göre anlam uygun düşmektedir.

Anadolu Danslarının Düzeni ve Adımları

Düzenleri bakımından köylü oyunlarımızı önce oyuncu sayısına göre 
üç kümede toplayabiliriz. Tek Oyunculu; Çift Oyunculu ve Toplu Oyun
lar. Tek oyuncunun oynadığı oyun sayısı oldukça kabarıktır. Bunlar arasında 
doğmaca ve seyirlik olanlar da pek çoktur. Tek oyunları da ayrıca kadınla
rın oynadığı tek oyunlar, erkeklerin oynadığı tek oyunlar diye ikiye ayırabi
liriz. Tek erkek oyunlarından bir iki örnek verelim: Daha Lenk (Erzurum), 
Ceylan, Beş Açılan, Kentvarî, Yüzbir, Diringi (Kars), Davaz Zeybeği (Kütahya, 
Burdur), Edremit Zeybeği (Bergama), Eğitıe (Afyonkarahisar), Pekmez Oyunu 
(Maraş), Sabah Namaz Oyunu (Muğla, Milas), Veylişhaııe (Urfa); Yund Dağı 
(İzmir, Bergama), Kurt Oyunu (Burdur). Tek kadın oyunlarından da şunları 
sayabiliriz: Çayırın Ten Yüzünde (Erzincan), Çil Keklik (Erzincan), Sarı Gelin, 
Taştan Uşağı, Bebek, Pişik, Horuz, Arpaçayı, Tellice, Karabağ, Süsen Sünbül 
(Kars), Efe Havası (Muğla). Zeybek oyunlarının pek çoğu tek oyunculu
dur. Oyle ki oyun yerinde birden çok oyuncu oynadığında bile bunların ki
mini gene tek oyun saymak zorundayız, çünkü dansçılar oynarlarken bir
birlerini umursamazlar, koreografik çizimde birden fazla oyuncu oluşunun 
tek oyuncuya göre hiçbir özelliği, oyuna kattığı yenilik yoktur. Kimi tek 
oyunlar tek tek birbiri ardına birçok oyuncuya oynamak fırsatı verecek bir 
düzendedir. Örneğin Anadolu’da çok yaygın olan Sinsin’de önce ortaya bir 
kişi çıkar, oynarken bir başkası gelir onun koluna vurur, o çekilir yeni ge
len oynamaya başlar, oyun böylece sürer gider. Muş’ta oynanan Tek Oyunda 
ortada oynayan tek oyuncunun iki elinde birer mendil bulunur, oyununu 
bitirince, elindeki mendili seyircilerden birine atar, çekilir, mendili attığı 
kimse kalkar, o oynamaya başlar.

Çift oyunlar Batı’da genel anlamıyla bir kadınla bir erkeğin oynadığı 
oyunlar olmasına karşın bizde çift oyunlarda kadın-erkek ayrımı çeşitli yol



dan belirir. Bunların kimini iki kadın, kimini iki erkek, kimini de iki kadın 
veya iki erkek oynamakla beraber dansçılardan biri kadın veya erkek kılığı
na girer. Bir de bir kadın ve bir erkeğin oynadığı çift danslar vardır. Bunları 
örneklerle görelim. İki erkeğin oynadığı oyunlar: Dokuz Ayak (Bitlis), Çerkez 
Oyunu (Ödemiş), Tikveş (Çanakkale, Gelibolu), Turna B an  (Erzurum), Tuz 
Şekirdim (Ankara), Yağlı Kenar (Seyhan), Sık Sara (Samsun), Garipler Se
mahı (Sivas), Köroğlu Hançer Barı (Erzurum). İki kadının oynadığı oyun
lar: Doğru Oyun “kaşıklı” (İsparta), Mim Havası (Urfa), Nöbey “iki elde birer 
mendille, türkülü” (Malatya), Silvan 'ı (Muş), Bezdik Oyunu (Erzincan). İki 
erkekten birinin kadın olduğu oyunlar: 0  Olmasın Bu Olsun, iki erkekten 
biri nişanlı kız olur (Erzurum), Harput Karşılaması (biri Rum kızı olur), Se- 
petçioğlu (Kastamonu), Sarı Zeybek (Bitlis). Kadınlardan birinin erkek oldu
ğu oyunlar da vardır. Nitekim Sudan Geçirme adlı türkülü oyunda kadınlar
dan biri erkek çoban olur. Çiftlerden birinin erkek ötekinin kadın olduğu 
çift oyunlar arasında da şunları sayabiliriz: Hürünü (Çorum), Yeldirme (İz
mir, Bergama), Comolu (Maraş), Karşılama (Erzincan), Çeçen Oyunu (Güney 
Anadolu), Terekeme, Lezgi, Enzeli, Ondört (Kars). Toplu oyunlara geçmeden 
çift oyunlarla toplu oyunlar arasında kalacak bir iki örnek verelim: Bulgur 
Oyunu “dört kişi” (Ankara), Şeyh Şamil “1'ıç erkek bir kez” (Muş), Yavuz 
Bağlaması “iki kız iki erkek” (İzmit, Arifiye), Osmanlı “iki erkek bir ka
dın” (Zonguldak, Safranbolu), Meşeli “dört kişi kaşıklı” (Bolu), D ringi “iki 
erkek iki kadın” (Bayburt).

Toplu oyunlara gelince bunlar sayıca ve çeşitleri bakımından pek çok
tur. Konumuz olan dans düzeni bakımından daha önemlidirler. Toplu oyun
ları belli başlı iki ana bölüme ayırabiliriz: (a) Yalın düzenli toplu oyunlar; (b) 
Karmaşık düzenli toplu oyunlar. Bu ikisi arasındaki ayrım birincide halkayı 
ya da sırayı meydana getiren dansçıların tek parça bir bütün gibi bir başçe- 
keni izlemesi, İkincide ise dansçıların bağımsız davranabilmeleri, yerlerini 
değiştirebilmeleridir. En eski düzen halkadır. Bizim köylü oyunlarında hal
kanın dönüş yönü çoğunluk saatin ters yönündedir. Kimi halka birini kuşa
tır. Örneğin Leylim (Gaziantep), oyununda halka zurnayı, Burçak Tarlası 
(Yozgat) oyununda halka tefçiyi çevreler. İzmir’de oynanan Metıgi’de davul
cu halkanın ortasında durur, Silifke’de oynanan Yeni Bengi’dc dansçıların 
çılgınca dönüşlerinden, bağırtılarından halkanın ortasında düşmanın kesik 
başının bulunduğuna inanılır. Niğde’de düğünlerde oynanan halaylarda gü
vey ile çalgıcılar halkanın ortasında durur, güvey sessizce halka içinde ya
na döner. Bodrum’da kadınların oynadığı Toplu Oyun'da halkanın ortasında 
gelin durur. Çandır Tüfek Oyunu’nda. (Giresun), oyuncular tüfeklerini halka
nın ortasına boşaltırlar. Yerli Zeybek’tc gelin ortada güvey ve öteki delikan
lılar hançerlerle onun çevresinde dansederler. Halkanın ikinci bir halkayı



kuşattığı da görülür. Bu kimi kez kadınları erkeklerden ayırmak için, kimi 
yer darlığından, kimi de dinsel gerekçelerle olabilir. Doğuda kadınlı, erkek
li Nanay'\axda oyuncu sayısı arttıkça yerden kazanmak için içiçe halkalanı- 
lır. İçiçe halkalarda çoğunluk erkekler iç halkadadır ve iki halka birbirinden 
ters yönde dönerler. Nitekim Sivas/Divrik’ten Şamalı'ta kadınlar dış halkada 
dansederler, buna karşılık Çorum danslarının en güzellerinden biri olan iğdeli 
Gelinde kadınlar iç halkadadır. Dinsel danslarımızdan Kâdirî, Rıfaî, “devr”le- 
rinde iç halkaya daha büyük dinsel coşkuda olanlar alınırdı. Halka oyunların
da bir başka koreografik düzen de üstüste halka katı yapmalarıdır. Örneğin: 
Halka Oyunu (Kemah), Bayburt Oyunu (Sivas), Çam Çardak Oyunu (Kayseri), 
Gemi Oyunu (Manisa), Omuz Halayı (Tokat), Heyamola (İnebolu, Kastamonu), 
gibi. Halkanın bir taklit için kullanıldığı da olur. Sinop’tan Hisarımızın Çevre
si oyunu gibi. Halkaların çeşitli koreografik çeşitlemeleri olur. Pamukçu Ben- 
g/j/’nde ve Artvin Düz Horon'unda olduğu gibi, halkanın genişleyip daralma
sı; Helisa Oyununda. (Çankırı) olduğu gibi oyuncuların birbirlerinin kuşakla
rından tutup dönmeleri; Yayla Türküsü (Bingöl) oyununda olduğu gibi kadınlı 
erkekli sıradan sonra kadın dizisinin yerinde kalıp, erkeklerin onları halkayla 
kuşatmaları; Halkalı Halayda olduğu gibi halka olunup, sağa sola dönüp dans
çıların bellerini vurmaları; Tokat'ın Ters Z?«w’sunda halkada dansçıların elle
riyle bir dışarıyı, bir içeriyi göstermesi; Kuvent (Van) oyununda olduğu gibi 
kadınlı karma yapılması; Tokat’tan Alaçam ve Yelleme'dc olduğu gibi dairenin 
çift yönlü dönüşleri bu çeşitlemelere bir iki örnektir.

Halkanın kopup ya doğru veya yay biçiminde kıvrık bir sıra, bir dizi 
oluşu daha çok rastlanan bir düzendir. Sıranın yay biçiminde olması çok kez 
başçekenin sırayı görebilmesi içindir. Sıralarda bağlantılar çeşitli olur: Elele, 
bilekten, omuzdan, dirsekten, belden, parmaklardan. Örneğin, Daldala (Er
zurum) oyununda dansçılar birbirlerini belden kavrarlar. Bu oyunda çeşitli 
bağlantılar vardır: Kol kola olunur, eller omuza konulur, eller taraklanır, hat
tâ oturulur. Bir yerin değişik sıra oyunlarında bile çeşitli bağlantılar görülür. 
Örneğin Bitlis’i ele alalım. Değirmenci'de, Govenk'de, Nari'de, Temirağa'da 
oyuncular birbirlerini parmaklarından tutarlar. Hımhımı'da dansçılar kolkola 
girerler, Tenzere'dc parmaklar kenetlenir, / ^ r ’larda örneğin Çingenelerde, el
ler taraklanır. Düz Halayda oyuncular birbirlerine sarılırlar, Yallt'da tutuşma
lar omuzdandır. Arnavut Halayı'nda (Sivas) serçe parmaklarından tutuşurlar; 
Nanay'lavda da böyle. Burçak 'Tarlası'nda dansçılar birbirlerinin omuzunda 
tempo tutarlar. Eminem'dc (Kayseri) dansçılar kollarını birbirlerine takıp, el
lerinden tutuşuyorlar. Birçok halaylarda yanyana dansçıların sol ve sağ elleri 
birbirlerine kenetlenir. Kızık Halayı'nda olduğu gibi, omuz omuza oynanır. 
Doğu ve Güney bölgesi oyunlarının çoğunda gövdenin üstü oynamaz, oyun
cular tek parça sımsıkı, yapışık hareket ederler.



Toplu oyunları yalın ve çapraşık diye ikiye ayırmıştık. Birçok oyunlarda 
oyuncuların sıradan bağımsız oynadıklarını görürüz. Çorum Halayinda baş 
oyuncu arada bir sıradan ayrılarak oyuncular karşısında oynar, ötekiler eşlik
te kalırlar. Birçok sıra oyunları kadınlı erkeklidir. Bar\ar daha çok erkek oyu
nudur. Kadınlı erkekli olanlara Alaca Bar denilir. Kimi yerlerde Gaziantep’te 
olduğu gibi kadın ve erkeklerin bağlantı yaptığı yerde duranların hısım ol
ması aranır. Gene kimi oyunlarda oyuncular birbirlerini tutmazlar, aynı men
dilin birer ucundan tutuşurlar. Şu oyunlar kadınlı erkekli karma sırada oyna
nır: Çibikli (G.Antep), Kaşengi Oyunu (Kars), Delilo (Tunceli), Te mu rağa (Van), 
Türk Kızı (Tunceli), Bejini (Ağrı), Tiringo (Bitlis), Töverek Koran (Eskişehir), 
Ebeler (Kütahya), Dilan (Malatya), Karaçar (Tunceli), Sasa (Çoruh), Papuri 
(Bitlis), Bir Evde iki Gelin (Malatya), Serenler Zeybeği (İsparta). Karma sıra
ların kadınlı erkekli dizilişleri değişik olur. Örneğin Koç Halayı’nda (Sivas, 
Şarkışla) ve Terşi’de dizinin bir yanı erkek bir yanı kadındır. İğdır Barı'nda 
(Bayburt), bir kadın bir erkek elele sıra olur. Dizinin bir başına erkek öte
ki başına kadın geçer. Turnalarda da (Kayseri) böyledir. Sıra oyunlarının bir 
çeşitlemesi de iki sıra olunmasındadır. Süzme Oyunu’nda (Bitlis) bir kadın bir 
erkek sıra olur. Bunların kimi aşk konulu oyunlar, kimi türkülü, atışmalı 
oyunlardır. Yalnız kadınların, yalnız erkeklerin iki sıralı dansları olduğu 
gibi kadın ve erkeklerin iki sıralı oyunları da vardır. Kütahya oyunların
dan Karşıdaki Güzel, Sen de Gel, Softa-Yeniçeri, Üşüdüm Kızlar, Van’dan 
Tamzara yalnız kadınların oynadığı iki sıralı danslardır. Zigoş (Trakya), 
Horon Oyunu, Yalpalı Düz Halay (Yozgat), Sallama (Artvin) ise yalnız er
keklerin oynadığı iki sıralı oyunlardır. Bunlardan kimi türkülü olup, ço
ğu kez iki sıra birbirlerine yaklaşıp geri çekilir. Sinop’ta kadınların oy
nadığı Alaylar Oyunu’nda saldırı amacı vardır. Güneydoğu’da çok yaygın 
olan el vuruşma oyunlarında iki sıra birbirlerine yaklaşır, ellerini birbir
lerine vurduktan sonra yeniden saldırıya geçmek için geri dönerler. Fek 
çok örnek vardır: Halkuşta (Bitlis), Çapakay (Muş), Çabukay (Bingöl), Yâr- 
kuşta (Van), Karakıştani (Siirt), Çepükey (Mardin), Herküşte (Malazgirt), 
Pola (Elazığ) gibi. Gaziantep’te çibikli denilen bu türlü el çarpmalı oyun
ların karma oynananı Havarişka'du. Birbirlerine arkaları dönük bir sıra 
kadın bir sıra erkek yüzyiize gelince ellerini birbirlerine vururlar. Çift sı
ralı kadın-erkek oyunları pek çoktur. Yayla Türküsü böyle kadınlı erkekli 
iki sıradır. Govent’te (Siirt) kızlar ve erkekler yüzyüze birer sıra olurlar. 
Erkeği öven türküler söylenir, sonra birbirlerine yaklaşıp geri çekilirler. 
Sonunda da halkalanırlar. Keklik Mengisi’nde (Silifke) erkek sırası kadın 
sırasına, kadın sırası erkek sırasına ilerler; erkekler kadınların önünde 
diz çökerler. Mengi Oyunu’nda (Tecirli Avşar), kızlar erkekler karşılıklı 
iki sıra olur, kimi kaşıklarla oynarlar. Nazeyleme’dc (Kars) kızlar erkekler



le ters yönde dönerler, her kız sırayla her erkeğin karşısına geçer. Van’da 
Karşılama da denilen Yoncalar Oyunu'nda kadın erkek karşılıklı oynarlar. Ki
mi oyunlarda, Avrupa oyunlarında olduğu gibi bir çiftin kollarıyla meydana 
getirilen köprünün altından geçilir, sonra sıraları gelince onlar da bir kemer 
kurarlar, öteki dansçılar onun altından geçerler. Uzun Urgan (Kütahya), İğdır 
Barı (Kars) oyunlarında olduğu gibi.

Halk oyunlarında koreografik düzenlerden biri de geçit alaylarında dan- 
sedilmesidir. Birçok yerlerde kışın sertliğinde arınmak, sürekli bolluk sağla
mak için geçit alaylarıyla evlere uğranarak dolaşılıp dansedilir. Gerçi bizde 
de saya gezmek gibi gezici törenler vardır, fakat bizde geçit alayları dansla
rına örnek pek azdır. Köroğlu Barı (Erzurum) sağ elde kama diz kırma hare
ketleriyle düğün alayının önünde yapılır. Ankara’da Ulusal bayramlarda efe
ler Topal Koşma gibi yerli oyunları alayın önünde yürüyerek oynarlar. Çankı
rı’da eskiden “hayrat kazam” denilen loncaların büyük kazanlarını iki kişi bir 
sırıkla sırtlarlar, alay yürürken bu kazanların içinde köçekler oynarmış.

Koreografik düzen bakımından çok ilginç hareketler buluruz. Örneğin 
iki sıralı danslarda, Silifke’nin Keklik Alengisi’nde olduğu gibi, karşılıklı sıra
lar birbirlerine ilerleyip gerilerler. Kars’ın Nazeyleme’sındc karşılıklı erkek kız 
sıralar ters yönlerde iki yana kaydıkça her kız her erkekle danseder. Giresun 
Karşılaşmasında, iki sıra, Arnavut Halayı ve Trabzon Sıksarası'nda tek sıra
lar her iki yönde sağa sola kayışlar gösterirler. Tokat’ın Ellik’inde olduğu gi
bi sıradaki dansçılar geri geri giderler. Gaziantep’in Alânı’smde geriye eği
lirler, Elazığ'ın Keçike'smdc geriye gerilirler. Sıradaki dansçıların birbirlerine 
yaslanmasını da buluruz. Sivas’ın halaylarında özellikle Sabahtan Bizim Pı- 
nara'da böyle birbirine yaslanmalar görülür. Tokat’ın Lâlellim oyununun dü
zeni de ilginçtir: Burada dansçılar, çiftler yiizyüze gelerek halkayı meydana 
getirirler, iki ellerinden tutarlar, iki yana dönüp yanındakiyle el çırpıp, sonra 
öteki yanındakinin iki eline vururlar.

Adımlar ve hareketlere gelince bunlar burada ele alınamayacak kadar 
çok ve çeşitlidir. Hareketleri genel olarak birtakım ayırmalara uydurabili- 
riz. Kimi dansların hareketlerinde dansçının tüm gövdesi denetsiz, düzen
siz birtakım kıvranışlar, burkuluşlar, bükülüşler gösterir. Bu türlü hareketleri 
danslarımızda pek bulamayız. Ancak Karadeniz danslarında büyük gövde
nin titremesi buna örnek olabilir. Anadolu’nun başka yerlerinde de içinde 
titreme olan danslar buluruz. Örneğin Denizli’den Kıpçak’ta, Sivas’tan Ab- 
durrahmatı Halayimn sonlarında olduğu gibi. Bunun tersi gövdenin denet- 
li, düzenli hareketleridir. Bir de kapalı durağan danslar vardır. Bunlar dar 
bir alan içinde belli bir merkezden ayrılmayarak gövdenin iki yarısını bir 
eksene göre iki yana veya öne arkaya dalgalandırmak, çalkalamak hareke
tidir. Bu, karın, kalçalar, kollar ve baş hareketleriyle yapılabilir. Göbek at



malı danslar bu türlü danslardandır. Kaşık oyunlarında da bu türlü hare
ketler buluruz.

Bir hareket türü de oturmalı danslardır. Tam oturmalı danslarda gövde
nin belden aşağısı hareket etmez. Ancak çömelmeli danslarda ayakların ha
reketleri olabilir. Kimi kez bir dansın yalnız bir kesiminde çömelinir. Bir iki 
örnek vermek gerekince Sivas’tan Köy Halayı ve Madnnak'ı, Beypazarı’ndan 
Nalkahm Oyununu, Elazığ’dan Şeve Kırmak\, Çorum’dan Fidayda'yı sayabi
liriz. Çömelmişken ilerlenen danslardan bir iki örnek: Siirt’ten Di/o Dilo'da 
dansçılar çömelip, çapraz ayak yürürler. Kayseri’den Serçe oyununda çömelip 
yana yürüyüş vardır. Horon'larda çömelip ayakları ileri fırlatma buluruz.

Bir başka hareket dönmeler, fırıldanmalardır. Tekirdağ’dan Dönme Oyu- 
nu'nda, Ankara’dan ve Kütahya’dan Düz Oyun'da, kimi Kars oyunlarında ve 
Kaşık oyunlarında, Sepetçioğlıı nda olduğu gibi. Eski bir oyun olan Çankı
rı’nın Helisa Oyunu'nda dansçılar birbirlerini kuşaklarından tutup dönerler. 
Tam dönüşe yakın ilginç bir hareketi Denizli’den Eski Tavas Zeybeği'ndc bu
luruz. Burada tam açılmış bir pergel gibi havada bir ayakla tam dönüşe yakın 
bir dönme ağır ağır yapılır.

Dansları bir de sürekli danslar ve dönüşlü danslar diye ikiye ayırabiliriz. 
Birincilerde dansta hareket hep eski duruma dönmeden ilerler, sola ise hep 
sola, sağa ise hep sağadır. Bu daha çok halka danslarında görülür. Dönüşlü 
danslarda ise bir iki adım atıldıktan sonra başlandığı yere geri gelinir. Kimi 
kez birkaç adım ileri atıldıktan sonra başlandığı yere aynı sayıda veya eksik 
sayıda adımlarla geri dönülür. Örneğin Sivas’ın Şeyhane’smûc üç adım ileri, 
birbuçuk adım geri, bir adım sağa atılır. Temurağa Ağır/aması'nda bir adım sa
ğa ileri, bir adım sola ileri, iki adım geri atılır. Arnavut Halay/ ’nda da adımlar 
bir ileri bir geridir.

Adım atılışta bir araştırma konusu da sağa mı, sola mı daha önem veril
diğidir. Adımlar çok çeşitlidir. Halay’larda çok görülen bir adım sağdan so
la harekettir. Sol ayakla sola adım atılır, sağ ayak solun yanına çekilir. Daha 
sonraki kesimde ise sol ayak atılmadan sol ayağın topuğu kaldırılıp bekle
nir, çabuklaşınca da sağ ayak sola çekilirken sohı geçer, sol ayak kalkar ile
ri uzatılır, sonra sağ ayağın arkasına basar, sağ ayak solun yanına getirilir. 
Kimi danslarda sağ ayak tekme atarcasına öne fırlatılır. Bengi'de sağ ayakla 
sol diz üstüne çelme yapılır. Adımların müziğin vurgu yerlerine uydurulu- 
şu değişik değişiktir. Vurgu yerlerinde ayak yere çoğu kez kuvvetlice vuru
lur. 9/8’lik aksak tartımda dördüncü aksak zamanda hafifçe sekilir. Ancak 
vurgular her zaman adımlarla belirtilmez, kimi kez “Haydaa!” gibisinden 
seslerle veya el çırparak kimi kez de vurgulu adımda dans çizgisine göre 
yön değiştirilerek yapılır. Adımlarda nasıl basıldığı, gövde ağırlığının taba
nın hangi kesimine verildiği de değişir. Kimi adımlarda topuklar üzerine



basılır. Siirt’in ^7/wAında ayakların topuğu üzerinde adım atılır. Antalya’dan 
Teke /  o rtla t ması ’n d a ayak uçlarında zıplanır ve dizler hafifçe bükülerek yay
lanılır. Metıgi'de de böyle ayak ucunda yaylanılır. Laççıbana'da baş parmak 
üzerinde oynanır. Bu türlü basışları kimi Kars ve Erzurum oyunlarında da 
buluruz. Sekmelerin, sıçrayışların da türlü çeşidi vardır. Kayseri’den Serçe'de 
tek ayak üzerinde sekme ve aksak yürüme buluruz. Köylüler, adım atışları
nı kendine göre ayırmıştır. Bir ayak, iki ayak, üç ayak gibi. Örneğin üç ayak 
her üç adımda bir hareketin yinelenmesidir. Bunlar birbiri ardına gelerek gü
zel karşıtlıklar yaparlar. Örneğin Eğin’de tek ayak’la başlanır, bunun ağır bir 
yürüyüşü vardır; bunun ardından iki ayak gelir, bunda zıplayarak ilerleme
ler, çömelmeler bulunur, bunun ardından üç ayak gelir. Her üçü de aksak bir 
tartım gösterir. Zaten danslarımızın çoğu da böyle çeşitli hareketleri kendi 
içinde sıralar. Örneğin Çorum Halayı'nda çömelmeler, yürüyüşler, eğilişler, 
çapraz, karşılamalar, sarılmalar; Meşeli'de yanaşma, açılma, çökme, dönme 
gibi hareketler buluruz. Oyunlarda kolların adımlara uydurulması da deği
şiklikler gösterir. Örneğin Manisa’dan Seyman’da, tek ayakla ilerlenirken sağ 
kol yukardadır. Zeybek’lerde adımlarla beraber kollar yukarı kaldırılır. Ku
caklaşmalar da oyunlarımızda kendine özgü bir harekettir. Bunu Çorum Ha
layı ve iki sıralı Zigoş'ta da buluruz. Sağa sola yarım dönüşler de ilginç bir 
harekettir. Silifke’nin Eski Metıgi'smûe olduğu gibi. Kayseri’den Kıyılida ka
dınlı erkekli halkada oyuncular eller belde iki yana dönerler, yanındaki ka
dının bir sol omuzuna tutunur, sonra döner sağ omuzuna koyar. El vuruşma 
oyunlarının da bizim köylü danslarında rastlanan bir özellik olduğu belirtil
melidir. Daha çok Doğu ve Giineydoğu’da görülen el vuruşma oyunlarında 
da değişik el vuruşmaları vardır. Bitlis’in Mutki Harkuştası’n&& çiftler yanya- 
na dururken ellerini vuruştururlar. Meryem Harkuştast’nĞn. ise ters yönden 
gelen çift birbirlerini bir boy geçtikten sonra dönüp ellerini birbirlerine ça
rparlar, sonra ellerini yukarda tutup giderler. Mendillerle de yapılan ilginç 
hareketler buluruz. Urfa’nm Dörtlü Oyun unda dansçılar ellerindeki mendil
leri omuzlarına, gözlerine sürerler. Kayseri’nin Avşar Ağırlaması'n&i dansçı
lar sanki ellerindeki mendilleri suya batırıyorlarmış gibi hareketler yaparlar.

Dansların üslûp özellikleri de önemlidir. Bu arada kadın danslarıyla er
kek dansları arasında üslııp ayrılıkları vardır. Örneğin Sivas’ın halaylarında 
kadınlarla erkekler arasında şu ayrımları buluruz: Kadınlar eşlik çalgısı ola
rak tef kullanırlar. Kadınlarda diz vurması yoktur, erkeklerin kol açmasına 
karşı kadınlar göğüslerini gererler, kollar omuzların düzeyini aşmaz, erkekle
rin mendillerini havada dalgalandırmalarına karşın, kadınlar büriilü tutarlar, 
kadın halaylarında yürüyüş kesimleri kısadır, erkeklerinki gibi ağır, durgun 
bölümler yoktur.



Daha önce T ürk  köylü oyunlarının en büyük özelliklerinin bütün yurda 
yaygın halk dansları olmak yerine bölgesel, yörel danslar olduklarını belirt
miştim. Bıı bakımdan oyunları bölgelere ayırarak ele almak daha doğru olur. 
Gerçi oyunların gerek üslup gerek müzik ölçüleri ve hareketler gibi bütün 
yurda yaygın, kimi ortak özellikleri bulunmaktadır. Nitekim bir kalkıp bir 
oturma, bir ayağın diz kırmasıyla yerden kesilmesi gibi ortak hareketler bu
luruz. Genel olarak kimi genel danslar adlarının belli bir bölgede toplaşması 
üzerine bu bölgelere bu oyunların adları verilmiştir. Böylece Ege, Batı Ana
dolu Zeybek Bölgesi; Doğu Karadeniz Horon Bölgesi; İç Anadolu Halay Böl
gesi; Trakya Sirto ve Hora Bölgesi; Doğu Anadolu Har Bölgesi adını almıştır. 
Bunların yanısıra daha daralmış alt bölgeler de buluruz. Nitekim Giineydo- 
ğu’da Depki ve el vuruşturma oyunları, Güneybatı Teke Oyunları, Güney’de 
Mengi, Balıkesir’de ve dolaylarında Bengi, Güvende, Konya dolaylarında kaşık 
oyunları, Kastamonu dolaylarında Sepetç'ıoğlu, Trakya’da karşılama buluruz. 
Ancak bu örnekleşmiş dansların adlarını, bölgeye vermek iki bakımdan yan
lıştır. İlkin bu genel adı alan dans tam bir tür sayılmaz, Halay diyoruz. Ama 
halayın kendine vergi özellikleri nelerdir? Bunu bulup çıkaramıyoruz. Halay, 
alay, halay çekmek bu bölgede daha çok kol kola verip dansetmek anlamı
na gelir, dansetmenin genel karşılığıdır. Nitekim başka yerlerde de başka 
adlar alır. Örneğin Tunceli’de kol, Bitlis’de berete gibi. Bar için de kesin bir 
şey söylemek güçtür Bar (bar tutmak) için sıra dansı diyecek olsak, tek ve iki 
oyunculu barlar olduğunu görürüz, soyut bir dans olduğunu söyleyecek olsak 
taklitli barlar da buluruz. Horon için de böyledir. Bu arada Ege Bölgesinin 
tip dansı olan zeybek için kimi özellikler bulunabilir, bunlar birleşik dokuz 
ölçülü ritim gibi bir ortaklık gösterirler. Ancak bu bölgede dört vuruşlıı oyun 
havalarına da zeybek denildiği görülmüştür.

Bu türlü oyunlardan bölgeleri adlandırmanın ikinci güçlüğü ise bölgeler 
arasında geçişmelerin bulunuşundandır. Örneğin halaylar İç Anadolu’da çok 
daha yaygındır. Ama Doğu’da, Kuzey’de ve Güney’de de rastlanır. Yurtdışı 
Türkleri yurtiçinde yurtlandırma, bir halkı bir bölgeden alıp bir başka böl
geye yerleştirme, çeşitli nedenlerle bir yerden ötekine göçlerin sonucu, yüz
yıllar boyunca köylü dansları bir yerden ötekine taşınıp durmuştur. Bu ba
kımdan bir bölgenin dansı derken bunun katkısız, yalnız bu bölgeye vergi 
olduğunu düşünmek boşuna olur. Bursa’da Artvin horonlarını, Trakya ho- 
ralarını, Sakarya’da Erzurum oyunlarını bulmamız gibi. Nitekim bölgeler, 
bölgelerinin danslarını sonradan gelmiş danslardan ayırmak için bunların 
adlarının başına “yerli” sıfatını koyarlar: Yerli Zeybek gibi. Tersine oyunun son
radan geldiğini, yabancılığını belirtmek için mübadil, muhacir ağzı gibisinden



deyimler kullanılır. Çoğu kez bir tipe giren oyunun değişik bölgelerde oy
nanışları arasında üslûp ve ayrıntılarında çeşitlemeler görülür. Nitekim kaşık 
oyunu dediğimiz, Konya ve dolaylarında yoğun olarak oynanan oyunun bü
tün ayırıcı özelliği dansçının elindeki tahta kaşıklarla kendine tartım vur
masıdır. Kaşık oyunu'nu bu bölge dışında Güney’de, Batı’da, Kuzey’de, Do- 
ğu’da da buluruz. Adana dolaylarında kaşıkla oynanan oyunlara vezi denilir. 
Ancak bölgeler değiştikçe oyunun oynanış üslûbunda ve ayrıntılarında da 
değişiklikler olur. Nitekim Konya dolaylarında kaşık oyunlarında kaşıkla
rın birbirine vuruluşu daha sık olduğu halde, Kütahya ve Bolu’da raslanan 
kaşık oyunlarında daha aralıklı, belli vurgu yerlerine denk getirilmiş vuruşlar 
buluruz. Bu açıklamadan sonra bölgeleri belli dans örnek vc adlarına göre 
toplaştırmak yerine coğrafî ve iklim bakımından ayrılmış bölgelerin özellik
lerini araştırmak daha doğru olacaktır. Örneğin Karadeniz’de Doğu ile Batı 
arasında şu ayrımlar görülür: Oyunlar Doğu’ya gittikçe çabuklaşır, daha kar
maşıktır. Batı’da ise oyunlar birbirlerine çok benzer. Doğu’da daha çeşitlilik 
gösterir ve bu yörede kılık da değişir.

Nitekim iklimin danslar üzerinde belli bir etkisi vardır. Çok sıcak yer
lerde danslar akıcıdır, kaslar fazla zorlanmaz. Gece gündüzle arasındaki ik
lim durumu çok kesin olarak ayrılmış yerlerde kuvvetli ile yumuşak hare
ketler arasında belirginlik, yumuşaktan serte veya sertten yumuşağa birden 
geçişler gösterir, ayağı yere sert basmalar bulunur. Yaz ile kış arasında büyük 
ısı ayrımı bulunan yerlerde, uzun cümleler, danslarda belden iki yana sallan
malar görülür, baş ve ayak dansa yön verir, kolların, ayakların hareketi kar
şıttır. Gece ile gündüz arasında eşitlik olan bölgelerde hareketlerde, vuruş
larda eşitlik ve dengelilik bulunur. Hele nemli yerlerde aşırı canlılık görül
mez. Soğuk yerlerde hareket güçleşir, kaslar gerilir, adımlar ve hareketlerin 
başı, sonu iyi belirlenir. Adımların vurguları, tartım vurgusuna uyar. İklim 
kadar toprağın, engebelerin de belirli etkisi görülür. Zengin tarım bölgele
rinde ırmak koyaklarında, ovalarda hareketler hep verimli topraklara, yere, 
yani aşağı doğrudur. Toprak insanları çeker. Çok dansçı bir arada, birbirle
rine yaklaşık aynı adımları beraberce atarlar. Danslar kalıplaşmıştır. Zengin, 
verimli topraklar çok geniş bir alan değilse danslar daha çok halka biçimin
dedir, dansçılar bulundukları yerden fazla uzaklaşamazlar. Alçak etekli, dağ 
yamaçlarında, eğik otlaklarda çobanlığın egemen olduğu yerlerde, daha çok 
yerlerinde kalarak hareket ederler, beraber dansederler fakat birbirlerine asla 
yanaşık ve sıkışık durmazlar. 'Tekrarlı, yalınç adımlar atarlar. Çapraz ve ge
ri hareketler vardır. Danslarda bir baş çeken bulunur. Bozkır yerlerde çok 
çeşitli hareketler, kolay atlayışlar, geniş hareketler, koşar adımlar bulunur. 
Danslar kalıplaşmış olmak yerine doğmacadır. Tek dansların vamsıra sıra 
danslarında sıra önünde yapılan tek danslara raslanır. Ötekiler bu tek dans



çıyı çevirir, el çırpılır. Bunlar binici iseler sırtları diktir, at gidişine uygun 
adımları, rahat duruşları vardır. Dağlık, dar yerlerde atlamalar, yeri tam de
ğerlendiren, yukarı doğru hareketler buluruz. Dağ havasının sertliği ve yu
muşaklığı da dansı etkiler. Verimsiz yoksul topraklarda koreografi ve adım
lar da sınırlıdır; titreme ve çapraşık tartım buluruz. Bu arada bölgelerin gi
yim, kuşamının da danslar ve hareketleri ve üslûpları üzerinde belirli etkisi 
vardır. Bölgelerin iklim ve coğrafî koşulları giyimi ve kuşamı etkiler, bunlar 
da dansın kendisini. Bu arada dansçıların ayaklarına giydikleri ayakkabının 
altı düz çarık, ökçeli ayakkabı veya çizme oluşu, pantolonlarının kısa veya 
uzun, dar veya bol olması, başlarına giydikleri, takındıkları süslerin, kolları
nın yenlerinin geniş ve dar oluşları gibi etkenleri unutmamalı. Türkiye belli 
başlı şu 7 coğrafî bölgeye ayrılır:

1) Karadeniz Bölgesi, 2) Marmara Bölgesi, 3) Ege Bölgesi, 4) Akdeniz 
Bölgesi, 5) İç Anadolu Bölgesi, 6) Doğu Anadolu Bölgesi, 7) Güneydoğu 
Anadolu Bölgesi.

1. K a ra d e n iz  Bölgesi: Acaabat (Rize), Açılsın Demir Kapı (Rize), Aç- 
kapı Oyunu (Safranbolu), Ağacının Fatme (Samsun), Ağırlama (Tokat), Alay
dan Alaydan (Bartın), Alaylar Oyunu (Sinop), Alaylı Oyunu (Safranbolu), Ali- 
ko (Bazar), Alyemeni (Gerede), Arnani Oyunu (Safranbolu), Ana Kuru (Tokat), 
Arap Oyunu (Ordu), Arguvan Samalıı (Tokat), Arı Oyunu (Sinop), Arka Oyunu 
(Samsun), Arttırma Horonu (Trabzon), Artvin Bart (Artvin), Artvin Timurağa- 
sı (Artvin), Aşağı İmaret (Kastamonu), Aşma (Tokat), Ata Barı (Çoruh), Atla
ma Horanı (Of, Trabzon), Ayşe kadın fasulyesi satanlar (Sinop), Bayburt Barı, 
Ben Tefimi (Kastamonu), Bezirgan Oyunu (Sinop), Beyler Bahçesi (Kastamonu), 
Bilâl Ağa (Samsun), Bıçak Oyunu (Rize), Bütün Çıtırdak (Kastamonu), Can 
Temer Ağa (Bayburt), Cimdallı (Samsun), Cigoz (Samsun), Çuğuş'un Harman
ları (Samsun), Coşkun Çoruh (Artvin), Çarşamba Çiftetellisi (Samsun), Çan- 
dırlı Tüfek Oyunu (Giresun), Çeçer (Tokat), Çamaşır yıkar mısınızP (Samsun), 
Çekirge (Tokat), Çeliktendir (Kastamonu), Çıtırdağ (Safranbolu), Çiçekdağ (To
kat, Kastamonu), Çift Basma (Çoruh), Çift Ayak (Rize), Çiftetelli (Bolu), Deli
reli Haşan (Samsun), Çorum Halayı (Çorum), Çömlek Oyunu (Sinop), Dalliko 
(Amasya), Daşı (Rize), Davul Zurna Horonu (Rize), Debreli (Samsun), Deli 
Horan (Çoruh), Deli Paşa (Kelkit), Deniz Ortasında (Tokat), Dere Bekleyen 
(Kastamonu), Develi (Çoruh), Dik Horon (Ordu, Samsun), Dik Kayda (Şe
binkarahisar), Diley (Tokat), Dolayı Horan (Trabzon), Donya Domuz Oyu
nu (Sinop), Dört Ayak (Samsun), Dringi (Bayburt), Turnalar (Kelkit), Düz 
Hava (Ordu), Düz Horon (Çoruh), Düz Kaydalayak (Şebinkarahisar), Düz 
Oyun (Safranbolu), Efeler Oyunu (Giresun), E l Oyunu (Bolu), Ellik Halayı



(Tokat), Enişte Havası (Trabzon), Erencik (Kastamonu), Ermeni Barı (Ço
ruh), Esenyel Oyunu (Samsun), Eşkıya Horonu (Giresun), Fafilfillo (Safranbo
lu), Fingil (Giresun), Garkın (Tokat), Genç Osman (Safranbolu, Kastamonu), 
Gerede Havası (Bolu), Gerede Zeybeği (Bolu), Gırat (Tokat), Giresun Karşılaş
ması (Trabzon), Gökteki Yıldızlar (Samsun), Göbekleşme (Zonguldak), Gönül
ler Zamahı (Tokat), Güzeller Barı/Nari (Bayburt), Güzel Botin Boyarlar (Si
nop), Haçka Havası (Trabzon), Halka oyunu (Kemah), Hançer Barı (Çoruh), 
Hanım Barı (Bayburt), Hanım Kızlar (Tokat), Haşan Paşa (Samsun), Helosa 
(Safranbolu), Hemşin Horonu, Hendek (Kastamonu), Heyamola (inebolu), Hi
sarımızın Çevresi (Sinop), Hora (Tokat, Samsun, Giresun), Horom (Of), Ho
run (Ordu), Hoş Bilezik (Tokat, Şebinkarahisar), Hoştut Oyunu (Safranbolu), 
Hürülü (Tokat), Hürünü (Çorum), Işdır Barı (Bayburt), İbiski Halayı (Tokat), 
iki Ayak (Samsun), iki Ayak Yürümek (Pazar), lrize (Hemşin), İsasar Sallaması 
(Çoruh), Kaba Çöğüz (Samsun), Kabak Havası (Artvin), Kafkas Oyunu (Sam
sun), Kabadayı (Samsun), Kandilli (Tokat), Karabağ (Çoruh), Karadeniz (Ço
ruh), Karadeniz Horanı (Samsun), Kara Kuzu Havası (Kastamonu), Karabağ 
(Artvin), Karanfil Oyunu (Kastamonu), Kargı Oyunu (Sinop), Karşılama (Bolu, 
Giresun, Ordu), Karşılatma (Giresun), Kartal (Tokat), Kasap (Samsun), Kas
nakçı Oyunu (Sinop), Kaşıklı Oyunu (Safranbolu), Kartal Oyunu (Tokat), Kay
dırma (Kelkit), Kelkit Türküsü, Kesme Doğrama (Trabzon), Kılıç Oyunu (Rize), 
Kına Havası (Trabzon), Kınalı Keklik (Kastamonu), Kırat Zamahı (Tokat), 
Kırklar zamahı (Tokat), Kırma (Giresun), Kız Horonu (Trabzon), Kız Halayı 
(Tokat), Kobak Horonu (Artvin), Koççari (Kelkit), Kobak (Artvin), Kol Oyunu 
(Giresun, Ordu), Kozangel (Trabzon), Köçek Oyunu (Tokat, Samsun), Köroğlu 
Oyunu (Samsun, Bolu, Çoruh), Kutkııt Barı (Bayburt), Kömürcü (Pazar), Kürt 
Horonu (Samsun), Kürdün Kızı (Gümüşhane), Lâdik Horanı (Samsun), Lâlel- 
lim (Tokat), Lâz Horonu (Trabzon, Ordu), Lâz Oyunu (Ereğli, Kilimli), Maçka 
Düz Horonu (Trabzon), Maro (Tokat), Mehmet Turhan Barı (Bayburt), Mekte
bin Bacaları (Bayburt), Mektepli 'Tamzarası (Çoruh), Memetina (Pazar), Men- 
dan (Kastamonu), Mendil (Ş. Karahisar), Mendil oyunu (Ordu), Meşeli (Bolu), 
Metelik (Trabzon), Millet (Rize, Trabzon), Milli Horan (Sürmene, Ordu), Necip 
Halayı (Tokat), Nerra (Kelkit), Neytıam (Samsun), Nikisarvari Titreme (Sam
sun, Bafra), Nitmannay (Sinop), Of Horonu, Omuz Halayı (Tokat), Ondört (Ço
ruh), Orta Oyunu (Samsun), Osmanlı (Zonguldak, Safranbolu), Oturak Havası 
(Kastamonu), Pabuç Kıratı (Rize), Papulat (Rize), Papuri (Bayburt), Paşa Dudu 
(Samsun), Peşrah (Bolu), Pıçak Oyunu (Trabzon, Ordu), Pıtık oyunu (Samsun, 
Bafra), Rakı içtim (Kastamonu), Rize Horonu (Trabzon, Rize), Rum Horanı 
(Ordu), Rum Sallaması (Maçka), Sallama (Ordu, Trabzon), Sallama Horonu 
(Of, Artvin), Salyabasa (Artvin), Sara (Of), Saray (Bayburt), Sarı Çiçek (Ço
ruh), Sarı Kız (Ordu, Kelkit, Bayburt, Gümüşhane), Sarışka (Hemşin), Sarsıl



(Tokat), Sasa (Çoruh), Selâmlık (Bolu), Sepetçioğlu (Sinop, Bolu, Kastamonu), 
Sera atlama (Trabzon), Seymen oyunu (Bolu), Simsim (Tokat), Sinsin (Samsun, 
Sinop, Amasya), Sığsara (Trabzon), Sıksaray (Rize, Samsun), Sirto (Samsun), 
S  ta sta (Of), Sülünıan Ağa (Samsun), Sürmene Sallaması, Sürtme (Gerede), 
Sürtme barı (Bayburt), Sürümele (Ordu), Şamil (Pazar), Tahta kıran (Çoruh), 
Tamara (Artvin), Tamaşa (Artvin), Tamzara (Tokat, Çoruh, Şebinkarahisar, 
Gümüşhane), Terakul (Amasya, Merzifon), Tarla Kazma (Giresun), Tatyan 
(Trabzon), Temurağa (Çoruh, Bayburt), Telgrafın Telleri (Samsun), 'I'erliko- 
yun (Amasya, Rize, Trabzon), Ters Bico (Tokat), Teşi (Orta Batum), Tik horon 
(Trabzon, Of), Tiliko (Bayburt), Timurağa (Trabzon), Titreme Horonu (Rize), 
Titiz (Giresun), Tombul Makitıa (Tokat), Tonya (Rize), Topal Koşma (Kasta
monu), Trabzon Sıksarası (Trabzon), '/urnalar (Gümüşhane), Uçuk havası (To
kat), Uzundere (Çoruh), Uzunlambaç (Zonguldak), Üç ayak (Şebinkarahisar, 
Tokat), Üç ayak yürümeli (Pazar), Varıp gelme (Zonguldak), Veysel Barı (Bay
burt), Yarım çıtırdaklçardak (Kastamonu), Yanlama (Tokat), Yerli Zeybek (Mu
durnu), Yısa (Pazar), Yisera havası (Trabzon), Yol Havası (Trabzon), Yukarı 
Havası, Yusuf Zeliha (Gümüşhane), Yüksek (Trabzon, Rize), Zarnah (Ordu), 
Zeybek (Bolu), Zurna horonu (Rize, Artvin).

2. M a r m a r a  Bölgesi: Ağır Halay Havası (Çanakkale), Ağır Tikveş 
(Trakya), Ağaoğlu (Trakya), Ahmet Bey (Trakya), Alana Oyunu (Bursa), Alan 
Havası (Çanakkale, Bozcaada), Alay (Çanakkale), Alay Bey ('Trakya), Alaylay- 
lan (Tekirdağ), Alay raksı (Çanakkale), Alçak Hava (Bursa), Ali Paşa ('Trak
ya), Aralık Oyunu 'Türküsü (Uludağ), Arzu ile Kamber (Trakya), Baced ("Trak
ya), Bahçeye Kurdum Salıncak (Şarköy), Balkan Gaydası (Edirne), Balıkesir 
Zeybeği (Balıkesir), BengUÇember (Balıkesir), Bengi Alay (Çanakkale), Beyler
beyi (Kırklareli), Bıçak Havası (Bozcaada), Bıçak oyunu (Bilecik), Bursa Ağır
laması, Çevik (Kırklareli), Cezayir (Bursa), Çifte Zeybek (Çanakkale), Çiftetel
li (Bilecik, Bursa), Davullar Çalar, Kırk Haydut Oynar (Kırklareli), Deli Paşa 
('Trakya), Develi (Çanakkale), Dolama (Çanakkale), Dönme Oyunu ('Tekirdağ), 
Dört Güllü (Bozcaada), Dörtlü Zeybek (Balıkesir), Drama Karşılaması ('Trak
ya), Düz Oyun (Bursa, Bilecik), Eski Kasap (Kırklareli), Eşkıya (Kırklareli), 
Gelibolu Zeybeği (Tekirdağ), Geyve Zeybeği (Adapazarı, İzmit), Gövende (Bile
cik), Güvende (Bursa), Hanım Ayşe (Trakya), Harmandalı (Çanakkale), Hop
lama (Bilecik), Hora (Bozcaada), Horo (Trakya), Horum (Bilecik), İkili Zeybek 
(Balıkesir), İnce Hava (Bilecik), İnce Oyun (Çanakkale, Bilecik, Eceabat, Yalo
va), İzzet Hoca (Kırklareli), Kaba Güvende (Bozcaada), Kabadayı ('Trakya), Ka- 
bacegız (Pamukova), Kadın Düz Hava (Bilecik), Istafalka (Edirne), Kafkas 
Raksı (Bozöyiik), Karaçayır (Çanakkale), Karanlık Dere (Çanakkale), Kara 
Toprak (Şarköy), Karayusuf ('Trakya), Karşılama ('Trakya, Balıkesir, Bozca



ada, Tekirdağ, Bursa, Şarköy), Karşılıklı Oyun (Bilecik), Kasap Havası (Ça
nakkale), Kasap Horosu (Kırklareli), Kazibe (Edirne), Kırık Hava (Bursa), Kı
rık Oyun (Balıkesir), Kıpırdım (Bilecik), Kırdırma (Bilecik), Kırın (Tekirdağ), 
Korudere Zeybeği (Sakarya), Köroğlu Oyun Türküsü (Bursa), Lofçalı (Edirne), 
Maleş Kızları (Kırklareli), Mendill'ı Oyunu (Kırklareli), Nöbet (Balıkesir), Oğ
lanın Adı İsmail (Bilecik), Pamukova Zeybeği (Sakarya), Pancar Havası (Kırk- 
lareli), Pomak Gaydası (Edirne), Rum Kızı (Trakya), Salın Selvi (Çanakkale), 
Salma Oyunları (Trakya), Sarı Kanarya (Balıkesir), Sekme (Bursa), Selanik 
(Edirne), Sirto (Kırklareli, Bozcaada), Sülüman Ağa (Adapazarı), Tapşin Ha
vası (Trakya), Taraklı/Bilecik Karşılaması (Sakarya), l'ikveş (Gelibolu), Uzun 
Urgan ('Tekirdağ), Varagele (Bilecik), Vardır Yeldir (Bilecik), Vargel (Adapaza
rı, Bozöyük), Uç Ayak (Kırklareli), Vurun Gelin Kınasını/Karşılama (Kırklare- 
li), Yanlama (Bilecik), Yavuz Bağlaması (İzmit), Yerli Halk Oyunu (Bilecik), 
Yerli Zeybek (Bilecik), Yümsek Hava (Bursa), Yüksek oyun (Bursa), Zeybek (Boz
caada, Bursa, Bilecik), Zeybek Hora (Bursa), Zigoş (Trakya).

3. Ege Bölgesi: Acem Kızı (Bolvadin), Ağır Tavas Zeybeği (Denizli), Ağır 
Zeybek (İsparta), Akpınar (Balıkesir), Alay (Kütahya), Alaylar (Denizli), Alay
lar Oyunu (İzmir), Aleyler Buleyler (Muğla), Alı da Verin (Muğla), Aptal Oyunu 
(Muğla, Milas), Araba (Kütahya), Arapkir Tamzarası (İzmir), Arpazlı Zeybeği 
(Bergama), Asbaş Zeybeği (Afyon), Asi Zeybek (İsparta), Aşkına (Bolvadin), Ay
dın Zeybeği (Aydın), Ayşe Bengi Oyunu (Kütahya), Bağ Belleme Oyunu (Afyon), 
Baylan Zeybeği (Manisa) Benge (Bergama), Beng Oyunu (Kütahya), Renk (Af
yon, Manisa, Kütahya), Beşkaza Zeybeği (Fethiye, Marmaris), Bıçak Oyunu 
(Muğla), Bilâl'ım Zeybeği (Muğla), Boşan da Dağlar (Ege), Buhur (Afyon), Bu- 
hurcular Zeybeği (Muğla), Bulanık Zeybeği (Denizli), Cemile (Manisa), Combert 
Havası (Kütahya), Ç.akacı Oyunu (İzmir), Çankır Oyunu (Bergama), Çatalcanın 
Zeybeği (Kütahya), Çeııber (Kütahya, Afyon), Çerkez Oyunu (Ödemiş), Çıktını 
Tepe (Muğla), Çifte Oyun (Afyon), Çingene Oyunu (Kütahya), Çökertme Oyunu 
(Muğla), Çömlek Oyunu (Kütahya), Dağlar Raksı (İzmir), Dağlı (Bergama), 
Dağlı Havası (İzmir), Daşoğlan (Muğla), Davaz Zeybeği (Kütahya), Demirciler 
(Muğla), Deniz Kızı Zeybeği (Afyon), Denizli Zeybeği (Bergama), Deveci (Berga
ma), Deve Oyunu (İzmir), Develi Zeybeği (Afyon), Divitivar (Afyon), Diz Çök
me ve Sekme (Kütahya), Dolaşık (Afyon), Dönme Hamamı (Kütahya), Durnalar 
(Afyon), Düniir.; Dünür {Kütahya), Düz Ayak (Afyon), Ebeler (Kütahya), Edre
mit 'Zeybeği (Bergama), Efe Havası (Muğla), Efe Oyunu (Afyon), Elele (Kütah
ya), Emet Zeybeği (Kütahya), Engine (Afyon), Eski Tavas Zeybeği (Muğla), Eyüp 
Zeybek (Muğla), Fadik (Afyon), be rai Zeybeği (Muğla), Gemi Oyunu (Manisa), 
Görücü (Kütahya), Gündoğdu (Bergama), Haççam Zeybeği (Afyon), Halay (Af
yon), Halka Oyunu (Kütahya), Hamama (Afyon), Harmandalı (Manisa, Kütah



ya, Aydın, Nazilli, İzmir, Bergama), Hora (Manisa), İki Parmak Zeybeği (Ay
dın, İzmir, Bergama), İnce Mehmet Zeybeği (İzmir), Kadıoğlu (Muğla), Kalkan 
Oyunu (Muğla, Kütahya), Kalk Oyuna Kızan, Kalk Oyuna (Kütahya), Kâmil 
Bey (Muğla), Kapı Ardına (Afyon), Karapınar’ın İrimi (Muğla), Kar mı Yağdı 
Kütahya’nın Dağına? (Kütahya), Karşıdaki Güzel (Kütahya), Karşılama (Ber
gama), Kasnak (Bergama), Kaşıklt Efe Oyunu (Afyon), Kaydalama (Afyon), 
Kâzım Zeybeği (Afyon), Kemeraltı (Bergama), Kerimoğlu (Muğla), Kıpçık (D e
nizli), Kırık Oyun (Kütahya), Kırık Tavas Zeybeği (Denizli), Kırıtma (Kütahya), 
Kıvrak Oyunu (Muğla), Kız Oyunu (Denizli), Koca Arap (Bergama), Kordon 
Zeybeği (İzmir), Kozak Oyunu (Güney Ege), Kozak Zeybek Oyunu (Bergama), 
Köşkdereli (Denizli), Kuroğlan (Muğla), Kürdün Kızı (Kütahya), Kütahya Zey
beği (Kütahya), Lâz Oyunu (Muğla), Levent Zeybeği (Muğla), Mavili (Afyon), 
Menekşesi Biçim Biçim (Afyon), Menge (Manisa), Mengi (İzmir), Meşeli (Afyon), 
Minarede Ezan Var (Ödemiş), Mustafam Zeybeği (Kütahya), Oğlan (Afyon), 
Oturak (Kütahya), Ödemiş Zeybeği (Ödemiş), Öte Yakaya Geçelim, Atlara Yon
ca Biçelim (Kütahya), Palazım (Afyon), Penceresi Kanat Kanat (Afyon), Peşrav 
Oyunu (Afyon), Saatini Satsana (Kütahya), Sabah Namaz Oyunu (Muğla, Ber
gama) Salıncak (İzmir), Sallama (Afyon), Sarhoş Zeybek (Kütahya), Sarı Zeybek 
(Manisa, İsparta), Safı Zeybeği (Muğla), Sefer Oyunu (Kütahya), Seğmen Sekme 
(Denizli, Ödemiş), Sen de A l (Kütahya), Sepetçioğlu (Bergama), Serenler Zey
beği (Afyon), Seymen (Manisa), Seymen Oyunu Simav Zeybeği (Kütahya), Sı
ra Zeybek (Manisa), Soğuk Kuyu (Muğla), Soğuk-Su (Bergama), Softa Yeniçeri 
(Kütahya), Sonıalı (İzmir), Suda Balık (Afyon), Sura Zeybeği (Kütahya), Şapa- 
ne Zeybeği (Kütahya), Şehriban (Afyon), Tarnaşa (Muğla, Bodrum), Tavas Zey
beği (Denizli, Aydın), Tefenni Zeybeği (Burdur), Tek Parmak (Denizli), 'Toplu 
Oyun (Muğla), Tura Oyunu (Afyon), Turna Oyunu (Kütahya), Turşucular (Kü
tahya), Tüneg (Manisa), Uzun Urgan (Kütahya), Üşüdüm (Kütahya), Üç Çeşme
den Sular İçtim Katlamadım (Kütahya), Var Anam Gel Anam Oyunu (Manisa), 
Yalabık Zeybeği (Bergama), Yağmur Yağar, Dereleri Sel Alır (Kütahya), Yalabık 
(Bergama), Yandır (Bergama), Yeldirme (İzmir, Bergama), Yörük Ali (Berga
ma), Yutıd Dağı (İzmir, Bergama), Yuvarlak (Denizli), Yürütme (Afyon), Zab- 
bak (Afyon), Zapbak (Muğla), Zıbbağ (Denizli), Zille Köçek Oyunu (Kütahya), 
ZümbülBahçesinin Karanfili (Bergama).

4. A k d e n iz  Bölgesi: Abdal Havası (Fethiye), AcemlGelin Havası (Ada
na), Acem Halayı/Oymak Halayı (Çukurova), Adana Üç Ayağı (Adana), Ağır 
Aydın Zeybeği (Burdur), Ağır Hava Oyunu (Pazarcık, Maraş), Ağır Zeybek (An
talya), Alay Oyunu (Seyhan), A l Yazma Zeybeği (Antalya), A l Yazmanın Oya
sı (Burdur), Anamur Yolları (Anamur), Antalya’nın Mor Üzümü (Antalya), 
Asi Zeybek (İsparta), Aykırı Oyun (İsparta), Ayol (Burdur), Basbas (Antalya),



Bergama Zeybeği (Burdur), Burdur Zeybeği (Burdur), Beşiği Çamdan (Silifke- 
Mersin), Bidenem (İsparta), Bin Gidelim Emmim Oğlu (Burdur), Bir Evde İki 
Gelin (Maraş), Bozova (Antalya), Ciğeri Kediler Yedi (Burdur), Cengi Harbi 
(Maraş), Cepken (Antalya), Comolu (Maraş), Çakacı Oyunu (Burdur), Çamdan 
Sakız Akıyor (Maraş), Çay Zeybeği (Mut-Mersin), Çaya Vardım (Silifke), Ço
ban (Maraş), Çobanla İkin Kızın Oyunu (Burdur), Çamaşır Yıkama Oyunu (Bur
dur), Çökçük Oyunu (İsparta), Denizin Dalgasına (Burdur), Değirmenci Oyunu 
(Burdur), Deki (Hatay), Depki (Hatay), Denizli (Maraş), Develi (Burdur), Dıb- 
dan (Burdur), Dımıdımı (Antalya), Dipçik (Seyhan), Doğru Oyun (İsparta), Dö- 
neley (Antalya), Dolaman (Fethiye-Muğla), Eğri Oyun (İsparta), Esir Almaca 
(Mersin), Eski Mengi (Silifke), Eş Bulma (Adana), Ferahi (İsparta), Gabardış 
(Antalya), Gemilerde Talim Var (Burdur), Gelin Kaynana Oyunu (İsparta), Ger 
Ali (İçel), Gıntk Oyunu (Fethiye), Gevrak Oyun (Fethiye), Gökgarga (Anamur- 
Mersin), Gökte Yıldız 160 (Antalya), Gölh'ısar Zeybeği (Antalya), Gıcır Gıcır 
(Burdur), Halep (Maraş), Hasanbey Zeybeği (Antalya), Hasandağı (Maraş), Hol- 
lu Halayı (Çukurova), Honamlı Boğazları (Burdur), Hoppala (Burdur), İl'ımon 
(Burdur), İzmir Zeybeği (Burdur), Kaba (Seyhan), Kaba Ardıç/Kabardıç (Bur
dur), Kadıoğlu Zeybeği (Fethiye), Karaçor Oyunu (Çukurova), Karamanlı (Bur
dur), Kadifeden Kesesi (Burdur), Karinom (Burdur), Kaşık Oyunu (Antalya), Ka- 
ştklı Sallama (İsparta), Kâzım Zeybeği (Burdur), Kelo (Maraş), Keklik (Silifke), 
Keklik Mengisi (Silifke), Keraboza (Maraş), Kesik Zeybek (İsparta), Kestirme 
(Burdur), Kıbrıs Z.eybeği (Silifke-Mersin), Kıcır Kıcır (İsparta), Kınık Oyu
nu (Fethiye-Muğla), Kırık Oyun (Güney İçel), Kırıkhan (Adana), Kış Oyu
nu (İsparta), Kıvrak Beşkaza (Fethiye), Kıvrak Oyun (Fethiye), Koca Arap 
(Fethiye), Konya/ı (Burdur), Köroğlu (İsparta, Adana), Kiirt Halayı (Çu
kurova), Lili Oyunu (Burdur), Lorke (Adana), Maraş Ağzı (Maraş), Menek
şeli (Burdur), Menevşeli (Burdur), Mengi (Antalya), Merdiven Altında Tavuk 
Gıdıklaması (İsparta), Nuri (Burdur), Oğlan Adın Hüseyin (Silifke), Pekmez 
Oyunu (Maraş), Pencereden Bak/ver (Burdur), Peşrev Oyunu (Antalya), Por
takalım Tekerlendi (Silifke), Püskürtme (Burdur), Sallama (Antalya, Mut, İs
parta, Silifke), Sarı Kızın Saçları (Anamur), Sarı Zeybek (İsparta, Burdur), 
Sekme (İsparta), Sektirme (Antalya, İsparta), Sepetçioğlu (İsparta Burdur), 
Serenler Serenler (Burdur), Serenler Zeybeği (İsparta, Burdur), Serik Kıvrak 
Z.eybek (Antalya), Sinsin (Seyhan, Maraş), Sıçratma (Maraş), Sıra Zeybek 
(İsparta), Sirveıı 'ı (Maraş), Silifkenin Yoğurdu (Silifke), Silifke Zeybeği (Silif
ke), Soğuk Su (Burdur), Süpürgesi Yoncadan (Burdur), Sürek Halayı (Çuku
rova), Şenköy (Hatay), Şen Ola (Adana), Tavas Zeybeği (Burdur), Tek Z.eybek 
(Mut), Teke Zortros Mengisi, 'Türkmen Halayı/Çelebi Halayı, Üç Ayak (Maraş), 
'Türkmen Kızı (Silifke), Üç Ayak (Halayı) (Çukurova, Hatay), Vezi (Adana), 
Yağlı Kenar (Seyhan), Yayla Yolları (Antalya, Mut, Fethiye, Silifke), Yeni



Metıgi (Silifke), Yürük Kız Oyunu (İsparta), Yürüme (İsparta), Zabbak Oyunu 
(İsparta), Zayak (Maraş), Zeybek (Maraş), Zeybek Gezennelmesi (Burdur), Zey
tin Halayı (Maraş).

5. îç  A n a d o lu  Bölgesi: Abdurrahman Halayı (Sivas), Afşar Halayı (An
kara), Ağır Halay (Ankara), Ağırlama (Akdağmadeni, Kırşehir), Ağır Oyun 
(Akşehir), Ahmet, Yavaş (Konya), Akleyli (Yozgat), Aks'ınli (Konya), Alay Ha
vası (Amasya), Alaylar Oyunu (Çankırı), Alay Çekmek (Sivas), Atlılar (Ankara), 
Allı Turna (Yozgat, Ankara), Aman Madam Hoş Geldin (Konya), Ankara Zeybe
ği (Ankara), Anşa (Kırşehir), Anşam (Niğde), Arap (Eskişehir), Arapkir Hala
yı (Sivas), Arap (Konya, Ankara), Arnavut Halayı (Sivas), Ası Kesi (Kırşehir), 
Arzu ile Kamber (Ankara), Avşar Halayı (Kırşehir), Avşar Ağırlaması (Kayseri), 
Ay Oğlan (Konya), Aydünür (Ankara), Baş Halay (Yıldızeli), Bayburt Dağları 
(Sivas), Bayburt Oyunu (Sivas), Bebek Oyunu (Yozgat), Bedrik (Çorum), Bedi- 
rik Oyunu (Yozgat), Bengi (Eskişehir), Bermende Zeybeği (Konya), Beyler Zey
beği (Eskişehir), Bico (Sivas), Bitirim (Yozgat), Bulgur Oyunu (Ankara), Cem- 
bekli (Ankara), Çankırı Zeybeği (Çankırı), Çarşamba Oyunu (Ankara), Çekirgem 
Halayı (Sivas), Çevirme Kayalı (Yozgat), Çıkrık (Yozgat), Çınarbaşı (Niğde), 
Çıkrık Halayı (Yozgat), Çırçırhande (Yozgat), Çiçekdağ (Yozgat, Kayseri), Çil 
Keklik (Niğde), Çorum Halayı (Çorum), Çift Ayak (Çankırı), Çubuk (Niğde), 
Daban Halayı (Yozgat), Dağlar (Sivas), Değirmenci (Yozgat), Develi (Niğ
de, Konya), Deveci Etnmi (Sivas), Dik Oyun (Sivas), Dik Diki (Ankara), D 'ıllâ- 
la (Çorum), Dilo (Yozgat), Diz Kırma (Kayseri) Durnalar (Sivas), Durnalar 
Halayı (Yozgat), Düz Halay (Sivas, Yozgat), Döne Döne Halay (Yozgat), Düz 
Oyun (Akşehir, Ankara), Efe Oyunu (Eskişehir), Ellik Halayı (Yozgat), Emi- 
nem (Kayseri), Emmiler (Konya), Eskişehir Zeybeği (Eskişehir), Eskişehir Kaşık 
Oyunu (Eskişehir), Evlerinin Önü (Sivas), Fadimem Halayı (Yozgat), Fidayda 
(Çorum), Galkima (Akşehir), Garipler Samahı (Sivas), Garkın Halayı (Sivas), 
Gavuşturma (Ankara), Gelin Bindirme (Yozgat), Gelin Halayı (Yozgat), Gelin 
Yürütme Havası (Yozgat), Genç Osman (Konya), Gıcır Gıcır f'Konya), Güzeller 
(Sivas), Hacer Oyunu (Çankırı), Halayı Sekmesi (Konya), Halime Halayı (Yoz
gat), Halka Oyunu (Eskişehir), Halkalı Halay (Yozgat), Hanım Esme (Sivas), 
Hareli (Yozgat), Hasandağ Sekmesi (Kırşehir), Haylili (Sivas), Helisa Oyunu 
(Çankırı), Hopbara (Yozgat), Hop Barlam (Ankara), Hop Cilveli (Niğde), 
Hop Dündarlı (Niğde), Horoz Oyunu (Yozgat), Hora (Ankara, Çankırı, Niğ
de, Eskişehir), Hora Depme (Konya), Horhon Bicosu (Sivas), Hoşbilezik (Si
vas), Hürünü (Çorum), İbrama (Kırşehir), İğdeli Gelin (Çorum), Immahan 
(Yozgat), İnce Çayır (Konya), İnce Kırma (Konya), İnce Oyun (Eskişehir), İreş- 
van (Sivas), Kabak Halayı (Yozgat), Kadaııay[z] (Eskişehir), Kadın Halayı 
(Yozgat), Kadın Zeybeği (Yozgat), Kafe Çeçen (Yıldızeli), Kabağı da Boynuma



Takarım (Sivas), Kamalı Halayı (Yozgat), Kamo Oyunu (Sivas), Karahisar (Si
vas), Karakuş (Eskişehir), Karanfil (Konya), Karam (Niğde), Karamuk (Sivas), 
Karanfil Oyunu (Yozgat), Karakuşun Kanadı (Yozgat), Karabiber (Konya, Es
kişehir), Karaşar Zeybeği (Ankara), Karkıtı Halayı (Sivas), Kartal Halayı (Si
vas, Yozgat), Kaşık Oyunu (Eskişehir), Kaşıklı Oyun (Ankara), Kayalar (Konya, 
Nevşehir), Keçeli (Ankara, Kırşehir), Keklik (Konya), Keklik Halayı (Yozgat), 
Kenan (Yozgat), Kerkçeşme (Yozgat), Keriboz Halayı (Yozgat), Kesik Çayır (Kon
ya), Kırık Oyun (Konya), Kırka Zeybeği (Eskişehir), Kızık Halayı (Sivas), Kıyık 
Halayı (Yozgat), Kıvrak Halay (Kırşehir), Kıyılı (Çorum, Kayseri), Kol Oyunu 
(Yozgat, Sivas), Konyalı (Konya), Kozatıoğlu (Konya), Köçek Oyunu (Eskişehir), 
Köy Ağırla mas ılDüz Halay (Sivas), Köy Halayı (Sivas), Kürdün Kızı (Çankırı), 
Küstüm (Konya), Kürtçe Hora (Yozgat), Küşdahlı (Yozgat) Küşdahlı (Yozgat), 
Lâz Halayı (Yozgat), Limo (Konya), Madımak (Sivas, Yozgat), M ahi (Çankı
rı), Mektebin Bacaları (Sivas), Meşeli (Ankara), Meral (Sivas), Menberi (Niğde), 
Miço Halayı (Yozgat), Miço (Çorum), Madımak (Sivas), Misket (Ankara), Nari
ni (Kırşehir), Nevşehir Halayı (Nevşehir), Onbaşı Oyunu (Sivas), Ova Yellemesi 
(Yozgat), Otlama (Yozgat), Öte Yüz (Kayseri), Papir'ı (Yozgat), Papuç Çıtır (Si
vas), Püskürüm (Konya), Sade Bico (Sivas), Sa f ay i (Kayseri), Sağa Z^anbak (Ka
raman), Sağa Zebbah, Sallama (Konya), Sallangel (Sivas), Sarı Zeybek (Sivas), 
Sarhoş Barı (Sivas), Sekme (Eskişehir), Sekelim Kızlar (Konya), Sekteleme (An
kara), Sektirme (Konya), Sekmen Halayı (Kırşehir), Serçe (Kayseri), Semah (Si
vas), Sepetç'ıoğlu (Çankırı, Çorum, Kırşehir), Sivas Halayı (Sivas), Sille (Kon
ya), Sinsin (Kırşehir, Çorum, Yozgat), Sivik (Kırşehir), Süpürgesi Yoncadan 
(Konya), Sürdüm Oyunu (Ankara), Sürtme (Eskişehir), Sürütme (Sivas), Şebek 
Oyunu (Ankara), Şeyhatıe (Sivas), Şıkırdım (Ankara, Çankırı, Eskişehir), Şın
gıldım (Yozgat), Tamzara (Sivas), Tek Ayak (Sivas, Yozgat), Temürağa (Sivas), 
Tepsev (Konya), Tezleme (Malatya), Tilki Oyunu (Yozgat), Tinıurağa (Sivas), 
Tombili (Niğde), Tonıovza (Kayseri), Tonton (Yozgat), Toy (Konya), Tozağan 
Halayı (Sivas), Turnalar (Sivas, Konya, Kayseri), Tuz Şehirdim (Ankara), 'Türk
men Kızı (Çorum), Töverek Koran (Eskişehir), Ufacık, Karacık (Niğde), Ustan 
Kim idi? (Konya), Uva Yanlaması (Yozgat), Uzun Halay (Sivas), Üç Ayak (An
kara, Kırşehir, Yozgat), Üç Ayak Halay (Sivas), Üşüdüm (Ankara), Vık (Sivas- 
Yıldızeli), Yahşi (Sivas), Yakışır Allar Sana (Sivas), Yalpalı Düz Halay (Sivas), 
Yaman Anşam (Niğde), Yarelı (Sivas), Yanlama (Yozgat), Yanama (Sivas), Yayık 
Halayı (Yozgat), Yerli Oyun (Konya), Yerli Zeybek (Çorum), Yeşilleme (Yozgat), 
Yıktlgan (Sivas), Yıldız (Niğde), Yol Havası (Yozgat), Yürük Ağırlaması (Sivas), 
Zahma (Sivas), Zamah (Çorum, Kayseri, Ankara, Konya), Zamak (Çorum, 
Kırşehir), 'Z^ambak (Konya), Zebek (Eskişehir), Zeybek (Ankara, Konya), Zeybek 
Osman (Kırşehir), Zibek (Konya), Zubo (Kırşehir).



6. D oğu  A n a d o lu  Bölgesi: Açık (Bingöl), Ağcafevkler (Kars), Ağır (Ma
latya), Ağır Bar (Kars), Ağır Kayda (Kars), Ağır Oyun (Muş), Ağır Güvenk (Van, 
Bitlis), Ağır Govent (Muş), Ağır Hava (Tunceli), Ağır Terekeme (Kars), Ağrı Sal
laması (Ağrı), Ahçik (Erzurum), Alıısha Barı (Kars), Akışta (Kars), Alaca (Ağrı), 
Aldım Paran (Erzurum), A l Elma (Elazığ), Alkış Oyunu (Elazığ), Allı Yeşilli 
Kızlar (Kars), Allı Yeşilli Mendil (Kars), Almalar (Kars), Almalı Dağlar (Kars), 
Anam Anam Eğinli misinP (Eğin [Kemaliye]), Ardahan Barı (Kars), Arapkir 
Halayı (Elazığ), Arkuşta (Bitlis), Arpaçay (Kars), Arzumani (Kars), Askerani 
(Kars), Aşırma (Malatya, Muş, Bingöl, Bitlis, Hınıs), Aşırma Barı (Erzurum), 
Aşırma Tek Ayak Barı (Kars), Aşşağdan Gelirem (Erzurum), At Oyunu (Tunce
li), Atın Üstünde Eğer (Erzurum), Avreş (Elazığ), Ay Dolanaydı (Erzurum), Ayı- 
şığı (Kars), Aysoki (Muş), Azort Barı (Tortum), Bahçeye İndim ki (Eğin 
[Kemaliye]), Azerbaycan (Kars), Bahteverdi (Kars), Balalı Tavuk (Kars), Bapuri 
(Van), Bardız Barı (Kars), Baso (Van), Basso (Ağrı), Başekrek (Tunceli), Bay- 
burd’un İnce Yolu (Kars), Baycan (Kars), Bebek Oyunu (Kars), Bekir Bengi (Kars), 
Belen Cepki (Hınıs), Beleti (Hakkâri), Beri Basu (Hakkâri), Berzini (Kars), Herde 
(Tunceli), Berete (Bitlis), Berite (Muş), Beş Parmak (Elazığ), Bezini (Ağrı, Doğu 
Beyazıt), Beş Açılan (Kars), Beş Ayak (Malatya), Bezdik Oyunu (Erzincan), Bingöl 
Halayı (Bingöl), Bir Gül Ektim (Kars), Bir-İki-İç Ayak (Eğin), Bir Ayak (Tunce
li), Bitlis Barı, Bitlis Koççarısı, Bizang (Bitlis), Bıçak (Eğin), Bizim Bağda (Kars), 
Bizim Eller (Van), Boyakçının Gelini (Kars), Bulanık (Bingöl), Büyük Cevizin Di
bi (Eğin), Can Maral/Gögerçin Vurdum (Kars), Ceylâni (Kars), Cezayir (Elazığ, 
Tunceli), Çabukay (Bingöl), Çaçan (Bingöl), Çapakay (Muş), Çapıkay (Bingöl), 
Çarişka (Kars), Çarışu (Malatya), Çarşıbaşı (Bitlis), Çarşıda Atlas (Bitlis), Çarşı
da Uzunkara (Erzurum), Çayda Çıra (Elazığ), Çayırın Ten Yüzünde (Erzincan), 
Çeçen (Malatya, Bingöl), Çepik (Kars, Bingöl), Çember (Kars), Çemişkezek (Tun
celi), Çembere Bastım (Erzurum), Çıldır Barı (Kars), Çıldır Yallısı (Kars), Çift 
Tamzara (Kars), Çift Beyaz Güvercin (Erzurum), Çikçiko (Elazığ), Çil Horoz 
(Kars), Çil Keklik (Erzincan), Çimen Çimen (Ağrı), Çimene Gel Gül Oğlan (Erzu
rum), Çingeneler (Erzurum), Çoban Eli (Ağrı), Çoban Kavalı (Eruzurum), Çökeri 
Kuççari (Van), Dağda Hayladım Kurdu (Kars), Dağda Kestim Değnek (Kars), 
Dah Lenk (Erzurum), DakkatülMeymoki (Hakkâri), Daldala (Erzurum, Kars), 
Dasniçor (Erzurum), Daşoğlan (Kars), Değirmenci (Malatya, Bitlis), Deliko (Hı
nıs), Delilo (Hınıs, Tunceli, Elazığ), Dello (Kars, Erzurum), Deliloy (Kars), 
Depşororo (Hınıs), Derbendi (Kars), Derelerde Biter Kamış (Eğin), Derilo 
(Bingöl), Devzer (Van), Dıntıngo (Tunceli), Dik Bar (Erzurum), Dik Halay 
(Ergani), Dilican (Kars), Dilipiti (Elazığ), Dillan (Malatya), Diringi (Kars), Diz 
Kırma (Bingöl, Kars), Durna Barı (Kars), Dokuz Ayak (Bitlis), Döne (Kars), Dut 
Ağacı (Eğin), Düğün Ban (Erzurum, Hınıs), Düz Ayak (Erzincan), Düz Bar (Kars, 
Erzincan), Düz Yallı (Kars), Dur Yerinde/Şure Gel Barı (Kars), Dut Ağacı (Eğin



[Kemaliye]), Düğüne Toplama (Tunceli), Edilbecaıı (Kars), Eğin Ktnast (Eğin), 
Elmas (Kars), Enzeli (Kars), Eminem Oyunu (Erzincan), Elazığ Tamzarası 
(Elazığ), Engeli (Kars), Esi (Tunceli), Enşeli (Kars), Eski Hora (Eğin), Evim, 
n 'ım nay (Erzurum), Ezingân-deresi (Kars), Fatmalı (Elazığ), Felek Barı/Tavuk 
Ban, Gaçke Ban  (Kars), Garzani (Kars, Bitlis, Malatya), Gaşınık (Kars, 
Van, Bitlis), Gezinti (Malatya), Gecegü (Eğin), Gelin Ağlatma (Tunceli), Ge
lin Mehmet (Kars), Giran'ı (Bingöl), Gorani (Bitlis, Van), Gorişhi-Lezinka 
(Kars), Göle’nin Düzü (Kars), Govenk (Bitlis), Göven (Bingöl), Gövend (Bin
göl), Gövendi (Bingöl), Gövenk (Malatya), Gülabi (Kars), Gülüm Oğlan 
(Kars), Gülli (Van), Gülşeııi (Hakkâri), Gümrü Yallısı (Kars), Gürzı (Siirt), 
Güvende (Van, Bitlis, Muş), Güvercin (Eğin, Elazığ), Gümrü Barı (Kars), 
Güven (Van), Güvenk (Van), Güzeller (Tunceli), Hadile (Van), Halabacı 
(Kars), Halay Oyunu (Tunceli, Elazığ), Hamame (Hakkâri), Hamnıay (Hı
nıs), Hamamın Kapısı (Eğin), Hançer Barı (Erzurum), Hançer Pıçak (Muş), 
Harkoşte (Bitlis), Harkuşte (Şirvan-Siirt, Malatya), Hayşere (Hakkâri), Her- 
rani/Harani (Bingöl), Hasandağı (Ağrı), Hatabacı (Kars), Hasavor (Van), 
Hay Mendil (Kars), Hay Lalo (Kars), Henhemn'ı (Bitlis), Her Alaley (H akkâ
ri), Hayriye (Eğin), Hekari (Kars), Harkuşta (Bitlis), Harkuşte (Muş), Hey 
Narı (Kars), Heynare (Erzurum), Hikarı Barı/Tavuk Barı (Erzurum), Hır- 
nani (Hakkâri), Hileyli (Van), Hımhımı (Bitlis), Hımhime (Malatya), Hırlıır 
(Van), Hapanzo’dan Yüklediler (Tunceli), Hilli Vay (Erzurum), Hoplama 
(Malatya), Hop Nari (Erzurum), Hor (Van), Hora (Tunceli, Eğin), Hora 
Tepme (Şirvan), Horo (Muş), Horum/Güvercin Oyunu (Elazığ), Horun (Tun
celi), Horuz Oyunu (Kars), Hostanın Bademleri (Eğin), Hastaya Keçi Geldi 
(Eğin), Hoş Bilezik (Van, Kars, Erzurum), Hotlama (Eğin), Hozan Dağı 
Barı (Erzurum), Hürünü (Erzincan), iğdir Barı (Kars), iğdir Yallısı (Kars), 
indim Derede Durdum (Kars), ik i Ayak (Tunceli), Ilyarn (Elazığ), İnnabi 
(Kars), ikinci Bar {Erzurum), Kağızman Barı (Kars), Kalari (Kars), Kalkan 
Kılıç, Karabağ Oyunu (Kars), Kardaonlu (Kars), Kaloş, Kalender, (Kars), Kar
gı/ama (Tunceli), Karaçor (Tunceli, Eğin), Karah ’ısar (Malatya), Karakuşta- 
ni (Hakkâri), Kars Barı, Karapürçek (Kars), Kars’ın Önü (Kars), Kars’ın Ka
lesi (Eğin), Kars Yallısı, Kars Zeybeği (Kars), Kaşetıgi (Malatya), Karşıdan 
Karşıya (Erzurum), Karşılama (Bingöl, Muş, Erzincan), Kartal Oyunu/Kara
kuş (Bingöl), Karzanı (Muş), Kasap (Eğin), Kavak (Erzurum), Kaz Ayağı 
(Kars), Kazak Barı (Erzurum), Kazaki (Kars), Keban Çiftetellisi (Elazığ), Ke- 
çiğe Catıey (Hakkâri), Keçike (Elazığ), Keçiki/Nadem Hırçıki (Hınıs), Kemal 
Çavuş (Tunceli), Kemaliye Tamzarası (Malatya), Ketıek (Kars), Kentvari 
(Kars), Kersi (Van), Khezel Oy, Kesme (Kars), Kevaş (Bitlis), Kevenk (Bitlis), 
Kılıççı (Muş, Malazgirt), Kıhç-Kalkan (Muş, Malatya, Hakkâri, Bitlis), Kır



A t (Kars), Kızıl Elma (Erzurum), Kız Oyunu (Van), Kız Bostanda Lâhana 
(Eğin [Kemaliye]), Kilitleme (Tunceli), Kin Davar/Kentvari (Kars), Kip (Bin
göl), Koççari (Kars, Erzurum), Koçeri (Bingöl, Muş, Erzincan, Erzurum), Koç 
Halayı (Tunceli, Bitlis), Koç Barı (Kars), Koçaklama (Ağrı), Koffi (Ağrı), Koları 
(Kars), Kol Oyunu (Tunceli, Muş), Kol Salma (Erzurum, Malatya), Kol Takma 
(Bingöl), Kotanbarı (Kars), Koşma (Erzurum), Köçeri (Muş), Köççeri (Kars), 
Köroğlu Barı (Kars, Erzurum), Kondurayı Mor Boyarlar (Kars), Kule Ney Var 
(Kars), Kuleyi Gider Yaban (Kars), Kusarma (Erzurum), Kutto (Hınıs), Kuvent 
(Van), Küccari (Bitlis), Küdük Karza (Elazığ), Küçük Tamzara (Eğin), Kürdün 
Yazmanı Barı (Erzurum), Küçeler (Kars), Kürt Barı (Erzurum), Küvent (Bin
göl), Laççi (Ağrı), Laçin Barı (Kars), Laççın (Hınıs), Lâle (Kars), Lavık Barı 
(Erzurum), Lâz Barı (Erzurum), Laley Oyunu (Kars), Leli Aşa Oyunu (Elazığ), 
Levzer Oyunu Havası (Tunceli), Leylana Halayı (Elazığ), Lezli (Hınıs), Lezli 
Oyunu (Kars), Lezgi-Hengi (Kars), Lezgi Oyunu (Bitlis, Van), Lezli (Hınıs), Lor- 
ge (7'unceli), Lorke (Malatya, Kars, Bitlis), Lorki (Hınıs), Mahmudiye (Kars), 
Mavi Yelekli Yarim (Eğin), Mehmet BağırIMehmet Bakır (Kars), Memyene (Ma
latya), Meyremi (Hınıs), Meryem Türkü Oyunu (Bitlis), Meryem Harkuştası (Bit
lis), Meryemo (Bingöl), Meral (Bitlis), Meyremo (Mardin), Meyriko (Ağrı), Mey- 
ruhi (Malatya), Meyruki (Bitlis), Mısri Oyunu (Elazığ), Mirzani (Kars), Mirzavi 
(Kars), Mıstafa Barı (Kars), Mustafa Kemal Paşa (Kars), Mutki Harkuştası (Bit
lis), Nadem Hırçiki (Hınıs), Nainay (Malatya), Nanay (Kars), Nare (Bitlis, 
Kars), Narey Barı (Erzurum), Narı (Kars), Nargülüm (Hınıs), Narı (Bingöl, 
Malatya, Hınıs), Nazirri (Kars), Ne Dinem, Ne Dürüstüm (Hakkâri), Nevruzi 
fKars), Nezberi/Naz Barı (Kars), Ninarano (Hınıs), Nöbey (Malatya), Oduncular 
(Erzurum), O Olmasın Bu Olsun (Erzurum), O Süsem O Sübül (Van), Odalar 
(Kars), Orta Batum (Kars), Orta Oyun (Malatya), Orta Cala (Kars), Osman Ağa 
(Van), Oynar (Bingöl), Ondört{ Kars), Ömer Ağa (Ağrı), Ördek (Muş, Elazığ), Pa- 
puri/Pağpuru (Kars), Papori (Bitlis, Van, Malatya), Papbure (Ağrı), Paşagözlü 
(Kars), Pezo (Erzurum), Piçik (Kars), Piçügürik (Hınıs), Pişik (Kars), Pınarbaşı 
Dolanayım (Erzurum), Poshov Barı (Kars), Rakaçu (Tunceli), Rışvan (Eğin), 
Rumtiki (Elazığ), Sallama (Kars), Sarı Bülbül (Ağrı), Sarı Gelin (Kars), Sarı Gül 
(Kars), Sarı Zeybek (Bitlis, Elâzığ), Sarma (Ağrı), Sasa Horonu (Kars), Sedir Ke
narı (Erzincan), Sekme (Bingöl, Erzurum), Sekme-Terekeme (Kars), Seksen Örük 
(Erzurum), SenemISanam (Kars), Sepi (Bitlis), Sıkkani (Hakkâri), Sıklama 
(Eğin), Serhoş Barı/Sarhoş Barı (Erzurum, Kars), Silvant (Muş), Sinsin (Ma
latya), Sinanlı (Erzincan), Sıkma Barı (Erzurum), Sünsün (Elazığ), Sıçrat- 
malTikbar (Kars), SincanîlZengâm (Kars), Su İnce Gelir Harktan (Eğin), Sü
leyman! (Van), S  ören Sümbül/Süsen Sümbül (Kars), Süpürgesi Yoncadan 
(Eğin), Süzme Oyunu (Bitlis), Sonalar (Kars), Şakıldım (Tunceli), Şanalım 
(Kars), Şalvar Sürütme (Eğin), Şehri ban Oyunu (Van), Şehir Kal’asında



(Van), Şekeroğlan (Kars), Şeve Kırmak (Elazığ), Şeyh Şamil Oyunu (Muş, 
Kars), Şerbeti Kaldı Tasta (Kars), Şeynae (Siirt), Şorul (Kars), Şüregel Yallısı 
(Kars), Tamzara (Elazığ, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Van, Muş), 
Taştan Uşağı (Kars), Tavuk Barı/Hikari (Erzurum, Kars), Tek Ayak (Bingöl, 
Kars, Malatya), Tek Oyun (Muş), Tek Tamzara (Kars), Tellice (Kars), Tekerleme 
(Ergani-Maden), Terazim Kırıldı (Erzurum), Tello (Kars, Muş), Temurağa (Er
zurum, Van, Bingöl, Kars), Tenzere (Bingöl), Temirağa (Bitlis), Terekeme (Kars), 
Terekeme-Yallısı (Kars), Teşi (Bitlis), Tiringi (Kars), Ters Bar (Kars), Ter-Laçın 
Barı (Kars), Tortum Barı (Erzurum), Tringo (Malatya, Bitlis), Tıntıngo (Tunce
li), Tırnana (Eğin), Toycular (Van), Turna Barı (Erzurum), Turnalar (Erzu
rum), Türk Kızı (Tunceli), Tütiye (Kars), Türkmen Kızı (Eğin), Uzundere 
(Kars), Üç Ayak (Kars, Bingöl, Tunceli, Elâzığ), Üç Geri (Tunceli), Van Koçça- 
rısı (Erzurum, Van), Van Naresi (Van), Veliç (Malatya), Vilik (Tunceli), Yalkuş- 
ta (Muş), Yallı (Kars, Ağrı), Yâr Güzel (Van, Ağrı), Yâri (Hınıs), Yârkuşta 
(Muş, Hınıs), Yârkıştan (Van), Yâr Oyunu (Keban-Elazığ), Yavuz (Keban), 
Yayla Barı (Kars), Yayla Türküsü (Bingöl), Yayvan Barı (Erzurum), Yeni 
Ka'ının Üstü (Van), Yeni Ters Bar (Kars), Yüzbir (Kars), /a z a  Halayı (Bin
göl, Maden), Yol Havası (Tunceli), Zeliyi (Hınıs), Zencirli Köroğlu (Kars), 
Zeybek (Muş, Bitlis, Van, Kars, Elâzığ), Zeytıo (Ağrı), Zöbek (Elazığ), Zıvara 
(Hınıs).

7. G üneydoğu A n ad o lu  Bölgesi: Ağır Hava (Urfa), Ağır Oyun Dörtlük 
(Urfa), Alay (Diyarbakır), Alaya (Urfa), Amik Düzü, Amik Kabası (Gaziantep), 
Arap Oğlu (Gaziantep), Arabi (Gaziantep), Aşıney (Gaziantep), Avravi (Urfa), 
Barazi (Gaziantep), Belita (Siirt), Ben Halayın Başıyım (Gaziantep), Beri Bası 
(Mardin), Berzini (Diyarbakır), Beş Ayak (Urfa), Birecik ve Halfeti Kabası (Gazi
antep), Bişero (Mardin), Botani (Mardin, Siirt), Çaçan (Diyarbakır), Çaçanı (Si
irt), Çapik (Diyarbakır), Çarışu (Mardin), Çenbeli Ağa (Mardin), Çepeku (Mar
din), Cezayir Oyunu (Barak), Çepikli (Gaziantep), Çeş (Adıyaman), Çifte Kamış/ 
İki Kamış (Gaziantep), Çındır (Urfa), Çift Kuseyri (Gaziantep), Cizreye Gittim 
(Mardin), Çobanbey Kabası (Gaziantep), Çobanbeyli Havası (Barak), Com Şir- 
vamsı/Üç Adak (Gaziantep), Com Düzü (Gaziantep), Değleri (Adıyaman), Dak- 
katülfeyki (Siirt), Delilo/Üç Ayak (Diyarbakır), Dello Can (Siirt), Demirci (Gazi
antep), Depçe (Urfa), Derik (Urfa), Deriko (Gaziantep), Dilan (G.Antep), Do
kuzlu (G.Antep), Döne (Urfa), Dörtlü Oyun (Urfa), Durik/lki Ayaklı Halay (Di
yarbakır), Dümbüllü (Gaziantep), Düz (Adıyaman), Düz Halay (Urfa), Düzey 
Oyunu (Urfa), Esmer (Diyarbakır), Fadige-Demune (Gaziantep), Galata (Gazi
antep), Garibin Halayı (Gaziantep), Garzani (Siirt), Gedik (Diyarbakır), Gelin 
Götürme Oyunu (Siirt, Diyarbakır), Goncut (Diyarbakır), Govent (Siirt, Mar
din), Göven (Urfa), Grosme (Adıyaman), Güle (Mardin), Gürci Oyunu (Siirt), Gü-



vetıt (Diyarbakır, Silvan), Haddino (Mardin), Haftano (Mardin), Hallume (Ga
ziantep), Hama Kabası (Gaziantep), Halay (Urfa, Diyarbakır), Hanasar (Siirt), 
Hanime (Mardin), Hasandağı (G. Antep), Havarişka-Çibikli (G. Antep), Ha- 
vuş (G. Antep), Hakkâri Havası (Urfa), Hellican (Adıyaman), HerranilEsmerim 
(Diyarbakır), Hırpani (Mardin, Siirt), Hitıne (Mardin), Hur'ışidin Halayı (G. 
Antep), İki Ayak (Urfa), İsa Balı (Gaziantep), Kaba Oyun (Gaziantep), Kalkan 
Kılıç (Urfa), Karakıştani (Siirt), Kara Kız (Gaziantep), Karakuyu (Gaziantep), 
Kasap (Siirt), Karşılıklı Kol Oyunu (Urfa), Karsani (Siirt), Kartal Oyunu (Siirt), 
Keçeli Oyun (Barak), Keç'ıkani (Mardin, Diyarbakır), KerebozlAdaııa Üç Ayağı 
(Gaziantep), Keremin Halayı (Gaziantep), Ker'ıboz (Urfa), Kesirtaytı (Mardin), 
Kılıç Kalkan Oyunu (Urfa, Siirt), Kınalı Parmak, Allı Yemenim (Gaziantep), Kı- 
rtkcan (Gaziantep), Kızlar (Siirt), Kintler (Diyarbakır), Kol Oyunu (Gaziantep), 
Kayseri, Kuseyri (Gaziantep), Köçeri (Mardin), Leylim (Gaziantep), Lolo (Diyar
bakır), Lorke (Urfa, Mardin), l.orkey (Gaziantep), Malayya (Mardin), Mâm (Ga
ziantep), Marmara/Mermere (Gaziantep), Memili (Diyarbakır), Mendili (Gazian
tep), Meryem (Gaziantep), Mi mey (Gaziantep), Mimi Teşi Havası (Urfa), Mirani 
(Siirt), Mısro Oyunu (Barak), Nafa (Mardin), Nalıora (Mardin), Nahseııi (Gazi
antep), Nanet (Siirt), Narine'ı (Mardin), Nöbet (Siirt), Noksanı Havası (Berrak), 
Neni (Diyarbakır), Növbe (Siirt), Oğuzlu-Hadidiye (Gaziantep), Ölen (Gazian
tep), Papore (Siirt), Penk (Urfa), Reşi Halayı (Gaziantep), Roşkani (Siirt), Sarhoş 
Havası (Barak), Semra (Mardin), Senam Oyunu (Barak), Sıçrama (Urfa), Serçe 
Oyunu (Gaziantep) Sese (Urfa), Sim Simi (Adıyaman), Siivik (Siirt), Şaro (Siirt), 
Şeyhani (Siirt), Şeyhhanlı (Urfa), Şingali (Mardin), Şiriıınar (Gaziantep), Şirva
n'ı (Gaziantep, Diyarbakır, Urfa), Süleymaniye (Siirt), Şirvan Düzü (Gaziantep),
!Tek Ayak (Urfa), Teker (Urfa), Temer Ağa (Siirt), Terazi (Gaziantep), Terş-i (Ga
ziantep), Tırgay (Adıyaman), Tik Halay (Diyarbakır), 'Türkân 'ı (Siirt), Uçurdum 
(Gaziantep), Urfalı (Urfa), Üç Ayak (Diyarbakır, Gaziantep), Veylişhatıe (Urfa), 
Yannık (Gaziantep), Yârkışta (Siirt), Yedesta (Siirt), Yed'ı Deve (Gaziantep), 'Zi
kir! Men dilli (Gaziantep).

Anadolu Danslarının Konularına Göre Ayrılışları

Danslar konulan bakımından birçok ayrım gösterirler. Bir ayrım dansçı
ların cinsiyetine göre olanıdır. Yalnız erkeklerin oynadığı danslar, yalnız ka
dınların oynadığı danslar, hem erkeklerin hem kadınların birarada oynadığı 
danslar vardır. Türk  köylü dansları arasından her üçüne de pek çok örnek 
verilebilir. Yaygın bir inancın tersine Anadolu’da kadın erkek karışık dans
ların sayısı pek çoktur. Bir ayrım da dansın eşliğinin türkülü (çağrılı) veya 
çalgılı oluşuna dayanır. Öyle ki, buna bir üçünciiyü daha katabiliriz, bu da



ne türkü ne de çalgı eşliği olup, dansın suskun (samıt veya lâl denilen oyun
lar gibi) oluşudur. Bu sonuncuda dansçıların ayakları, elleri veya ellerinde
ki aygıtların çıkardığı ses dansı tartımlar. Kimi türkülü danslarda türkünün 
sözlerinin konusu dansın da konusudur, bu bakımdan dansın üslûbu da bu 
konuya uygun düşebileceği gibi, dansın kimi tavır ve hareketleri de konu
yu izler. Kimi türkülü danslarda türküler sanki karşılıklı bir söyleşme veya 
atışma biçiminde olur. Kütahya’nın Araba Oyunu'nda oyuncular elele tutuşup 
halkalanırlar, sözlere göre konunun hareketleri taklit edilir. Afyon’dan Bağ 
Belleme oyununda kızlar türküyle ellerinde bel ve kürekle türkünün sözleri
ne göre taklit yaparlar. Kimi oyunlarda ise, çalgılı eşlikle türkülü eşlik değiş- 
tire değiştire yapılır. Çalgılı müzik susunca çoğu kez dansçılar durup türkü 
söylerler. Eğin Kınası veya Uç Ayak (Eski adıyla Şalvar Sürütme), Çorıım’un 
iğdeli GV//«’inde olduğu gibi.

Bir başka ayrım da dansların doğmaca veya düzenlenmiş diye ayrılması
dır. Düzenlenmiş danslar her dansçının başından sonuna kadar değiştirme
diği, nasıl düzenlenmişse öyle oynanan danslardır. Doğmaca danslar ise, her 
dansçının oynarken içine doğduğu gibi oynadığı danslardır. Örneğin Kasta
monu’dan Beyler Bahçesi, Aşağı İmaret', Zonguldak’tan Göbekleşme-, Kemah’tan 
Karşılama; Erzincan’dan Emi nem-, Konya’dan Keklik; Mardin’den Hor, Cizreye 
Gittim, Kara-Kuztı; Ödemiş’ten Minarede Ezan Var böyle doğmaca oynanır
lar. Bir de bu ikisi arası olan yarı doğmaca diyebileceğimiz danslar vardır, 
örneğin: İsparta’dan Merdiven Altında Tavuk Gıdaklaması, Kastamonu’dan 
Erencik, Erzurum’dan Ay Dolanaydı gibi.

Dansları için konuları bakımından en önemli kümeleme, soyut danslar 
ve taklitli danslar olmak üzere ikiye ayrılması olur. Soyut danslar, konusu 
olmayan danslardır. Buna karşılık taklitli danslar konusu olan dramatik özel
likte danslardır. Taklitli dansları konularına göre beşe ayırabiliriz: (1) Hay
van benzetmeceli danslar, (2) Doğa olgularını taklit eden danslar, (3) Günlük 
yaşamı, işleri, uğraşları taklit eden danslar, (4) Silâhlı veya silâhsız vuruşma 
dansları, (5) Kadın-erkek ilişkisini taklit eden danslar. Şimdi bunları ayrı ay
rı görelim.

Hayvan benzetmeceleri, T ürk  köylü danslarında geniş bir yer tutar. 
Ancak burada iki çeşit hayvan benzetmecesi oyununu birbirinden ayırmak 
gerekir. Köylülerin bir tiyatro oyunu yerine oynadıkları seyirlik oyunlarda 
maske, boya ve birtakım kılık değiştirmelerle görünüşünü bir hayvana ben
zeten oyunları, hayvanı daha çok tartımlı dans hareketleri ve tavırlarıyla tak
lit eden oyunlardan ayrıdır ve konumuza daha çok İkinciler girer. Ama her 
ikisinin de çok eski çağların dinsel törenlerinin kalıntıları olduğu söylene
bilir. Nitekim kimi danslar hayvan adları taşıdığı halde dansın kendisinde 
belli bir dans taklidi yoktur. Laçın B an’nın şahin’i taklit etmediği, Koç Ha



layı nın da koçu taklit etmediği halde koç katımı töreninde dansedilmesi gi
bi. Hayvan taklitli danslar içinde en ilginçleri şunlardır: Doğu’da Turna Barı 
iki dansçı erkek ile dişi turnanın sevişmesini canlandırır. Tokat’tan Kartal 
Halayı, Bingöl’den Kartal Oyunu/Karakuş, dansçıların kartal gibi kanat aç
malarını, süziilüşlerini, avlarına saldırışlarını canlandırır. Bingöl’deki Kartal 
Oyunu'nûa önce tek dansçı dişleri arasındaki doldurulmuş bir koyun postunu 
ağzında tutarak gelir, ötekiler kanat çırparak bunu kapmaya çalışırlar, yak
laşanı kovalarlar. Gene Erzurum’dan Tavuk Bart/Hikâri tavuğun hareketle
rini canlandırır. Kimi danslar da üslûplaştırılmış hareketlerle kimi hayvan
ların en belli başlı hareketini veya duruşunu canlandırır. Örneğin Kars’tan 
Ceylânı, ceylanın göğsünü ileri çıkararak yürüyüşünü; Gaziantep’ten Yedi 
Deve, deve yürüyüşünü; gene Gaziantep’ten Serçe Oyunu ve Kars’tan Çekir
ge Oyunu’nda, sıçramaları; Ayı Oyunu'nda ise, oynatılan ayının hareketlerini 
canlandırırlar. Bu arada //oros’lardaki titremelerin de bu dansın yaygın oldu
ğu Karadeniz’de hamsi balığının kutsal bilinmesi ve hamsinin yakalandıktan 
sonra ağ içinde sıçrayışını canlandıran bir bolluk töreni kalıntısı olduğu söy
lenebilir. Kars’tan Pişik, taklitli oyundur, karı koca arasında tartışma kedinin 
eti yiyip yemediği üzerinedir.

Kimi taklitli danslar da gene üslûplaştırılmış biçimde doğa olgularını 
canlandırır. Kars’tan Uzundere'de adı gibi ırmağın akışını canlandıran hare
ketler; Erzurum’un Kavak adlı kadın oyununda, oyuncu kadınların gövde
lerini hafif hafif iki yana sallamalarıyla kavak ağacının rüzgârla hafif hafif 
iki yana hareket etmesi bir taklit olarak değerlendirilebilir. Bitlis’in Değirmen 
oyununda dansçılar ellerinde birer mendil, değirmenin kanatlarının rüzgâr
dan dönüşünü canlandırırlar.

İş, günlük yaşamı canlandıran danslar sayıca daha çoktur. Bunların en 
ilginci ve bilineni, Sivas’tan Köy Halayidıt. Bunun başka adları da vardır: Yö
rük Halayı, Yörük Ağırlaması, Kürt Halayı veya Aşiret Halayı. Dans bir gezin
tiyle başlar ve sonra dasçılar çömelerek hep beraber, zamandaş hareketlerle 
hamur yoğurmak, ekmek yapmak, yün taraklamak, yün eğirmek, hah doku
mak, saç taramak, yüz yıkamak, bıyık burmak, aynaya bakmak gibi çeşit
li hareketlerin taklidini üslûplaştırılmış hareketlerle yaparlar. Oyun sonun
daki hoplatma bölümü ise bir çeşit şükran töreni gibidir. IJrfa’nın Kımıl'ı da 
tarladaki işleri ve ekine zararlı böcekle savaşı canlandırır. Bir başka yaygın 
dans Türkmen K ızidır. Burda da bir türkünün sözlerine uyularak ya tek bir 
kadın veya bir çift, oyunun ikinci bölümünde süt sağmak, süt pişirmek, 
dokumak, hamur yoğurmak, emzirmek, çocuk pışpışlamak, yapağ tara
mak, boncuk dizmek gibisinden günlük uğraşın çeşitli taklitlerini yapar. 
Artvin’den Teş-i ile iplik bükme, yün eğirme; Elazığ’dan Leli Aşo ile hamur 
yoğurup, yün eğirme; Gaziantep’ten Terşı veya Kirmen ile yün eğirme ve



hükme; Yozgat’tan Yayık Halayı, Kars’tan türkülü Yayık, Gaziantep’ten Yan- 
nı k ile yayık dövme; Sivas’tan Madınıak'va, madımak denilen bir otun top
lanması taklit edilir. Ayrıca Kastamonu’dan Esnaf gibi oyunlarda, oyunun 
sözlerine, müziğin tartımına uyularak demirci, kalaycı, bakırcı, dokuyucu, 
keçeci dabbağ gibi çeşitli esnafın taklidi yapılır. Yozgat’ın Kiriboz Halayı 
kız kaçırmayı canlandırır. Kars/Ani’den Kotan Ban  öküzün çektiği kotan 
ile ilgilidir.

Çarpışma, savaş taklitli oyunlara gelince bunlar ya silâhlı ya da silâhsız 
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Kullanılan silâhlar bıçak, hançer, kılıç, kalkan 
ve tüfektir. Kimi danslar savaşmanın, çarpışmanın kendisini, bazısı da çar
pışmaya hazırlığı canlandırır. Erzurum’dan Hançer Ban, Karadeniz’den Bıçak 
Horonu’nda ellerinde birer hançer veya bıçak bulunan iki dansçı karşılıklı 
saldırı veya savunu taklidi yaparlar. Köroğ/u oyununda ise iki dansçı ellerin
deki kılıçları havada her yönde savururlar. Kılıç ve kalkan oyunlarına llrfa, 
Muş, Elazığ ve Siirt’te de raslarız. Kars’ta Köroğ/u kılıç-kalkan ile oynanır. 
Kimi dansların adında kalkan olmakla beraber, bu oyunlarda kalkan kulla
nılmaz. Örneğin: Muğla’da Kalkan Oyununda, dansçı her elinde birer hançer 
tutar. Bunun gibi Kütahya’da oynanan oyunda da oyuncunun elinde birer 
hançer bulunur. Tüfek oyununa en güzel örnek Karadeniz’den Giresun’dan 
Çandırlı Tüfek Oyununda dansçılar ellerinde birer tüfek taşırlar, barutçu buy
ruk verince halka biçiminde olan dansçılar dairenin ortasına belli bir nok
taya ateş ederler. Barutçu daha sonra daire ortasında oyunculara mermi ve
rir, dansederler. Silâhsız danslarda ise, dansçılar daha çok ellerini birbirle
rinin ellerine vurarak bir çarpışmayı taklit ederler. Güneydoğu danslarında 
bu türlü dansların sözü edilmişti. Bir bakıma Anadolu’da çok yaygın olan 
Sinsin (veya Simsim) bir oyuncunun ötekine vurarak onu oyun dışı bırakıp, 
kendinin onun yerine geçmesi de bu türlü çarpışma oyunlarından sayılabilir. 
Sinsin'in bir benzeri oyun /anıah'dır.

Beşinci tür taklitli oyunların kadın-erkek ilişkisini taklit eden, kadın er
kek kırıştırması, kadının naz etmesi, erkeğin kadının ardından koşması, so
nunda anlaşmaları, veya kıskançlık gibisinden konuları işleyen danslardır. 
Örneğin Sivas’tan Sarı Zeybek adlı oyunda dansçılardan biri kadın öteki er
kek olur, kadın oturur, erkek onun çevresinde diller döker, sonra elinde ka
malarla onun gözünü yıldırmaya çalışır, seyircileri sabırsızlandıracak biçim
de oyun uzadıktan sonra kadın razı olur, yerinden kalkar, beraberce oynar
lar. Çorum’un Yerli Zeybek adlı oyununda gelin ortada durur, güvey ve öteki 
erkekler hançerlerle onu korkutmaya çalışırlar. Elazığ’dan Bıçak oyunu da 
böyledir, burada erkeklerin kıskançlıkla bıçaklarla saldırdığı kız bir davulun 
kenarına oturur, erkekler de ellerindeki bıçaklarla güçlülüklerini, yiğitlikle
rini gösterirler. Çorum’dan Hiiriinü, Dillâla; Kars’tan Terekeme, Kars Zeybeği,



Kıskanç, Yüzbir, Şekeroğlaıı\ Ankara’dan Sürdüm Oyunu, Çeçen Oyunu; Ağrı’dan 
Çoban Eli, bu danslardandır. Karşılama adlı oyunda bir kız erkek olur, öteki 
Rum kızı, erkek olanı kızın yüzünü görmeye çalışır, kız engel olur. Sonun
da erkek görür, ve beraberce dans ederler. Kütahya’da Sudan Geçirme Oyu
nunda iki kadından biri erkek, öteki kadın çoban olur. İkisi arasında yere 
konan bir yastık, ırmak yerine geçer, kadın çoban karşı kıyıya geçmek için 
erkek çobanın yardımını ister, bu yardıma karşı kaşını, gözünü ve çeşitli 
yerlerini sunar. Pazarlık sona erince çoban ona yardım eder ve beraberce 
dansederler.

Dernek Danslarından Şamalılar

Tarikatların semâ‘ ve çeşitli zikirlerinin yanında Anadolu’da Alevî top- 
lumlarda semâ‘, samah, zamah vb. gibi çeşitli söylenişlerde, çoğunlukla ka
dınlı erkekli oynanan danslar çok yaygındır. Bunların gizlilikleri ve dansla
rı üzerinde ilk duranlar daha çok yabancılar olmuşlardır1. Bu yabancılardan 
bir misyoner ve ayrıca Anadolu’da Merzifon Amerikan Koleji’nin yönetme
ni olan White, kadınlı erkekli dans olduğunda köyün çevresine içiçe üç sı
ra gözcü konulduğunu belirtmektedir. Bu oyunların gizliliği, ayrıca bunların 
oynanışında okunan nefesler, giilbenkler, çeşitli törensel durumlardan, bun
larda dinsel nitelik bulunmuştur. Oysa, daha önce Semâ''lar için de söylediği
miz gibi bunlar yasaklara karşı dinsel bir kılıklama ile eskiden beri yaşayan, 
İslâm öncesi halkın özbeöz kendi danslarıdır. Kadınlı erkekli oynama ge
reksinmesinden çıkmıştır. Avrupa’da da bu danslara toplumsal ya da dernek 
dansları adı verilmektedir. Ben de 1959’da New York’ta yayımlanan Anadolu 
Dansları kitabımda bunlara q u a s i-r e l  i g i o u s d a n c e s  (= sanki, sözde 
dinsel danslar) başlığını koymuştum2. Bunlar üzerinde ciddî olarak ilk duran 
Vahit Lûtfi Salcı olmuştur’. Ancak yazar 57 sayfalık bu küçük kitapta danslar 
üzerinde yeterince bilgi vermemiştir. Değerli müzik derlemecisi Halil Bedi 
Yönetken de çeşitli yazılarında gittiği yerlerde gördüğü samah'\ax üzerine bil
gi vermiştir*. Ancak gözlemleri daha çok müzik ve törensel yönden olmuştur, 
dansları yeterince anlatmamıştır.

Burada samahlar üzerine örnekler verm eden önce değerli kültür ada-

1 Cî. E. \Vhite, “T h e  Shia T ıırk s” , Journal o f the Transaction o f the Victoria hıstitute", X L (1908) 231 ve 
sonrası; aynı yazar, “T h e  Alevî T ıırk s o f Asia M inör” , Contemporary Review, Kasım 1913, 690 ve 
sonrası.

2 M etin And, Dances of Anatolian Turkey, Ne\v York (1959) 13-25.
3 Vahit Lûtfi Salcı, Gizli Tiirk Dini Oyunları, İstanbul (1941).
4 Ö rneğin bkz.: “B ektaşilerde M üzik ve O yun” , Ülke, (28 Aralık 1945); “T o k a t" , Varlık, 266-67 (1944); 

“T ü rk  H alk O yunlarından Köylü Sem ahları” Ülkü (M art 1944); “T ah tacılar ve A ptallar’da Şam alı” , 
Ulus, (11 A ğustos 1942).



mı Ahmet Kutsi Tecer’in Ankara Maarif Kitaplığı’nda bulduğu XV. yüzyıl
dan kısa bir dans yazmasının sözünü edelim5. Bu kitapçık her bakımdan 
önemlidir ve konumuzla yakından ilgilidir. Ahmet Kutsi Tecer, buluşunu ba
na da göstermiş ve sonra gerek asıl metni gerek çevirisini ve açımlamaları
nı bir dizi yazıda yayımlamıştır'’. Nitekim, ben de bu yazılar yayımlandıktan 
sonra, bu önemli buluşu, özetleyerek Amerika’da çıkan kitabıma almıştım7. 
Oysa, değerli edebiyat tarihçisi Agâh Sırrı Levend’in bu risalenin bir başka 
yazmasını daha önce Fatih Kitaplığı’nda 5335 no’da bulduğu ve açıklamalarla 
1955 yılında yayımladığı gözden kaçmıştır*. Söz konusu eser yazma bir dergi
dir. Bu dergideki 4. kitap, konumuzla ilgili olan risaledir. Sayın Levend, bu
nun Âşık Paşa’nın eseri gibi gösterilmiş olmasına karşı çıkıyor ve bu görü
şü çürütüyor. Söz konusu yazmanın Agâh Sırrı Levend tarafından yapılmış 
aslına uygun çevirisini buraya, dipnotlarıyla alıyoruz:

“Allah, kendini bildirmek ve âlemi yaratmak isteyincc, kudret diliyle 

‘kün’ emrini verdi. Bir ‘İlâhî nağme’ koptu. Bu nağme on iki perdede karar 

kıldı. On iki perdeden dört oyun doğdu. Bunların biri ‘çerlı’, biri ‘raks’, biri 

mu'allak’9, biri de ‘pertâv’dır10. Bir ‘söfî-i ezrak-pûş11’ duruyordu; bu saz ve 

sözden çerha girdi. Allah âlemi yaratınca, nurunu da onun üzerine bıraktı. Bıı 

nurun zevkiyle biitün âlem güldü. O ‘İlâhî nağme’den dört saz ve sözden on 

iki perdeden vücude gelen dört oyun, bu âlem e mensup oldu. ‘Anâsır-ı er- 

ba‘a’ bu dört oyuna uygun düştii. Su gelince ‘çerh’ döndü; ateş gelerek ‘raks’a 

girdi; yel gelince ‘mıı’allak’ döndü; toprak geliip ‘pertâv’ oldu.

Nihayet Allah insanları yarattı; bütiin âlemi insanın vücudunda ‘m evcûd’ 

eyledi. Allah, âlem e nakşedüp âdem e bağışladığı hikmetleri görmek için bi

ze göz, işitmek için kulak, söylem ek için dil, tutmak için el, yürümek için 

ayak, bilmek için gönül, anlamak için akıl, eğlenm ek için can, hareket için 

ten, dirlik için ömiir verdi. Ömrün ölçüsü bir yıldır. Bir yıl dört fasıldır. Üç ay 

bahar, üç ay yay (yaz), üç ay güz (sonbahar), üç ay kışdır. On perde on iki aydır. 

Bu dört fasıl da dört oyuna uygundur. Yaz (ilkbahar) gelince, ölmüş yerler diri

lir; kurumuş ağaçlar yeşerir; arık (zayıf) olmuş gövdelerde ot biter, kurumuş da

marlara süt gelir. Kahır lûtfa, soğuk ıssıya (sıcağa), ziyan assıya (faydaya) döner. 

Bu ‘çerh’ alâmetidir. Yay (yaz) gelince âlem raks içindedir. Yapraklar, çiçekler,

5 Kitaplığın eski kayıt numarası 1’ 215, yenisi 320'dir; risale, bir Garipnâme (Aşık l’aşa) yazm asının için
de bulunm aktadır.

6 A hm et Kutsi T ecer, “XV. Yüzyıla Ait O yun-R aks H akkında M ühim  M ühim  Bir Kser” , TFA, 1/106 
(1958); 11/107 (1958); 111/108 (1958), IV /llO  (1958); V/113 (1958); VI/118 (1959).

7 And, Age., 21-22.
8 Agâh Sırrı L evend, “Âşık Paşa’ya A tfedilen İki Risale” , Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten, Anka

ra (1955), 153-163.
9 (M u'allak = Bir yere bağlı, asılı.)

10 (Pertâv = atılma)
11 (Söfî-i ezrak - pûş = Mavi giyinm iş sofu).



yem işler oynar. Bu hareket raks alâmetidir. Güz (sonbahar) gelince yemişler 

biter, yapraklar sararır. Bu iş ‘mu‘allak’ alâmetidir. Kış gelince âlemin parlak

lığı gider; yaş ağaçlar kurur. Bu ‘pertâv’ alâmetidir. Bu türlü türlü oyunların 

ve hareketlerin hepsi, ‘kâf ile nûn’ yâni ‘kün’ emrinden kopan ‘İlâhî nağ- 

m e’den meydana gelir.

İnsana gelince: Allah, insanı toprakla sudan yarattı; yelden nefes verdi. 

Odtan (ateşten) hareketi meydana getirdi. Cihandaki dört oyunu insanda 

belirtti. Allah insanı cihana getirince, ona ömür, ömür içinde de dirlik ver

di. Dirlik içinde o dört oyunla yoldaş etti. Ancak, bu kamer devrinde12 öm

rün parlaklığı ve dirliğin korunması seksen  yıl içindedir. Seksenden geçince  

usulden çıkar; çünkü ‘seksen ’ bir yıl ölçüsündedir. Nitekim bir yıl dört fasıl

dır. Seksen  yılda da dört fasıl vardır. Yirmi yıl, üç ay yaz; yirmi yıl, üç ay yay; 

yirmi yıl, üç ay güz; yirmi yıl da Uç ay kış gibidir. O dört türlü oyun, bu sek 

sen yıl içinde insanla yoldaştır. Kişinin ömrü yirmi yıl ‘çerh’ içinde geçer. Kı

sa iken uzun olur; henüz yetişm em işken gelişm eğe başlar; kuvvetlenir, bilgi 

edinir. Bu ‘çerh’ alâmetidir. Yirmiden kırka kadar ömür ‘raks’ içindedir. Gö

nül oynar, can oynar, akıl ve nefs oynar. O zaman kişi basm ak ister; basılmak  

istemez. Bu hareket ‘raks’ alâmetidir. Kırktan altmışa kadar ‘mu‘allak ’ oyu- 

nundadır. ‘M ülk’ sahibi ise, canı mülkü, mülklerine; aile sahibi ise, ailesine; 

bilgi sahibi ise, bilgiye ‘mu‘allak’ yani bağlı olur. O zaman gönülde hareket 

‘tekâzâ’ yani didişm e suretinde olur; bu hareket ‘raks’ alâmetidir. Altmıştan 

sek sen e varınca ‘pertâv’ oyununu oynar. Elden hüner gider; ayakta kuvvet 

kalmaz. Gönülden lezzet, ağızdan tat gider. Suret toprağa düşer ‘pertâv’ olur. 

Bu ‘pertâv’ oyunudur. Bu dört oyunun hepsi ‘k âf’ ile nûn’ dan doğan ‘İlâhi 

nağm e’nin sesinden vücude gelmiş, on iki perdede karar kılmış, bir yıl ‘s e 

mâ1’ kurmuş, ‘Söfî-i ezrak-pûş’ olan ‘çerh-i felek ’ yâni âlem de, ‘sâh ib -sem â"  

yâni dönücü olmuştur.

Bu sazların aslı o sazdır ki, ‘kâf ile nûn’dan doğmuştur. Bu perdelerin esa 

sı da o oniki perdedir ki, on iki aydır. Bu on iki ay, kendi köşesinde dört oyu

nu oynarken ‘Söfî-i ezrak-pûş’ olan âlem, on iki ay içinde, yıllar boyunca o 

dört faslı sürer. Bu sazlar da, bu on iki perdede ‘şem ‘ ü cem ‘’i13 idare eden  

‘sâhib-şûr’14 ile kendi köşesinde bu dört oyunu sürer. N itekim cüm le âlem

12 Eski edebiyatta “devr-i Kamer” , kıyam et ve âhır zaman anlam ına gelir. İnanç şudur: Yedi seyyareden 
her birine ait, b iner yıldan ibaret olm ak üzere yedi devir vardır. Bu devirlerin başlangıcı Z ühal’den iti
bar edilm iştir ki, buna “devr-i Â dem ” de derler. Eskiler Zühal ve Adem kelim elerinin ebced hesabiyle 
sayıca aynı olmasını garip bir tesadüf sayarlardı. Zühal, Mirrih, M üşteri, Şems, Zühre ve Utarıd devir
leri geçmiştir. Şimdi içinde bulunduğum uz devir “devr-i Kamer” , yahut “devr-i M uham m edî”dir. Baş
ka bir söylentiye göre bu devirlerin lıerbiri yedi bin, yıldızların devirlerinin toplamı da kırkdokuz bin 
yıl olduğundan, “devr-i Kamer” in sonunda kıyam et kopacakmış. (Agâh Sırrı L evend, Divan Edebiyatı, 
ikinci basım, İstanbul (1943), “İlm-i nücûm ” bahsinden, s. 201-202).

13 Ş em 'ü  cem ' = topluluk.
14 (Şiir, y ıkam ak anlam ına gelen Farsça “şûrîden” m astarından em ir kipi, “Sâhib-şûr” deyim i ile 

“batın” ı tem izleyen, tasfiye eden  “m ürşid” i kastetm iş oluyor.)



böyle hareket etse, hepsi de bu âlem de ‘sâhib-şûr’ ile ‘şûrîde’ olur; yâni te 

mizlenmiş ‘batın tasfiye edilm iş’ olur.

İşte bu iş, böyle bilip işleyene helâl, bilm eyene haramdır.

Bilmek gerektir ki, ‘sem â” dört türlü kişiye helâl, başkasına haramdır. Bi

rincisi, bu işi böyle bilip yapanadır. Böyle görüp işleyene helâldır. Çünkü o, 

kendi aklıyla anlar ve gözüyle görür ki, yer ve gök, yerde ve gökte ne var

sa hepsi harekettedir. Oyun da vardır. Oyuncu olan felek de kendi sesiyle  

oynar. Ancak bu işler oyun değildir; Allah’ın emrine boyun eğmektir. Eğer 

oyun derlerse, dünya dirliğinin cüm lesi oyundur. M ademki dünya dirliğinin 

hepsi oyundur; ‘fisk u fesâd ’da yâni kötülükte oynamaktansa, sohbet ve ‘s e 

mâmda oynamak daha iyidir.

İkincisi, ‘sahib-i da'vet’ olandır. Çünkü “sem â‘”, çağırıya vesiledir. Allah, 

‘halkı güzel nasihatlar ve hikm etlerle Hak yoluna çağır’ diye Peygamber’e 

emretti. Bu güzel nasihatlarla gelene ayrıca hikmet gerekm ez. Fakat bunun

la gelm eyince hikmet gerekir. Hikmet, sayrunun hastalığına uygun ilâcı ver

mektir. Cevher bakımından üç türlü halk vardır: Biri, Tanrı’nın emrini söy

lemek, Peygamber’in sözünü göstermek, Tanrı’nın uçmağını (cennetini) ve 

tamusunu (cehennem ini) bildirmek; suçunu, sevabını15 anlamakla, tatlı söz 

ve öğütle yola gelir, Tanrı’ya döner; artık ona hikmet gerekm ez. Bazısı söz

le gelmez, ikram, ihsan, yem ek ve içmek ister. Şeyhlerin tarikatında ‘sofra, 

sım ât’16 ‘izzet, ni‘m et’, nasihatle gelm eyen bunlarla gelsin diye konulmuştur. 

Çocuk tabiatlı ve fodul bir bölük insan da vardır ki, bunlar ne bilgiye, ne ma

rifete, ne izzete, ne de ni‘m ete kulak tutarlar; bunlara çalm ak ve oynamak 

gerekir. Şeyhlerin evinde ‘sem â1’ olması bundan ötürüdür; ‘sem â” bu gibi

lerin tabiatına uygun düşer. Bu hevesle gelirler; uluların yüzüne bakarlar ve 

onların sözünü dinlerler. ‘Sem â"a girince başlarından sarıklarını atup kuşak

larını çözerler; terlerler ve terleri dökülünce bilgisizlikleri gider; el alır, etek  

tutar, mürit olur, bel bağlar; böylece topluluğa girerler ve çağırana uyarlar. 

Eğer ‘sem â" hevesi olmazsa çağırıya gelmezler; bundan yoksun kalırlar. Bu

nun içindir ki, çağırı sahibine ‘sem â” helâldir.

Üçüncüsü, ‘sahib-i vecd ’17 olandır. Çünkü o, ‘sem â”da malını, mülkünü 

düşünmez; oğlunu kızını anmaz. Dünyadan gözü yumulur. Haktan yana gö

nül gözünün karanlığı gider; gönlüne aydınlık dolar. Kaygı gider, canından  

sevinç kopar. Ermediği işe erer, ibadette bulmadığı hali bulur. Akıl boynun

dan dünya yükünü düşürür. Gözü açılır; gönlü cilalanır. Gönlündeki aşk ar

tar. Durduğu yer ‘T ûr’18, baktığı ‘Didâr’19 olur. Irak sandığı yakın görünür.

15 M etinde  bu kelim enin  yerinde “m ii/d ” vardır. M iizd, ücret anlam ına gelir. Burada “ecir ve sevap” 
yerine kullanılm ış.

16 Sım ât da sofra anlam ınadır.
17 Vecd = İlâhi aşk ve zevkle k end inden  geçm ek.
18 T û r  = M usa Peygam ber’in “tecelliye m azhar” olduğu dağ.
19 D îdâr = Yüz; A llah’ın “cem âl” i.



D ışarıda istediğini evde bulur. Canına Tanrı dolar, ıraklık gider; yakınlık  

gelir. Her ‘sem â‘’da bu halle hallenir. İşte bunlara ‘sem â” helâldir; haram  

değildir.

Dördüncüsü, ‘sâhib-i vecd ’e uyanlardır. Çünkü halk, büyüklerin dinine 

uyar. Mürit, şeyhinin yolunca gider. Hizmet eden, hizmet edilenin yolunda 

yürür. Yarın da, Tanrı huzuruna, kim kime uydu ise onunla birlikte çağrıla

caktır. ‘Sahib-i vecd ’in hali, onu sevenlere helâldir.

O kişi ki, işlediği işi bilmez; ‘sem â‘’ın aslını bilmez; ‘sâhib-i da‘vet’, ‘sâ

hib-i vecd ’, ‘sâhib-i vecd’e uymak” nedir bilmez; ona “sem â‘” haram, yediği 

lokma haram, dünyada yürüdüğü haram, ‘semâ*’ da ondan ötürü haramdır. 

Çünkü aslını bilmez, işini bilmez, söylediği sözü bilmez; ondan ötürü haram

dır. M ânevi varlığını bilmeyenin sureti insan, gidişi hayvandır; belki hayvan

dan da aşağıdır. Hayvanın hayrı dokunur; halbuki, onun halka zararı vardır. 

Yürüdüğü yer de onun için haramdır ki, nereden geldiğini, nereye gittiğini 

bilmez. Kendini ve kendi işini bilm eyene bütün bunların hepsi haramdır.”

Yukarıya sayın Agâh Sırrı Levend’in çevirisiyle aldığımız bu XV. yüzyıl 
dans risalesi birçok bakımlardan önemlidir. Risalenin bilinmeyen yazarı ilk 
başta semâ‘ı savunmuş olmakla birlikte, bize çağının dans türleri ve simgesel 
anlamları üzerine bir bilim adamı gibi bilgi veriyor, sanki bir dans kuramcı
sı gibi davranıyor. Risale iyice okunursa, bu incelemede semâ' üzerine ile
ri sürdüğümüz görüşleri de destekliyor. Aslında bu danslar çok eskiden be
ri Türklerce biliniyordu, oynanıyordu, İslâm’dan sonra dans yasağına karşı 
bunlara dinsel anlamlar, dinsel bir kılıklama verilmiştir. Ayrıca dansın gök- 
bilimsel tanımı incelememizin hareket noktası olan Bil-, Bü'gü’nün tanrısal 
dans, tanrısal devinim anlamı ve şamanlıkla ilgili yoruma uygun düşmekte
dir. Risalenin en önemli yanı ise hiç kuşkusuz dört ana dans türü olduğunun 
belirtilmesidir. Burada her birinin tanımı verilerek anlatılıyor, özellikle bun
lardan raks'ın genel dans anlamında raks olmayıp özel bir dans türü oluşu 
da ilgiyi çekiyor. Aşağıda Samah'lardan örnekler verilirken anlatılan bunların 
ağırlama, yeldirme gibi değişik bölümleri, risalede tanımı yapılan dört tür 
bölümün bazılarını karşılamaktadır. Örneğin el, kol, ayak hareketleri içeren 
bölüm raks’ı, dönmeler ise çerh’ı karşılamaktadır.

Zaten örneğin Maraş/Elbistan’da oynanan Çark Samahı'n&a. (kimi yerde 
Pervaz Samahı da denir) dansın yöneticisi Dede, hızı arttırmak için “Çarh 
eyle!” diye dansçıları komutlarıyla uyarmaktadır. Samah'ların çeşitli adla
rı vardır: Kırklar Samahı, Dergâh Samahı, Kırat Samahı, Kartal Samahı, Hacı 
Bektaş Samahı, Sivas Samahı, Post Çarhı, Arguvan Samahı, Ellik, Alaçam, Sar
sıl, Turnalar Samahı vb. Bunların çoğunun aynı köydeki öteki olağan dans
lara benzeri, ayrıca samah sözcüğünün kimi yerde Sinsin karşılığında ya da



güveyin zifaftan bir gece önce arkadaşlarıyla birlikte kendi evindeki yaptığı 
çalgılı ve içkili eğlentiye de denilmesi20; bunların dernek dansları olduğunu 
kanıtlar.

Kendi derlemelerimize geçmeden Abdurrahman Yılmaz’ın İzmir’in Narlı- 
dere köyündeki Tahtacılar üzerine yaptığı Tahtacılarda Gelenekler adlı araştır
madan bu köyde oynanan Samah’a ilişkin tanımını burada aynen verelim21:

Semâ": “Büyükçe bir odada toplanılır. Kadın erkek yanyana otururlar. Bazı 

mahallerde kadınlar bir yanda erkekler diğer yanda karşılıklı otururlar. Mürşit, 

baba, mürebbi bacısını çağırır. Bacı gelir mürşide, babaya, mürebbiye dolu verir. 

Mürebbi peşineliyse21a peşineli olan kimse ile mürebbinin bacısı semâ dârına 

durur. Dâra durmazdan önce kendisiyle semâ edecek  erin ayağına, niyaz için, 

bacının eğilmesi sırasında semâ edecek  er de bacının sırtından kemerine niyâz 

ettikten sonra omuz omuza ve cemal cem ale niyâzlaştıktan sonra dâra dururlar.

Sazandar sazı alır, nefes söyler. Çiftler sem â yapar. Sem â bitince bacı ön

ce  sem â yaptığı erkeğe dolu verir. Erkek yerine oturur. Bundan sonra bacı 

mürşitten başlıyarak sonuna kadar sıra ile dolu dağıtır.

Diğer oyuna devam eder, üç sem â bütünlenir. Zaman müsait olursa üç, 

beş, yedi, on ikiye kadar semâ'cı oynar.

Bacağı açıklar da ayrıca başka bir odada sohbet ederler. Yalnız bunların semâ 

havası sazcı tarafından çalınır ve okunurken bacılardan biri kalkar erkeklerden 

birine giderek niyâz eder (yani boynuna sarılır gibi yapar). Çift sem â‘a kalkar, 

ortada aralarında daima bir aralık olmak üzere karşı karşıya raksetmeye başlarlar.

Sem â müziği en çok dokuz darplıdır.

Önce orta bir hareketle çalınır ve oynanır. Kendine mahsus ve çok oriji

nal bir şivesi vardır.

Ayinde hiç bir zaman oyuncular birbirine değmezler. Raksta estetik ma

hiyeti olmayan hiç bir yan, bir figür yoktur. Asîl, kibar, zarif, ince bir oyundur.

Sem â raksları genel olarak ağır ve hareketli olmak üzere iki kısımdır. İlk 

kısma ‘ağırlama’ denir. Bu kısımda erkek kollarını sağa sola hareket ettirir: 

Kadın kollarını omuz hizalarından daha yukarı kaldırmamak üzere aynı ha

reketi yan taraflara doğru yapar. Bu esnada ayaklar da ileri geri hareket eder. 

Çiftin hareketlerinin bir birine uyması gerektir.

Ağırlaşmayı hareketli kısım takip eder. Buna ‘yeldirm e’ denir. Burada 

çiftler tekrar niyazlaşırlar. Yüzlerini birbirlerine karşı ve biraz daha yaklaşmış 

durarak bir kaç metrelik bir alan içinde gider ve yeri geldikçe dönerler. Dö

nüş yeri sazcı tarafından hatırlatılır. Oyun bitince çiftler tekrar niyâzlaşırlar 

ve yerlerine otururlar. Başka çiftler semâ'a kalkarlar.

20 SözDer, 107.
21 A. Yılmaz, 'Tahtacılarda Gelenekler, Ankara (1948), 71-73.
21aT ahtacılarda “aşinalık” da den ilen  “m usahiplik” ten  sonraki aşama, üçüncü kapı (A. Yılmaz, Age., 76).



Kırklar Semâ't: Bu sem â en az dört ve en çok on iki kişi ile oynanan bir 

oyundur. Sem â oyununda olduğu gibi oynıyacak canlar niyâzlaşırlar. Erkek

ler bir yana kadınlar öbür yana karşılıklı dizilirler. (Bu oyunda ayakların mü

hürlenmesi yoktur). Sazende başlayınca herkes oldukları yerde sağ ve sol 

ayaklarını ileri ve geri atmak suretiyle oyuna başlarlar. Sazende üç nefeste bu 

oyunu ağırlar, dönek havasını çalmaya başlayınca oyuncular da sağ ayak ileri 

giderken sağ kolu ileri uzatır. Sol ayak ileri giderken de sol kolu ileri uzatmak  

suretiyle oyun devam eder. Bu da üç nefesle yapılır. Bundan sonra ‘Allah Al

lah Allah’ denir. Oyundaki kadınlar erkeklerin arasında namazda olduğu gibi 

diz çökerler. Bu durumda iken şem si sol baştaki kadına dolusunu sunar, o 

kadın da sağ baştaki sem â dönen erkeğe verir. Dolu sırayla devam eder. Bu 

dolu dağıtma işi bittikten sonra sol baştaki sem â‘cı kadın sağdan başlıyarak  

sonuna kadar bütün cemaata dolusunu dağıtır. En son doluyu şem siye verir, 

birlikte içerler ve niyâzlaşırlar. Kadın yere de niyâz eder ve çekilip  gider otu

rur.”

Örnek olarak Eskişehir, Tokat ve Antalya köylerindeki samah’lardan ör
nekler verelim. Önce Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Arslanbeyli ve Doğan- 
çayır köylerinde yerine göre iki, dört, altı, sekiz kişiyle, kadınlı erkekli oyna
nan samah’ları görelim. Burada semâ1 adı verilmektedir. Karşılıklı çiftlerin 
ağır el ve kol hareketlerine pervaz deniliyor. Önce dört kişi semâ‘a kalkar. 
Bu açılış olduğu için mürşit ve âyin-i cemde bulunanlar da ayağa kalkarlar. 
Bu bitince mürşit yerine oturup bir gülbenk okur. En çok yapılan semâlar 
Turnalar; Dem Geldi ve Garipler<X\x. Bunlardan Dem Geldi Semâ\ üç aşama
lıdır. Önce yavaş bir hareketle başlar, sonra canlanır, karışma hareketlerine 
geçilir. Üçüncü aşama yürüyüş ve hızlanmadır. Semâ1'a kalkanlar halka olur
lar, çalgının ezgisine ağır ağır kol ve ayaklarını uydurmaya başlarlar. Hare
ketlerde müziğe uyum sağlanınca, canlılık gösterirler. Her kişi yanındaki ar
kadaşının hareketine uyarak karşılama hareketleri yapar. Birden müzik kıv
raklaşır, semâ‘dakiler coşar. Bu hızlılıkta kol ve ayak hareketleri bozulmaz. 
Bu halkanın ortasında bir kişi de kendi başına döner. Eşi yoktur, karşısına 
kim düşerse eşi o olur. Dem Geldi Semâ‘mm  ağırlama bölümünden ilk dörtlü
ğü örnek olarak verelim.

Muhabbetçerağm yakan Alidir..
Aşıkım didârepervane gibi.
Cümle vücut içre bakan Alidir.
Aşıkım didâre pervane gibi.



Dem geldi, dem geldi.
Al-i âbâ şâh geldi 
Yezid'e cevr-i cefâ 
Mümine iman geldi.

Yürüyüş ve hızlanma aşamasından ilk dörtlük:

Yürü... Yürü...
Ta ezel bezminde ben seni sevdim 
Muhabbet eyledim candan a sunam 
Muhammet Ali'yi candan seversen 
Ayırma gönlünü benden a sunam.

Bu üç aşama bitince semâ‘ dönmesi son bulur. Mürşit bir gülbenk 
olur. Dardakiler yere kapanarak yalvarır, sonra yerlerine otururlar. Oda 
kapısı açılır, herkes dışarı çıkıp hava alır, yeniden gelip yerlerine oturur
lar, bundan sonra cem birleme ile biter. Burada üç yerine tek bir nefes
le ve tek bir duvazla saz çalınmasına son verilir. Koldan kopan erkânı ise 
daha çok gençleri alıştırmak için yapılan bir muhabbet meclisidir. Öteki 
toplantılara bekârlar gidemediği için buna bekârlar ve anneleri ve babaları 
ile olmak üzere genç kızlar girebilirler. İçki yiyecek getirilir, âyin, erkân 
yapılmaz, çerağlar yakılır, dem içilir, nefesler, buyruklar okunur, semâ‘lar 
yapılır.

Tokat köylerinde Zamah deniliyor. Bütün Alevî köylerinde vardır. Ço
ğunlukla üç kadın üç erkek oynar. Uç bölümdür:

(a) Ağırlama: Kadın ve erkek ortaya çıkınca kol ve ayaklarını müziğin 
tartımına uydurarak iki ileri bir geri giderler. Erkeklerin kolları dirsekten 
bükük, kadınlarınki omuzdan açık olarak tartıma uyar.

(b) Yürütme: Oyuncular halka biçiminde peşpeşe yürürler ve gittikçe 
hızlanırlar.

(c) Dönme: Yürüme gittikçe hızlanır, bir anda kadınlar sağdan sola hızla 
dönmeye başlarlar, erkekler kolları ile kadınları sarar gibi yapar, ayakları ile 
tartım vururlar. Kimi yerde tek ayak, kiminde çift ayakla olur. Kadınlar da 
kollarını havada döndürürler.



Gönüller zamahr. Yaş gözetilmeksizin üç erkek üç kadın oynar. Bir kadın 
bir erkek sıralanır. Baş hep erkektir. Kimi köyde önce erkekler çıkar, kimi 
köyde kadınlar. Çıkanlar dedenin elini öper, sıraya girerler. Sonra kadınlar 
erkeklerin ayağına niyâz ederler. Ağırlama’da kollar dirsekten kalkık, ayaklar 
iki ileri, bir geridir. Nefes ve sazın değişmesiyle yürürler, giderek hızlanırlar, 
bu yelleme’dir. Burada kadınlar sağdan sola dönerken, erkekler sarma hare
keti yaparlar.

Kırat Zamağr. Bu bir çeşit düz halaydır. Erkek kadın karışık olarak sıra
lanır. Kollar birlikte sağa sola sallanır.

Altıya Gitmek. Bunu yalnız erkekler yapar. Genellikle altı kişi. Ceketsiz 
ve yalın ayak oynanır. Ağırlama ve yelleme aşamaları vardır. Kadın olmadığı 
için hepsi sarma hareketini yapar.

Tekeleme-. Yalın bir zamah türüdür. İki kişi, bir kadın bir erkek oynar. 
Ağırlama’sı yoktur. Yalnız sarma vardır, kadın dönerken, erkek sarar. Çoğun
lukla “Tekeleme çiftleme/Kız düğmen ilikleme” türküsünü söylerler. İki ka
dının oynadığı da olur. Erkekler pek dönemezler. Kadınlar hem dönmeyi, 
hem sarmayı başarırlar.

Zamah: Çoğunlukla düğün ve bayramlarda oynanır, Düğün Zamağı da 
denir. Davul zurna ile oynanır, ağırlaması pek olmaz. Oyuncu sayısı değişir.

Yelleme zamahr. Dansı yapanların hepsi erkek olunca, dönme yoktur, yal
nız sarma hareketi vardır, bu türe yelleme zamahı denir.

Pervaz: Tek kız oynar. Belirli bir nefesin bestesiyle yapılır. Kız çıkar, 
durur, sonra ağır ağır ilerler, yere niyâz edip, doğrulur, sonra fırıl fırıl döner. 
Çoğunlukla bekâr kızlar yapar. Dönüşler ya kollar yana açık, ya da yanlarda 
bitişik.

Kırklar zamahr. Erkekler de çıkar, ellerini birbirine ses çıkarmadan vu
rurlar, dönerler. Onları kadınlar izler, erkeklerin ortalarına girerler, dönerler, 
oturup dua edilir. Bu uzunca yinelenir, sonra yukarıda tanımları verilen sa- 
mah’lara geçilir.

Üçüncü örnek olarak Antalya’yı ele alalım. Bu ile bağlı Kumluca ilçesinin 
halkı Tahtacı olan Hızırkâhya köyünde semâ'’ denilir. Çoğunlukla haftanın Per
şembe ve Pazar günleri yapılan ev toplantılarda, yıllık ve adak kurbanlarında 
ya da dinsel bayramlarda düzenlenir. Topluluğa cem, toplanılan eve de cem evi 
denilir. Üç çeşit semâ1 vardır: Erkân Semâ‘ı, Kırklar Sema ı ve Gençler Semâ'ı.

Erkân semâ'ı (buna Erken samalıı da denir): Toplantıda kadınlar odanın 
bir yanına erkekler öbür yanına oturur. Cemin görevli ve yöneticileri mürşit, 
rehber, mürebbi, gözcü, sazandar yerlerini alır. Mürşidin karısı kalkar, mür
şidin mürebbinin, rehberin bulunduğu yere 3 kez “Ya Allah, ya Mııhammed, 
ya Ali” diye niyâzda bulunur. Cem için hazırlanmış doludan tüm canlara ni



yazla birer kadeh verir, yerine gelir dâra durur (eller göbekte bitişik, sol el 
sağ el içinde; sağ ayağın başparmağı sol ayağın başparmağı üzerinde) Mür
şidin yaptığını, mürebbi ve rehberin karıları da yapar, onlar da dâra durur. 
Bundan sonra öteki kadınların en yaşlılarından birisi, Mürşidin, mürebbi- 
nin, rehberin önünde secdeye kapanır, niyâz eder, sonra herhangi bir erke
ğin önüne niyâz eder. O erkek kalkar, kadınlar erkân semâ‘ını oynar. Orta
ya gelirler, sağ ayaklarının başparmaklarını sol ayaklarının başparmakları 
üzerine bağlarlar (mühürleme). Sazandarların çalması beklenir. Sazandarlar 
erkân semâ‘ım çalarken alman (söylenen) nefeslerden bir dörtlükten örnek 
verelim:

Çıkmış Arafat’ta oturur 
Varını Hak’kayetirir 
Tarihçi tarik getirir 
Varalım erkân üstüne

Bu toplantılarda saz ve curadan başka çalgı çalınmaz. Oynanışı şöyle- 
dir: Sağ ayakların başparmakları sol ayak başparmaklarına bağlandıktan 
sonra sazandarlar bir yandan çalıp, bir yandan nefes söylerlerken, ortada
ki kadınla erkek de samaha başlarlar. Bunda yalnız kollar hareket ederek, 
saza uyularak kolun biri aşağıya inerken öteki yukarı kalkar. Bu oyun üç 
kez tekrarlanır. Erkâtı Semâ‘\ oynanırken tüm canlar (topluluğa katılanlar) 
dâra dururlar.

Kırklar Semâ^r. Bu en az dört en çok 12 kişi ile oynanır. Önce oynayacak 
olanlar niyâzlaşırlar. Erkekler bir yana, kadınlar bir yana karşılıklı dizilirler. 
Bu oyunda ayaklar mühürlenmez. Sazandar başlayınca herkes olduğu yerde 
sağ ve sol ayaklarını ileri ve geri atmakla semâ'a başlar. Sazandar 3 nefeste 
bu oyunu ağırlar, dönek havasını çalmaya başlayınca oyuncular sağ ayak ileri 
giderken sağ kolu ileri, sol ayak ileri giderken sol kolu ileri uzatarak oyuna 
başlarlar ve oynarken dönek havası da 3 nefesle sona erince bundan sonra 
“Allah, Allah, Allah” denilir. Oyundaki kadınlar erkeklerin arkasında na
mazda olduğu gibi dururlar (diz çökerler). Herkes birbiriyle niyâzlaşır ve yer
lerine oturur.

Gençler Semâ’r. Evlenmemiş erkeklerle genç kızlar bir evde toplanarak 
oynarlar. Oyunda kızla erkek hiçbir zaman birbirlerine değmezler. Ağır ve 
hareketli olmak üzere iki bölümdür. İlk bölüm ağırlama’A\x. Bunda erkek 
kollarını sağa sola hareket ettirir, kız da kollarını omuz düzeyinden yukarı 
kaldırmamak üzere aynı hareketi yapar. Bu sırada ayaklar da ileri geri ha
reket eder. Çiftin hareketlerinin birbirine uygunluk göstermesi zorunludur.



Hareketli bölüm yeldirme'dir. Burada çift yeniden niyâzlaşır. Yüzlerini bir
birlerine karşı ve biraz daha yaklaşmış durarak birkaç metrelik alan içinde 
gider, gelir ve yeri geldikçe dönerler. Dönüşleri sazcı belirler. Semâ1 bitin
ce çift niyâzlaşır ve yerine oturur. Başka bir çift semâ‘a kalkar. Yalnız dinsel 
bayramlarda yapılan semâ‘larda kurallara aykırı davranan cezalandırılır. Ceza 
çoğunlukla içki almamaktır, gelen içkiyi yalnız cezalı içemez. Ötekiler içip 
eğlenirler.



Bu oyunların çoğu eski ritüel kalıntılarıdır. Bunların dramatik niteliği 
en azından oyuncunun kendisinden başka bir kişiliği canlandırmasında gö
rülür. Dramatik nitelik kılık değiştirme, yüzünü boyama, maske ve çeşitli 
donatımları kullanması, sözlü oyunlarda söyleşmeye de başvurulması ile sağ
lanır. Ayrıca kimi oyunlarda eylemin, olaylar dizisinin bir yansılaması bulun
maktadır. Bundan başka içinde çatışma (agon) da görülür. Oyunların çoğun
luğu sözlü olduğu için eylemin yürümesinde sözün de önemli bir işlevi var
dır. Bunların ritüel anlamları üzerinde gerek Dionisos ve Anadolu Köylüsü ki
tabında, gerek bu kitabın başka bölümlerinde bilgi verildiği için bu bölümde 
örneklerin tanıtılması ile yetinilecektir. İlk önce Anadolu’da çok yaygın olan 
üç önemli konudan örnekler görelim. Bunlar: A. Ölüp-Dirilme; B. Kız Kaçır
ma; C. Ölüp Dirilme + Kız Kaçırma’dır.

A. Ölüp-Dirilme

Çoğu kez iki hasım arasında bir savaş, bunlardan birinin ölmesi, sonra öle
nin ya büyüyle ya da kendi kendine dirilmesi. Çoğu kez seyirciler ölen için 
yas tutar, ağıt söylenir, dirilince de bu sevinçle kutlanır. Bu konuyu hemen 
Anadolu’nun her yanında değişik adlar, ayrıntılar ve çeşitlemelerle buluyoruz. 
Ölüp dirilen Tanrılar gerek bitkisel, gerek hayvansal yaşamın doğup ölmesiyle 
ilintilidir. Bunların bellibaşlıları Dionisos, Adonis, Atds, Osiris’dr. Hıristiyan
lık’ta ölüp dirilen İsa da bu simgenin kalıntısıdır. Bunun gibi Babilonya din
sel edebiyatında Temmuz veya Adonis her yıl ölüyor, onun kocası veya sev
gilisi ana Tanrıça İştar mutlu toprak yüzünden, iç karartıcı toprak altına giren 
'lanrı’yı aramaya koyuluyor. Onun yokluğunda sevgi tutkusu duruyor, insan
lar, hayvanlar üremeyi unutuyorlar. Onların geri gelmesiyle bütün doğa uyanı
yordu. İşte Anadolu’da Tasladığımız ölüp dirilme konulu seyirlik oyunlardan 
Malatya köylerinde Kış yarısı adıyla oynanan bir oyunu örnek olarak vere
lim: Köylüler 15 Ocak’tan 13 gün sonra yani 28 Ocak’ta kış yarısını kutlar



lar. 27 Ocak’ta gençler davullarla halka ertesi günü kış yarısının kutlanacağını 
duyururlar. Tören günü içlerinden biri ihtiyar Baba olur. Beli kamburdur, yü
züne beyaz sakal takar. Biri de yüzünü karaya boyayarak ihtiyarın arap ve to
pal oğlu olur. Uzun giysiler giyinmiş dört oyuncu da gelin olurlar. Aralarına 10- 
15 kişi daha alarak ev ev dolaşırlar. Her eve gelince içeri girerler. İhtiyar, topal 
arap oğluyla dört gelini olduğunu söyleyerek sadaka ister. Evden içeri girerek 
davul çalarlar, halay çekerler ve şu türküyü söylerler:

Dut ağacı düzdedir 
Yaylalar yaylalar 
Dalı bizden yüzdedir 
Aman aman kış yarısı

Dut ağacı dut verir 
Evsa/ıibi bize ne verir 
Dut yaprağını kıt verir 
Evsahibi ise bol bol verir.

Karaman’ın köylerinde oynanan Saya Gezme oyununda, kişilerden biri 
uzun beyaz iç çamaşırları giymiştir; ağzında içine para atılmak için küçük bir 
torba vardır. Kömürden bıyık yapar, boynuna bir çanta asar. İkinci oyuncu
nun sırtında bir dağarcık vardır; üçüncü oyuncu baştan aşağı hayvan postuna 
bürünmüş, çanlar asmıştır, elinde değneği vardır. Evler dolaşılır, girdikleri 
evde birinci oyuncu sırtüstü yatar, ölmüş taklidi yapar, ikinci oyuncu uzun 
bir saya türküsü söyler:

Koyunun yüzünü yitirdik 
Kuzunun tüyünü bitirdik 
Şurda ne kaldı ne kalmadı 
Elli gün kaldı.

Ev sahibi birinci oyuncunun ağzına parayı koyar, üstüne bir kova su dö
ker. Birinci oyuncu dirilir, ev sahibi ayrıca 2. oyuncunun dağarcığına hubu
bat koyar. Armağanlar sonra üçe bölüşülür1.

Niğde-Aksaray’da oynanan Köse'de dört kadın vardır, biri beyaz yünden 
sakal bıyık takar, ötekiler de kösenin karılarıdır, oyun başında köse hasta 
olur, yemek yedirmek isterler, köse istemez, mirası pay edilmek istenir, mi
ras taksiminden sonra ölür, kadınlar kendilerine düşen mirasa göre ağlaşırlar. 
Ağıttan sonra kösenin ağzına para, kuru yemiş konulur; dirilir, dirilince ka-

1 KYSO.



rılarını döver, en genci ile nikâh tazeler, hep birlikte yemek yenilir. En çok 
yeni hanımı ağlamıştır.

Oyunun çeşitlemelerinde Köse eceliyle değil biri tarafından öldürülür2.
Niğde-Aksaray’da Saya Gezme: Siyah sakal siyah tüylü post başlık, eli 

yüzü karaya boyanmış Karabit; beyaz sakal takmış, beyaz post başlık, elini 
yüzünü beyaza boyamış Karadirmit (kamburu var). İkisi karşılıklı durmadan 
selâmlaşır; Karadirmit’in yanında hiç konuşmayan gelin ve iki mencik (koru
yucu köpek) vardır. Birbirlerine yalan söyleyerek başlarından geçenleri Arap 
ve Kürt şiveleriyle anlatırlar. Karabit, ötekini elindeki sopayla öldürür, gelin 
ölen Karadirmit’e çok acır, gözyaşı döker; Karabit iğne yaparak Karadirmit’i 
diriltir, Karabit, Karadirmit ve iki mencik davul zurna eşliğinde oynarlar. Ka
rabit, muhtara da yalan ifade verir, Karadirmit ise doğru söyler. Karabit’in 
kemerinde çanlar ve tezek (saat yerine) vardır. Menciklerin üçünün de eli 
yüzü karaya boyalıdır’.

Gaziantep-Yavuzeli’nin Kaleobası ve Saraymağara köylerinde Arap oyu
nunda Arap, bedeninin görünen yerlerini siyaha boyamış, siyah bir post giy
miş, elinde tüfeği vardı. İhtiyar, beyaz sakallıdır, yüzü un ile aklaştırılmıştır, 
sırtına beyaz post giymiştir. Kız ve iki kişiden yapılan bir at. Kız ata biner, 
yaylaya göç etmektedir. Arap atın başını çeker, kıza sarkıntılık eder. İhtiyar
la Arap, kız için kavga ederler, kız ikisine de yüz verir. Arap ihtiyarı öldürür, 
kız ağlar, ağıtlar söyler, seyirciler de bu üzüntüye katılır, düğün sahibi ihti
yarın ağzına para koyunca ihtiyar dirilir, neşeyle halay çekilir*.

Gaziantep-Yavuzeli’nin Kaleobası ve Saraymağara köylerinde oynanan 
Kaymakam oyununda Kaymakam (elinde kırbaç gibi bir çubuk vardır), Ki
zir, Oğul (yüzü siyaha boyalı, göbekli ve belinde üç ayak ibrik vb. asılı
dır; boynunda bir ip bağlıdır), ihtiyar (beyaz sakallıdır, bir kilim ortadan 
delinip başından geçirilmiştir) ve jandarmalar. Halaydan sonra kaymakam 
bir sopaya at gibi binmiş olarak gelir. Kizir’i çağırır, ona sopa vurmak, otu
racağı yeri sık sık değiştirmek gibi muziplikler yapar. Seyircilerden biri 
iskemle olur, ona oturur, Kizir’den kahve ister, Kizir bir ayakkabı tekine 
kül koyarak getirir. Kaymakama içirecek gibi yapıp külü onun yüzüne sa
vurur. İhtiyar oğul ve iki jandarma gelir, ihtiyar eşeğe ters binmiştir, bir 
eliyle eşeğin kuyruğunu, öteki ile oğlanın boynundaki ipi tutar. Kayma
kam oğlanı evlendirecektir, oğul ise durmadan karnının aç olduğunu söy
ler, jandarmalar gelin çağırırlar, arkalarından ateş edilirken oğul ölür, yü
züne su dökülerek diriltilir, gelin bulunur, oğul ile evlendirilir, halay çeki
lerek oyun biter5.

2 NASO.
3 NASO.
4 GSO.
5 GSO.



Bandırma ile Karacabey arasındaki Yenice köyünde Kasap bir oyun dizisi 
içinde oynanır. Bu da köylü seyirlik oyunlarında çok raslanan kurban etme ve 
ölüp dirilme konusuna bir örnek olabilir. Alana iki kişi gelir; müzik Kasap ha
vasıdır. Bunlardan birinin elinde iki bıçak vardır, bu bıçaklarla danseder. Öteki 
yere boylu boyunca yatar, yüzü mendille örtülü, eli bıçaklı olan bıçaklarından 
birini yere saplar, bıçakla karnını yarar, işkembelerini çıkarır, bu sırada yerde ya
tan debelenir. Sonra sözde onu şişirir, yerde yatan da şişiriliyormuş gibi karnını 
çıkarır. Bu da bitince yerde yatan ayağa kalkar ve ikisi birden dansederler6.

Ölüp dirilme konuluğunu çocukların oyunlarında da buluruz. Örneğin 
Tokat köylerinde çocukların oynadığı Deven Nerede? oyununun ilk bölümün
de olduğu gibi. Çocuklar elele tutuşup hilâl biçiminde sıralanırlar. Hilâlin iki 
başındaki çocuklar arasında şöyle bir konuşma geçer:

-  Ey Efe!
-  Buyur.
-  Deven nerde?
-  Uludağ’da.
-  Ne yiyor?
-  Yemişen.
-  Ne pişliyor?
-  Gümüşen.
-  Kaç kaşık?
-  Uç kaşık.
-  Allahın emri ile kızına dünür geliyoruz. Ne ile gelelim?
-  Davulunan zurna ile.

Çocuklar davul sesini yansılayarak birbirlerinin kollarının altından ge
çerler. Ortadakilerin kolları bağlanır. Onlar ölür, ölünce bunları gömmek is
terler. Bir de hedef olur. Birer birer kollarından tutup götürürler. Ellerini bı
rakan cehenneme, bırakmayan cennete götürülür. Ölenler dirilirler. Yeniden 
sıraya geçilir. Baştakiler yine el ele tutuşurlar. Ötekiler gelip kollar üzerine 
yatarlar. Oyun başkanları sorar: “Kapıdan mı girersin, bacadan mı?”. Oyuncu 
“kapıdan” derse ayakları üzerine bırakılır, “bacadan” derse baş üzeri diker
ler. Oyunun üçüncü kesiminde ise oyuncular baştakilerin kolları arasına gi
rer, bir yandan sallarlarken şöyle sorulur:

-  Annen seni nerede doğurdu?
-  Samanlıkta.
-  Ne ile besledi?

6 ASKO VI.



-  Bal ile börek.
-  Al sana bir kötek.

diyerek arkasına bir kötek atıp bırakırlar. Böyle sürerken, “ekm ek” denirse 
“al sana değnek” denir, “kaymakam” denirse “al sana dayak” ya da “ayak”, 
“çorba” derse “al sana bir sopa” denir. Oyunun yalnız birinci bölümü ölüp 
dirilmeye yaklaşır.

Kars’ın Susuz ilçesinden İncesu köyünden oynanan Hortlak Bezeme1 adlı 
oyunda önce ortaya yeşil bir tabut getirilir. İki de karalar giyinmiş, yüzlerini 
baca kurumu ile karaya boyamış Arap gelir, bunların ellerinde zil ve kırbaç 
bulunur. Sorgu melekleri gibi biri ölünün başında, öteki ayak ucunda durur. 
Tabuttaki adam kefene bürünmüştür. Gırtlaktan yukarısı hamurla kaplan
mıştır. Göz yerlerindeki deliklerin biri yukarıda biri aşağıdadır, ağız yeri ka
palı, kulakları görünmez. Gene hamurdan yapılmış boynu, bükük ve eğik
tir, burnu büyüktür. Çocuklar bu ölü tabuttan kalktığı zaman çok korkarlar. 
Araplar günahının olmadığına karar verirler, üstelik seyircilerden alacağı var
dır. Herkesten para toplanır8.

Ölüp dirilme konuluğu Anadolu’da çok yaygın ve çeşitlidir. Örneğin, Si
vas’ın Çepni köyünden Arap oyunu, Eskişehir köylerinden Şeytan Oyunu, Si
vas köylerinden Halil ve Komşu Bacı oyunu, Kars’tan Yaş Oyunu, Elazığ’dan 
Yılbaşı Oyunu, Tunceli’den Ali ve Fatoş Oyunu, Tokat’tan Dede ya da Arap 
Oyunu, Bitlis Zeybeği, Doğu illerinde Kalkağan Oyunu, yeni yılda Doğu Be
yazıt’ta oynanan Köse-Gelitı Oyunu9, Kozan köylerinde oynanan Arap Oyunu10 
gibi.

B. Kız Kaçırma

İkinci önemli konu kız kaçırmadır. Kız kaçırma köylerde çok rastlanan 
toplumbilimsel bir olgu olduğundan, köylü sonradan bu olguyu canlandıran 
oyunlar da yaratmıştır. Ancak burada ele alman gene eski bolluk törenleri
nin kalıntısı olan oyunlardır. Bu, eski Eleusis ve benzeri törenlerle ilgilidir. 
Mitologyada toprak ve buğday Tanrıçası Demeter’in kızı Persephone/Kore 
kaçırılır. Yaslı Demeter karalar giyinmiş, elinde meşaleyle kızını arar. Kız 
kaçırıldıktan sonra tarlalarda sap bitmez, saban işe yaramaz olur, insanlar 
açlıktan kırılır. Hades, Kore’ye nar yedirir, böylece onu yeraltına bağlar. 
Toprak ürünleri gibi yılın üçte birini yani kışı yer altında geçirir, yarısında

7 Âşık Sadi D eğer, “H ortlak B ezem e”, Karseli, 38 (1967).
8 Âşık Sadi D eğer, Agm.
9 AKOO, 28-29.

10 Şiikrıi E lçin, “Arap O yunu”, l'FA, 249 (1970).



yeryüzünde annesiyle buluşur. Kızın, annesine kavuşmasında yağmur yağ
maya, ekin bitmeye başlar. Bu konu da Anadolu’da birçok dramatik oyun
larda çeşitlemelerle oynanır. Ancak kız kaçırma aynı zamanda köylerimizde 
toplumsal bir olgu olarak çok görüldüğünden, kimi oyunlar da bu toplumsal 
olguyu yansılamak için düzenlenir.

Karaman’ın köylerinde oynanan Kız Kaçırma oyununda, beyaz sakallı, 
yüzünü una bulamış, başında bir sarık, sırtında kambur, bir elinde patates
ten yapılmış tespih ve bir baston bulunan bir koca ve bir kız vardır. Önce 
koca telâşla gelir, kızım kaçırıldı deyip ağlayıp dövünür, saklanan kız bulu
nur, kızı getirenlere kuru yemiş verilir, dansedilir11.

Gaziantep Yavuzeli’nin Kaleobası ve Saraymağara köylerinde oynanan 
Kız Kaçırma'&d kişiler, beyaz sakallı, sarıklı, elinde sopası olan ihtiyar, kız ve 
gençlerden oluşur. Halay çekildikten sonra ihtiyar ile kız gelir, gençler kıza 
göz koyar, kaçırırlar, ihtiyar üzülür, ihtiyar gençlerden birini vurur, kızı alır 
kaçar12.

Gaziantep Oğuzeli’nin Uruş, Tilbaşar (Giindoğan), Yenice köylerinde oy
nanan Arap Oyunu iki kişilidir. Bunlardan Arap yaşlıdır, sakalı siyah, bedeninin 
görünen yerleri siyaha boyanmıştır, siyah bir post giymiştir, sırtına bir yastık ko
yup kambur olmuştur, başında sarık vardır, bir sopaya ip bağlanarak yapılan ça
tıyı tüfek gibi omuzuna asar, elinde bir sopa bulunur; bir de kız. Orta yerdeki 
halaydan ayrı olarak Arap ile kız oynarlarken bir iki genç kızı kaçırmak isterler, 
Arap engel olur, onları sopayla kovar, bu bir kez daha yinelenir, bu kez gençler 
kızı kaçırırlar, Arab’ı döverler. Gençler, kızı aralarına alarak birinci halayın için
de ikinci bir halay tutarlar, Arap da onlara üzgün üzgün bakıp oradan ayrılır1-’.

Kilis’in Karnebi ve Çengin köylerinde oynanan Keşiş oyununda, oyunun 
öncüsü, beyaz sakallı, uzun entari üzerine beyaz koyun postu giymiş, elinde 
sopa, sırtı yastık bağlayarak kamburlaştırılmış, başına bir lenger geçirilip bez
le bağlanmış Keşiş’tir. Öbür kişiler, dört çete, dört kız, dört güvey ve eşkıya’dır. 
Halay’dan sonra Keşiş oyununa geçilir. Keşiş oturmuş, ibrikten sözde nargile 
çekmektedir. Çeteler gelir, keşişten para isterler yoksa düğünü durduracaklar
dır, keşiş parayı vermek istemez, falakaya yatırırlar, kızlardan biri küsmüştür, 
keşiş onun gönlünü almak için verebileceği armağanları sayar, kız cevap ver
mez, küskündür, küskünlüğünü belirtmek için arkasına küçük toprak, taş par
çaları atar. Keşiş birini yakala der, kız beğendiğini seçer, böylece öteki kızlarla 
aynı devam eder. Güveyler kızların, kızlar güveylerin üzerine binerler, öyle oy
narlar, Eşkiya gelir, o da düğünü durdurmak için keşişten para ister. Çeteler de 
gelir aynı zorbalığı gösterirler, güveyler kızları alıp kaçarlar, çeteler arkalarından 
ateş ederler14.

11 KYSO. 12 GSO.
13 GSO. 14 GSO.



Yavuzeli’nin Kaleobası köyünde oynanan Kız Kaçırma oyunu da şöyle oy
nanır: Oyunda külot pantolon giymiş, çorabını dizlerine kadar çekmiş, başın
da kırmızı püsküllü kiilâhı olan Kaymakam, çorabını dizlerine kadar çekmiş 
Kizir, yüzünü kömürle karartmış, bir yastıkla göbeğini şişirmiş, beline iple bir 
ibrik ve üç ayak asmış Kaymakamın oğlu, pamuktan veya yünden beyaz saka
lı ve pelerin gibi bir kilimi ortasından kesip başına geçirmiş Baba; tüfekli iki 
jandarma bir de kız olmuş bir erkek oyuncuyla, sandalye olan bir başka oyun
cu vardır. Kaymakam bir sopaya at gibi binip seyirciler arasından koşturarak 
meydana gelir, meydanı dolanır. Oyun yerinin ortasında “Kizir” diye bağırır. 
Kizir gelir, Kaymakam ona “Atımın başını tut!” der. Kizir tam tutacakken bir
den döner, sopanın arkasıyla Kizir’e vurur. Kizir kaçar. Kaymakam vurur. So
nunda Kizir atın başını tutar. Daha sonra Kaymakam Kizir’den yere bir yaygı 
sermesini ister. Kizir bir aba getirir, bir türlü Kaymakam yaygının serileceği 
yeri beğenmez, gene Kizir’i oradan oraya koşturur. Daha sonra bir sandalye 
ister, Kizir, sandalyeyi oynayan oyuncuyu getirir. Kaymakam bunun üzeri
ne oturur. Kizir’den bir kahve ister. Kizir bir ayakkabı içine biraz kül koyar 
ve getirir. Kahveyi Kaymakama içirecekken külü onıın yüzüne iifiirür ve ka
çar. Kaymakam sandalyeyi oynayan oyuncunun geri çekilmesiyle yere düşer. 
Kaymakam yüzünü siler, Kizir’e “Bana bir yer hazırla, ağırlığımı getireceğim” 
der ve gider. Biraz sonra oğlu, babası ve iki jandarmayla gelir. Baba bir eşeğe 
ters oturmuş, eşeğin kuyruğunu tutmaktadır. Kaymakam oğluna “Oğlum seni 
evereceğim” der. Oğlu ise “Açım, karnım aç” der. Kaymakam kızar “Ben seni 
evlendireceğim, açlığı neylersin?” diye bağırır. Oğlu yine “Açım” der. O sırada 
2 jandarma seyirciler arasında oturan kız kılığındaki oyuncuyu kaçırırlar. Her
kes ardından kovalar, sonunda yakalanır. Kızı kaymakamın oğluyla evlendirir
ler. Oyun sonunda halay çekilir15.

Fethiye’de oynanan Arap oyununda kişiler Arap, Dede, Gelin ve Şey- 
tan’dır. Arap bedenini isle karaya boyar; Dede ak sakal takar, saçlarını una 
boyar. Vurulduğu zaman acımaması ve kambur olmak için beline minder ko
yar. Arap bacaklarının arasında bir değnek bulundurur (açıkça phallus'vı bu
luyoruz). Bir erkek gelin kılığına girer, bir başkası da Şeytan olur. Arap oy
narken Şeytan gelini saklar, Arap bunu anlayınca değneği sallayarak Şeytan, 
Dede ve halka saldırır. Arap hem oynar hem gelini arar. Sonunda gelin bulu
nur, dördü oynar. Gelin bir daha kaçırılır. Oyunun bir çeşitlemesinde Deve 
de bulunur. Oyun utançlamalı olduğu için pek oynanmamaktadır1'’.

Çankırı’nın köylerinde Deve-Kıptî oyunu: Kişilerden Kıptî (Çingene) ce
ketini, pantolonunu ters giyer, yüzünde yapma sakal vardır. Kıptî’nin karısı, 
eski giysiler içinde, bir sopası olan kadın kılığında bir erkektir. Kıptî’nin iki 
erkek çocuğu vardır. Bir de beşik içinde bir köpek yavrusu olur; bu da bebek-

15 ASKO VII. 16 ASK O 1.



leridir. Kıptî meydana gelir, köyün aksaplısını (yani büyüğünü, ağasını) sorar. 
Biri çıkar, Kıptî ona, buraya çadır kuracağını; kalbur dokuyacağını söyleyerek 
izin ister, izin verilir. Ve kalbur dokumaya başlar. Çingenelerin çocukları ba
balarından yiyecek isterler. Karısı da beşiğini sallar. Bu sırada oraya bir baş
ka Çingene topluluğu gelir, yeni gelenlerin kızları vardır, birinci Çingenenin 
oğulları, kızları kaçırırlar. Seyirciler kızları saklarlar. Kızların babası oğlanların 
babasını döver. Kızın babası, elindeki meşale ve sopa ile kızların bulunduğu 
yöne gider, oradaki halkı da döver, sonunda kızlarına kavuşur, kızlardan yalnız 
birini satar; parasıyla deve alır, deveyi hangi seyircinin önüne yatırırsa o kimse 
para vermek zorundadır. Devenin yapılışı şöyledir: İki kişi iki-iiç metre uzun
luğunda bir merdiveni biri önde, öteki arkada olmak üzere sırtlarlar. Arkada- 
kinin üstüne hayvan postu geçirilir. Merdiven ortasına minder, yastık konu
larak devenin hörgücü yapılır. Hepsinin üstüne örtü kaplanır. Öndeki oyuncu 
elinde daha önceden yapılmış gözleri ayna, içi doldurulmuş kumaştan bir deve 
başını içerden tutar, yaşlı Kıptî devenin yularını tutar, devenin üstünde ikin
ci kızı, kızın kucağında çocuk vardır. Kıptî deveyi gezdirerek herkesten para 
topladıktan sonra Çolak veya Kolsuz oyunu oynanır17.

Çolak veya Kolsuz oyununda kişiler şunlardır: Kadın kılığına girmiş iki 
erkek (Alabacaklar). Bunların yüzleri karaya boyanmış, bacaklarına beyaz 
bez dolanmıştır. Çolak veya kolsuz, gömleğinin kollarını giymeyip, kollarını 
içerde saklar, omuzbaşlarına uzun değnek sokar. Zeybekler; ellerinde tüfek
le, başlarında poşu, ayakları çizmelidir. Kadı: Başında kavuk, sırtında cübbe, 
yapma bir sakal takmıştır. İhtiyar: Kızların babasıdır, sakallıdır. Bir de Ayı 
vardır, bu da oyunda düzen bağını korur, halkı meydana sokmaz. Ayı’yı iki 
adam oluşturur; bunların üstlerine bir hayvan postu örtülmüştür, burnunda 
sivri bir iğne bulunur, bunu halka batırarak onları geri iter...

Meydanda iki kadın bulunur, çolak gelir ve kızlarla oynar, iki Alabacak 
gelir, onu, çolak koluyla kızlarla oynayamayacağını söyleyerek döverler. Bu kez 
kızlarla zeybekler oynarlar. Çolak, zeybekleri dava eder, kadıya giderler. Kadı 
iki yanı dinleyip zeybeklere hak verir. Çolak buna itiraz ederken, halktan bir
kaç kişi kızları kaçırır. Kızların babası gelir, adları Neslihan ile Giilfidan olan 
kızlarını çağırır. Adam elindeki sopa, kızların çevresindekileri döver1*.

Daha önce Yenice köyünde bir dizi olarak gösterilen dramatik oyunların 
ilki bütün Anadolu’da oynanan Arap oyununa benzemektedir. Bu oyunun 
kişileri ellerinde tüfekler bulunan 2-4 efe, kadın kılığına girmiş 2-4 erkek, 
bir de Arap’tır. Arap beyaz don giymiş; yüzünü, ellerini, ayaklarını karaya 
boyamış, başında püsküllü bir keçe külâh vardır. Bu kiilâhın üzerinde mor, 
siyah boyalı siisler olur. Bir de ata benzeyen bir eteklik giymiş ve Anado
lu’da çok raslanan bir beygir benzetmecesi vardır. Arap öteki oyunlarda da 
çıkar, başkişi durumundadır. Alana önce Arap çıkar, onun çıkmasıyla seyir-
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çiler sevinir. Arkadan beygir çıkar. Ve alanda dolaşırlar. Arap kızlardan birini 
kaçırır, efeler engel olmaya çalışırlar, bu arada beygir de öteki kızı kaçırır. Bu 
olay birkaç kez tekrarlanır. Aynı köyde buna benzer bir de Kadı oyunu bu
lunduğu söylenmektedir19.

Beypazarı’nda düğünlerde görülen bir Kız Kaçırma oyunu şöyledir: Oyun
da üç kişi vardır. Bunlardan Efe, oyuna yön verir, soytarıyla yaptığı güldürücü 
konuşmalarla halkı eğlendirir. Soytarı da onun yardımcısıdır. Üçüncü kişi olan 
Muhtarın belirli bir özelliği yoktur. Efe başına deriden bir külâh, takma, gür 
bir bıyık, beline bir yatağan takar, omuzunda tüfeği vardır, ayağında da körük
lü bir çizme ve elinde bir sopa taşır. Soytarı ise başına beyaz bezden bir sarık 
dolar, bezin iki ucu kulaklarının yanından sarkar, yüzünü karaya boyar, sırtı
na bir yastık bağlar, üstüne bir koyun postu geçirir. Ayağında bol bir şalvar ve 
uçları kalkık sivri çarıkları vardır, iki erkek de kadın kılığına sokulur. Davul 
zurna eşliğinde bu iki kadın kılığındaki erkek ötekilerle danseder, bu ikisini 
ya seyirciler ya da ortada oynayanlar kaçırır. Soytarı aslında bunların bekçisidir. 
Efe onu görevlendirmiştir. Ancak soytarı lâfa tutularak kızlar kaçırılır. Seyirci
ler Muhtar’a kızları sorar, o da Efe’ye haber verir, Efe de Soytarıyı sıkıştırır, 
onu sopasıyla kovalar. Soytarı kızları bulup getirir, gene oyunlar oynanır, kızlar 
ikinci kez kaçırılır, oyun böylece yinelemelerle sürüp gider'0.

Bolvadin’de Kız Kaçırma oyunu: Düğünlerde oynanır. Oğlan evinden bir 
kadın saçlarını bir erkek şapkası içine toplar, yapma bıyık takar, kılıç kuşa
nır; erkek pantolonu giyer. Kılıcının zoruyla gelini kaçırır. Kız evi telâşlanır, 
efeye bazı armağanlar vererek gelini efenin elinden kurtarırlar21.

Çankırı’dan Deve oyunu da kız kaçırma konusundadır. Burada devenin 
yapılışı şöyledir: Üç metre boyunda bir merdiveni iki kişi sırtlanır, orta ye
rine yastıkla hörgüç yapılır, içi yünle dolu bir deve başı, göz yerine yuvarlak 
aynalar konulur, hepsinin üstüne bir kilim atılır. Deve üstüne kadın kılığına 
girmiş devecinin karısını oynayan biner. Deveci takma sakallıdır, elinde so
pası bulunur. İki de oğlu vardır. Deve kimin önünde durursa, seyirci para 
verir. Deveci ticaret yapacaktır, çadır kurar, öteberi satmaya başlar, bir başka 
aile gelir, bunların iki kızı ve bir de beşikte çocukları (çocuk yerine bir kö
pek yavrusu konmuştur) vardır. Birinci ailenin oğlanları bu iki kızı kaçırır. 
Kızların babası kızları arar, herkesi dövmeye başlar. Sonunda kızlar oğlanlar
la evlendirilir; düğün armağanı olarak deve verilir22.

Sivas köylerinde oynanan iki kız kaçırma oyunu görelim21: Bunlardan bi
rinin adı Kız Kaçırma'd\x. Dede (takma sakallı, başında sarığı elinde bastonu 
vardır), torunu iki kızla danseder, seyirciler gelinleri kaçırır. Dede, Araplardan 
(yüzleri, elleri karaya boyanmış, ellerinde palaskaları vardır) kızları ister. Arap-

19 A.SKO VI. 20 ASKO VIII.
21 ASKO II. 11 YOÇ.
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lar kızları kaçıranları bulup döverler, kızları geri getirirler, oyun dansla biter. 
Oyunda bir de tilki vardır, iki kasket bükülerek kulak ve ayrıca bir de kuyruk 
yapılmıştır, ancak tilkinin oyunda belirli bir işlevi yoktur.

Sivas’ın köylerinden ikinci örnek Hacı Baba oyunudur. Oyunu, oyun kâh
yası hazırlar. Oyunun kişilerinden birisi Şeytan’dır. Bu uzun beyaz don giy
miştir, üzerinde uzun kollu beyaz fanila vardır, kollarına fanilânın içinden 
uzun bir sırık sokulmuş, yüzü kırmızıya boyanmış, başında sivri külâhı ya 
da tüylü bir başlığı vardır. Hacı Baba ise, sırtı kambur olup takma sakallıdır. 
Yalnız gözlerinin gözüktüğü büyük bir sarık giymiş, (kimi kez ise yüzüne bir 
kelek geçirir, buna göz delikleri açılır, diş yerine tespih taneleri, ayrıca be
yaz uzun bir sakal). Hacı Baba’nın iki gelini vardır. Şeytan halka muziplikler 
yapar, halkın yüzüne un veya su püskürtür. Hacı Baba’nın gelinleri kaçırılır, 
kızlarını arar, bu arada altındaki iskemleyi çekip düşürmek gibi şakalar yapılır 
Hacı Baba’ya. Sonunda gelinler geri gelir. Oyunda bir de tilki vardır, bunun ar
kasına kuyruk yerine takılmış büyük bir posta ateş verilir.

Tunceli’nin Pertek ilçesinin Tozkoparan köyünde Kız Kaçırma oyunun
da baba bir delikanlının kızını kaçırması üzerine yargıca başvurur. Jandar
malar gençleri getirir, bunlar altlarındaki kilim çekilerek düşürülürler ve 
böylece cezalandırılmış olurlar.24

Van’da 20 Şubatta çille denilen en soğuk günlerde oynanan Köse oyunun
da25 köse, karısı, tefçi ve kurt, çakal, tilki gibi hayvan benzetmecelerinden 
oluşan bir topluluk evleri dolaşıp yiyecek toplarlar. Kimin evine ilk girilirse 
o ev için bolluk olur. İşte burada sık sık Köse’nin karısı kaçırılır, o da her ka- 
çırılışta üzülür, ağlar.

Silifke’den Arap oyunu26 ateş çevresinde oynanır. Burada Arap, efelerin 
kızlarını kaçıranları arar, kızları kaçıranın oymak ağası olduğu anlaşılır, suç
lunun boynu vurulur, derisi yüzülür. Oyunda bir de kadı vardır, yargılamayı 
yürütür. Arab’ın elinde şişirilmiş bir tulumu bulunur.

Ölüp, dirilme gibi kız kaçırma da çok yaygındır. Örnek olarak şu çeşit
lemeleri verebiliriz27: Seferihisar’da oynanan Kız Kaçırma oyunu, Burdur’da 
oynanan Efe ve Kadı oyunları, kadınlar arasında oynanan Ispahi oyunu ve Is- 
mağan oyunu, Akçaabat’ta oynanan Kocaman oyunu28, Bolu’dan Arap Oyunu~’\ 
Muğla’dan Arap Oyunu™ (burada kız kendisi saklanır; Dede ile Araplar dövü
şür, zeybekler kızı Arap’a verirler).

24 rso.
25 Vahap Kaya, “Van’da Köse O yunu” , TFA, 246 (1970).
26 Ö /can  Seyhan, “S ilifke’de  Arap O yunu” , TFA, 206 (1966).
27 Bunlar için bkz.: DAK, 62-64.
28 Şükrü Elçin, “Akçaabat Köy O rta O yunları” , TFA, 242 (1969).
29 Bolu İl Yıllığı, 224.
30 M uam m er Özler, “M uğla’da Arap O yunu”, TFA, 258 (1971).



C. Ölüp-Dirilme + Kız Kaçırma

Kimi oyunlarda öliip-dirilme ile kız kaçırma aynı oyunda birleştirilir. 
Böylece işlevi bolluğa yöneltilmiş iki mitologya konusu ile bu amaç daha da 
pekiştirilmiş oluyor.

Tokat'ın Çamlıca, Çayli köylerinde oynanan Deve Oyunu: Bunda üç kişi 
vardır. Bir merkep, bir de deve bulunur. Devenin yapılışı daha önce anlatıl
dığı gibidir. Eli yüzü isle karartılmış Arap, merkebi çeker. Deveci ise keçi 
postundan bir kiilâh giyer, beyaz yünden sakal yapar, yüzü unla aklaştı
rıl mıştır. Sırtı, karnı şişirilmiştir. Elinde değnek bulunur. Gelin, kadın kı
lığında erkektir. Devecinin boynunda deve keleği bulunur. Arap ile gelin 
birlikte davul zurna eşliğinde oynarlar. Arap kadına sarkıntılık eder. D e 
veci Arap’a silâh atıp kovalar. Arap kızı kaçırır, başka biri bir el silâh atar, 
Arap korkusundan bayılır (veya ölür) sırtındaki eleği kırar, gelin başında 
ağıt söyler, ağlar. Fara veya yiyecek verip ayıltır. Sonra birlikte yiyilip içi
lir".

Karaman’ın Taşkalc bucağında oynanan Arap oyununda belirli bir olay
lar dizisi buluyoruz. Taşkale’de oynanan bu oyunda oyuncular dört kişidir. 
Bunlardan ikisi kadın olur, yüzleri ve giyimleri beyazdır. Öteki iki oyuncu
dan biri Arap, biri Efe kılığına girer. Arab’ın bir de kuyruğu vardır Seyirciler 
bu kuyruğu yaktıkça, kuyruksuz kalan Arab’a yeni kuyruk takılır. Oyuncu
lar müzikle birlikte dansederler. Kadınlardan biri Arab’ın öteki Efe’nin karı
sı olur. Biraz danstan sonra Efe ile Arap kavgaya başlar. Bunlardan habersiz 
seyirciler kadınları kaçırırlar. Her ikisi de ağlayaraktan karılarını ararlar, bu
lunca yeniden dansederler. Dans sırasında Efe, Arab’ın kuyruğunu ateşler, 
kavga başlar. Bu sırada düğün sahibi silâh atar. Arap’la Efe Arap, karılarının 
başında ağlarlar. Düğün sahibi bunlara para, armağan verir. Arap ile Efe bu 
verilenleri alınca kadınlar dirilirler, yeniden daha canlı dansetmeye başlarlar. 
Bunların kılıkları birinci anlatılan Arap oyunundan değişiktir. Arap’ta köse
leden kayış denilen bir sopa vardır. Başlığı hayvan derisindendir, yüzü ve el
leri gibi giyimi de siyahtır. Efe’nin ise başında püsküllü fesi, uzun bıyıkları 
olur. Yüzü kırmızıya boyalıdır32.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinin Yeşilyurt, Bahçe, Gökdere gibi köylerin
de oynanan Saya Gezme oyununu görelim. Bu oyun yılda bir kez döl mev
simi olan Nisan ayından elli gün önce Şubat ayında oynanır. Kimi köy
lerde ise bu yılbaşında oynanıyor. Oyunun kişileri şunlardır: Arap, kolları 
sıvalı, eli yüzü isle karartılmış kollarında, belinde çan taşır. Başına bir ka
bak geçirmiştir. Şişman, uzun olup ak sakalı vardır, kaputu ters giymiş, 
içi doldurulmuş, başında büyük bir başlık vardır. Gelin iki tanedir, erkek-
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ler oynar, yalnız gözleri görülür. Tilkiye, iki kasket bükülerek başının iki 
yanma sivriliğine birer tane kulak gibi bağlanmıştır. Süpürgeden kuyru
ğu vardır. Elinde kül veya un taşır. Oyunda gelin, Arap, tilki saklanırlar. 
Şişman oyunu açar. Önce iki gelin gelir; Şişman, Arapla tilkiye meydanı 
açmalarını buyurur, onlar da ellerinde değnekler meydanı açarlar. Şişman 
gelinlerle oynar. Tilki gelinleri koklar, buna kızan Şişman tüfeğiyle tilki
yi vurur, tilki ölür, orada bulunanlar yas tutarlar. Gelinlerden birinin yap
tıklarıyla tilki dirilir, herkes sevinir. Arap çanlarını çalarak tilkiyi kovalar. 
Bu sırada seyircilerden iki kişi gelip gelinleri kaçırır. Şişman buna kızar, 
birtakım söyleşmelerden sonra kızlar bulunur, oyun başlar. Sonra evleri 
kapı kapı dolaşarak yiyecek toplarlar, saya sözleri söylerler. Örneğin şöyle:

Çatma çattım çatmaya 
Çatma yere batmaya 
Yağ vermiyen avratlar 
Kocası ile yatmaya

Açlığımızdan
Susuzluğumuzdan gelmedik 
Töremiz var sayadan

Çan, kelek sesleriyle büyük gürültü koparılır, tilki elindeki külü veya 
unu herkese üfler. Bir de şu söylenir:

Ne kaldı ne kaldı
Elli gün kaldı
Faşır faşır sağarlar
Gümbür gümbür yayarlar
Şu oğluma, şu kızıma diye sayarlar.

Toplanan yiyecekler bir meydanda veya büyük bir evde topluca yenilir. 
Gene bu çevrede özellikle Aşağı Kale köyünde yılbaşında oynanan Sa

ya Gezme oyunun bir çeşitlemesi olan Hacı Baba Oyunu'nda Şişman’ın yeri
ni Hacı Baba almış, kızların sayısı da dörde çıkmıştır. Aşağı yukarı birinciye 
benzer, oyunun bittiğini düğün kâhyası haber verir.

Bir başka kız kaçırma oyunu Topal veya Tahta Ayaklı oyunudur. Tahta 
bacak olanın bir ayağına tahta sarılıdır, ellerinde birer çift tahta kaşık vardır.



Gene kız kaçırma konusu üzerine bir Kız Kaçırma oyunu ve burda da Üç 
Kız, Arap, ak sakallı Dede ve Tilki vardır33.

Erzurum’un Aşkale ilçesinin Pınarkapan köyünden bir örnek. Halkı
nın çoğunluğu Alevî olan bu köyden bir yılbaşı oyunu görelim. Oyun Ali 
Fattik adını taşımakta, ölüp dirilmeli oyunların hayvan benzetmecesiyle 
yapılan türüdür. Çeşitli kişileri ve giyim kuşamlarını görelim. Deve şöyle 
hazırlanıyor: Bir at başı iskeletine bez sarılıyor, ağzı yerine bir zil, göz yerlerine 
birer ayna dikiliyor. Buna bir sopa geçiriliyor. İki kişi yatay duran uzun
ca bir merdivenin ön ve arkasına geçiyor, merdivenin orta yerine devenin 
hörgücü olacak bir sebep yerleştiriliyor. Öndeki devenin başını hareket 
ettirmekle görevlidir. Hepsinin üzerine bir kilim atılıyor. Eşkiya şöyledir: 
Aklar giyinmiş, uzun paçalı don ve gömlek, bunların içi şişirilmiştir. Ak sa
kal ve bıyık başına içi otla doldurulmuş bir post. Yüzünü unla aklaştırıyor. 
Ottan yapılmış ve kem denilen bir kalın bağ da deveciyi dövmek içindir. 
Deveci günlük kılığı üzerine kara bir palto giymiş, beline kemser sarmış, 
başında kara post bulunur, bir de deveye vurmak için bir sopa. Gelin iki 
tane olup ikisi de kadın kılığında erkektir. Kâtip (Görevi yiyecek istemek): 
Yamalı bir kara pantolon, sırtına ot konularak kamburlaştırılmış, pantolonu 
da gene otla şişirilmiş. Boynuna iple bir tezek asılı, bunu kâğıt gibi kulla
nıp, elindeki bir sopayla kalem gibi buna yazı yazar. Sakalı, bıyığı vardır. 
Ayı önüne ve arkasına, kol ve bacaklarına birer post bağlanmıştır. Başında 
da post vardır. Boynunda zincirle bir zil bağlıdır. Ayı Bakıcısı günlük giyim
de, başında post, kalın bıyık, eli sopalı. Ambar’ın, görevi yiyecekleri taşı
maktır, sırtında bir torba, elinde bir teneke vardır.

Üç saatlik bir hazırlıktan sonra, evlere haber salınır ve oyun başlar. Ön
de ayı ile bakıcısı, arkada ötekiler elele tutuşarak oynarlar. Ayı homurtular 
çıkarır. İki bar oyunundan sonra Ali Fattik Oyunu başlar. Bu da ikiye ayrılır. 
Birincisi Deve Oyunu İkincisi Ayı Oyunu’dur. Deveci, deve üzerinde karısıyla 
gelir. Deve başıyla sağa sola vurur. Eşkiya, Devecinin önünü keser. Eşkiya 
ile Deveci arasında bir söyleşme başlar. Eşkiya, Deveci’den karısını aşağı
ya indirmesini ister. Eşkiya Deveci’ye vurur, Deveci yere serilir, deve çöker 
üzerindeki kadın inip Deveci’nin ölüsüne ağlar. Gelin ağlamasını sürdürür
ken, kâtip, ev sahiplerinden erzakı yazmaya başlar. Erzak üzerine söyleşme
ler olur. Sonunda Deveci dirilir, Kâtip ev sahibinden aldığı unu Ambar’a verir. 
Gelin “Bu ağa bin panginot verdi, seni ölümden gurtardı, bizim de bu eşkiya- 
nın elinden namisimizi kutardı. Çok şükür olsun” der. Gelin yeniden deve
ye biner, giderler. Bundan sonra davul zurna ile ayı ve öteki oyuncular bar 
oynarlar. Oyunun bir yerinde ayı düşüp ölür. Ayı bakıcısı ayının açlıktan öl
düğünü söyler, hamur ister. Ayı hamuru yiyince dirilir, herkes bu dirilmeye
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sevinir, yeniden toplu oynanır. Oyuncular bunu her evin önünde tekrarlayıp 
yiyecek toplarlar. Sonunda toplanan yiyecek topluca yenilir34.

Kayseri’de Hacılar, Erkilet bucakları ile Develi ilçesi, Tomarza, Pınar
başı, Sarız ilçelerine bağlı köylerde görülen Ölü Oyunu'nda yerde bir ölü ya
tar. Bunu oynayan kefen gibi bir beze sarılıdır, burun, ağız ve gözleri dışında 
yüzü hamurla kapatılır, ağzına çöplerden diş yapılır. Ölünün babası, anası ve 
ikiz kız kardeşine seyirciler ölünün kimliğini bildirince, aile ağlar, bir doktor 
ve iki hastabakıcı gelir, iğne yaparak ölüyü diriltirler. Ölü canlanınca, halk 
hortlak diye korkup kaçışır. Ölünün dirilmesi üzerine ailesi ölü ile danse- 
derler. Bu arada ailenin iki kızını halk çağırır, köpek olmuş iki çocuk arayıp 
kızları bulur, onların bulunması genel bir sevince dönüşür. Oyunda ölenin 
annesi uzun bir ağıt okuması ve elinde kirmenle ip eğirmesi ilgimizi çeken 
bir öğedir.35

Sivas’ın Ortakent bucağından Küplüce köyünde oynanan Bir Gelin Lâ
zım  oyununda İhtiyar kızını arar. Muhtar’a sorar, Minti (köpek) gider seyirci
leri koklayarak gelini bulur getirir. İhtiyar kızı bulunca sevinir, bu kez Arap 
çıkagelir, İhtiyar’la dövüşür ve onu öldürür. Seyircilerden ikisi gelini kaçırır. 
Minti gelini Arap’a getirir. Gelin İhtiyar’ın ölüsü üzerine kapanıp ağlar, ihti
yar dirilir, üçü dansederler36.

Bu karmaşık türden de pek çok oyun vardır. Özellikle şu örnekler anıl- 
malıdır37: Kırşehir’in Mucur ilçesinden Koca oyunu, Kars’tan Köse oyunu, 
Kayseri/Erkilet/Hırkaköy’den köyünden Beylerin KiniM ve başkaları gibi.

Ç. Günlük Yaşamdan Sahneler

Anadolu köylüsü, dramatik oyunlarında kendi günlük yaşamından sah
nelere de büyük önem verir. Tüm  halk tiyatrosu, m'ımus geleneğinde olduğu 
gibi çoğunlukla toplumsal eleştiri ve taşlamaya dayanır: Karı-koca geçimsiz
liği, kaynana-gelin, çok evlilikte ortak ya da kuma anlaşmazlığı, evde kalmış 
kız, ölüm, kente ve hacca gitmek vb. Bunların içinde ritüel kalıntısı olanlar 
bulunduğu gibi ritüellere öykünerek yeniden ve günün koşullarına, yeni ol
gulara yönelenler de vardır. Sayıca pek çok olan bu oyunlardan örnekler ver
mekle yetineceğiz.

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Büyükbaykır köyünde Kız Evlendir
me adlı oyun şöyledir: Oyunda abasını ters ve post giymiş, bol şalvarlı, pa
muk veya beyaz yünden sakallı bir Baba, boynunda birkaç çıngırak asılı Kö
pek, kadın giyiminde Baba’nın altı kızını oynayanlar ve altı erkek görev alır.

34 ASKOI. 35 KKSO.
36 GKOÇ. 37 Bu örnekler için bkz.: DAK, 64-66.
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Baba köpeği ile ortaya gelir. Seyircilere ve köpeğe küfür eder, köpeği 
tekmeler. Sonra kızlarını çağırır. Kızlar yanma gelir. En büyük kız babası
na arkasını dönerek oturur. Baba “Niçin arkanı dönüyorsun?” der. Seyirciler 
ve öteki kızlar “Kızın gönlü evlenmek istiyor” derler. Baba da kıza “Kızım 
seni kiminle evlendireyim?” diye sorar. Oyunculardan biri “Benimle evlen
dir” der. Biraz sonra öteki kızlar da aynı sözlerle evlendirilir. Az sonra kızlar 
babalarının yanma gelip geçinemediklerini söylerler. Baba onlara öğüt verip, 
kocalarının yanma gönderir. Oyun herkesin katıldığı halayla biter39.

Gaziantep’te kına gecelerinde karşılıklı türkülü kaynana ile gelin ara
sında oynanan Gelin-Kaynana Oyununda, kaynana hep gelini ile barışmak is
ter, gelin kabul etmez411.

Gaziantep’te Çengin ve Zalha köylerinde oynanan Kuma Oyunu’nda ku
ma ve haberci vardır. Haberci, kumaya kocasının evleneceğini söyler, sonra 
“evlendi”, “nökerin oğlu oldu”, “hastalandı”, “öldü” diye haberler gelir, ku
manın bükük beli doğrulur, meydan ona kalmıştır41.

Beypazarı’nda kadınlar arasında oynanan seyirlik oyunlar vardır. Bunlardan 
biri Yoğunbelit köyünde oynanan Köse Oyunu'dur. Erkek kılığına girmiş bir ka
dın odanın ortasında bir mindere boylu boyunca uzanır, üzerine bir çarşaf örtü
lür. ' le f  çalınır. Bu Köse’dir. Köse’nin çevresinde 8-10 kadın (sözde bunlar Kö- 
se’nin karılarıdır) aşağıdaki sözleri türkü biçiminde söyleyerek dönerler:

Köse Köse kör Köse
Kavurga koydum tasa
Yemeden ölen Köse.

Kadınlar bu türküyü söylerken bir yandan da ölüm döşeğindeki Kö- 
se’den aşağıdakine benzeyen isteklerde bulunurlar:

-  Köse bana ne veriverdin?
Köse -  Dağdaki sürülerim senin olsun,
-  Köse, bana ne veriverdin?
Köse -  Kıraçtaki tarlalarım senin olsun.
-  Köse bana ne veriverdin?
Köse -  Sulu’daki çeltik tarlam senin olsun. (Bağım senin olsun, evim se

nin olsun gibisinden cevaplarla sürer gider).

Böylece Köse’nin çevresinde dolanan kadınların hepsi Köse’den bir şeyler 
koparırlar. Birbirine “oh, bana verdiği şey seninkinden daha iyi, Köse beni sen
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den daha çok sever” biçiminde nisbet eder, seyredenleri güldürürler. Bun
lardan sonra Köse ölür. Kadınlar hareketlerle Köse’yi soyup sözde yıkarlar. 
Kadınların kimi ölümüne üzülüp ağlar, kimi de sevinir. Köse’yi her biri bir 
yanından tutarak odadan çıkarırlar, oyun biter*2.

Maraş’ın Türkoğlu ilçesine bağlı Çobantepe köyünde Kız Satma oyunu 
oynanır. Bu oyun düğünlerde gelinin ilk geldiği gece (Çarşambayı perşem
beye bağlayan gece) oynanır. Sekiz kişinin oynadığı bir oyundur. Bunlardan 
biri Ana, öteki genç kızı oynar. Kimi de kaynana rolüne çıkar. Kadınlar bir 
çember yaparlar, oyun bu çemberin içinde oynanır. Kılık değiştirme yoktur, 
yalnız Ana’yı oynayan sırtına bir bohça bağlar, eline baston alır. Ana’yı her
kes oynayamaz. Ana seyircilerden yedi kişi seçer, ana kızların avuçlarına un 
koyar. Sonra seyircilere döner ve kızları överek satar: “Çok güzel kızlarım 
var, aş bilir, iş bilir. Çok terbiyelidir, kızlarım, alanın yüzünü ağartır”. Kızları 
sattıktan sonra her kaynanaya teker teker sorar: “Nasıl kızımdan memnun 
musunuz?” Kızlar susarlar. Sonra ortaya ana gelir ve yüksek sesle: “Kızlarım 
kaynanalarınız hepinizden memnunmuş. Allah sizden razı olsun, beni mah
cup etmediniz. Haydi benim güzel kızlarım kaynanalarınızın yüzlerini ağar
tın da yanıma gelin”. Bu çağrı üzerine kızlar ellerindeki unları kaynanaların 
yüzlerine üfleyip Analarının yanma kaçarlar43.

Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Dırıltı adlı oyun, karı koca kavgası 
üzerinedir. Karı koca kavga ederler, çocuk ağlar, ağız kavgası dövüşe dönü
şür. Kadın boşanmak için muhtara başvurur, sonunda muhtar ikisini barış
tırır44.

Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Çıkrık''ta bir evde kalmış bir kız, 
çıkrık olan bir küçük kız çocuğu ve dünürcüler vardır. Oyunda bebek tür
küleri yer almıştır. Evin kızı çıkrıkta iplik bükmektedir (çıkrığı çevirirken 
çıkrığı oynayan kızın kolunu çevirir), diinürcü gelir, anasını buluncaya kadar 
dünürcü gider, ikinci bir dünürcü gelir, kız gene anasını ararken o da gider. 
Öfkesini çıkrıktan alır, bebek türküleri söyler. Üçüncü dünürcü bir Çinge
ne’dir, kız kaderine razı olur, eşekle gelin gider45.

Karaman’ın Mesudiye köyünde oynanan Andaşı, Kenar ya da Sınır Ta
şı oyununda üç kişi vardır, Andaşı’nı oynaması için ufak tefek birisi seçilir, 
kollan altından bağlanır, öteki ikisi söyleşmeli olarak sınır kavgası yapar. Bu 
arada andaşının üzerine oturur, onu yuvarlar, andaşı bitkin düşer46.

Gaziantep Oğuzeli’nin Akçamezar köyünde oynanan, Bahteniz [= May
danoz] Bacı Oyunu, Bahteniz Bacı ile Bacı arasında geçen söyleşmeli bir 
oyundur. Oyunda çocuğu olmayan Bahteniz Bacı’ya, Bacı, kocasının evlene
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ceğini, evlendiğini, nökerinin gebe olduğunu, nökerinin bir oğlu olduğunu 
haber verir. Sonra nökerin oğlunun hastalandığını ve öldüğünü haber verince 
sevinir, ikisi birlikte el çırpıp sekerler47.

Kayseri/Bünyan’a bağlı Karakaya köyünde düğünlerde görülen Kaçak 
Kızlar’z gelince bu oyun evlerde oynanır. Oyunda beş kişi vardır: Külhan
beyi, Esirci, Muhtar ve iki kız. Külhanbeyi’nin belden üstü çıplak, yüzü ka
raya boyanmış, kocaman bıyıkları vardır, üzerine davarların boynuna takılan 
çanlar takılmıştır. Boğazından aşağı sarımsak dizili bir hevenk asılıdır. Elin
de saçtan bir kalkan ve bir sopa, başında sarık, belinde peşkir bulunur. Esir- 
ci’nin sırtında bir kambur, elinde asa ve bir beyaz torba vardır, sakallıdır, sır
tına vuruldukça toz çıkar. Kızlar şalvarlı, başları örtülüdür. Muhtar şişmandır, 
elinde bir tespih bulunur. Oyun kızların çalgı eşliğinde oynamasıyla başlar. 
Külhanbeyi gürültü çıkararak gelir. Onun çıkardığı gürültü üzerine çalgı su
sar, bir sessizlik kaplar ortalığı. Külhanbeyi kızlara “Sahibiniz kim?” diye so
rar, onlar da Esirci’yi gösterirler. Esirci Kiilhanbeyi’ni görünce titremeye baş
lar. Külhanbeyi Esirci’ye “Kimden izin aldın?” diye çıkışır. Esirci de “Bun
dan izin aldım” diye Muhtar’ı gösterir. Külhanbeyi Muhtar’a aldırış etmeden 
kızlarla 20 dakika kadar oynar. Bu danslarla oyuna sona erer48.

Gaziantep Oğuzeli’nin Biiyükbaykır köyünde oynanan Evlenme Oyu
nunda başkişi Havat (= oyun çıkaran anlamına) beyaz sakallı, abasını ters 
giymiş, geniş şalvarlı, başı külâhlıdır. Köpek, sırtına bez bağlanmış, dört 
ayak üzerinde, kuyruk takılmış, boynunda çanlar asılıdır. Kızlar, güveyler. 
Havat köpeği ipinden çekerek gelir, ona küfür eder, köpek havlayarak ce
vap verir. İki kızı da arkası dönük küstür, evlenmek istediklerini anlayınca 
onları evlendirir, kızlar bu kez gelirler kocalarından yakınırlar. Havat onlara 
kızıp kocalarının yanlarına gönderir. Kimi kez Havat’ın ktilâhına ya da köpe
ğin kuyruğuna gaz dökülüp yakıldığı olur49.

Karaman’ın Yeşildere Bucağı’ndan Yemek Oyunu’ndz bir ebe bir de kâtip 
vardır, düğünlerde oynanır, ebe düğüne kaç para vereceksin, diye sorar, kâ
tip de yazar, buna benzer konuşmalarla, şakalaşmalarla sürer gider, bu arada 
fırsat bulup ebe oradakilere sopayla vurur50.

Kilis’in Karnebi köyünde kına gecelerinde kadınlar arasında oynanan 
Komşunun Oğlu Oyunu’ndz kız, anne ve baba vardır. Kız el değirmeni gibi bir 
şey çevirir, gider, gelince annesi sorar, “Neredeydin?” diye. Kız “Dışarı çık
tım, komşunun oğlu beni öptü.”; biraz sonra komşunun oğlu göğsümü sıktı, 
sonunda karnı şişmiş olarak gelir, peşpeşe şunları söyler: “Komşunun oğlu 
beni şey etti” der; kız gene değirmeni çevirir, babası gelir, köfteyi yoğurur
ken, kalkarken çocuk düşer (yani karnındaki yastık)51.
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Kilis’in Karnebi ve Çengin köylerinde oynanan Kız Sana Düğür [= dü
nür] Geldiler adlı oyunda gene iki kadın vardır, bunlardan birincisinin bir 
gözü kör, bir eli çolak, bir ayağı topal, sırtı kamburdur, ikinci kadın ona 
dünür geldiğini söyleşme ile anlatır, sakatlıklarını sayar, o bunları kabul et
mek istemez, dünürlerin gittiğini öğrenince elindeki sopa ile sağa sola sal
dırır52.

Gaziantep’te oynanan Gannm Gaç Aylık? adlı oyunda bir Gari Ana, bir 
de karnına yastık koymuş gebe bir kadın vardır. Gebe kadın durmadan kar
nının kaç aylık olduğunu sorar. Gari kadın da ay ay söyler, dokuz olunca ge
be kadının karnındaki yastık düşer, çocuk doğmuş olur5-’.

Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Hacca Gitme oyununda beyaz tak
ma sakallı, sarıklı, elinde çöpten kalemi olan fakat okuyup yazması ol
mayan bir hacı adayının hacca giderken köylülerden siparişlerini alır, ge
ri döndüğünde siparişleri ya eksik ya da yanlış getirmiştir. Suçu siparişleri 
yazan yazıcıya yükler ve onu döver54.

Gaziantep’te Oğuzeli’nin Uruş, Tilbaşar (Gündoğan), Yenice, Mezere 
köylerinde oynanan Hacı Oyununun tek kişisi Hacı, beyaz sakallı, başı sa
rıklı, uzun entarili, bir elinde keçi pisliğinden yapılmış tespih, öteki elinde 
kalem yerine bir tahta parçası, sırtında bir çocuk veya adam bulunan biri
dir. Sırttaki bu kişi birtakım güldürücü durumlar yaratır. Oyun hacca gide
nin köylülerden ısmarladıklarını sormasını yani ısmarıç (= sipariş) almasını, 
gitmeden güldürücü biçimde bir namaz kılmasını canlandırır55.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kalaycı köyünde oynanan Isma- 
rıç’ta kente, Kayseri’ye gidecek köylü, öteki köylülerin ısmarladıkları şey
leri bir bir yazar, sonra hepsini getirmeyi unutur56. Tunceli’nin Mazgirt il
çesi Sülüntaş köyünde Hacı Oyunu’nda saf, pısırık bir hacı adayı, kurnaz, 
dolapçı bir aracı bulur, evin tavanına bir halkadan ip geçirilir, bir ucu hacı
nın beline bağlanır, öteki ucu aracının elindedir, hacı adayını Tanrı katma 
çıkarmak üzere yukarı çeker, sonra birden bırakınca hacı adayı düşer, böy
lece hacca gitmiş olıır57.

Tokat/Turhal/Ulutepe (Kelit) köyünde Tüccar Hacı Oyununda, biri hacca 
gidecektir, seyirciler bir şeyler ısmarlar, tüccar istekleri kaydetmek için elin
deki ucu iğneli bir nesneyi bir adamın kıçına batırır, hacca gitmek için na
maz kılmak ister, abdest için bulaşık suyu verilir, eğilip doğruldukça sırtına 
ters bağlanmış birinin başı yere değer. Hacca gider ve gelir58.

52 GSO. 53 GSO.
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Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı Gökdere köyünde oynanan İstanbul'a Git
me oyununda sırtına birini alan oyuncu İstanbul’a gidecektir, köyünün siparişle
rini alır, dönüşünde siparişleri unutmuştur, her unuttuğu sipariş için sırtındaki 
adamın başına değnekle vurur, o inmek istedikçe, öteki bırakmaz59.

Tunceli’nin Tozkoparan köyünde oynanan Köylü Şehirde adlı oyunda, bir 
köylü kentteki akrabalarının yanma gider, iş aramaktadır, oyun güldürücü 
bir yönden köylünün kentteki yabancılaşmasını canlandırır60. Gene Tunceli 
köylerinde oynanan Fatma adlı oyunda adamın iki karısı vardır, genci ken
te gitmek ister, öteki buna karşı çıkar. Kadınlar çekişir, genç kadını birkaç 
kez geri getirirler, adam dayanamayarak genç karısını öldürür, jandarmalar 
tutuklarlar. Gene Tunceli köylerinde oynanan Dalgınlık adlı oyun bir otobüs 
yolculuğunu canlandırır.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy’de oynanan Isbaha kadınlara 
özgüdür: Adamın üç karısı vardır, tefçi anasına hakaret ettiği için Isbaha üzü
lür yere düşer, doktor çağrılır, öldüğü anlaşılır'’1.

Konya/Çumra’nın Fethiye köyünde Kaynanan Cadı Diyorlar oyunu kayna
na gelin anlaşmazlığını canlandırır'’-.

İsparta’da oynanan Gelin-Kaynana adlı türkülü, söyleşmeli oyun, kaynana
nın gelininden kaynaklanan dertlerini dile getiril'’’.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde oynanan Kocaların Yüzünü Ağartmak adlı ka
dın oyunu şakaya dayanır. Eve gelen konuğa ana kızlarına kocalarınızın yüzü
nü ağartın der, onlar da kocalarının yüzüne un serperler'’4.

Gaziantep’te oynanan Garı Gıza Tepsi Geldi oyununu iki kadın oynar. İki 
kadın arasında manzum söyleşmeli bu oyuna seyirciler de katılır. Kadınlardan 
biri, Gari Kız adlısına bir üstü örtülü bir tepsi getirir, örtünün altında eski bir 
ayakkabı teki, süpürge, bir tabak bir toplu iğne gibi öteberi vardır. Kadın bun
ları sayar, seyirciler örneğin “İçinde ayakkabı geldi” deyince, ayağı yok ki takı
na derler. Gari Kız her kez bunun bir iftira, yalan olduğunu söyler, eşyalar bitin
ceye dek uzatılır. Evde kalmış kız üzerine bir oyundur'’5.

Kilis’in Çengin köyünde oynanan Parsaklı Aşireti oyununda bir gözü kör, 
bir eli çolak, bir ayağı topal ve kambur, eli sopalı Dul Kaynana, kız ve gelin 
vardır. Dul kaynana Parsaklı Aşireti’nde düğünden önce kadınların çamaşır 
yıkarken çamaşırda bit gördüklerinde bunları karınca körüğüne [= yuvasına] 
koyduklarını, temizlendiklerini anlatır, sonra kızını oynatır, onun oynayışını 
beğenmez, aşirette gelini de oynatmak görenek diye onu da oynatır, gelinin oy
nayışını da beğenmez. Kendisi oynamaya başlar, seyircilerden bir dostu çıkıp 
onunla oynayınca daha da coşar'’'’.
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64 EDO. 65 GSO.
66 GSO.



Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Kedi Oyunu’nun konusu ağıttır. O yu
nu oynayan kadınlar ortaya bir ayakkabı ya da küçük bir çocuğu koyarlar, 
çevresinde ağıt okurlar. Ağıt okurlarken alınlarını birbirine değdirerek bir 
kubbe çıkarırlar, sonra bu kubbe açılır. Ağıtlar hep kedi üzerinedir; kedi Az
rail’i simgeler. Oyunda çocuğu ölen annenin yakınışı da yer alır67.

Tunceli’nin Pertek ilçesi köylerinde oynanan Ana ile Kız, müzik eşliğin
de söyleşmeli oyun ana ile kız tartışmasını canlandırır.68 Edirne’de oynanan 
Haydindik Oyunu’n&i iki arkadaşın kız yüzünden kavgaları canlandırılır. Bu
nun bir çeşitlemesi kadınlar arasında oynanır61'. Tunceli köylerinde oynanan 
Alo ile Toso, Adana’ya çalışmaya gidecek biri kekeme ve saf, iki arkadaşın 
trendeki acemiliklerini canlandırmaktadır. Gene Tunceli’nin Tozkoparan 
köyünde oynanan Ana Ben Evlenecem adlı oyunda Ali ile Veli adlı iki arkadaş 
çocukları olunca bunları birbirleriyle evlendirmeye söz verirler. Ali’nin üç er
kek çocuğu, Veli’nin bir kızı olur. Ali’nin ölümünden bir hafta sonra büyük 
oğlan Veli’den kızını ister, Veli vermez; oğlanın annesi ister, ona da vermez, 
ortanca oğlana da öyle. Çünkü isteyişleri görgü kurallarına uygıın değildir. 
Küçük oğlan istemesini bildiği için ona olumlu cevap verir.

Çankırı’nın Yapraklı köyünde oynanan Su Keşiği [= sırası] oyunu çoğun
lukla bir su birikintisi kıyısında oynanır. Oyunun kişilerinden Arap’ın elleri, 
yüzü karaya boyanmış, elinde bir kepçe vardır, Akdede’nin yüzü, saçı un
la aklaştırılmıştır, bir de gelin ve damat vardır. Arap, çocuklara kepçe ile su 
atar, suyun önünü kesmeye çalışır. Damat ile gelin geçer, Arap sözde suyu 
açar, onlar boğulmuş gibi yatarlar, Akdede, Arap’ı kovalar, damatla gelinin 
ağzına su damlatılır, ikisi de ayağa kalkar, herkes suyun içine girer ve birbir
lerine su atarak eğlenirler™. Oyunda ölüp-dirilme konusu da görülmektedir, 
ayrıca su ile ilintili ritüellere bir yakınlık da bulunmaktadır.

Bu örneklere ek olarak Çorum/Sungurlu/Demirşeyh köyünden Tarla 
Sınırı oyunu71, Tarlaya Su Götürme oyunu72; Adana/Feke/Hamzalı köyünden 
Kovandan Arı Çalma oyunu73 vb. de sayılabilir.

Bu türle ilgili olarak erotik diyebileceğimiz oyunlardan da bir iki örnek ve
relim. Bu oyunlar cinsel ilişkileri konu alan açık saçık oyunlardır. Bir yandan 
tabu olan cinsel yasakları oyunlaştırma eğilimi, bir yandan da özellikle tarımsal 
oyunlarda erotik öğelerin ve erkeklik aygıtı simgesinin işleviyle ilgilidir. Nite
kim Bandırma ile Karacabey arasında bulunan Yenice köyünde bir dizi olarak 
oynanan dramatik oyunlardan ilerde göreceğimiz Çift Sürme Oyunu’ndan sonra
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şöyle bir oyun da vardır. Bu tıpkı Vize’deki oyunda görülen Çingene bölü
müne benzemektedir74. Burada iki Çingene gelir, bunlardan biri erkek, öteki 
ise (kadın kılığında erkeğin oynadığı) kadını canlandırmaktadır. Önce ateş 
yakıp kahve pişirirler, sonra ateşte demir döverler. Karı koca arasında bir tar
tışma olur, sonunda erkek Çingene kadın Çingenenin üzerine çıkar, araların
da sevişme ve birleşme olur. Seyirciler ikisini ayırır ve bu tekrarlanır. Oyu
nun sonunda bütün oyuncular zeybek ve çeşitli danslar yaparlar. Ve bunu 
topluca birlikte yemek yeme izler75.

Tıınceli/Pertek’in Tozkoparan köyünde oynanan Çırpı Toplama Oyunu’n- 
da iki kız kardeş vardır: Büyük Bacı ile Küçük Bacı, bir de Erkek. Erkek çi
menlerin üzerine uzanır, bacakları arasına dikine duran bir davul tokmağı ko
yar. İki kız da çalı çırpı toplamaktadır, Küçük Bacı davul tokmağını yakalar, 
koparmaya çalışır, abla onu ayıplar, sonra o da okşamaya başlar, en sonra davul 
tokmağını kömürle karaya boyarlar76. Gene aynı köyden Futbol adlı oyun İs
tanbul’dan gelen bir genç memurla, Şıh Burhan adlı bir yerli arasında eşcin
sellik üzerine açık bir oyundur. Tunceli/Pertek’e bağlı Yeniköy’de Oyınıi ya 
da Baban Öldü adlı oyunun başında karı koca battaniye altında sevişirlerken, 
gene battaniye altına gizlenmiş dördüz oğulları vardır: Hıçini-Dini-Oyuni-Ha- 
şini. Baba ölür, ana ağlar, çocuklardan üçü babayı kaldırırlar, Oyuni ise baba
sının üstüne bir kova çamurlu su boşaltır77. Gene Tunceli köylerinde oynanan 
Kavak Kesme ve Satır adlı oyunlarda erotik öğeyi buluruz78.

Tokat’ın Çaylı adlı merkez köyünde oynanan Matur Oğlum adlı baba, ana 
ve oğullan arasında geçen bu oyunda da erotik öğe buluruz. Matur oğlanın 
adıdır, “batıır” ile kafiye yapması düşünülmüştür. Ayrıca Ankara köylerinden, 
Deli Kızın Kocaya Gitmesi, Bağ Belleme, Kız Satma, Köse Oyunu da günlük ya
şamdan sahneleri verir79.

D. Esnaflık Benzekleri

Anadolu dramatik oyunlarının konularında bir önemli yeri de esnaf ve 
çeşitli mesleğin, uğraşın bir yansılaması (ya da parodie) ya da benzeği (ya da 
pastiche) almaktadır. Bu oyunlarda o uğraşın araç ve gereçlerinde abartmalara 
başvurularak, kaba şakalar yapılarak bu iş alaya alınır. Özellikle köylü, doktor, 
tüccar gibi yerine göre suçlamak istedikleri meslekte bu alayları arttırırlar.

Niğde/Aksaray’da oynanan Doktor oyunu, köylülerin yoksulluktan dok
tora görünememeleri ya da hastahaneye yatamamaları sorununu bir güldü
rü ile canlandırır. Göbeğine su dolu bir çömlek konmuş bir adam sedye ile 
doktora getirilir, doktor bakar, hastanın babası doktorun istediği parayı fazla
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bulursa da sonunda kabul eder. Doktor elindeki tırpan ile hastayı ameliyat 
etmeye kalkar, bu kez safra kesesinin sarkmış olduğunu görür, yeniden para 
ister, bir taş alıp hastanın karnına vurur, hasta ve alttaki iki kişi ıslanır, hasta 
yerinden doğrularak iyileştiğini söyler”11.

Karaman’ın Dilbeyan köyünde Hâkimlik oyunu: Bir hâkim bir de yöne
tici seçilir, yönetici eline bir tura alıp herkese aslan, sinek, arı, serçe gibi ad
lar verir. Aslan davacı, serçe davalı olur, serçe aslanı öldüremeyeceğinden 
aslanın iftira ettiğine karar verilir; ceza olarak aslanın avucunun içine 5 kez 
tura ile vurulur81.

Kayseri-Felâhiye’nin Derecipınar köyünde düğünlerde kapalı yerlerde 
oynanan Berber oyununda kişiler berber, müşteri ve iki çıraktır. Oyuncular, 
canlandırdıkları kişilere uygun giyinirler. Yalnız berber araçları gülünçleşti- 
rilmiştir. Sakal fırçası süpürge, usturası uzun bir kasatura, tıraş tası bir le
ğendir; bir ufak aynası, kırık yaylı bir iskemlesi, bir sedir, mangal vardır. Çı
raklardan birinin adı Çello, ötekinin İbo’dur. Berber’in adı Abdi, müşterinin- 
ki Koruk’tur. Oyunun yöneticisi Berber Abdi’dir. Berber odasında yalnızdır, 
müşterisizlikten sıkılır. Çay içer, gramofon çalar. Müşteri Koruk gelir, ona 
da çay ısmarlar. Fakat Koruk çok böndür çay içmesini bilmez, birden içe
yim derken ağzı yanar. Soğuk su içer, bu kez dişleri sızlar. Berber onu tı
raş olmaya zorlar. Koruk gitmek ister, kasatura ve süpürgeyle tıraş olmaya 
korkar. Zorla Koruk’u iskemleye oturturlar. Çıraklardan biri sabun diye su 
ile sönmüş kireci süpürgeyle karıştırıp köpürtür. Koruk’un yüzüne sürmek 
isterler, bağırır; Berber eline kasaturayı alınca büsbütün korkar ve “Can kur
taran yok mu?” diye çığlık koparır. Kapıdan geçen köy bekçisi içeri girer, 
hepsini yakalayıp götürür82.

Karaman Taşkale’de oynanan Berber oyununda Berber, Muhtar ve masa 
yerine iki oyuncu vardır. Berber işe başlayacak, ama bir masa gereklidir, iki 
kişinin eli ve ayakları urganla bağlanır, ağızlarına patates tıkanır. Üzerleri
ne eşya konur; Berber bunun üzerine oturur, çantasının içinden kömür tozu, 
sönmüş kireç, badana fırçası, satır, bir şişe kirli su çıkarır, masayı yapanlar
dan birinin yüzünü kömürle, ötekini kireçle boyar, sonra elindeki satırla söz
de onları tıraş eder, pis suyla saçlarını boyar83.

Niğde/Aksaray köylerinde Berber oyununda müşteri tıraş olmaya gelir. 
Berberin, araç ve gereçleri at kuyruğundan fırça, köpek pisliğinden sabun, 
soba maşasından tıraş bıçağı, hamam havlusundan havludur84.

Tunceli Pınarlar köyünde oynanan Berber oyununda berber araç ve ge
reçleri ustura yerine balta, fırça yerine süpürge, sabun yerine küllü su kulla
nılır, çeşitli şakalardan sonra müşteri iskemleye halatla bağlanır85.
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Kayseri’nin Erkilet bucağına bağlı Kemer köyünde oynanan E t Kesme 
Oyunu da bir meslek benzeğidir. Bir kasap gelir, bir inek keser, herkes bun
dan istediği parçayı alır. Borçlarım kasap defterine yazar, ama kimse borçla
rını vermez, o da kapılarında itleri ulutacağını, eşekleri anırtacağını, katırları 
tepiştireceğini, çıplakları başlarına yağdıracağını söyler ve dediklerini yapar. 
Burada hayvan taklitleri çoktur. înek olanın sırtına inek renginde bir kilim 
atılır, kuşaktan bir çift kulak ve bir yular, aynadan göz, ipten kuyruk takılır; 
köpeklerin kulakları bez parçaları katlanarak, kuyrukları tel üzerine bez sa
rılıp üzerine tüy konularak yapılır; eşekler üzerine eşek semeri vurulur, yu
lar ve deriden kuyruk vardır. Hayvanlar daha sonra çıplakları başınıza yağdı
racağım dendiğinde çıplak olurlar, yalnız bacaklarında beyaz, siyah kısa don, 
uzun siyah ve beyaz yünden sakal ve bıyıklar, kafalarında sivri külâhları, 
palaskalarında bıçakları, ellerinde birer çuvaldız ve ucu kalınlaştırılarak ku
maştan yapılmış turalar bulunur. Kasabın buyruğu üzerine topluluğun üzeri
ne saldırırlar. Onlar da korkup kaçışırlar86.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde oynanan E t Satma oyununda bir et satıcısı 
ve ayrıca kamçıları gizli Arap, Çerkez, Hıdır vardır. Biri et satın alıp parasını 
vermez, bu üçü borçluları kırbaçlarlar87.

Tokat’ın Çamlıca ve Çaylı köylerinde oynanan Kasap Oyunu’nda. biri ka
sap olur, iki de çırağı vardır. Birisini de koyun diye yatırıp tahta bıçakla kes
meye başlarlar, sonra yüzmek için ayaklarından ağaca asıp tutarlar, sözde de
risini yüzerler, üzerine bir kova su dökerler. Gene Tokat’ın Arkoğlu köyünde 
oynanan Terzi oyununda biri terziyim diye ortaya çıkar, ölçü almaya başlar, 
ortaya bir minder konur, seyirciler birer birer çağrılır, terzi olan bunların öl
çülerini alır, bu sırada çırak hızlıca minderi çekip terzinin müşterilerini dü
şürür. Müşteriler dışardan birer birer geldikleri için kendilerinin de düşürü
leceğini bilmezler.

Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Değirmenci Dayiy\ iki kesime ayrı
lan altı kadın oynar. Bir kesim erkek giysileri içinde, değirmenciler; ikinci 
kesim un öğütmeye değirmene gelen kadınlardır. Karşılıklı türkülü söyleş
melerle pazarlık ederler, sonunda üç kadın, üç değirmenci ile evlenir88.

Gaziantep/Oğuzeli’nin llruş ve Yenice köylerinde oynanan Değirmen
ci oyununda değirmenci beyaz sakallıdır, un öğütmeye gelenler, bir eşek ve 
değirmenci olan bir oyuncu vardır. Değirmenci uyuyakalmıştır, her kez un 
öğütmeye gelenler uyandırır, o da onları atlatır, son gelen dalap [= eşeğin az
gın olduğu zamanlar] eşeğini bağlamasını söyleyince değişir ertesi gün unu 
hazır olacaktır, eşeğin arkasına geçerek cinsel ilişkide bulunur. Eşeğin sahi
bi gelir ununu ister, eşeğindeki garipliği sezerek değirmenciden hesap sorar.
Değirmenci o işi başka eşeklerin yaptığını söyleyerek başından savar89.
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Ordu/Ünye’nin Aydıntepe (Zembek) köyünde oynanan Değirmenci oyunu 
şöyledir: Oyunculardan biri yere uzanır, bu değirmenin oluğudur, değirmen
ci elindeki çubuğu bir araç gibi kullanarak oluğu oyar, kıyılarını düzeltir. Or
taya birbirlerine dönük ve bağlı iki kişi getirilir. Bunlar da değirmenin taşla
rıdır. Değirmenci bunların sırtına bir yastık koyarak çevirir. Bir köylü eşeği 
ile gelir (eşek bir oyuncudur, elleri üzerinde dört ayak yürür). Değirmenciye 
mısırını öğütmesi için yalvarır. Değirmenci köylüyü gönderir, o gidince eşe
ğe değirmenci biner, köylü gene gelir, değirmenci onu gene gönderir. Bu kez 
değirmenci namaza durur, namaz kılışı gülmelere yol açar. Köylü yeniden 
geldiğinde ne eşeği, ne de değirmenci vardır. Eşek de yorgunluktan yıkılır, 
değirmenci ile köylü arasında kavga çıkar, bu kez eşek yok olur, sonunda de
ğirmenci köylüyü kovar.

Tunceli/Pertek’in Tozkoparan köyünde Değirmenci oyunu çeşitli bölüm
lerden oluşur. Bu bölümlerin sırası değiştirildiği gibi kimi de çıkarılabilir. Bir 
bölümde yüzü gözü un içinde olan değirmenci, değirmen taşını canlandır
mak için yere yatmış birine delik deler, su döker. İkinci de eşeğiyle ununu 
öğütmeye gelen köylünün eşeğine uygunsuz davranışlarda bulunur, mahke
melik olurlar. Bir başka bölümde un öğütmeye gelen kadınla iş karşılığında 
sevişmek ister, dörtlüklerle söyleşirler. Değirmenci her dörtlükte kadının sa
çını, gözlerini, yanaklarını vb. yerlerini ister, kadın razı olur.

Tunceli/Pertek Ulupınar köyünde oynanan Kalaycı'da kalaycının körü
ğünü kollarına bir sırık geçirilmiş, bacakları arasına bir sepet konulmuş bir 
oyuncu canlandırır. Kalaycı ustasının yüzü gözü isle kararmıştır, körükçü 
körüğü işletirken gelen bir haberci ustanın babasının öldüğü haberini geti
rir, usta aldırmaz, aynı haberci karısının öldüğünü söyleyince üzülür, işini bı
rakır, çırak ile körükçü, körüğün ağzına çamur sıvarlar1". Sivas/Koyulhisar’a 
bağlı Gökdere köyünde oyunun bir çeşitlemesini buluyoruz. Burada da kö
rük, çırak vardır. Kalaycı, kalaycı türküsünü söyleyerek çalışırken haberciler 
önce anasının, sonra babasının ölüm haberini getirirler, usta aldırmaz, ancak 
karısının öldüğü duyurulunca usta çok üzülür, çırak körüğün ağzını çamurla 
sıvar91. Oyun, Kars’ın Susuz ilçesi İncesu köyünde Körüğü Gapa (Kapa) adıy
la oynanmaktadır. Burada çıraklar ikidir, kalaycının kara keçi kılından tak
ma sakalı vardır. Gene ölüm haberleri birbiri ardına gelir, karısının öldüğünü 
duyunca kalaycı ustası üzüntüsünden kendi saçı yerine körüğü ile oynayan 
oyuncunun saçına başına vurur, adamın yüzüne ocak kurumu üfler92. Oyu
nun başka çeşitlemeleri de vardır. Örneğin Kızılcahamam’dan Kalaycı1*, Di
kiciye Demircinin Körüğü oyunları gibi94.

90 TSO. 91 GKOÇ.
92 Âşık Sadi D eğer, “Köriiğii Gapa (Kapa)” , Korseli, 35 (1967).
93 AK00 , 39. 94 AKOO, 40-41; ayrıca bkz.: K I\ 69.



Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Sarımsak Satma oyununda yabancı 
köyden gelme biri (ceketini ters giymiştir) köyde tarla tutup sarımsak eker. 
Kaldırdığı ürünü eşeğe (sırtına semer ve heybe koymuş bir oyuncudur) yük
ler, muhtara çıkar, sarımsağını satacaktır, muhtar ancak yarısının parasını ve
rir, gerisini güzde ödeyecektir. Güz gelir, muhtar paraların kimini toplamış 
kimini alamamıştır, eşek de bu sevince anırarak katılır. Topladığı paralarla 
muhtara bir şölen düzenler95.

Ordu/Ünye’nin Aydıntepe köyünde Sarımsakçı bir kadın oyunudur. Sır
tında minder bağlı iki kadın gelir. Sarımsak satarlar. Alıcılar para vermedik
leri için kaç kilo istedi iseler o sayıda onların başına minderle vurur.

Oyunun pek çok çeşitlemesi vardır. Örneğin Çorum’un Kuşsaray köyün
de oynanan Soğancı oyunu96, Ankara’da oynanan Sarımsakçı Dayı gibi97.

Köylünün çoğu kez canı yandığı için oyunlarda tüccar olumlu çizilmez. 
Örneğin Tunceli/Pertek’in Ulupınar köyünde oynanan Çalakap ve Tüccar ad
lı oyunda bez tüccarı köye bez satmaya gelir, yanında yüzleri kol ve bacak
ları karaya boyanmış, ellerinde ipleri ve coplan bulunan üç Çalakap911 bulu
nur, köylü para vermek istemez, parasını alamayan tüccar onları Çalakap’lara 
dövdürür. Tunceli/Pınarlar’da oynanan Fakir Köylü adlı oyunda köylü tüc
cara pamuk götürüp karşılığında bez alacaktır. Tüccar pamuğu alır, bezi üç 
gün sonra verecektir, üç gün sonra bezi alamaz, tüccar pamukları geri verir, 
köylüyü de kovar. Bu yüzden karısıyla kavga eder, karısını evden kovar, bir 
komşu karısını geri getirir.

Kayseri/Bünyan’ın Karakaya köyünde Sahtekâr Tüccar oyununu göre
lim: Oyundaki kişiler Satıcı, Alıcı, Koyun, birkaç köylü, Yargıç. Satıcı şalvar, 
belinde kuşak, başında kasket, koynunda bir para kesesi taşır. Alıcı eskice 
giyimli, başında sarık, ayağında çarık, elinde sopa, bir parça ekmek ve tuz 
kesesi bulunur. Yargıç gür sesli, siyah cübbelidir. Satıcı bir koyunla köy mey
danına gelir. Koyuna alıcı aramaktadır. Alıcı çıkar, parayı alır, gider. Koyun 
köpek çıkar, Alıcı’nın üzerine havlayarak saldırır. O da sopayla köpeği kov
maya çalışır. Satıcıyı çağırır. Satıcı halkı bunun köpek değil koyun olduğuna 
inandırır gider. O gidince koyun yeniden köpek olıır. Alıcı ile Satıcı kavga 
ederler, sonunda Yargıç karşısına çıkarlar. Satıcı gene köpeğin koyun olduğu
na oradakileri inandırır, oradan ayrılınca koyun gene köpek olur, Yargıç Satı
cıyı kurnazlığından ötürü bağışlar99.

Amasya’nın Uygur köyünde bir çeşitlemesi 'Tüccar oyunu adıyla anıl
maktadır100. Karaman’ın köylerinde oynanan bir başka oyun da Cıngıllı Şıh 
oyunudur. Cıngıllı Şıh üç-dört müridiyle gelir, öğrenci yetiştirecektir. Ancak

95 NASO. 96 AKOO, 71-73.
97 AnBudy 39. 98 Aslında çalakap çok kısa zaman için dem ektir.
99 ASKOV. 100 AKOO, 77-78.



neşeli, coşkun bir kişiliği vardır. Müritlerinden zil, tef ister. Çalgılar gelir, ça
lınıp söylenir, sabaha dek eğlenirler. Fakat gürültüsünden konu komşu ra
hatsız olur. Şıh’ı müftüye şikâyet ederler. İki kişi şıh’ı müftüye götürür. Şıh 
suçu kabullenmez, üzerinden atar. Fakat yine gürültü yaparlar. Bunun üzeri
ne Şıh yeniden müftünün karşısına çıkarılır. Şıh müftüyü derslerine çağırır, 
bir çalgı bulursa cezasına razıdır. Müftü medreseye gelir, şıh ve müritleri dua 
etmektedirler. Şıh müftüyü seccadeye oturtur. Kendisi dışarı çıkar. Müritle
ri ile anlaşır. “Haydi yürütün” deyince müritler müftüyü seccade ile havaya 
kaldırıp sokağa atarlar101.

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde oynanan Talebe Okutma oyununda hoca 
başındaki sarığın içine su dolu tas koyar, öğrencilerine sözde ders verir. 
Dersi en iyi bilen öğrencisine sarığını ters giydirir, tastaki su dökülür, öğ
renci ıslanır102.

Tunceli/Pınarlar’da oynanan 'Tuğlacı oyununda bir tuğla ustası ocakta 
(ocağı yere yatan biri oynar) tuğla pişirmektedir. Müşteri ile pazarlık eder, 
sonra tuğlacı ocağın üzerine uygunsuz bir biçimde yatar10’. Ordu/Ünye’nin 
Aydıntepe köyünde oynanan Sirkeci oyununda oyunculardan biri ötekinin 
sırtına sirke küpü olarak ellerinden ve ayaklarından bağlanır. Sirkecinin 
elinde su dolu bir tas vardır. Kimse alıcı çıkmayınca elindeki tasta bulu
nan suyu sırtındaki oyucunun başından aşağı döker. Karaman Davgandos 
köyünde oynanan Yağcı oyununda oyunu bilmeyen biri yağ seçilir, urganla 
yağcının arkasına sıkıca bağlanır, yağcı ortaya gelir, yağ satacaktır, öteki
ler yağı kontrol etm ek isterler ve yağ olanı çimdikle, iğne batırarak, tokat 
atarak eziyet ederler104. Ankara’da oynanan Natır Oyunum ile Elekçi Oyunu’- 
nu'06 bunlara katabiliriz.

E. Tarımsal Oyunlar

Tarımsal oyunlar adı altında toplananlar, köylerde tarımsal ve bitkisel 
yaşamı, uğraşları canlandıran oyunlardır. Bunların içinde özellikle yağmur 
yağdırma, baharın karşılanması gibi süremlik törenler, rimeller de vardır. As
lında bunlar, bundan sonra örneklerini vereceğimiz “Çoban Oyunları” ile de 
ilgilidir. Tarımsal oyunların büyük bir kesiminin eski ritüel kalıntıları oldu
ğu kuşkusuzdur.

Niğde/Aksaray köylerinde Ağustos’ta oynanan Sığır Gütme ve Ekin Kur
tarma oyunu adından da anlaşıldığı gibi iki ayrı konudan oluşmaktadır.

101 ASKO IV. 102 EDO.
103 TSO. 104 KYSO.
105 AnHud, 37-38. 106 AnBud, 30-31.



Oyunu altı kişi oynar, birinci bölümde çoban, önüne kattığı sığırları (altı, 
yedi kişi sığır olur) otlatır, karısı yemeğini getirir, karısına artık bu işten 
bıktığını, ırgat olacağını söyler. Ağaya gider, onun yanında orakçı olur. İki 
orakçıyla ekini kurtarırlar. Ağanın önüne oraklarım atarak bahşiş ve şölen 
isterler. Ağanın isteklerini kabul etmesi üzerine ekin kurtarma duasını söy
lerler107.

Niğde/Aksaray Çimeli Yeniköy’de oynanan Arap ve Kız Kaçırma üç ay
rı oyunun karışımından oluşmuştur. Oyunu 12 kişi oynar. Tarlasına burçak 
eken adam hiç ürün alamaz, minareye çıkarak köy halkına artık bir daha 
burçak ekilmemesini söyler. İmam burçakçıyı minareden indirir, birlikte dü
ğünde sarhoş olurlar. İmamla köylüler Arap ve Kız Kaçırma adlı oyunu oynar
lar. Burada oyun bu konudaki oyunlar gibi gelişir. Üçüncü bölümde kızları 
kaçırılan baba, kızları için başlık parasının pazarlığını yapar. Oyunda Arap 
ve Köse ak ve kara karşıtlığı belirtecek yollu giyinip boyanmışlardır. Oyun
da ürünün iyi gitmemesi üzerine Kız Kaçırma konusunun oynanmış olması 
bir rastlantı olamaz, kız kaçırma konusunun bolluğa yönelen bir ritüel kalın
tısı olduğunu kanıtlamaktadır108.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinin Ahmezer köyünde ve yakın köyler
de oynanan Tarla Sürme daha çok bir yaz oyunudur. Oyunda iki kardeş 
vardır, bunlar babalarından kalma tarlayı pay etmez, öküz kılığına girip 
Giiz, buğday ekim zamanı hem buğday eker, hem çift sürerler. Öküz ol
dukları zaman sırtlarına öküz derisi geçirir, kaşıktan kulak, aynadan göz 
ve deriden kuyruk takarlar. Buğdayı elde ettiklerinde oyun bu bölüşmeyi 
canlandırır. Fakat bu bölüşmelerde aralarında hep anlaşmazlık çıkar. Kar
deşlerden biri kurnazdır, hem kendi yararına olacak düzenler çevirir. Aynı 
oluntular değirmenci ile ve yargıç önünde yinelenir. Kurnaz olanı öteki 
kardeş öldürür11'1'.

Karacabey’in Yenice köyünde dizi olarak oynanan oyunlardan biri Çift 
Sürme'dir. Burada adı Halil Emmi olan oyuncunun elinde 4 metre boyunda 
bir sopa ve kazma vardır. Ayrıca gürültü çıkarmak için bir iki gaz tenekesi 
bulunmaktadır. Önce kazmayla yeri kazıyor, bir başkası geliyor bu toprak
ların sahibi olduğunu ileri sürüyor. Aralarında pazarlık oluyor, sonunda an
laşıyorlar. Bunun üzerine tarlayı ölçeceklerdir. Bunun için de ellerine sopayı 
alan sopayı çevresinde gezdirirken seyirciler sopadan kaçışıyorlar. Dönüm- 
leme bittikten sonra tarlayı sürme başlıyor. Bir sabana iki kişi öküz gibi ko
şuluyor. Bir ara tarla sahibi sabanın üzerine oturuyor, saban öyle de çekili
yor. Sonra tarlaya mısır ekiliyor, bundan sonra tarla sahibi yorulup bir kıyıda 
uyukluyor. Tarlaya önce iki köpek geliyor, bunlar bellerinden yukarısı çıplak

107 NASO. 108 KKSO.
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iki çocuktur, arkalarına gazetenin bükülmesiyle kuyruk yapılıp takılmıştır. 
Bu kuyruklara ateş verildiği de oluyor. Bu sırada tarlaya bir domuz geliyor. 
Domuzu oynayan üzerine keçi derisinden bir pösteki atmış, bir terlik veya 
mestten de burun yapmıştır. Domuz mısırları yemeye başlıyor. Köpekler de 
uyuyan tarla sahibinin çevresinde dolaşıyor, üstüne işiyorlar. Adam hepsini 
kovalayıp kaçırıyor110.

Karaman’ın İbrala ve Taşkale köylerinde güz ekim zamanı oynanan To
hum Ekimi de bu türden bir oyundur111. Gene bu türden Tunceli köylerin
den üç örnek görelim. Tuneeli/Pınarlar’da oynanan Dan Ekimi’ndc oyuncu 
sağırdır her şeyi ters anlar, Darı diye külleri seyircilere savurur, sonra sözde 
sabah diye bir sırıkla tarla sürer. Darı büyür, orakla biçecekken karısı gelir, 
kardeşinin vurulduğunu, davarının çalındığını haber verir. Adam hep bun
ları ters anlar. Sonunda gerçeği anlar; kardeşinin öcünü alacaktır, tüfeğine 
mermi doldurmak için tüfeği (sopayı) karısının bacakları arasına koyar, tü
fek patlar, karısı da ölür112. Tunceli/Pertek’in Yolkonak köyünde oynanan 
Çiftçi Oyunu’nda köye bir yabancı gelir, rençberlik yapacaktır, ağadan tohum
luk buğday ödünç alır, ama verimli olmaz, domuz ya da ayı var düşüncesiyle 
tüfek alır, gördüğü karaltıya ateş eder, öldürdüğü kendi kardeşidir. Köylü
ler cenazeyi kaldırırlar. Ağa buğdayın karşılığını ister, çiftçi toprağın kıraç 
olduğu özrünü ileri sürer11’. Tunceli/Pertek’in bir köyünde Domuz Avt oyu
nunda biri domuz olur. Üzerine bir battaniye örtülür, sopadan bir kuyruk ya
pılır. Köylü tarlasını bu domuzdan kurtaramaz. Tüfeğiyle ateş eder, domu
zun kuyruğundaki sopaya sarılı yağlı ya da gazlı bez ateşe verilir, böylece 
köylüler domuzdan kurtulduklarına sevinirler114. Kütahya, Afyonkarahisar, 
Uşak’ta oynanan türkülü Araba Oyunu nda elele tutuşulur, bir halka yapılır, 
ezgi ile günlük işler, özellikle ekin ekmek, biçmek, buğday toplamak, değir
mende öğütme, hamur yoğurma yansılanır115. Yağmur yağdırma ile baharın 
gelişinin kutlanması da buraya girer.

Karaman/Ağın’da oynanan Culanh Oyunu’nda Cula’nın gözüken yerleri is
le karartılmıştır, başına yeşilliklerden bir taç, boynuna kolye, kuyruk yerine 
bir elek ve çan takılır, çeşitli güldürücü hareketler yapar. Halk “Çula çula, 
ekinimizi sula” diye bağırır; köyün dışında dansederek dolaşır, sonra meraya 
yönelip işer117.

110 ASKO VI; ayrıca bkz.: Sait Yıldırım, “Karacabey’in Yenice Köyünde Arazi O yunu” , İFA, 244 (1969).
111 ASKO VI. 112 TSO.
113 TSO. 114 TSO.
115 TÇOÖ, 47-48.
116 Ç ula ve sula bir ses benzerliği için mi kullanılm ıştır, yoksa belirli bir anlamı var mıdır? Çula, pek

çok bölgede bu arada K aram an’da karga anlam ınadır. A nam ur’da ise hayvanların boynuna takılan
orta boy çana “çula çan” denir. O yundaki C ula’nın kuyruk yerinde bir çan bulunm aktadır.
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Kilis’in Kazıklı köyünde oynanan Gelin Gok’da yağmur yağmadığı ge
celer çocuklar bir çömçe gelin yaparlar, iki çocuk çömçe gelini kolların
dan tutarak kapı kapı dolaşırlar, köftelik malzeme toplarlar, köfte yapılıp 
topluca yenilir, çocuklar gezerken türküsünü söylerler, kimi evden bir şey 
verilmez, çocukların ve çömçe gelinin üstüne su atılır. Gelin Gok, Oğuze- 
li’nin Uruş, Tilabşar (Gündoğan), Yenice köylerinde de oynanır ve teker
lemesi daha gelişiktir:

Gelin Gok Gelin Gok
Bulgur yağ vermeyenin çörteni yok.

Vermeyen olursa çörteni taşlanır, topluca yenir, artıklar dama atılır.
Kilis’in Karnebi, Çengin, Bektaşoğlu, Zalha köylerinde adı Çömçeli Ge- 

liıidu. Evler, tekerlemeden sonra armağan verir, gelinin üstüne su atar. Ga
ziantep’te adı Çömçeli Gelin’d'u1'8. Yağmur yağdırmak için ayrıca ele alman 
kukladan boşka yollar da vardır. Örneğin Çorum’da Yağmur Duasindz eşek 
süslenir, tekerlemelerle ev ev dolaşılıp, evlerden eşeğe su dökülür119. Niğde/ 
Aksaray köylerinde 22 Şubat’ta Çiğdem Bayramı yapılır, bütün köy halkı köy 
meydanında toplanır, ağaçtan kesilen dala çiğdemler çiçekli olarak bağlanır, 
renkli kumaşlarla süslenir, Çiğdem Başı önde olmak üzere evler dolaşılır, 
çiğdem türküleri söylenerek, ev sahipleriyle söyleşmeler yapılarak yiyecek 
toplanır, sonra hep birlikte yenilir120.

Yozgat ve Sungurlu ve çevresinde oynanan Congoloz Oyunu bahar başın
da bolluk için oynanır. Oyunun başkişisi koç kürkü giyinir, başına uzunca 
bir fes, ayrıca çıngıraklar takınır. Bir davulcu ile ev ev dolaşıp verimli bir ba
har dileyip, armağan toplar121.

Karaman’ın Davgandos köyünde oynanan Bağ Oyunu, kışın karlı havada 
oynanır; biri büyük bir iğde çalısının dikenlerine hurma, üzüm, incir, por
takal, nar gibi yemişler tutturur, düğün alayının önüne geçer, düğün sahibi 
olan bahşiş verir, sonra halk yemişleri yağma eder122.

Ayrıca ürünün toplanmasıyla ilgili olarak Çanakkale/Biga’nın Bozlar 
köyünde oynanan Cemalcik; Yozgat/Şefaatlı’nın Kaygılı köyünde oynanan Ce
mal; ekin biçme işinin bitiminden bir gün önce Sivas/Divrik’te düzenlenen 
“eki» sonu töreni”'u vb.

118 GSO. 119 YÇOO, 13-15.
120 NASO. 121 ASKOIV.
122 KYSO. 123 Bunlar için bk/..: AKOO, 35-36.



Çoban, sığırtmaç yaşamıyla ilgili oyunların önemli bir kesimi hayvanla
rın sağlıklı kalması, çoğalmaları üzerine ritüel kalıntılarıdır. Çobanlarla ilgi
li bu ritüellerin belli başlı olarak 5’i üzerinde durulacaktır124. Bunlardan Çan 
Sallama'da., koç katımından bir gün önce çan sallayarak evlerden bahşiş 
toplanır. Kurt Dolaştırma''da kışın ağıla gelen kurtlardan birini köpekler ya
kalarsa, çobanlar ve köy delikanlıları bir araya gelir, kurdun postunu yüzer
ler, içine kuru ot, saman doldururlar, içlerinden birisi yüzünü boyar, beyaz 
yapağıdan sakal takar, kurdu sırtına koyarak evlerden bahşiş toplar. Davar 
Özü ise kuzulamaya bir ay kala Saya Gezmesi’ne benzer: Biri Arap kılığına 
girer, başına kuzu postu geçirir, omzuna, göğsüne çanlar takar. Biri yaşmak 
giyinir, gelin olur; ötekiler efe ve güvey olurlar ve oyun çıkararak kapı kapı 
dolaşıp bahşiş toplarlar (Sivas/Hafik’in Yalıncak köyü). Saya Gezmesi de bu 
türdendir. Dal Töresi ise mart sonunda davarlar kuzular, davar sahipleri ço
banlara armağanlar verirler. Sonra çobanlar bir ağılda toplanır, hepsi arma
ğanlarını birbirlerine gösterirler.

Daha önce de açıklamalar yaptığımız Saya Gezmesi’ne örnekler vere
lim125: Niğde/Aksaray köylerinde Saya Gezme'yı dört çoban oynar, çobanların 
ikisi koyun, ikisi çoban olur, evler dolaşılarak manîler söylenir, armağan alı
nır. Çobanlan oynayanlar ellerini ve yüzlerini kara isle boyarlar, koyunlar ise 
koyun postu giyinirler, boyunlarına çanlar takarlar126.

Karaman/Beydili’de oynanan Saya oyunu şöyledir: Kasım ayında çoban
ların yıllık ödentilerinden başka koyun sahiplerinden alacakları para, arma
ğanlar ve dölün çok olması, yılın bereketli geçmesi için yapılır. Bu oyunu iki 
kişi oynar. Kişiler yüzlerini isle boyar, üzerine keçe veya aba giyinir, koyun- 
lara takılan büyük çan ve zilleri takınır, ellerine çuvaldızlar alırlar, oyunda 
adları sayacı’dır. Oyunu köyün görgülü çobanlarından biri yönetir. Saya za
manını yani koç katımını ve sayanın nasıl yapılacağını bildirir. Oyunu yalnız 
çobanlar oynar. Sürüler hangi mahalleden ise o mahalle gece dolaşılır. Baş
larına post veya keçe de giyerler. Koyun sahipleri de geleceklerini bildiğin
den hazırlıklı olurlar. Sayacılar koyun sahibinin evine girince çanlar takın
mış, yüzü boyalı olan hemen kendini yere atar. Ağa bahşiş verinceye kadar 
kımıldamadan durur. Öteki sayacı ise saya manîleri söyler. Bunlardan bir iki 
örnek görelim:

124 H akkı Ercan, “K öylerim izde O yunlar ve D eyişler” , Köy Postası, 157 ve 158 (1957).
125 Bu konunun  açıklanm ası ve başkaca örnekler için bkz.: DAK, 38-41.
126 NASO.



Selâmunaleyküm bey evleri 
Birbirinden yeni evleri 
Saya geldi duydunuz mu? 
Selâm verdim aldınız mı? 
Bu saya iyi saya 
Hem yoksul hem maya

Ak koyunum akış koyunum 
Gerdanı beş karış koyunum 
Altı aydır ablanla küs idin 
Gel ablanla barış koyunum

Ak koyunun akı var 
Yüreğinin yağı var 
Seni sağan ablanın 
Çığıldaklt kolu var

Bir koyunum var arap gibi 
Sütü var şarap gibi 
Koyunu olmayan evlerin 
Halleri harap gibi

Eyidir koyunun kızılı 
Gelir yazılı yazılı 
Sağ yanı emlik kuzulu 
Birinde bin olsun koyunum

Eyidir koyunun doğuşu 
Gelir goguşu goguşu 
Al a kabak keçidir 
Onun çavuşu

Bahar geldi, yaz geldi 
Turna ile kaz geldi 
Bu koyunu sağmaya 
Yarı yarıya gelin, kız geldi



Saya saya getirdik 
Koyunun yüzünü bitirdik 
Elli güne getirdik 
Elli günden geçelim 
Yozdan sağmalı seçelim

Güğül güğül güyüleyesin 
Güğüliye güğüliye gelesin 
Yağ veren ablanın 
Ahu perçemli kızı olsun 
Bulgur vermiyen ablanın 
Kel başlı oğlu olsun 
Onu da alan bulunmasın 
Yüz dirhem ziv t emi olsun 
Birinde bin olsun

Yer altından gidelim 
Yedi deve güdelim 
Verin ablalar bahşişimizi 
Biz evimize gidelimnı.

Karaman/İbrala’da Saya oyunu kışın, özellikle ocak ayının yirmisinden 
şubatın onuna kadar bir sürede sık sık yapılır. Daha çok çocuklar düzenler. 
Geceleri oynanır. Oyunu üç, dört kişi oynar. Bunlardan biri üzerine uzun 
beyaz bir gömlek giyer, boynuna, kollarına, ayak bileklerine, irili ufaklı çan
lar takar. İkinci oyuncu çok eski giyinir, yüzünü karaya boyar. Üçüncüniin 
ise boynuna bir dağarcık asılır, görevi, verilen yiyecekleri taşımaktır. Birinci 
oyuncu koyunu canlandırır, ikinci Arap kılığında olur sayar, üçüncüsii taşıyı
cıdır. Evlerin önüne gelince çan sesleri bağrışmalar, gürültülerle ev halkım 
kaldırırlar, önce dört ayak üzerine birinci oyuncu arkada öteki iki oyuncu 
eve girer. Arap saya sayarken koyun da çanlarını çalar. Saya şöyledir:

Saya saya salımbaya 
Dört ayağı nalım baya 
Saya geldi duydunuz mu?
Selâm verdi aldınız mı?
Baybayadan hayadan 
Yılan akar kayadan
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Bööö dedinı meledi 
Önüne koydum yaladı 
Güğül güğül güğüldesin 
Güğümleri doldurasın 
Ver ver diyen ablanın 
Tas perçemli bir oğlu olsun 
Verme verme diyen ablanın 
Kel başlı bir kızı olsun

Saya sayma bitince evin erkeği, koyun olan oyuncunun başından aşağı 
bir kova su boşaltır. Evin kadını da evde bulgur, yağ, buğday, arpa, mısır, 
mercimek gibi yiyecekleri üçüncü oyuncunun dağarcığına koyar. Bundan 
sonra bir başka eve giderler. Karaman/Taşkale’de Saya oyununda, saya say
dıktan sonra bir teneke veya sepeti evlerin bacalarından sallandırırlar. Ev sa
hipleri yiyecek verdikleri sayacıları görmezler128.

Bolvadin’de Saya Gezmesi'. Kış mevsiminin en soğuk gününde yapılır. 
Saya, Bolvadin’de köylülerin giydiği çok katlı bir giysidir. Saya gezmesini ya
pana Sayacı denilir. Sayacı karlı bir günde evlerin damlarına çıkarak her evin 
bacasından çeşitli sözler söyler. Ev halkı “Sayacı geliyor” sözüyle çocuklarını 
korkuturlar. Dama çıkan sayacı uzun bir ipe bağlanmış torbayı evin bacasın
dan içeriye sarkıtır ve şu sözleri söyler:

Sayacı geliyor sakının 
Demir, memir takının 
Gâvurun kanını 
Kına diye yakının

Her ev halkı bacadan sarkan torbaya yumurta, un, bulgur, para, peynir 
gibi şeyler koyarlar. Toplanan bu yiyecekler pişirilir, hep beraber yenir129.

Konya/Bozkır’da Tekecik adı verilen törende kasımdan 5 gün önce teke
ler başka bir çobana verilir. Çobanlar ve delikanlılar “tekecik gezme gecesi” 
kararlaştırırlar. Çobana haber verilir, teke süslenir, çan ve çıngıraklar asılır 
sepet, heybe, bakraçlarla evler dolaşılır, yiyecek toplanır. Toplananlar çoba
na verilir, o da iyi bir kısır ya da ergeci verir. Alınan davar kesilir, birlikte 
yenilir. Bu toplantıda bir de bağ dikme geleneği vardır. Ayrıca çeşitli oyun
lar oynanır.130 Tokat’ın köylerinde Koç Katımı, Ekim sonuyla Kasım başların
da yapılır. Teke katılacağı gün büyük bir şölen verilir, içilir oynanır. Öğleye 
doğru tekeler getirilir. Boynuzlarında ziller, boğazlarında cam boncuklar var-

128 ASKO III. 129 ASKO II.
130 O. 'I'. M eyreli, “Bozkır Â det ve A n’aneleri” , HIİH , 75 (1938).



dır. Kiminin üzerine heybe atılır, bu çifte yavrulaması içindir; kiminin üs
tüne ise kız çocukları bindirilir, bu da dişi yavrulaması içindir. Yalnız birine 
erkek çocuk bindirilir, bu da erkek yavrulaması dileğidir. Hayırlı bir döl için 
dua edilir. Gene Tokat köylerinde Koyun Yüzü oyunu koyunların kuzuladığı 
şubat 15-28/29 arasına raslar. Çobanın biri ayı olur, boynunda iple arkasına 
ziller takılır. Ayıyı güden çıplak biri, bunun da iki karısı olur, ' l e f  ve kaval 
eşliğinde köy dolaşılır, kuzusu olan evlere uğranır, orada oyun çıkarılır, ev
lerden armağan alınır, köy meydanında gezerken türlü güldürücü oyunlar 
oynanır. Sonra toplanırlar, topladıklarını birleştirip bir eğlence düzenlenir, 
yenilir içilir, oyunlar oynanır.

Kayseri’nin Tomarza ilçesinin Ahmezer köyü; Pınarbaşı’nın Ayvacık 
köyü, Bünyan ilçesinin Kölete ve Elbaşı köylerinde 28 Ekim’de koç katı- 
mından yüz gün içinde koyunların doğumuna az kala oynanan Yüz Kömbesi 
[kömbe= buğday unundan yapılma bir tür çörek] adlı oyunda, çobanı oyna
yana çeşitli kadınlar koyunlarının boyunlarında taşı çözdürmek için armağan 
olarak kömbe getirirler. Kimi unutur, sonradan getirir. Çoban hepsinden ar
mağanı alır131.

Tokat’ın Arkoğlu köyünde oynanan Koyun Gütme oyununda odanın bir 
köşesinde Müftü, öteki köşesinde yargıç oturur. Çobanın önüne birkaç ko
yun katarak geldiği sesinden duyulur. Çoban, “Gelin bakın, etlenmiş mi?” 
der. Ötekiler doğrularlar. Biri gelir koyunları alır, bu kez koyunlar köpek 
olur, alıcıya saldırırlar. Alıcı yargıca çıkar, çobandan davacıdır. Çoban çağrılır, 
yargıç ona niye koyun yerine köpek sattığını sorar. Çoban kabul etmez, ko- 
yunları çağırır, koyunlar meleyerek gelirler. Aynı olaylar müftü önünde yine
lenir, müftü alıcı aleyhine bir fetva verir. Gene Tokat’ın Dazmana köyünde 
Sığır Gütme oyununda çoban akşam vakti çocukları sığır diye önüne katar. 
İki sığır eksik çıkar. Çoban babasına bağırır:

-  Baboy, baboy!
-  Ne var oğlum, ne var?
-  Filanın düvesi, ile filanın tosunu (boğası) yok.
-  Eşşek herif, eşşek herif sen nerde idin?
-  Bahçelerde kız oynatıyordum.

Bunun üzerine baba oğlunun üzerine yürür, birbirlerine girerler. Halk 
ayırır. Baba oğul hayvanları aramaya çıkar, bulur getirirler. Oyun hem erkek
ler, hem kadınlar arasında oynanmaktadır.

Tunceli köylerinde de bu türden oyunlar pek çoktur. Saya Gezme’de 
başkişiler, yüzünü ve ellerini karaya boyamış Arap, ak sakallı, kambur Dede
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ve kadın kılığında Çingene’dir. Evleri dolaşıp oyıın çıkarırlar, yiyecek top
larlar1’2. Yine aynı yöreden Beceriksiz Şaşkın Adam'Az oyunun başkişisi Ağa 
şaşkın bir adamdır, davar çobanı gelir, ağaya kavgada kardeşinin öldürüldü
ğünü haber verir. Ağa öcünü alacak, ancak dalgınlıkla durmadan bir şeyini 
unutup geri döner. Sonunda ayağına diken batar, topallayarak evine döner1’-’. 
Tıınceli/Pertek’e bağlı Yeniköy’de Çoban Oyunu'n&A. çoban soğukta sürüsüne 
giderken yolda kirvesine rastlar, davarını bırakıp adamı eve getirir, kendisi 
karısına kirvesini ağırlamasını söyler. Çoban ağaç keserken baltayla ayağını 
keser, eve gelir, karı koca uğursuzluğun kirvede olduğuna karar verirler. Ge
ne Tunceli köylerinde oynanan Davar Nöbeti karı, koca, oğuldan oluşan bir 
köylü ailesinin başından geçer. Kocanın kulağı ağır işitir, her şeyi ters anlar. 
Davar nöbeti kendilerine gelmiştir. Adam söyleneni bir türlü anlamaz, so
nunda davarlarının uçurumdan düştüğünü öğrenirler. Tunceli/Pertek’e bağ
lı Tozkoparan köyünde Topal Çoban oyununda çobanın bir bacağı sakattır. 
Başka bir köyden gelmiştir, muhtara köylerinde çobanlık yapmak istediğini 
söyler. Karga vuruyorum diye yanlışlıkla kardeşini vurur. Ölüye namaz kılı
nır. Saya Gezme'nin, Çan Sallama’nın Yüz Kömbesi’nm, I'ekecik-Koç Katınu'nın 
değişik çeşitlemeleri vardır1’4.

G. Hayvan Benzetmecelerı

Anadolu danslarında ve çocuk oyunlarında olduğu gibi dramatik oyun
larda da hayvan benzetmeceleri önemli bir yer tutar. Bundan önce gördü
ğümüz oyunların içinde de hayvan benzetmeceleri bulunuyordu. Burada 
yalnız hayvan benzetmecesine dayanan oyunlardan örnekler verilecektir. 
Bunların kimisi belirli bir konu, olaylar dizisi gözetmeden, yalnız belirli bir 
hayvanın benzetmecesidir kimi de baş kişisi hayvan olarak bir olayı geliş
tirir. Bunların çoğunun ritüel anlamları da vardır1’5. En yaygın olan hayvan 
benzetmecesi deve ile ilgilidir1’6. Daha önce gördüğümüz kimi oyunlarda 
da deve bulunuyordu.

Karaman’a bağlı Başkale’de oynanan Deve Oyunu'nda, devenin yapılışı 
şöyledir: Bir merdiven alınır, dört kişi dört ucundan merdiveni sırtlanır, mer
divenin üzerine bir arı kovanı geçirilir, bir deve başı eğri bir ağaca takılır,

132 ISO. 133 ISO.
134 Ç eşitlem e örnekleri için bkz.: AKOO, 32-35.
135 Bu anlam lar için bkz.: DAK, 67-70.
136 D evenin  bu yaygınlığının anlamı üzerinde şim dilik araştırmalarımızı sürdürüyoruz. A nadolu’da 

başka e tn ik  toplum ların, özellikle E rm enilerin  de pek çok deve oyunu olduğunu daha önce belirt
miştik. Ayrıca bu kitabım ızın A/büm'ünc bir E rm eni Deve Oyunu’ndan da resim aldık. İlginç bir 
örnek; esk iden  Osm anlı şenlik lerinde sokaklarda iki başlı dev kuklalar geçirilirken, halk bunlar için 
“deve geçiyor” diyorlardı, bkz.: And, Kırk Gün..., 76.



bu gövdeye bağlanır, üzerine bir örtü atılır, arkaya bir kuyruk takılır, göz ye
rine ayna, boynuna çan konur, iskelet kafanın ağzını oynatacak bir düzen de 
yapılır; önde deveci bir merkebin üzerindeyken yularını çeker, birden deve 
ölür, devecibaşı bir ağıt söyler, seyirciler duygulanıp onlar da söylerler, deve
ci devenin sırtına sopayı vurunca deve canlanır, halka saldırır, hava neşele
nir117. Gene Karaman/İbrala’da [yeni adı Yeşildere] Deve Düzme oyunu buna 
yakındır. Kış geceleri yapılan oyun şimdi düğünlerde pek görülmemektedir. 
Devenin düzülmesi şöyle olur: Bir merdivenin üzerine eski bir arı kovanı (kü
fün deniyor) konulur, bu devenin hörgücü olur. Sonra dört kişi merdiveni dört 
ucundan kaldırırlar. Öndeki iki kişi büyük sopa ve ucuna takılı bir at kafasıyla 
devenin boynu ve başını yaparlar, hepsinin üzerine kırmızı veya siyah bir ör
tü örtülür. Göz çukurlarının yerine yuvarlak ayna yerleştirilir, boynuna bir kü
çük zil takılır, devecibaşı denilen bir kişi de önden devenin başını çeker. Gece 
karanlıkta, sokaklarda halk görsün diye deveyi dolaştırırlar, uzun ve yaslı bir 
türkü söylenir. Bu ara hava değişir, deve ipinden kurtulup seyircilerin üzerine 
yürür, onları tepeler, küçük çocukları yutacakmış gibi yapar1’8.

Yozgat’ın çoğu köylerinde raslanan Deveci Oyunu’nda iki kişi bir deve ya
parlar. Öndeki deve başına bir deve başı geçirir, arkadaki eğilir, üzerlerine bir 
çarşaf örterler. Bununla halkı eğlendirirler'” . Kars’ta Deve Oyunu'nda deve başı 
ağaçtan, ağzı açılır kapanır biçimde hazırlanır; diş yerine çiviler, göz yerine yu
varlak cep aynaları takılır; iki kişi sırtlanır, üzerlerine boz bir kilim atılır, boy
nuna irice ziller takılır. Deve, kız evinde konukların içine getirilir, deve hacca 
gidecektir, deve hacı adayı arar. Kayınbaba hacca gitmek üzere deveye bindi
rilir. Biraz dolaşır, herkesi ısırmaya çalışır. Sonunda bahşiş verilir1'"’.

Ordu/Ünye’nin Aydıntepe köyünde oynanan Deve oyununda deve (bi
lindiği gibi yapılıyor); deveci ve kızı ortaya çıkar. Deveci, devesi ile kızını sa
tışa çıkardığını duyurur. Bir köylü ikisini de alır. Deveye biner, deveci, kızı 
ve deveyi oynayan iki kişi bunu sopayla iyice döverler. Niğde/Aksaray köy
lerindeki Deve Oyunu'nda devenin başını yapmak ustalık ister. Bu baş ora
ğın üzerine sarılan bezle olur, sonra iki kaşık gene bezle başa kulak olarak 
bağlanıyor, iki yuvarlak aynadan göz yapılıyor. Gövdesine gelince iki adam 
omuzlarına bir merdiven geçiriyorlar, aralarında 2-2,5 metre bir aralık olu
yor. Hörgüç için geniş bir pantolona ot dolduruluyor, paçalar havaya gelmek 
üzere iki oyuncunun ortasına yerleştiriliyor. Üstüne post ve kilim örtülüyor. 
Boynuna iki çan asılıyor, çekmek için bir ip ve sulamak için bir kova. Bir de 
deveci oluyor. Oyun seyircilerle söyleşmelerle gelişiyor141.

Tokat'ın köylerinde görülen Deve Oyunu şöyle oynanır: Burada oyuncu 
sayısı onikidir. Doktor yerine iki sıhhiye vardır. Efe yerine Deveci bulunur.

137 KYSO. 138 ASKOIII.
139 ASKO IV. 140 Âşık Sadi D eğer, “D eve O yunu” , Karseli, 37 (1967).
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Bu köylerde Deve şöyle hazırlanır: İki kişi bir merdiveni birer başından tu 
tarlar. Üzerine bir çul atılır. Devenin hörgücünü saman dolu çuvalla yaparlar. 
Boynu da bir kazmadan yapılır, kazmanın ucuna tilki postu sarılır, göz yeri
ne iki ayna takılır. Boynuna zil ve çan iliştirilir. Boncuklar, püsküllerle süsle
nir. Kazmanın sapına bez sarılır. Deveci aklar giyinir, yüzii karadır. Oyunun 
önderi devecidir. Sıhhiyeler kadınlara sarılıp öperler, ağızlarındaki iğneyi ba
tırırlar. Kadı erkek çocuğu olan evlerin önünde ölür, para ve horoz için söz 
alır. Kadınlar ağlaşır. Deve oynar, insanlara saldırır, para verenlere ilişmez. 
Vermeyeni iğneler. Sonunda gene topluca yemek yenilir14-.

Gene 'Tokat’ın Çamlıca ve Çaylı köylerindeki Deveci öy//////’nda, deve
nin yapılışı yııkardakine benzer. Boynunda deve keleği bulunur. Deve ile 
eli, yüzü isle karalaştırılmış Arap vardır, bacakları çıplaktır. Deveci keçi pos
tundan bir kiilâh giyer, beyaz yünden sakalı vardır, yüzü una bulanmıştır, 
karnı ya da sırtı çuval sokularak kambıırlaştırılmıştır. Bir de gelin bulunur. 
Bunların oynadıkları oyun daha önce gördüğümüz ölüp-dirilmc konusudur. 
Sivas/Koyulhisar’ın Gökdere köyünden Deveci Oyunu’n&a. devenin başı kaz
ma ya da orak ile yapılır, iki kişi merdiveni omuzlayarak kurulur. Burada ge
lin ve deveci Arap vardır. Deve kızınca seyircileri kovalar143.

Karacabey’in Yenice köyünde oynanan dizi oyunda en sonra Deve geli
yor. Deve Anadolu’da çok görüldüğü gibi bir örtünün altına iki kişinin gir
mesi ile yapılır. Uzun boyun için de tahtadan bir yapma baş yapılmaktadır. 
Deveyi bir deveci yönetmektedir. Devenin üzerine Arap da çıkar ve Arapça 
birtakım sözler uydurur144.

Tunceli/Pınarlar’da Deve Oyunu nda deveyi üç kişi oynar. Deveci gezici 
satıcıdır, yanında karısı vardır, ayrıca üstüne bir koyun postu atılmış bir ço
cuk aslan yavrusu olur, bu önden gider. Deveci satış için eşyalarını açar, bu 
arada karısı kaçırılır, aslan yavrusu koklayarak kadını bulur. Karısına kavu
şan deveci sevinir, danseder.145

Ankara’da kadınlar arasında oynanan Deve Oyunu nda deveyi tek kişi 
oynar, ayrıca bir de deveci ve devenin potuğu (yavrusu) olur. Herkes deve
nin boynuna asılı torbaya para koyar14'1. Daha önce yayımlanan147 Geyik Oyu
nu Tokat-Turhal’a bağlı Kelit (Ulutepc) köyünde şöyle oynanır: Biri elinde bir 
kazma tutar, kilim veya geyik derisine bürünür. Kazmaya da post sarılır, göz 
yerine iki ayna, boynuna boncuklar, ziller ve iki de boynuz takılır. Geyik gibi 
ürkek ürkek oynar, atlar gibi yapar, oynar. Seyirciler gelince geyik ürküp kaçar, 
yere yatar. Kimi öldüğünü, kimi hastalandığını, kimi de nazar değdiğini söy
ler. Kimin nazarı değdiyse ondan alınan bezle tütsü yakılır, geyik kalkmaz, bir
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ocakzâdc kurşun döker, geyik kalkar yeniden oynar. Kimi yerlerde geyiğin 
ağzında iğne vardır. Bununla halka saldırıp onları iğneler. Oyun kaval eşli
ğinde oynanır. Geyiğin dirilmesi herkesi sevindirir. Bu oyuna Tokat’ın Ar- 
koğlıı ve Serpin köylerinde Ceran [Ceylan] Oyunu denilir148. Tilkiye de çok 
raslanır.

Kayseri/Felâhiye’nin Kuruhöyük köyünde düğünlerde oynanan Tilki 
Oyunu, gelinin damadın evine gidişinden bir gün önce yapılan törende gös
terilir. Düğün halkı iki kesime ayrılır: Köy delikanlıları ile ihtiyarlar ve genç 
kızlar ile kadınlar. Önde hoca dua okur. Gelinin yakınları damat evine bir 
erkek tilki gönderirler. Tilki yanında bol armağan ve yiyecek götürür. T ö 
rende tilkiyi yakalamak için dört bir yana kolcular gönderilir. Sonunda tilki 
yakalanır. Tilkinin yapmış olduğu zararlar halkın önünde bir bir okunur, bu 
toplantıda yargıç ile savcı bulunur. Ceza olarak tilkinin başında tezek yakılır. 
Çaldığı tavukları, hindileri damat öderse çarmıha gerilmekten kurtulacaktır. 
Damadın babası yetişir, para cezasını ödeyip tilkiyi kurtarır. Tilkinin getir
miş olduğu armağan ve yiyecekler masanın üzerine serilir ve köy delikanlıları 
çağrılır. Yenilir, içilir, çalgı çalınır, çeşitli eğlenceler düzenlenir. Akşam olunca 
herkes tilkiye takılmaya başlar. Bu can yakmalar arasında burnuna biber çek
tirme, küçük tahılların taşlarını temizletme, bir su kabı içine bırakılmış bir 
soğanı elleri bağlı olarak ağzı ile çıkartmak gibi. Bu sonuncuda tilkinin başı 
su kabının içindeyken ötekiler tilkinin kafasını suyun içine bastırırlar. Tilki 
bunalır, bağırmaya başlar. Köy delikanlıları sabaha kadar tilkiye türlü müzip- 
likler yaptırırlar. Sabah gelin damat evine çalgı ile getirilir. Herkes kız evinin 
kapısında ağlaşır. Damat da tilkiye büyük armağan verir149.

Çankırı köylerinde çok ilginç bir Bağ Bozumu Şenliği, bize Dionisos şen
liklerinin kalıntısı gibi gözükmektedir. Ekim ayı sonlarında yapılan bu şen
likte önce bir çığırtkan bir gün önceden bunu evlere haber verir. Evlerde ha
zırlık yapılır, ertesi günü bağlara gidilir. Oyuncular davulcu ve zurnacıdan 
başka keçi postuna girmiş, yüzüne un sürülmüş, dört ayak üzerinde yürüyen 
keçidir. Bağ bağ dolaşılır, davulcu her bağ sahibine “Hey ağam, bağın bere
ketli olsun” der. Geçen yıldan kalmış pekmezden bağa dökülür. Davulcu, 
“Bizim Çelebiyi (keçiyi) gör bakalım” der. Bağın üzümünden ve kavurma
sından tadılır, keçiye de bir salkım üzüm verilir. Her bağ sahibi böyle dola
şıldıktan sonra akşam ilçeye dönülür ve Sinsin oynanır150.

Tokat’ın Çaylı köyünde Tilki Oyunu için oyuncular gizlice hazırlanır. Bi
risi tilki postuna bürünür, elleri ve dizleri üzerinde yürür, paçavradan ku
lak yapılır, kafa yerinde bir kazmaya post sarılır. Oyun yerinde bir köşe kü
mestir. Burada tavuk yerine şapkalar konmuştur. Tilki sinsice girer, kümese
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yaklaşır, birkaç tavuk alıp kaçar. Ev sahibi duyup köpeğini döver. Köpek de 
seyircilere saldırır, ağzında tuttuğu iğne gibi sivri bir şeyi onlara batırır. Ko- 
zan’da Tilki oyununda tilkileri oynayanların yüzlerine kara sürülür, ayrıca av
cılar ve zağarlar vardır151.

Tunceli/Pertek’in Tozkoparan köyünde Tilki Oyunu’nda, tilki ile uyuyan 
bağcı vardır. Tilki bağcı uyurken üzümleri yer, sonra bağcının üzerine çişini ya
pıp ayrılır. Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde Danaburan köyünde ise tilki eskiciden 
ayakkabı ya da kümesten tavuk çalar. Burada ayrıca köpek de vardır152.

Karaman Taşkale’ye bağlı İbrala köyünde düğünlerde Ayı Düzme oyunu 
da oynanır. Düğün sahibinin akrabalarından biri onun haberi olmadan ayı 
kılığına girer, üzerine koyun veya keçi derileri sarar, boynuna küçük çan
lar, bir de yular takar, bir de ayıcı vardır, bu yulardan tutar. Ayıcı sopasıyla 
ayısını sıçratır, dansettirir. Ayı geldiği yeri, ana babasını akrabalarını sayar. 
Düğün sahibi ayının akrabası olduğunu anlar, ayıcı düğün sahibine “Al bu 
senin akrabanmış” der, düğün sahibi de hem ayıcı başına hem ayıya para ve 
armağanlar verir. Gene İbrala’da Tilki Oyunu da oynanır153.

Karaman’a bağlı Yeşildere’de oynanan Ayı Oyununda koyun ve keçi pos
tu giyinmiş; boynunda çan, başında yuları olan bir ayı bir de eli sopalı, boy
nunda mendili olan bir ayıcı vardır. Ayıcı ayıyı oynatır, döver, ayı ile konuş
madan ayının düğün sahibinin akrabası olduğu anlaşılır, düğiin sahibi halkı 
eğlendirdiği için ikisine de armağan verir154.

Gaziantep/Oğıızeli’nin Uruş, Tilbaşar (Giindoğan), Yenice köylerinde 
oynanan Ayı Oyunu’nda ayı beyaz post giymiştir. Başında kiilâh, elinde yün 
eldiven, ayağında yün çorap vardır, boynuna ip bağlıdır. Ayıcı ise şapkasını 
ters giyer, kolunda baston gibi eğri uçlu bir sopa, bir elinde tef vardır; ayıyı 
ipinden çekerek “divriki, divriki” diyerek tef çalar, ayı oynar, taklit yapar. 
Oğuzeli’nin Çimenli köyünde ayı kılığına girilip kadınlar korkutulur, kaçı
rılır. Uruş, Tilbaşar (Gündoğan), Yenice köylerinde normal giysilerle hayvan 
taklidi yapılır, biri sırtına bir başkasını alır, ağzına gem vurulur, kaybolan atı
nı arar, karşısına köpekler çıkıp havlayınca sözde at ürker ve adamı düşürür. 
Oğuzeli/Büyükbaykır köyünde ayı post giyerek yüzü tülle örtülerek boynu
na ip bağlanarak yapılır, dört ayak üstünde yüriir155.

Bcypazarfnda koç katımıyla ilgili Ayı Oyunu, Zaviye köyünde görülmüş
tür. Koyunlara koç salındıktan sonra oynanan bu oyunda birisi ayı postu gi
yinir, üstüne koyıınların boynuna takılan çan ve çıngıraklar asılır. Yanında 
da bir zurnacı ile bir davulcu bulunur, arkasına da çocuklar takılır, müzik 
eşliğinde danseder, sokaklarda dolaşır, evlerden kendisine yiyecek, içecek
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verilir, akşam da köy odasında toplanılarak toplanan şeyler yenilir, içilir ve 
eğlenilir156.

Dıırsıınbey’de kış sohbetlerinde ayı taklidi yapılır, ancak sonra bunu oy
nayanla alay edilmemesi için yapanın adı gizli tutulur157. İzmir’in Yakapınar 
köyünde bilinen çeşitli oyunlardan birisi de Leylek Oyıınu'dur. Bunu da gelin 
oturum gecesinde kadınlar kendi aralarında yapar. Kadınlardan biri, iki eli
ne iki tahta kaşık alır, ellerini çenesinin altından bir mendille bağlar. Başı
nın üstüne bir örtü örtülür, leyleğe benzer bir görünüm elde edilir. Oyuncu 
kaşıkların saplarını birbirine vurarak leyleğin gagasıyla çıkardığı sesi taklit 
eder. Bu oyunda bazen leylek ölür ve dirilir158.

Tokat’ın Dazmana köyünde oynanan Fare Oyununda bir kişi kara bir 
giysiye bürünür, uzunca değnekten bir kuyruk yapılır, bunun üzerine bez 
sarılır ve gaz yağı dökülür. Fare, sedirin altına saklanır, gizlice çıkar, fare gibi 
gezer, koşar, oynar, o sırada seyircilerden biri kedi sesi yapar. Sesi duyan fa
re, kaçarken kuyruğu ateş alır, oradan oraya koşar, kuyruğunu çevresine sal
lar, meydanda bulunanların üstünü başını yakar.

Tunceli/Pertek’in Beydamı köyünde Tavşan ve Avcıda tavşanı oynayan 
koyun postu giyer, dört ayak yürür, avcı silâhlıdır, tavşan saklanır, avcı tav
şana ateş eder, bu küllü su atarak olur159. Kozan’da oynanan Keklik Oyunu nda 
da keklikler ve avcı vardır160.

Niğde/Aksaray köylerinde Köpek Oyunu’nda iki kişi köpek olur, üstlerine 
post atılır, süpürgeden kuyruk yapılır. İki köpek birbirleriyle geçinemezler, 
kavga ederler. Aynı köylerde gene iki kedi ile buna benzer bir Kedi Oyunu 
vardır161.

Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Kipri [Kirpi] Oyunu'nda bir kız or
taya yatar, üzerine bir örtü (tor denilir) atılır. Bu kız kirpi gibi hareket eder. 
Öteki kadınlar birbirinin ardından sıra olmuş bunun çevresinde dönerler. 
Köyün delikanlılarının adlarını sayarlar, sevmediği delikanlılarda kirpi hare
ketsizdir, sevdiği gencin adı söylenince çevresinde döner oynar162. Kozan’da 
oynanan Kirpi Oyunu'nda bir kişi kirpi, dört kişi kirpi deliği, dört kişi de avcı 
olur163. Tunceli/Pertek’in Yeniköy’de Kedi Oyunu'nda kedi ile evlenmemiş er
kek davul zurna eşliğinde söyleşmelerle oynarlar164. Bu örnekleri daha başka 
hayvanlarla çoğaltabiliriz. Ayrıca Adıyaman’ın Bebek köyünde Kartal Oyunuv’5, 
Tunceli/Mazgirt’in Danaburun köyünde Tilki Oyunu™, Zonguldak/Devrek’in 
Yazıcıoğlu köyünde Ayı Oyunu167 vb. Bunun gibi yapma atlar168, özellikle etek-
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lik gibi giyilen yapma atlar, Burdur köylerinde İçel’de ve Seferihisar’da oyna
nan Ayı Oyunu, İçel’de oynanan Katır Oyunu ile Sinkurdu OyunuW), Dursun- 
bey’den Ayı oyunu170 bu arada sayılabilir.

H. Efsane ve Masallardan Oyunlar

Ölüp-dirilme, kız kaçırma gibi konuların mitologyadan çıktığı kesin ol
duğu gibi, öteki konuların da gene bir mithos ürünü olduğu kuşkusuzdur. 
Zaten aynı konunun, örneğin Kalaycı Oyunu’nda gördüğümüz gibi, Anado
lu’nun dört bir yanma yayılmış olması bir rastlantı değildir. Nitekim girişte 
belirttiğimiz gibi söz ve mithos öğesi, eylemi kalıcı yapmakta, onu ölmezleş
tirmektedir. Burada vereceğimiz bir iki örnek ise ya Köroğlıı gibi bir destan, 
Keloğlan gibi bir masal kahramanının adının geçtiği, ya oyunun kendisinin 
bir masalın havasında gelişmesi ya da artık masallaşmış bir gerçek olayı yan
sıtan oyunlardan seçilmiştir.

İzmir’in Yakapınar köyünde oynanan Köroğ/u Oyunu ile Köroğlu’nun 
Bolu Beyi’ni öldürmesi canlandırılır. İki kişi oynar. Oyunculardan biri Kö- 
roğlıı, öteki Bolu Beyi olur. Oyun boyunca Köroğlu’ndan parçalar okunur. 
Köroğlu’nu oynayanın iki elinde birer bıçak vardır. Bolu Beyi olan ortada 
durur. Köroğlıı bıçakları birbirine vurarak davul, zurna eşliğinde Bolu Be- 
yi’nin çevresinde dolanır. Söylenen mısraların sırası yoktur. Yalnız Bolu 
Beyi öldürüldükten sonra söylenen mısralar yer değiştirmez. Sonunda Kö- 
roğlu Bolu Beyi’ni yere yıkar, üzerine bir örtü örter. Sözsüz bir oyunla Bolu 
Beyi’ni boğazlar, sonra şişirir ve yüzer gibi hareketler yapar. Sonra şu mıs
raları söyler:

Hey hey kurbanı kestim yerde mi kaldı?
Bir yar sevdim ellerini aldı?
Ayvazım Ayvazım şahin palazım
Vurun davulcular Ayvaz oynasın'11

Kayscri’nin Pınarbaşı ilçesinin Kalaylı köyü, Tomarza ilçesinin Ahme- 
zer köyü, il merkezine bağlı Hacılar bucağı ve benzeri köylerde görülen 
Köroğlu adlı oyunda sırtı kamburlaştırılmış, takma beyaz sakalı ve bıyığı 
olan Kürt ve iki kızıyla ekin biçmekte iken, başında poşu, üstünde siyah 
şalvar, takma siyah bıyığı olan palaskalı, kamçılı ve birinin kör olduğunu 
belirtmek için gözüne boya sürülmüş Köroğlu gelir, Çamhbel’e gitmekte -
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dir. Kiirt’e yolunu sorar, Kürt kendini Ahmet-i Mirze-i Hâşimî Celâleddin 
Beğ olarak tanıtır. Köroğlu, kızlar için güreş tutmayı önerir, Köroğlu güreş
te Kürt’ii yere vurur, elini kolunu bağlar, hasmının çevresinde davul zurna 
eşliğinde oynar. Kamçısı ile arada bir halka vurur, Köroğlu türküsü söyler. 
Köroğlu oyunu bitince bıçağı ile Kürdün boğazını keser, boğazındaki torba
dan kırmızı boyalı su akar. Sonra ayağından tutup koyun gibi bıçakla keser, 
kestiği yere değnek sokup şişirir gibi yapar, Kürt de şişirilen ayağını havaya 
kaldırır. Karnına da bıçak saplar, oradaki bir torbadan da kırmızı su akar. 
Sonra karnına yerleştirilmiş bir şeridi barsaklarını çekiyormuş gibi çeker ve 
eline dolar. Hasmının çevresinde bir iki kez dolaşır, oyun biter172.

Beypazarı’nın Yoğunpelit köyünde kadınlar arasında oynanan bir oyun 
da Sığırcı Keloğlan'âu. Burada Keloğlan’ı oynayanın başında eski bir yazma, 
sırtında aba bulunur. Keloğlan küçük kız ve erkek çocuklarını önüne kata
rak bunlar sürüymüş gibi davranır. Bunları bir süre dolaştırdıktan sonra ağıla 
gelir, sayar, bir tanesini yitirmiştir, bu sığırın sahibi sığırını ister, Keloğlan 
arar, sonunda bunun çamura saplanıp öldüğünü söyleyince çobanlıktan atılır. 
Eve dönünce annesinden (Keloğlan’ın annesi topal taklidi yapar, başında çar
şaf denilen bir başörtü bulunur) kendisini evlendirmesini ister. Annesi de bir 
kadın alarak bir ağa kızına görücüye gider. Gittikleri yerde mindere oturmuş 
kadının arkasına kızı saklanmıştır. Minderin bir yanma bir çocuk oturtulur, 
bunun görevi köpek taklidi yaparak Keloğlan’ın annesini korkutmaktır. Keloğ- 
lan’ın annesi kızı oğluna ister. Kızın annesi Keloğlan’ın kızına denk düşme
diğini söyler. Ancak kız arkadan annesini dürtükleyerek Keloğlan’ı istediğini 
söyler. Bunun üzerine kadın yumuşar, düşünelim, babasına soralım diye ce
vap verir. Keloğlan’ın annesiyle yanındaki kadın çıkarlar, bu arada tefle oyun
lar oynanır. Keloğlan’ın annesiyle yanındaki kadın kararı öğrenmek için kız 
evine gene gelirler. Bu kez iki köpek vardır. Keloğlan’ın annesi korkarak 
yere düşer, seyirciler gülüşür. Kızın annesi kızını vereceğini söyler. Başlık 
olarak da kaç kremise altını, halhal (bilezik), urba, para isteyeceğini söyler. 
Keloğlan’ın annesi oğluna sevinçli haberi verir. Hareketlerle sözde istenen 
başlık verilir. Düğün başlar. Oyunlar oynanır. Evin bir köşesine çarşaflar 
gerilip, bir ayrı bölme yapılır. Gelini duvaklayıp buraya oturturlar. Keloğ
lan da güzelce giyinip gelir ve sırtı yumruklanarak gelinin yanma konulur. 
Bölmenin arkasından seviştiklerini anıştıran sözler sesler gelir. Oyun bi
ter173.

Ayrıca örnek olarak Ankara’dan iki Keloğlan Oyunu çeşitlemesi174, Bor/ 
Niğde Çukurkuyu köyünde oynanan bir Keloğlan Oyunu'nıı175da gösterebili
riz.
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Maraş’a bağlı Araplı köyünde bu türden şu oyunları buluyoruz: Pisi ile 
Karga, Karaoğlan, Sürmeli, bir de şimdi göreceğimiz Mercanla Milcan Oyunu 
vardır. Evlenme veya sünnet düğünlerinde, askere gidenlerin ayrılma günle
rinde çıkarılır. İki oyunculu bir oyundur. Daha çok kadınlar arasında oyna
nır. Erkeği (Milcan) canlandıracak kadın, erkek kılığına girer, kömürle bıyık 
yapar. Milcan padişah, sultanın adı da Mercan’dır. Mercan bir gün hasta dü
şer. O gün Milcan orada değildir. Orta yerde, yüzünde beyaz tülbendle ya
tan Mercan’a seyirciler hep bir ağızdan sorarlar.

-  Neren ağrıyor Mercan?
-  Başım ağrıyor
-  Doktora gittin mi?
-  Gittim.
-  Doktor ne dedi?

-  “Başına da kurban olayım
Başına da hayran olayım” dedi.

Seyirci hep bir ağızdan elleri ile tempo tutturarak:

Amanın uşak Mercan ölüyor
Mercan m derdinden Milcan ölüyor.

Bu durum Mercan’ın her yeri için tekrarlanır: Kaş, burun, kulak vb. 
Hepsi sayılıp bittikten sonra Milcan gelir. Yerde hasta olan Mercan, Mil- 
can’ın geldiğini görünce hemen ayağa kalkar. Milcan’ın koluna girer. Seyirci
ler hep birden:

Amanın uşak Mercan ölüyor
Mercan'ııı derdinden Milcan ölüyor*™ derler.

Yozgat’ın içinde oynanan Keşgem Baba oyununun kahramanı Keşgem 
Baba yetmişin üzerinde görünür. Yüzünde yalnız göz yerleri ve dilini çıkar
mak için ağız yerinde delik bulunan beyaz bir gömlek, beyaz bir pantolon, 
beyaz çorap ellerinde beyaz eldiven bulunur. Dili kıpkırmızıdır ve konu
şurken s’lerin üzerine basarak konuşur. Bir eli çolak, ötekinde baston tutar, 
kamburunu çıkararak ağır yürür. Ayağının biri topaldır. Keşgem Baba ölmüş 
yeniden dünyaya gelmiştir. İçeri girince herkes şaşırır, sorarlar:

-  Aman Keşgem Baba nerden geldin böyle?
-  Cennetten
-  Cennette  ne var ne yok?
-  Güzellik
-  Diline ne oldu, Keşgem Baba?
-  Yalan söyledim de ondan
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-  Keşke söylemeseydin
-  Keşkem de keşgem (üç kez tekrarlar)
-  Eline ne oldu, Keşgem Baba?
-  Hırsızlık ettim de ondan
-  Keşke etmeseydin
-  Keşgem de keşgem (üç kez)

Oyun böyle sürer gider. Çocuklar Keşgem Baba’nın eteğinden çekerler, 
o da onları bastonuyla kovalar. Sonra istek üzerine ağır ağır oynar. Artık gel
diği yere gitmesini isterler, o da geri geri giderek çıkar177.

Niğde/Aksaray köylerinde (Emirgazi) oynanan Çömlekteki Kedi Oyunu’n- 
da çömlek içinde gerçek bir kedi vardır. Oyunun kişilerinden Göçebe (De
veci) kürk giyinmiş, uzun bıyıkları vardır, konuşması çingeneyi andırır. D e
vecinin karısı, korumacı bekçi kılığında ve tüfeği vardır. Kadın çömlekteki 
kediyi çocukmuş gibi sallar, ona bakar. Korumacı çadıra gelir, burdan gitme
lerini söyler. Göçebe, korumacıyı vurur, kadın çömleği yere düşürür, içinden 
birdenbire çıkan kedi seyirciyi şaşırtır. Olay söylendiğine göre gerçekten ol
muş, sonra göçebeler o köye yerleşmiş, köyün yarısı o aileden geldiği için 
bu oyun bu olayı kutlulamak için oynanırmış, eskiden haziranda çıkarılırken 
şimdi belirli bir tarihi yoktur'78.

Maraş’ın Varyanlı köyünde oynanan Göçebe Oyunu da bu türe girer171'. 
Geçmişteki gerçek olayların anısının yaşatıldığı oyunlara da rastlanmak- 
tadır. Örneğin Bolvadin’de Gâvur Köpiirü Oyunu-. Bu, düşman işgaline uğ
rayan Bolvadinlilerin düşmana duydukları kini anlatır. Saya gezmesi ile 
birlikte aynı günde, fakat ondan sonra sabaha karşı yapılır. Oyunu genç
ler yapar. Meydana gece bir odun yığını yapıp üzerini küllerle örterler. Bu 
yığına sabahın erken saatlerinde ateş verilir. Delikanlı ve çocuklar ateşin 
üzerinden atlarken şu sözleri söylerler:

Gâvur köpürü, köpürü
Ağzına, yüzüne ötürü

Ateşin üzerinden üç kez atlamak iyidir18". Eskişehir köylerinde oynanan 
İstiklâl Savaşı Oyuııum da bir örnektir.

177 ASKOIV. 178 NASO.
179 ASKOII. 180 ASKOII.
181 Alım ct Kutsi T ecer, Köylü Temsilleri, Ankara (1940) 22.



Anadolu’nun kimi dramatik oyunları belirli bir konuyu işlemek yerine 
seyircileri korkutarak, şaka yaparak tedirgin etmek ya da soytarılıkla gül
dürmeye dayanır. Bunun bir türü de dilsiz oyunları ya da Anadolu’da Samıt 
(ya da samut) ve Lâl denilen suskunluk oyunlarıdır. Nitekim dramatik ol
mayan oyunlara ayırdığımız bundan sonraki bölümde dilsiz oyunlarında da 
en önemli kuralın konuşma ve gülme yasağı olduğunu göreceğiz. Seyirciyi 
şakalarla tedirgin eden bu oyunlara kimi yerlerde belirli bir türü belirten ad
lar verilmiştir. Örneğin Kars’ta bu tür şaka oyunlarına hetıek denilmektedir. 
Giriş bölümünde örnek olarak Kars’tan verdiğimiz Köse Oyununun bir çe
şitlemesi olan Kervan Oyunu böyle bir itenek'tir1”2. Oyunda tüyleri dışarı bir 
kürk giymiş, yüzünü unla ya da yağlı kara ile boyamış, başına sarık takmış 
Kervancı, seyircilere çeşitli hayvanların taklitlerini yaptırır.

Kayseri/Hacılar’da evleri dolaşarak daha çok nisan ayında havaların ısın
masıyla oynanan Ölii Oyunu şöyledir: Oyunda kullanılan araçlar salaca deni
len merdiven, beyaz kefen, ölüye örtecek kilim, ölünün üzerine atılan örtü
dür. Olen kişi merdiven üzerine yatırılır, başı açık kalacak biçimde üstüne 
kilim ve örtü atılır. Soğanın içinden korkunç dişler yapılır. Oliinün yüzüne 
hamur sürülür, dişler bu hamura bir dizi yerleştirilir. Ölü taşıyanlar evleri do
laşırlar. Eve vardıklarında ölünün oğlu, oyunun yöneticisi olarak ölünün çev
resinde dolandıktan sonra evdekilere babasının öldüğünü söylerler, ölüyü 
gösterince evdekiler korkar, ölüyü taşıyanlar ölünün başında ağlaşırlar. Böy
lece evler dolaşılarak yiyecek toplanır sonra bir araya gelip topladıklarını bir
likte yerler18’.

Karaman’ın Yeşildere (eski adıyla İbrala) bucağıyla, bu bucağa bağlı Taş- 
kale köyündeki (eski adıyla Kızıllar köyü) seyirlik oyunlarından örnekler gö
relim. ö n c e  Arap Oyunu. Bu oyun ilk önceleri sonbaharda oynanırken şimdi 
kış mevsiminde düğünlerde oynanmaktadır. Beş altı kişi aralarından bir baş
kan seçerler. Hepsi yüzlerine, ellerine, ayaklarına yağ ile kömür tozu karı
şımlı kara bir bulamaç sürerler, başlarına kırmızı poşu sararlar. Üzerlerindeki 
giysileri yalnızca beyaz bir çarşaftır. Başkanın boynunda patateslerden yapıl
mış bir tespih vardır, durmadan onu çeker ve ötekilere buyruklar verir. Bun
lar düğün meydanında dansederler, arada bir halka saldırırlar. Halk bu Arap
ların düğün armağanlarıyla, gelini koruduklarına inanır184. Karaman’ın Yeşil- 
dere bucağında oynanan Şilt Oyunu'ndu düğünlerde 8, 10 kişi seçilir, bunlara 
şıh denilir, oynarlar dansederler ve bir ara seyircilere kaçmalarını söylerler ve

182 M ürsel Köse, “Köse O yunu”, I ’FA, 181 (1964).
183 ASKOV. 184 ASKO III.



onları kamçılarlar, herkes neşeyle kaçışır185. Ankara’da oynanan Arap Oyunu™ 
ile Hortlak Oyunu da187 bu türdendir.

Kilis’in Çengin köyünde oynanan Parıcaro adlı oyunda Pancaro başki- 
şidir; bedenin gözüken yerleri siyaha boyanmıştır, şalvar ya da uzun beyaz 
bir don giymiştir. Ayrıca kızlar ve güveyler vardır. Oyun gece meydanda 
ateş yakılıp oynanır. Pancaro bir sopaya at gibi binmiş olarak gelir. T ökez
lenip düşer çocuklardan biri sopasını alıp kaçar, Pancaro kovalar, çocuğu 
tutup ayaklarından havaya kaldırır, çocuk elleri üstünde yürür, ateşin çev
resinde dolanırlar; Pancaro, kızları ile güveyleri çağırır, halay çekerler, tek 
kalan bir kızın küsmüş oturuşunu görür, ona para vermek ister para bula
maz ateşin çevresinde para aranır, öteki kızlar gibi koca mı arıyorsun diye 
sorar, kendisi koca olmak ister ona sarılır, birlikte halay çekerler188.

Tokat’ın Dazmana ve Arkoğlu köylerinde görülen Şeytan Oyunu’nda 
üzerlerinde yalnız bir uzun beyaz don ve görünen yerlerini karaya boyamış 
6-10 çocuk gezerler, herkesi güldürürler, ağızlarında tuttukları sütü seyirci
lere püskürtürler.

Niğde/Aksaray köylerinde oynanan Kara Bacak Oyunu’nda Kara Bacak 
olan oyuncu kurum boyasıyla kollarını dirseğe kadar, bacaklarını diz kapa
ğına kadar karaya boyar. Başı kabaktandır, yüzü de siyahtır. Onu güzelleş
tirmek için beyaz kireçle badana yapılır. Kabak üzerinde iki göz yeri oyul
muş buralara iki fincan yerleştirilmiştir, burnu soğandan, dişleri köpek dişi
dir. Oyun sözsüz oynanır189.

Karaman/Taşkale’de oynanan bir oyun idam Oyuııu’dur. Bu da düğün
lerde oynanır. Düğün alayı geçerken bir idam sehpası kurulur. Üzerine bi
risi belinden ve boynundan bir iple asılır, göğsüne de bir yaftada suçları ya
zılır. Bu suçların belli başlıları şunlardır: Komşunun tavuğuna taş atmak, 
şeytana küfür etmek, kedi ile ortaklaşa hırsızlık yapmak, karısıyla kavga 
etmek. Düğün sahibi gelir cellada suçluyu bağışlaması için yalvarır. Cellat 
bırakmazsa düğün sahibi para, armağan verip suçluyu kurtarır. Kurtulan, 
evlenecek kimsenin kölesi, tutsağı olacağına yemin eder190. Karaman/Taş
kale’de oynanan Şıh Oyunu da böyledir. Kışın düğünlerde oynanır, sekiz on 
kişilik bir takım oyuncuyla danseder ve başlarının buyruklarıyla seyircilere 
saldırırlar, ellerinde kırbaçlar bulunur. Bunların kılıkları şöyledir: Başlarına 
uzun, sivri kâğıt külah giyerler, yüzlerine kül sürerler, bembeyaz giyinirler. 
Başkanları ise gene beyaz giyinmekle beraber sırtına ve göğsüne yastık ko
yar, şişman ve kambur bir görünüşü olur191.

185 KYSO.
187 AnBud, 29. 
189 NASO.
191 ASKO 111.

186 AnBud, 29. 
188 GSO.
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Gölpazarı’nda oynanan Arap Oyununda birisi ters gömlek giyer, yüzünü 
tava karası karaya boyar, eline uzun bir sırık alır, bunun ucuna gazyağlı bez 
sararak ateşler, bunu at gibi ayakları arasına koyarak dolaşır192. Tunceli/Maz- 
girt’e bağlı Kavaktepe köyünde oynanan Reşit ile Hurşit'te yüzlerine ve elle
rine çamur ve kül sıvamış Reşit ve Hurşit ağanın fedaileridir, ağa zalimdir, 
seyircilerden kimi işaretlerse fedailer bunu döverler19’.

Gene Tunceli’nin Tozkoparan köyünde oynanan Gelin ile Arap Oyunun
da üç kişi vardır. Bunlardan biri gelin, İkincisi damat, bir de başının üzerin
de, içinde gazlı kül bulunan bir elek taşıyan Arap. Damadın ağzında pipo ye
rine içine saman doldurulmuş bir kepçe bulunur. Arap geline sataşır, damat 
gelini korur, vazgeçiremeyince kepçedeki ateşi Arab’a üfler, Arab’ın başında
ki elek alev alır194.

Sivas köylerinde oynanan IbpalU'alıta Ayaklı Oyununda 6 oyuncu bulunur, 
gelin, gelin sağdıcı, güvey, güvey sağdıcı, 'Topal ('Tahta Ayak) ve köyde sözü ge
çen birisi. Tahta Ayak’ın elinde kaşıklar vardır, bir ayağına tahta tutturulmuş
tur. 'Tahta Ayak’ın oynaması istenir, ayağının sakat olduğunu ileri sürer, gelin 
de isteyince 'Tahta Ayak sedye içinde getirilir, gelin onun bacağına üfler, bunun 
etkisiyle sedyeden kalkan 'Tahta Ayak oynar, gelin de oynamaya başlayınca gü
vey ve sağdıcı kıskanır, gelini alıp kaçarlar, gelin kaçırılınca, 'Tahta Ayak ayakta 
duramayıp yere yıkılır, herkes para atınca gene ayağa kalkıp oynar195. Ankara’da 
oynanan Topal Oyununda da topal taklidi yapılır191’.

Ölüp-dirilme ile şakalaşmayı birleştiren bir oyun 'Tokat’ın köylerinde 
oynanan Kadı Oyunu'dur. Erkek, kadın birlikte seyredilir. Oyuncu sayı
sı onikidir. İkisi kadın kılığına girmiş erkektir. Kadı’yı oynayanın başında 
keçi postundan takma saç ve sakal bulunur, sırtında cübbesi vardır. Efe 
ağaçtan yapma bir at üzerindedir, atın kafası eski paçavralardan yapılmış
tır. Doktor’un yüzünde bir maske vardır. Bıyıkları takmadır, elinde ilâç 
çantası bulunur, beyaz bir palto giyer. Dört kişi jandarma olıır. Bacak ve 
kollarında çan ve kelekler sallanır. Ellerinde tııla denilen bezden, kendir 
liflerinin ucuna paçavra bağlanarak yapılan bir sopa vardır. Bir de oyunu 
yöneten önder vardır. İki kişi silâhlıdır, bunlar köy bekçisidir. Oyunun 
belli bir sırası yoktur. Bayramlarda oynanır, sokak sokak dolaşılır, mey
danlarda veya toprak damlarda oynanır. Kızlar kaçırılır, jandarmalar on
ları kovalarlar. Hastalananlara doktor iğne yapar. Efe soytarılık yapıp hal
kı güldürür. Kadı o yıl erkek çocuğu olan evlerin önünde boylu boyun
ca yatar, bahşiş ve tavuk için söz alınır, o zaman dirilir. Kızlar Kadı’nın 
başucunda ağlaşırlar, sakalını bitlerler. Akşam toplanan para ile yiyecek 
alınıp topluca yenilir197.

192 M uzaffer Batıır, “G ölpazarı’nda İnanış ve R ivayetler” , TFA, 180 (1964).
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Tunceli/Pertek’e bağlı Yeniköy’de oynanan Gemim oyununda iki kişi 
bellerine kadar soyunur, karşılıklı geçerler, ayaklarını ve kollarını birbirine 
uzatırlar, araya yastık konulur, bir de gemici vardır, gemici buraya yerleşir, 
gemi hafifçe sallanır, fırtına gemiyi devirir, gemici yardım ister, sonunda ge
mi düzelir, gemici sevinçle kürek çeker199. Samıt ya da Lâl diye bilinen sus
kunluk oyunları da çok yaygındır200. Çankırı’da eskiden beri bilinen Samıt ya 
da Lâl (dilsiz) oyununda oyuncular yüzlerini karaya boyarlar, belden yukarısı 
çıplaktır, evlerden yiyecek toplarken konuşmaları yasaktır2"1. Gene Çankı- 
rı/Yapraklı’dan Samıt Oyunu'’nda kişiler takma sakallı ağa, yüzlerini ellerini 
karaya boyamışlar, belden yukarısı çıplak, beyaz uzun don giymiş Zirzop’lar 
(bunlara dilsiz de denir), keçi (çocuk oynar, yüzüne un sürer, hayvan postu 
giyinir), kurt (bu da hayvan postu giyinir, yüzüne kara sürer, her ikisine de 
kulak yapılır), odabaşı (yiyecek işlerine bakar), çavuş (silâhlıdır, oyunu yöne
tir). Zirzop (ya da dilsiz)’lar hiç konuşmazlar, yalnız başlan Ağa konuşur. O 
gün köyde kimse sokağa çıkmaz, yalnız erkekler kahveye gider. Ağa herkes
ten para ister, parayı vermeyeni su oluğuna götürür, ıslatır. Ayrıca evler dola
şılıp yiyecek ve para toplanır. Bundan sonra eviçi sohbet düzenlenir. Keçi ile 
tilki çatışması yapılır, keçi ölür, ağzına kuru yemiş konunca dirilir. Bundan 
sonra meddah gibi çeşitli eğlence ve oyunlar gösterilir202.

Tunceli’nin Tozkoparan köyünde oynanan Eşek Yemleme adlı oyun 
bunlardan ayrılır. Ancak karı-koca arasında “oyun içinde oyun”, “ilk ko
nuşana ceza” gibi oyunlar bir bakıma bu türe girer. Burada karı-koca eşe
ğe yemi kimin vereceğini tartışırlar. Karar verirler ve kim konuşursa yemi
o verecektir. Kadın bir kurnazlık yaparak, kılık değiştirip yeniden gelir, 
koca, karısını tanımadığı için konuşur ve böylece eşeğe yemi koca vere
cektir203.

/. Kukla

Kukla, Orta Asya kültürünün bir kalıntısıdır. Öyle ki Tiirkler çok iyi bi
linen ve gelişkin gölge oyununu ve Karagöz’ii XVI. yüzyılda tanımışlarken, 
kuklayı çok eskiden beri biliyorlardı204. Orta Asya’da bakşıların hastaları sa
ğaltırken kukla kullandıklarını daha önce gördük. Altaylı tözlerinin çoğu da 
bebeklerdi. Bugün Anadolu’da yağmur yağdırmak için, Bebek, Çaput Mamı,

198 İçel’de oynanan Gemi Oyunu vc bu oyunun ritüel anlamı için bk/..: DAK, 74-75.
199 TSO. 200 AKOO, 47-51; 57.
201 ÇHT. 202 ASKO 11.
203 TSO.
204 Kuklanın T ü rk iy e 'd e k i tarihçesi için bkz.: And, Geleneksel..., 81-93; İlhan Başgöz, “ Earlicr Rcferen-

ces to Kukla and Karagöz” , Turrica, III (1971) 9-21.



Kepçe Kadın, Çomça /  Çömçe Gelin, Çullu Kadın, Kepçecik, Bodi Bostan, Gelin 
Gok, Kepçe Başı™, Su Gelinim\ Kodu Geliri1'3’1 vb. adlar altında ilkel bebekler, 
kuklalar kullanılmaktadır. Güney Tiirkmenlerinde bununla ilgili Karaçör 
adlı şöyle bir kukla oyunu buluyoruz:

“Bu oyun çok garip ve pek eski bir Türk kukla oyunudur. Bir adam yü

züne bir örtü geçirerek arkası üstü yere yatar; bir eline bir kukla, diğer eline 

diğer bir kukla bağlar, dizine de büyücek bir çömçe gelin (büyük bir bebek)  

bağladıktan sonra halkın karşısında ellerinde bağlı olan biri erkek ve diğe

ri kız kıyafetinde bulunan bebekleri karşılıklı oynatmaya başlar; bebekler  

oynar ve birbirlerine sarılmaya çalışırlarken ansızın oyun oynatanın dizin

de bağlı olan büyük çömçe bu sevişmeye mani olarak aralarına girer ve o iki 

küçük bebek derhal yerlerinde pusarlar, çömçe geri gidince tekrar oynama

ya başlarlar; bu suretle yarım saat kadar heyecanla ve muhtelif hayaller ya

şatarak seyir edilen bir oyundur. İki kişinin arasını bozmaya çalışan üçüncü 

adamlara dahi ‘karaçör’ denir”2118.

Anadolu’da değişik adları ve çeşitlemeleri olan bu oyuna aşağıda yeni
den dönmek üzere bebek kuklayla ilintili bir başka biiyüsel uygulamayı gö
relim. Bu da Güççe veya Küççe düğünü adı verilen yaygın bir uygulamadır. 
Örneğin Konya’da Güççe Düğünü şöyle yapılmaktadır:

“On, oniki yaşlarına kadar bebek oynayan kızların bu yaştan son b e 

bek le  oynamalarına garip bir merasimle nihayet verdirilir. Bu merasime 

kızın bütün arkadaşları, konu komşu kız ve kadınlar tıpkı bir düğüne da

vet olunur gibi okunurlar, bizim kızın giiççe düğünü var buyurunuz derler. 

Düğün günü çocuğun oynadığı bebek  tellenir, pullanır, tıpkı bir gelin gibi 

duvaklanıp süslenir, odanın köşelerinden birinin yüksek  yerine oturtulur. 

Bu davete ayrıca çalgı çalıp, türkü söyleyecek kimseler de çağırılır. Bun

lar tef  çalıp söylerler. Davete gelen ayrı yaştaki kızlar da çalınan havalara 

göre oyunlar oynarlar, âdeta bir düğün vaziyeti canlandırılır... Düğünden 

sonra bebek  ile oynayan çocuk bebeği gelin olduğundan artık genç kızlar 

sırasına girer, bir daha bebek  oynamaya veda ederek ev işleriyle iştigale 

başlar”209.

205 Bunlar üzerine ayrıntılı bilgi için bkz.: O rhan Acıpayamlı, “T ü rk iy e ’de Yağmur Duası ve I’siko- 
Sosyal M e to t’la İncelenm esi” , AÜ D IC  Fakültesi Dergisi, (1963), XX/1-2, 1-39.

206 M ehm et T uğru l, “M ahm utgazi Köyünde Yağmur D uası” , İFA, 284 (1973).
207 M. Adil Ö zder, “A rdahan’da Yağmur D uası” , İFA, 283 (1973).
208 Ali Rıza [Yalman-Yalgın], Cenupta Türkmen Oymakları, Kısım 1, İstanbul (1931-32), 53-54.
209 M. M esııd Koman, “G üççe D ü ğ ü n ü ”, Konya, N isan 1942.



Anadolu’da aşağıdaki örneklerden de görüleceği gibi çoğunlukla kukla 
yere ya da araba içine yatılaraktan oynatılmaktadır. Osmanlılarda da kukla 
türleri arasında yer kuklası ve araba kuklası türlerini buluyoruz210. Bu gele
nek, özellikle aynı kuklacının yerine göre üç kuklayı birden hareket ettir
mesi Yugoslavya’da da görülür2".

Burdur ve dolaylarında bir erkeklerin bir de kadınların oynattıkları iki 
çeşitleme buluyoruz. Erkeklerin oynattığı Bebek Oyunu şöyledir:

“Merdivenin üzerine bir adam yatar. Ellerine üzerine bebek resmi yapıl

mış iki tane kaşık takılır. Dizine de yapılmış bir insan bağlanmıştır. Bu adam 

görülmeyecek şekilde üzeri örtülür. Merdiveni seyircilerin içinden çıkan 

dört kişi getirir. Merdiven maşala yerine gelince halk: -  Bu ne, bu ne? -  diye 

sorar. Onlar da: -  Karagözcülük yapıyormuş -  derler. Davul zurna çalar, b e 

bekler oynamaya başlar. Yatan adam yavaşça dizini kaldırınca tahta adam or

taya çıkar. Bebekler yeniden oynar. Sonra tekrar görünür, bebekler saklanır

lar. Kaybolur, bebekler oynar. Oyun böylece devam eder. Nihayet merdiveni 

getirdikleri gibi yine dört adam götiiriir”212.

Kadınlar da bunu kına gecelerinde oynuyorlar. Onlarınki şöyle:

“Bir kadın yere yatar, üzerini göriinmiyecek şekilde örterler, yalnız el

ler meydanda kalır, onlara da bebek gibi kaş, göz, ağız, burun yaparlar. Başına 

poçu destar örterler. Çalgı çalınınca yatan kadın kollarını oynatarak bebekleri 

çalınan türküye göre raksettirir. Arada çalgıyı beğenmez, küser yatarlar. Son

ra birbirlerini öperek yatarlar. Sonra birbirlerini iterek kalkarlar, tekrar oynarlar. 

Bu arada seyircilerden bazıları onlara sorular sorarlar. Bebekler konuşmadan ha

reketle cevap verirler. Annen var mı? (Başlarını eğer veya kaldırırlar). Baban var 

mı? (Başlarını eğer veya kaldırırlar). Böylece oyun devam eder. Bir ara çalgıcılar 

türkü söylerken yatan kadın belli etmeden gizlice kaçar. Oyun da biter21’ .

Anadolu’da kukla için çeşitli deyimler vardır. Örneğin Korçak ve Heme- 
çik gibi. Korçak Bayburt’ta (Gümüşhane) bebek, heykel anlamına214; Hemeçik, 
Tercan (Erzurum) ve Kars’ta yapma bebek anlamına gelir215. Tokat köylerin
de Hemecük adıyla raslanan oyun şöyledir: Oynatıcı bir örtünün altına giz-

210 Geleneksel..., 92-93.
211 Bkz.: N iko Kurct, La M arionnettc T rad itionnelle  des Slovenes” , Quand les Mariomıettes du Monde se 

donnent la Mai/ı ... L iege (1958), 204-212; Jarko İliç, “El Yapımı H ırvat B ebeklerin  Adlarının Kay
nağı” , TFA, 223 (1968).

212 UKDIO, 105.
213 BKDTO, 106.
214 Söz Derleme Dergisi, 11, İstanbul (1941)959.
215 Age., 718.



lenir. Ellerinde birer bebek taşır. Bunların biri kız öteki erkektir. Bir kaşık 
veya çöp, baş parmağa, bir ikinci küçük parmağa, üçüncü de orta parmağa 
takılır. Böylece iki yandaki kaşıklar kol, ortadaki kaşık baş olur. Bunlara be
bek giysileri giydirilir. Öteki el de aynı biçimde hazırlanır. Davul, zurna ça
lar; önce bebekler konuşurlar, öpüşürler, kucaklaşırlar. Sonra dövüşüp küser
ler. Oğlan kızı döver, kız ağlar, sonra barışırlar. Oyun zurna veya sazın tartı- 
mına uygun olarak gelişir.

Bu kitaba alınan resim Ahîler arasında yaygın bir kukla oyununu göste
riyor. Çankırı, Şabanözü’nden sağlanan bu resimde, dize bağlanan ortadaki 
kukla bir haremağası, iki eldeki kukla ise cariyelerdir. Şükrü Elçin incele
mesinde kukla oyunlarının kimi çeşitlemelerini vermiştir216.

Gene Çankırı köylerinde görülen Araba Kuklası ya da Uzunburuıı da il
ginçtir. Bunda kuklacı, dört tekerlekli bir at arabasının içine yatar, üstüne 
kilim örtülür, araba renkli kâğıtlarla süslenir. Kuklaların boyu, 50-60 santim 
arasındadır. İkisi de kadın kılığındadır, mavi üç etek kırmızı salta giyerler. 
El yerine kuklacının parmaklarına bağlanmış kaşıklar kullanılır. Birinin adı 
Neslihan, öteki Giilfidan’dır. Dansederler, sonra kuklacının dizlerine bağlı 
Arap araya girer’17.

Tunceli’ye bağlı Pınarlar bucağının Tozkoparan köyünde Bebek adıyla 
oynanan kukla oyununda kuklacı sırtüstü yatar, üstüne örtü örtülür. Ellerin
deki kuklalardan biri kız, öteki erkektir; dizlerine bağlı olan ise namaz kılan 
hocadır. Gençler sevişirken, hoca aralarına girer. Aynı oyun güreşen iki kuk
la ile yapılır21".

Kayseri’nin Tomarza ilçesinin Toklar bucağına bağlı Akmezar köyünde 
Afşarların oynadığı Bebek adlı kuklada kuklayı oynatan Efcbaşı ya da Yiğit- 
başı’dır. Burada da üç kukla vardır. Arzu ile Kanber ve hoca ya da kocaka
rı.219 Oyunun Tokat çevresinde ve Kars’ta adı Bebek Oyunu’dur, davııl ve zur
na ile oynanır. Adana köylerinde adına Kabak Oyunu denir, kişileri arasında 
Bardakçı, oyuncu kızlar, Dağdeviren, imam gibi kişiler vardır. Dağdeviren 
kızlarla evlenir.

Cide’de ise Bebek Oyunu adı verilen oyun şöyle oynatılır:

“Bir kişi tarafından oynatılır. Bu oyunu ötedenberi yapmakla maruf bir 

adam kıyafetini değiştirir: palaspareler giyer. Sağ ve sol ellerinin orta par

maklarına muhaddep takarak elin yarısına miitevcccilı olmak üzere birer 

tahta kaşık tatbik eder. Bir bezle, iplikle iyice sarar, bağlar. Badehu şehadet 

ve yüzük parmaklarını, kafası kaşığın gövdesi teşkil eden bebeğin kolları baş

216 AKOO, 50-51.
217 YOÇ.
218 TSO.
219 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Şükrii E lçin, “Afşarlar Arasında B ebek (Kukla O yunu) Arzu ile K am ber” ,

TFA, 254, 1970.



ve küçük parmaklarını da ayaklan vaziyetine sokar. Bu bittikten sonra ge

lir, etrafı çerçeveleyen kalabalığın boş bıraktığı meydanın ortasına sırt üstü 

yatar. Davulun gürültüsü ile hemahenk ve miitevazin olarak kaşıkları birbir

lerine vurur, aklınca bebekleri kavga ettirir. Bir taraftan ağzile o kavgaya ya

kışan sözleri mırıldanır. Temaşa edenlerin kahkahaları, vaşalarile oyuna ni

hayet verilir.”220

Afyon/Emirdağ’ın Davulga bucağına bağlı Gelincik köyünde Arif Do- 
ğan’ın oynattığı kukla oyunu da yukarıdaki örneklere uyar.

'lam  bir kukla sayılmamakla birlikte, kuklayı andıran bir oyun Yozgat’ın 
içinde düğünlerde oynanan Kasnak Oyunu’âur. Bu hem erkekler hem kadın
lar arasında oynanan bir oyundur. Oyunun başkişisi yüzünü tüllü bir kasnak
la örter. Eteğini yukarı çekip ellerini saklar. Göbeğinde insan yüzü çizilmiş
tir. Bu yüzün omuz düzeyine gelen yere bir oklava bağlanır, bunun iki ucu 
omuz kabul edilip buraya kollu bir gömlek giydirilir. Müzikle göbek ve kol 
yerine geçen oklava hareket ettirilerek oynanır221.

220 E thcn ı Faik, “C id e ’de  Diiğiin Â detleri” , HBH , 28 (1933).
221 ASKO IV.



IV. Çocukların - Gençlerin - Yetişkinlerin Oyunları

Bundan önce, Anadolu oyunlarını iki büyük kesimde inceledik: 
“Danslar” ve “Dramatik Oyunlar”. Bu bölümde de bu ikisinin dışında ka
lan oyunlardan örnekler verilecektir. Bunlara yalnızca “oyun” da diyebilir
dik; ne varki kitabımızda “oyun” çok geniş kapsamlı tutulduğu için, dans ve 
dramatik oyunlar dışında kalan oyunları herhangi bir terimle karşılamaktan 
kaçındık. Bu oyunlar için, eviçi ya da açık havada oynanması, çocukların, 
gençlerin ve büyüklerin oynayışına göre de kümelemelcr yapılabilirdi. Ayrı
ca yalnız erkeklerin ve yalnız kızların oynadığı oyunlar ya da karışık olarak 
oynanan oyunlar, beceri oyunları, rastlantı oyunları, yenişmeli ya da karşı- 
laşmalı oyunlar gibi ayrımlar da düşünülebilirdi. Bundan başka oyundaki en 
önemli eylem -koşma, atlama, arama gibi- ya da kullanılan araç-gereç -top, 
bilye, mendil, değnek gibi- gözönüne alınabilirdi. Oyunların kümelenme
siyle ilgili bölümde de belirttiğimiz gibi, hangi kümeleme uygulanırsa uygu
lansın, önce Anadolu oyunları üzerine yeterli derleme yapılmadığı, sonra da 
pek çok oyunun katışık olduğu gözönüne alınarak öteki kümelemelerdeki 
öğelerden iki ve daha çok öğeyi eşit ölçüde içinde bulundurduğundan, gene 
sağlıklı bir sonuç alınamayacaktı. Bu türlü kümelemelcr yerine, Anadolu’da 
çok görülen oyun türlerini tek tek ele alarak, bunların herbiri için çeşitleme
leri vermeyi daha uygun bııldıık.

Kaynak olarak kullandığımız derlemelerde de değişik adlar taşımala
rına ve aralarında ufak tefek çeşitlilikler olmasına rağmen, bu tür oyunlar 
kendiliğinden bir kümeleme göstermektedir. İlerde oyun derlemeleri da
ha zenginleştiğinde, bunlara bilimsel kümeleme yöntemleri uygulanabilir. 
Anadolu folklorunun, her alanda olduğu gibi, bu alanda da ne kadar zengin 
olduğunu biliyoruz; derlemeler ise yalnız birkaç bölgeyi, birkaç köyü kap
samaktadır. Kimi incelemelerde ise oyunların adlarını, oynandıkları yerleri 
gösteren uzun listeler yayımlanmış, fakat bu listelerdeki oyunların tanımı 
verilmemiş, bizim için bir ad olarak kalmıştır. Dramatik oyunlardan bir ör
nek verelim: Prof. Şükrü Hiçin, daha önce değindiğimiz değerli eserinde, 
dramatik oyunlardan örnekler toplarken basılı derlemeler ve kendi derle



melerinin yanısıra, Türkiye'nin dört bir yanına 3500 soruşturma kâğıdı da
ğıtmış, bunlardan 1645’ine cevap gelmiş, 805’i soruşturmayı yanlış anlamış, 
230’ıı ise bu tür oyunların bölgelerinde bulunmadığını söylemiştir. Bunun 
sonucu Prof. Elçin’in kitabında yalnız oyunun ve çıktığı yerin adı bulu
nan yaklaşık 300’ii aşkın ad bulunmaktadır1. Buna karşın metni saptanan 
oyunların listesinde yaklaşık 200 ad vardır-’. Gerçi metni elde edilenler
den, benzer adlar yoluyla bir fikir elde edilebilirse de, bu her zaman sağ
lıklı bir yol değildir; çünkü örneğin en çok rastlanan Arap Oyunu, değişik 
yerlerde birbirinden alabildiğine değişik biçimlerde oynanmaktadır. Bu 
bölümün kapsamına giren oyunlar için de böyle. Örneğin Gaziantep’i ta
nıtan bir danışma kitabında’ yalnız bu ilde 19 tür aşık oyunu olduğu söy
lendikten sonra şu oyunların adları verilmektedir: Tek Adım, Antep Adımı, 
Halep Adımı, Abe Dolamaç, Ankara Betıem, Bazlanbaç, Kubbe Çötürüm, Tek 
Doııbalak, Uzun Çötiirüm, Hıcıp, Ben Sana, Nedir O?, Uçtu Uçtu, Neüziibil- 
lâh, Hey Bön Ayı Bön Ayı, Bir Karılı Mehmet Ağa, Kırmaz Kim Kırar, Soğan 
Kalktı Havuca, Ebe Beni Kurda Verme, Pabuç Çarpmaç, Bir Balık Kaçtı Gör
dün mü?, Yum Yum Yumurta, Mentivar, Sen Sevin Sen Sevin, Gülle, Değirme 
(Topaç), Çelik Değnek, Tahtahı, Yüzük, Alırık Alırık A l Ata Bindiririk, Göle 
Git Güneşe Gel, E l EJ Üstünde Kimin Eli Var, Eşim Seni Dürttü, Dokudum 
Hacı Dokudum, Şakı Bilbil Şakı, Hakek, Ahraz Oyunu, Nal Mıh, Cennet Ce
hennem, Zencir Kırmaç, Gakgak, Geçi Boğazlama, Sildim Süpürdüm Geldim, 
Top Top Kadife, Cıyyık Bıyyık Kaş, tpip İlmeden, Lâfla Sa/ıreye Gitmek, Cıncık 
Oyunu, Cuv, Şurup Satma, Mangala, Kayış Top, Anbelguk, Kuppe Demir Zub- 
be, Saklaııbaç, Fes Kapma-Külâh Kapma, E.şekarısından Değirmen Kurmak, 
Abe Güreşi, Cirit, Çember Çevirme.

Ancak hemen belirtelim böyle listeler hiç de yararsız değildir. Her 
şeyden önce yalnız bir ilden bunca ad çıktığına göre, konunun ne denli zen
gin olduğunu gösterir. Sonra ilerideki çalışmalar için ışık tutar. Örneğin “G i r
i ş” bölümünde sözünü ettiğimiz Mangala oyununun Gaziantep’te bu ad al
tında oynandığını öğrenmiş oluyoruz. Bu listedeki oyunların tanımının pek 
çoğunu elimizdeki kaynaklardan bulabiliyoruz, ama önemli bir kesimi bizim 
için yalnız bir ad olarak kalıyor. Belki bunlardan kimini, başka bölgelerde 
aynı adı taşıyan oyunların bildiğimiz tanımlarından çıkarabiliriz, ne var ki 
bu da pek sağlıklı bir yol değildir, çünkü aynı adı taşıyan nice oyun vardır 
ki, birbirinden alabildiğine değişiktir. Ayrıca aynı bölgede aynı adı taşıyan 
iki oyun birbirinin çeşitlemesi olduğu zamanlarda bile, bunların kuralları öy
lesine değişiklikler gösterebilir ki, bu oyunun türünü bile değiştirir.
1 AKOO. 13-20.
2 AKOO, 7-11.
3 Gaziantep İl Yıllığı, Ankara (1969), 143; bir başka derlem ede ise G azian tep’ten  70 oyunun adı veril

m ektedir; C em il C ahit G iizelbey, Gaziantep Folklorundan Notlar, I, G aziantep, (1959), 73-75.



Aşağıdaki kümeleme ise, kimi oyunun adına bağlı kalınarak, kimi 
oyundaki araç-gerece göre, kimi oyunun en önemli eylemine ya da amacı ve 
işlevine göre yapılmıştır. Bu doğrudan doğruya Anadolu oyunlarının yaygın
lığından çıkan doğal bir kiimelemedir; bilimsel değildir.

A. Aşık Oyunları

Anadolu’nun en yaygın oyun türlerinden biri, aşıklı oyunlardır. Aşık, da
ha önce gördük, şamanlığa dayanan eskiliğinin yanısıra, “G i r i ş” bölümün
de de değinildi, şamanlıktan çok daha eski ve yaygın bir oyundur. Orhan Şa- 
ik Gökyay, Dedem Korkud'ttn Kitabı adlı dev eserinde Boğaç Han’ın daha beş 
yaşında iken meydanda üç uşağıyla aşık oynadığını belirttikten sonra, Abdül- 
kadir İnan, Faruk Sümer gibi bilim adamlarının araştırmalarına dayanarak hü
kümdarların önemli bir savaştan önce nasıl aşık falına baktırdıklarına, önemli 
devlet kararlarında aşığın işlevi üzerine iki önemli örnek vermektedir1.

Çeşitli hayvanlardan da olmakla birlikte çoğunlukla koyunun bilek ke
miğinden çıkarılan aşık dışında, başka türlü kemiklerle de oynanan oyunlar 
bulunduğunu göreceğiz. Aslında kemik üzerine inançlar ve büyülük uygu
lamalar da çok zengin bir konudur; henüz yeterince incelenmemiştir, bizim 
ise konumuz dışında kalır5. Yalnız bu konuyu burada keserken, kemik ve 
oyun ilişkisi üzerine geçmişten ilginç bir örnek verelim. XVI. yüzyılda bir 
yabancı gezgin, Türkiye’de gördüğü profesyonel gezici oyuncuların hüner
lerini anlatırken bunlar arasında güç gösterisi yapan birinin bir canlı ökiizü 
dişleriyle ve elleriyle parçaladıktan sonra, bu kemikleri kendi kol ve bacak
larına vurup kırdığını uzun uzun anlatıyor. Ola ki bu gördüğü Türkiye’ye 
gelmiş bir şamanın gösterisiydi.

Aşık, hem zar gibi kullanılmakta, hem de nişan almak gibi beceriye da
yanan amaçlar için. Birinci daha çok kumar niteliğinde oyunlarda görülmek-

4 Age., COCXCV-VI.
5 Ö rneğin bir yazıda kem ik üzerine ilginç yorum lar yapılm aktadır: Kerim Yıınd, “Kâğıt Kürek D eyi

mi Dolayısıyla” , TFA, 150 (1962). Jam es G eorge l-'razer, The Golden Bough adlı 13 ciltlik dev eserinde 
kem iğin büyülük özellikleri üzerinde pek çok örnekler veriyor. Ö rneğin kadınların aybaşı sırasında, 
kartal ya da kıığtı kem iğinden içmeleri; yaşlı hayvan kemiği yem enin  yaşlandıracağı; göçen ruhla
rın içi boş kem iklerde bulunduğu; Paskalya’da ateşte  yakılması; hayvanların yen iden  doğması için 
kem iklerin  saklanması; yakılması ya da suya atılması; kırılmaması gerektiği; kutsal olduğu için törenle 
yenilm esi; ölen şam anların kem iklerin in  ağaca konulm ası; yağımır yağdırm ada kullanılışı; ölen kralın 
kem iklerin in  düşm anlarca yok edilm esi; kem ik biçim inde yapılan ham ıır işinin T an rı'n ın  kemiği ola
rak yenm esi; kem iğe dokunm akla elde  edilen  erdem ler; ölünün yeniden canlanm asına yardımı; koca
larının kem iklerini, üzerlerinde taşıyan dullar; geyik kem iğinin köpeklere yedirilm em esi; balık kem i
ğinin yakılmaması; suya ya da ırmağa atılması; kurban kem iğinin kırılmaması; beyaz balina kem iğinin 
köpeklere verilm em esi vb.

6 l’icrrc B e lo n ,/ .«  Observations deplusieurs singularitez et choses nıemorables..., III Paris (1553) 199; bunun 
üzerine daha çok bilgi için bkz.: And, Kırk Gün..., 93-94.



lc birlikte bu ikisinin aynı oyunda toplandığı da olabilmektedir. Aşık oyun
ları hem yaygındır, hem de gerek aşık üzerine terimleri yaygın, oyunları da 
sayıca pek çoktur. Önce terimleri tanımak gerekir. Aşığın altı yüzü olduğu
na göre, önce bu yüzlere çeşitli bölgelerde verilen adlardan başlayalım:7

1- Çukur göbek yüzüne: aç, çiğ, kâhya, tök.
2- Çik'in arkasındaki yumru yüze: bey, çöl, tok, tök, tuğ.
3- İJzeri S biçiminde oyuklu ve çıkıntılı olan yüze: alçı, çık, kazak, ket 

Ali, mire, say, şek.
4- Say’ın karşısındaki düzce yüze: bal, bali, doğ, doğa, kıt, kör, mire, şek, 

tala, tohan, zığa.
5- İki boynuzlu gibi olan keskin tepesine: umma, konga.
6- Umma'nın karşısındaki yuvarlağımsı tepenin oyuğuna: oma

Ayrıca say ve ^//yüzlerinin uzunlamasına iki uçlarında bulunan çıkıntı
lara (dört kenar çıkıntısına) dimik adı verilir. Hemen belirtelim, aşağıda çe
şitli bölgelerden derlenen örneklerde göreceğiz, hem bu terimler yer değiş
tirmekte, hem de başkaca terimler de kullanılmaktadır. Şimdi de belli başlı 
aşık oyunu terimlerini görelim:"

Alek = Aşığın say yüzü üzerine oturması (Bor/Niğde)
Apsu = Aşık oyununda nişan alma (Niğde)
Aşıktul = Birbirini aşık oyununa çağırma (Şabanözü/Çankırı, Po-

latlı/Ankara)
Atmer = Enek (Bor/Niğde)
Bey Dalağına
Oturmak = Aşık, kıt yani yukarıya gelerek oturmak (Beyşehir/

Konya)
Cuk Oturmak = Oyunda atılan aşık, istenilen biçimde oturmak (Koca

eli)
Çarnbuş = İki kişinin birbirini geçmek üzere attıkları enek'lerin

bir hizaya gelmesi (Avanos/Kırşehir)
Çöğmek = Dalağa oturmak (Beyşehir/Konya)
Çur Etmek = (Aşık Kaçırmak) aşık oyunları oynandığı sırada oyuna

girmemiş olan birtakım çocuklar oyuncuların dalgın 
bir zamanında aşıkları kapar kaçarlar. Kaçıran çocuk 
taş yemeden, yakalanmadan önceden kararlaştırılmış 
olan yere aşabilirse kaçırdığı aşıklar kendisinin olur.

7 SözDer, 20.
8 Sözder, 21-23. Kimini buraya alm adığım ız başkaca aşık terim leri için bkz.: AnaDia, 143-152. |Sözliik |.



Dalağa
Oturmak

Dalak Gelmek
Damaç
Doğdu
Eneği Çil/emek

Enek, Eneke, 
Enik

Eşek Dalağına 
Oturmak

GeUnma

Honek
Kınttırmak
Kilben

M ad i

Muş
Naili
Oma Durmak

Bu gibi çocuklar çapulculukla geçinirler. Kaçırdıkları 
aşıkları oyunculara satabilirler. Bunun üzerine oyun
cular kaçırılan aşıkların yerine üçer beşer aşık koyarak 
oyuna devam ederler. Bu kez başka bir çocuğun aşık
ları çur etmemesine yani kaçırmamasına dikkat ederler 
(Erzincan, Erzurum)

Aşık, say veya kıt yüzü üzerine oturmak (Beyşehir/ 
Konya)
Dalağa oturmak (Beyşehir/Konya)
Okiiz ve Manda aşığı (Kütahya)
Aşığın kıt yüzü üzerine oturması (Bor/Niğde)
Çizgi içinde bulunan aşığı enek ile dışarı fırlatıp, eneğe 
aşığın yerini aldırtmak (Kayseri)

Baş aşık. Kendisiyle öteki aşıklara vurulan iri aşık 
(Enek'in ağır olması için kimi kez çık çukuru delinerek 
içine kurşun akıtılır). Buna atmer, damaç, saka, şaka da 
denilir (Maraş; Kayseri; Konya; Sivas; Avanos/Kırşehir; 
Gaziantep; Bor/Niğde; Erzurum; Adana; Kütahya; Po- 
latlı/Ankara)

Aşık, say yani yukarıya gelerek oturmak (Beyşehir/ 
Konya)
Aşık oyununda, oyuncuların sıralarını belirlemek için 
uygulanan gösteri. Oyuncular, aşıklarını atarlar, kim en 
çok say düşürürse, o birincidir. Ötekiler de buna göre sı
ralarını alırlar (Şabanözii/Çankırı; Polatlı-Ankara)
Küçük aşık (Erzurum ve çevresi)
Aşığı enek ile dibinden vurmak (Balıkesir)
Kıt ve say yanları taşa sürülerek aşındırılmış ve düm
düz hale getirilmiş aşık ki, atılınca daha kolay oturur 
(Gaziantep)
Yerdeki duruşu eneğin duruşuna benzemeyen aşık (İs
parta)
Yerdeki duruşu eneğin duruşuna benzeyen aşık (İsparta) 
Göbeği delinerek içine kurşun akıtılmış aşık (Erzurum) 
Aşık, tepelerinden biri üzerine dik durmak (Aşığın 
dört yüzünden başka iki de tepesi vardır ki, bunlar 
üzerine durmasına “çikine oma durmak”, kalın tepesi



Sade

Sağ, Sol Aşık

Saka
Sakasıdur 

Su içmek

Şaka
Tuç
Yuma

üzerine durmasına da “tiiküne oma durmak” denilir) 
(Gaziantep; Beyşehir/Konya)

= Üzerinde ayrıca uğraşılmamış doğal biçimde aşık (Er
zurum)

= “Kıt” yani üste, “say” yanı alta gelmek üzere sağ elin 
baş ve şahadet parmakları arasına alman aşığın “çik” 
yani içe gelirse yani aşığı tutanın soluna doğru bakar
sa o aşığa “sağ” denilir. Böyle sol el ile tutulan aşığın 
“çik” yanı içe gelirse yani aşağı tutanın sağına doğru 
bakarsa o aşığa “sol” denilir (Gaziantep)

= Enek (Doğu ve Orta Anadolu)
= Atılan aşığın, oyuna göre kimi kez bir daire çevresinde 

veya düz bir çizgi üzerinde aldığı biçim (Niğde)
= Çizgi içindeki aşıklara atılan enek, çizgi üzerinde kal

mak, enek veya aşığın çizilen çizgi üzerinde kalması 
(Beyşehir/Konya)

= Enek (Şabanözii/Çankırı; Polatlı-Ankara)
= Tunçtan dökme aşık.
= Enek (İsparta)

Kayseri’de şu terimleri buluyoruz'’: Sağ bacaktan çıkan aşık = sağba\ sol 
bacaktan çıkan aşık = solba; çukur yüzü = çik\ arkası = tök; elin baş ve şaha
det parmakları ile tutulan çukur ve girintili yüzü = Kefali [kelhalil]\ yüzü = 
sığa; oğlak ve kuzudan çıkan küçük aşıklar = çılbez; kocabaş hayvanların aşı
ğı = kalpazan.™

Kars’taki aşık terimleri çok zengindir:11 Şişkin yüzü = bök; bunun karşı
sında çukur olan yüzü = tik; dik durursa, kabarık, olan yüzü = tohan; bunun 
çukur olan karşı yüzü = alçı; törpü tazında düzeltilmiş aşık = let ya da kesik; 
iri aşık = eııeke; tik yerine kurşun ya da kara sakız doldurulmuş yedek eııeke 
= gomuz aşığı; kırmızı aşık = gızar; mavi aşık = göy üs; yamuk aşık = pislikli; 
deli aşık = gotur; toprakta uzun süre kalmış aşık = çüriik; kuzu aşığı = gıve; 
çizgileri belirgin uzunca aşık = ç'ımel; pişmediğinden, eti kemikten ayrılma
mış = etli; bir başı kırık aşık = gollo, golle; tel sarılmış aşık = telli; cık yüzü 
kara sakızlı = gırrı [kırlı]; tik yüzüne kurşun doldurulmuş aşık = gulleli; top
raktan beneklenmiş aşık = çilli; köpek dışkısından çıkmış aşık = ityemiş; sağ 
ayaktan aşık = sağ; sol ayaktan çıkan aşık = sol; köpek aşığı = it aşığı; kurt 
aşığı = kurt aşığı. Kütahya’da boyalı, güzel aşık = su/tat; büyük sığır aşığı = 
domaç'tır12. Sivas’ta aşığı uzağa atmak = uçmak; benzeyen aşıklar alınır, ben-

9 KÇMOV. 10 E AO.
11 KarOyl. 12 SözDer, 54.



zeyen yoksa = onsuz denir1’. Balıkesir’de aşık dikine durursa = dingıllik'tir14. 
Amasya’da tepesi aşağı gelen aşık = humma'd\xv\

Aşık atmanın çeşitli bölgelere göre kuralları vardır. Balıkesir, Sinop ve Er
zurum dolaylarında aşık kıt ve say yüzlerinin başııçlarından, baş ve şahadet par
makları ile tutularak atılır. Gaziantep’te aşığı sağ eli ile atan sağ aşık, sol eli 
ile atan sol aşık kullanır. Aşık kıt yüzü üste, say yüzü alta gelmek üzere geniş 
yuvarlağımsı tepesine yakın olan yerleri baş ve şahadet parmaklarının uçları 
arasında sıkıştırılarak fırlatılır16. Ancak kimi oyunlarda birtakım beceri isteyen 
atışlar da vardır. Örneğin Bor/Niğde’de bir aşık oyunu olan Erkulak\a, enek'i 
atan sol eli sağ kulağını tutarak sağ elle atar. Gene Bor/Niğde’de Bacak Altı ad
lı oyununda enek bacak altından atılır'7. Kayseri’de bu atış yolları adlandırılmış
tır: paça, çakma, kahve, kulak, gözüyumuk vb; Çizgili adlı aşık oyununda gösterici 
oyunculara buna göre nasıl atacağını bildirir. Örneğin kulak derse, sol elle sağ 
kulak tutularak atılır'". Aşık, zar gibi atıldığında, tıpkı zar gibi avuçta sallanarak 
atılır. Kimi kez, atılan aşık sayısı birden çok olabilir. Örneğin gene Kayseri’de 
Katmalı oyununda oyuncu avucundaki aşıkları sallayarak atar'1'. Aşık oyunların
da, atışlar ayakta ve çömelmek olmak üzere ikiye ayrılır. Gaziantep’te ise fıstlı 
ve say çakmak adlı aşık oyunları çömelerek oynanır-".

Aşık oyunlarına geçersek, bunları birkaç kesimde toplayabiliriz. Aşığın 
eski işlevlerinden olan, fal, niyetle ilgili oyunlar vardır. Örneğin Kırşehir’den 
Aşığım Ne Adam [Baht] oyununda bir kimsenin nasıl bir adam olduğu aşık 
atarak öğrenilmeye çalışılır. Gaziantep’ten Aşık Filân Ne KişiP oyunu gibi21. 
Gemerek’te sofra başında oynanan söyleşmeli Aşık oyunu da böyledir22. Ni
tekim aşığın yüzlerine verilen adlar da bunu kolaylaştırır: şişkin yüzü = dok 
[tok]; çukurlu yüzü = aç\ alt = eşek\ üst = bey. İstanbul’da oynanan aşık, kişile
rin nasıl biri olduklarını belirtir2’.

Aşık yaygın olarak kumar gibi de oynanır. Örneğin Niğde’den Alay Oyu
nu1', gene Niğde’den Tok-Çik Atışmak25 gibi. Burada çoğunlukla yenilen karşı
ya aşık verir; ancak bu para veya başka bir şey de olabilir. Nitekim gene Niğ
de’den Aşıkla Para [Tııra] Vurma oyununda paralara aşık atılır, para vurulunca 
alınır21'. Kimi kez de, sonuç yenilene bir ceza olur. Örneğin Maraş’ta Aşık Oyu
nunda aşığın bir yanı kız, öteki oğlandır. Kız üç, oğlan iki sayıdır; oyun 30 sa
yıda biter. Kim yenilirse, ceza olarak onun yüzüne bir mendil içindeki kül

13 SÇOI.
15 SözDer.\2S.
17 SözDer, 55.
19 KÇMOV.
21 SözDer, 19-20. 
23 //% 214.
25 SözDer, 121.

14 SözDer, 6.
16 SözDer, 23-24.
18 KÇMOV.
20 GACO.
22 M. G iiner Dem iray, “Aşık O yıınıı” , l'h'A, 135 (1960).
24 AnaDia, 133-134.
26 AnaDia, 134.



liflenir27. Bir başka tür de aşığı, aşığa vurdurmaktır. Örneğin Konya’dan Vurdu 
Kızdı oyunu2" gibi. Bu kimi kez yerdeki aşıklara enek atılmasıyla olur2''. Bu
nun bir çeşitlemesi ise yere çizilen çizgilerle oynanır. Aşığa, aşık atılır; vu
rulan aşığın bu çizgiye göre durumu oyunun gelişmesini belirler. Çoğu kez 
bunlara Çizgili, Çizili gibi adlar verilir. Bunlarda oyuncu çizgi dışına çıkar
dıklarını alır. Kayseri’den Kımızlı oyununda bunlar içiçe iki dairedir. Ortaya 
aşıklar konur; aşık, büyük çizgiden çıkar, enek büyük çizgide kalırsa bütün 
aşıklar onun olur; eğer aşık küçük çizgiden çıkıp büyük çizgiden çıkmazsa 
kımız olur, bütün aşıklar kendisinden sonrakinin olur. Gene Kayseri’den Kus- 
turtnaliûa. ise daire çizgisi yoktur, çizgi üzerine aşıklar dikilir. Buna karşın 
Duvara Vurmalı’da enek iki ayak arasında duvara vurulur.’0 Böyle çizgili aşık 
oyunlarında bir de eneğin düştüğü yer ile vurduğu aşığın gittiği yer arasın
daki uzaklık ölçülür; burada önceden belirlenen ölçüye göre vuran aşıkları 
alır, ya da alamaz. Örneğin Konya’dan Bir Ayak oyununda” bu bir adım; Bor/ 
Niğde’de Üç Ayak’va. üç adım; gene Bor/Niğde’den Yedi Ayak\a yedi adım; 
Amasya’dan Humma'da on adımdır’2.

Bir de katışık aşık oyunları vardır. Bir başka deyişle aşağıda örnekler ve
receğimiz kümelerden birine de girebilecek aşık oyunlarıdır bunlar. Örneğin 
Tekirdağ’da kızların oynadığı aşık, aslında bir top oyunudur. Top atılır; top 
yere düşünceye kadar yerden toplayabildiği kadar aşık toplar”. Gene aşıkla 
saklama ve oranlama oyunları oynanmaktadır. Örneğin Gaziantep’ten Hıcıp 
adlı oyunda, bir oyuncu eline tura alır, bir başka oyuncu bir aşığı çeşitli oyun
cuların koynuna sokar gibi yapıp, birisinde bırakır, herkese “kimde?” diye so
rar, bilmeyen turayı yer, bilen turayı eline alır.’4 Gene Gaziantep’ten Aşık-Gül- 
le oyunu aşıklara gülle ya da bilye ile vurulduğundan katışık bir oyundur-’5.

Yukarıda örnekler verdiğimiz oyunlar dışında derlenmiş şu aşık oyun
larını bölgelere göre örnekleyelim: Konya’dan Köy ya da Kiinü, Can, Sıç- 
dı, Dalak’ta Katma, Çakma, Ağda, İldi Aldı, Çizgiden Çıkma, Vurdu Kızdı 
Kars’tan Mat, Cız [çizgi], Gala [Kale], Tahan Girdi, Üç Aşık, Kizir, Ara, Sattı, 
Gomba Bök>7; Çorum’dan Cızılı Aşık, Hobbişl'ı Aşık, Ballı Callt, Hılbılım\ Kay
seri’den Mire, Katmalı”, Çırak Çıkarmalı, Ballı Dökmeli*"; Gaziantep’ten Al
malı" , Fısılı [mallı, m a Isız], Kılleyt, Hötöt, Say Çıkmalı, Vurup Döndürme?'-’,

27 m ç o .
29 AnaDia, 102.
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Erzurum’dan Alçılarım [ l'ünzile]"; Burdur’dan Aşık oyunu44; Amasya’dan Be
te oyıınıı45; Mire'1'-, Niğde’den Çizgili, Talak, Düşme/i, Yıhılı Bamya, Aşıkla 
'Tura [Para] Vurmak*1, Zilw\ Bor/Niğde’den Aşık Çakmaca'", Fitiş™, Mam"; 
Kırşehir’den Biricik [Cübertme, Kondurma]*, Çizili”, Ttıraııç, Üç Tök Dört 
Çit'-, Balıkesir’den Aç-’Jok^; Kütahya’dan Çök [Sultat/*; İsparta’dan Meri”, 
Muş-Madı“; Ankara/Polatlı’dan Tıngızlı, Umma™, Alçılı™, Dikişli", Congazlı1'1- 
oyunları.

B. Yüzük Oyunları

Anadolu’da yaygın oyunlardan birisi de yiizük oyunlarıdır. Aslında bun
larda ortak nokta yüzüğün saklanması ve bulunmasına dayandığından, oran
lama oyunları kümesine alınması gerekirse de, yüzük oyunu kendine özgü, 
çok sevilen ve oldukça karmaşık kuralları olan bir oyun türü olduğundan, 
ayrı bir kümede topladık. Genellikle yüzük, başaşağı çevrilmiş fincanların 
içine saklanmakla birlikte, mendil altında saklanarak ya da bir ipe geçirile
rek de oynanır. Oyunun yürüyüşü ve kuralları üzerine tam bir fikir vermek 
için İsparta’da oynanan Yiizük Oyunum  kaynağından dilini değiştirmeden 
olduğu gibi aşağıya aktaralım''’:

“Kış geceleri herkes akran ve emsalile sohbet gezerler. Yâni, nöbetle her 

gece birisinin evine toplanıp kahve içilir ve muhtelif şeyler yenir. İşbu za

manda, meclise toplanan delikanlılar, ihtiyarlar, hattâ bazan kadınlar, 12-15 

yaşındaki erkek çocuklar kendi cemiyetlerinde ve muhitlerinde oynarlar.

Oyun şöyledir: Bir tepsi üzerine onbir tane fincan kapatılır. Ve ayrıca ya 

bir yiizük ve yahut bir mühür bulundurulur.

Meclis ahalisi, ilk önce karşılıklı olmak üzere, iki partiye ayrıldıktan son

ra, evvelâ tepsinin üzerine iki fincan konur. Mühür de bunlardan birinin al

tına, iki taraf için gizli olarak saklanır ve partilerin önüne konur. Her hangi 

partiden biri, bu fincanlardan birini kaldırarak miihürü çıkarırsa, ilk oyunu o 

parti yapar. Çıkaramazsa, oyun diğer karşı partiye geçer.

43 -SözDer, 15. 44 AnaDia, 68-69.
45 SözDer, 36. 46 SözDer, 99.
47 Bu oyun da niyet oyunları gibidir. Togan kaldıran bey olur, tök gelen hırsız, çık gelen ekmekçi-, hırsız 

olan bey'in buyuracağı kadar tura yer.
48 AnaDia, 133-135. 49 SözDer, 21.
50 SözDer, 55. 51 SözDer, 99.
52 SözDer, 38. 53 SözDer, 54.
54 SözDer, 121. 55 SözDer, 6-7.
56 SözDer, 54-55. 57 SözDer, 55.
58 SözDer, 98. 59 SözDer, 55.
60 SözDer, 16. 61 SözDer, 125.
62 SözDer, 99. 63 AnaDia, 46-47.



Oyunu kazanan partiden, iyi saklamayı bilen birisi tepsinin üzeri

ne onbir fincanı kapatıp, diğer partiye arkasını çevirir veya başka bir yere 

giderek nuihürii kapatılmış fincanlardan birinin altına saklar. Bu iş yapıl

dıktan sonra, tepsiyi karşı partinin önüne kor, kendisi de çekilir. O parti 

efradından her bir ‘işgil’ namile mtihürtin bulunduğunu ümit ettiği finca

na reyini verir. En sonda, katî karar verilerek fincanın biri kaldırılır. Eğer, 

birinci fincanın altından çıkıverirse, buna ‘deste gül’ tabir edilir ki, oyun 

öbür tarafa geçer ve bunun için çok şenlik yapılır. Eğer birincide çıkamayıp  

ikinci kaldırılan fincanın altından çıkarsa, bu defa oyun saklayan tarafın le 

hine olup ‘part’ tâbir edilir. Ve bu yüzden ‘onbir’ sayı kazanılmış olunur. 

Yeniden mühür saklanır. ‘Destegül’ alınmadığı gibi part ta olmayup başka

sından çıkarsa, miihür çıkan fincan ile beraber tepsi üzerinde kaç fincan 

kalmış ise, sayılarak evvelki sayıya ilâve edilir. Uç fincan kalıncaya kadar 

ayıklanıp mühür çıkmadığı takdirde, kalan fincanın birincisinde yahut 

İkincisinde oyun, diğer tarafa geçer.

Onlarda da çıkmayıp en sonuncu fincanın altından çıkarsa, saklamak  

hakkı yine evvelki tarafındır. Yalnız, kalan üç fincanın hangisinden çıkarsa 

çıksın, sayılmaz.

Bu oyunun kendine ait kanunları şunlardır:

1- Hangi partinin sayısı önce elliyi bulursa, o taraf diğer tarafı yenmiş sa

yılır. Neticede, kazananlar için çok büyük şenlik yapılır. Yenilen taraf yenen 

tarafın latif ve zarif eziyetlerine tahammüle mecburdur.

2- Destegül olan taraf ikinci mühür saklayıştan itibaren, her saklayışta  

çürük namile tepsinin ortasına bir fincan kor ki, bu fincana yüzük saklanır. 

Ayıklayan taraf ilk fincanı aldığında mühür çıkmayacak olursa, İkincide be-  

hemahal çürük namındaki fincanı kaldırır ki, bu veçhile part yâni ‘onbir’ sayı 

vermiş olur.

3 - Eğer iiçiincüde çürük kaldırılmayıp, mühür bulunduğu tahmin edilen  

başka bir fincan kaldırılır ve onun altından mühür çıkarsa part, yâni ‘onbir’ 

sayı verilmiş olur.

Oyun hakkında ayrıca halk arasında, dede babadan kalma bir rivayet 

mevcuttur:

Rivayet edildiğine göre, bir buçuk asır bundan evvel, işbu Yüzük Sakla

ma Oyunu yüzünden ‘Karlıköv’ adlı ‘Karaağaç’ kasabasının yakınında yarım 

saatlik bir mesafede bulunan köyün ahalisi tamamile dağılmış ve köy de kâ- 

milen harap olmuştur. 30 -40  sene evveline kadar yerini bilenler mevcut ol

muştur. Orası bir zamanlar mezarlığa çevrilmiştir.

İşbu hadiseye sebep olarak şunu nakletmektedirler: Gûya vaktile bir soh

bet meclisinde ‘Yüzük saklaması’ oynanırken, oyunu kazanan taraf, diğer 

mağlup tarafa yaptığı eziyet o derece ifrata vardırılmıştır ki, neticede iki ta-



raf birbirine son derecede zıd vaziyet alır. Nihayet mesele çirkin bir cereyan 

alır. Yenen taraf yenilen tarafa, hemşirelerini getirip meclistekilere kahve da

ğıtmağı teklif eder. Onlar da oyun kanunu icabı olarak bu teklife muvafakat 

ediyorlarsa da, ertesi günkü oyunda aksine olarak ilk oyundaki mağluplar ka

zanmış olurlar. Bu sefer de bunlar, mağluplara haremlerini meclise getirmele

rini talep ederler. İş, bu raddeye gelince, iki oyuncu taraf arasındaki şiddetli 

münazaa ve mııkateleye müncer olur ve bu yolda bir çok kimseler ölür.

Yerde kalanlar da muhtelif yerlere dağılırlar. Köy bu suretle bir oyun yü

zünden kendi mevcudiyetini kaybediyor.

İşbu rivayet ‘Yiiziik saklama’ oyununun, vaktile köylü arasında ne kadar 

biiyük bir rağbet gördüğünü göstermektedir.”

Kimi yerde yüzük oyunu 6-12 fincanla oynanır. 'lak ım  başkanları [= yü- 
zükçübaşt] vardır. Yüzüğü bulmak için tekerlemeler söylenir, göz bakışların
dan yüzüğün nerede olduğu anlamaya çalışılır ya da “yüzük gözüküyor” de
yip, karşı takımı şaşırtarak gözlerini yüzüğün olduğu fincana çevirmek için 
birtakım yollara başvurulur. 5. sayıda Pampılıt cezası verilir. Bu cezada fin
can içine kül konulur, cezalı fincanı dudağına dayar ve “pampılıt” deyince 
kül yüzüne sıçrar. 9. sayıda tort cezası verilir. Burada iki fincan içine yüzük 
konulur, fincanlar ağız ağıza kapatılır, iple sarılıp cezalının boynuna asılır. 
11. sayıda ceza olarak fincanın ise tutulmuş ağzı muhtara mühür verilecek 
diye cezalının alnına damga vurulur. Oyun 21’de biter. Öteki takım buna ye
tişirse, “denge” diye bağırır. Burada muhtar olanın alnına vurulan damgayı 
karşı takım diliyle siler. Destegül'dc kazanan takım karşı takıma bir fırsat ve
rir. Dört fincan bir dikdörtgenin dört ucuna konulur, birinde yüzük vardır, 
fincanlardan ikisi kaldırılır, yüzük çıkarsa karşı takımın 21 sayısından l l ’i 
yanar. Bu yarıya'dır. Yarıya''da bulmayan cura hakkını kullanır, yüzüğü bu
lursa, 21 sayının hepsi curo\ur, yani hiç sayısı kalmaz. Yarıya ve cura'da bula
mazsa, 21 sayı yapan kazanır4.

Sivas/Şarkışla’nın Deliilyas köyünde oynanan Yüzük Oyununda 8. sayı
da “kül atma”, 13. sayıda “kara sürme” cezası vardır. 19. sayıda Mars yüzü- 
ğü'nde, 3 fincandan çektirilir, ilk fincandan bulan 2 sayı alır. Oyun 21 sayıda 
biter. Cezalardan biri “terlerini alma”dır; Biri berber olur, kıldan örme çorap
la cezalının yüzünü siler, bu yüzü acıtır. “Buğday ölçme” cezası, bir de kafa
ları birbirine vurdurmaya dayanan “duvar örme” cezası vardır. Sildirsip Ce
zası ise başlı başına bir oyundur. Burada cezalıların bir kesimi “Sildir”, öteki 
kesimi “Sip” adını alır. “Sildir” denince onlar yere yatar, hemen arkasından 
“sip” denince ötekiler yatar, böylece durmadan yatıp kalkarlar'5.

64 Haşan Ozbaş, “Yiiziik O yıınıı” , / ’/'.-l, 225 (1968).
65 R. Sami H am am cı, “Şarkışla'da Yiiziik O yunu” , TFA, 229 (1968).



Çorum’da Yüzük Oyunu’na Fi/can Oyunu da denilir. Daha önce gördüğü
müz gibi yenilenleri kızdırmak için çığşaPlar okunur. Ayrıca “sıraya dizme” 
cezası vardır. Burada yenilenler başçıl denetiminde sözde duvar örerler, yan
lış yapan tura ya da maşayı yer''’. Harput’ta Yüzük Oyunu 9 fincanla oynanır, 
birincide bulunursa, bulan kazanır, İkincide bulunursa karşı takıma dimyat 
[= 10 sayı] verilir, 3. fincanda 7 sayı, iki fincan kalırsa kura çekilir ya da te
kerlemeler söylenir. Oyun 100 sayıda biter, son oyuna el desti denir, 99 ya
panın sayıları yanar, yeniden başlar. Cezaları ağırdır; örneğin yenilen, soğuk 
kış günü bir gömlekle yarım saatlik uzağa gider, soğuk su banyosu yapar, 
çıngıraklarla sokakta dolaşır". Safranbolu’da takım için iki başkan seçilir son
ra ikişer ikişer eş tutularak alaklaşırlar. İlk saklayacak olan takımı bulmak 
için alavere yüzüğü oda içinde saklanır. Burada ikinci fincan 10 sayı, üçüncü 
8, dördüncü 7, beşinci 6 sayı kazandırır. Oyun 101 sayıda biter, 2. fincan
da bulunursa 10 sayıdır, buna dimyat denir, 49 ya da 99 sayı yapanın sayıları 
yanar. Yenilenlere su verilip alay edilir. Her sayının kendine özgü ezgileri, 
türküleri vardır'’8. Gaziantep’te oyun 7 fincanla oynanır. Birinci fincanda bu
lunursa destegüfûviî. Sayıya deve denir. İkincide bulunursa 7, iiçüncüde bulu
nursa 5 vb. 1. ve 6. fincanlar kazandırır. Cezalar iki türlüdür, ya yenilen karşı 
takıma bir şey alır; helva gibi; ya da onun istediği bazı gülünç şeyleri yapar1'. 
Eğin’de Yüzük Oyunu 9 fincanla oynanır, 12 sayıda damga cezası vardır, oyun 
22 sayıda biter™. Kayseri’de yedi fincanla oynanır, yüzük yalnız iki fincanda 
aranır. Her sayının ayrı bir türküsü vardır. Oyun 9 sayıda biter. Cezalardan 
birinde, odanın tavanına iple soğan asılır, cezalının elleri arkasına bağlanır, 
soğanı ağzıyla kapmaya çabalar. Ayrıca tıraş cezasında sulu külün içerisinde
ki böreği bulmaya çalışır71. Senirkent’te fincanlar tepsi yerine bir kalbur üs
tüne konulur, 9 fincan ile oynanır, oyun 150 sayıda biter72. Konya’da 12 fin
can ile oynanır, ikinci hamlede bulunursa buna part denir, arayanlar iki katı 
sayıyı karşı yana kaptırırlar7’.

Yüzük oyununun yalnız fincanla oynanmadığını belirtmiştik. Kars’ta üç 
türlü yüzük oyunu vardır, bunlardan Yüzük Oyunu denilen 7-9 fincanla oyna
nan ve 21 sayıda biten, yukarıdaki yaygın biçimidir. Bir başka çeşidi Yüzük 
KimdeVĞ'u; burada, yüzük elde saklanır, ebe bulur. Bir iiçüncüsü ise Papak

66 E şref E rtek in , “Ç orum ’da Yüzük O yunu, Sıra G ezm e ve Sıraya D izm e ve Söylenilen Ç ığşaklar” , 
Çorumlu, 72 (1940); “Ç orum ’da Söylenilen Ç ığşaklar” , Çorumlu, 28 (1941), 29 (1941); ayrıea bkz.: 
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71 AnaDia, 85-89.
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Altid\v, yüzük bir şapka altına saklanır74. Dursunbey’de mendil altına sakla
nır, toplantıyı yöneten baranabaşı sorar: “İşkilin hangisi?” [=“nereden şüp
heleniyorsun?”]. Yenileni küçük düşürmek için davulun ince değneği yere 
çarpılır75. Çankırı’da 11 mendil altında yüzük (kimi kez para) saklanır. Oyun 
51 sayıda biter. Bir takım 26 sayıya erişince karşı takım saldırıya geçer76. Bur- 
dıır’da da 11 mendil ile oynanır; takım başlarına güdek denilir77. Muğla/Ula’da 
üç çeşit Yüzük Oyunu vardır. Birinci türünde, yüzük, fes, havlu altında saklanır; 
iki takımın birer başarı'sı vardır. İkinci çeşidinde yüzük ipe geçirilir, yüzük 
gizlice elden ele geçirilir; bunu güdekçi bulacaktır. Üçüncü türünde ise ebe 
ve güdekçi vardır. Ebe elinde değnekle yüzüğü herkesin avucuna koyar gi
bi yapar, birisinde bırakır, değnek vurarak kimde olduğunu sorar, güdekçi 
kimde bulursa, güdekçilik ona geçer78. Ankara’da Çabıt Yüzük denilir; yeme
ni, çevre, peşkir gibi bir şey altında saklanır. İlk ya da son elde bulunursa 
yüzük bulanın olur, yüzüğü o saklar. İkinci, üçüncü, dördüncü ellerde bu
lunursa geride kalan çabıtlar kadar sayı saklayanın olur. Bitme sayısı 50’dir7'. 
Kayseri’de daire olunur, yüzük oyuncuların arkalarında elden ele dolaştırılır, 
ebe yüzlerden kimde olduğunu anlamaya çalışır; ayrı bir türküsü de vardır™’. 
Seferihisar’da da üç türlü Yüzük Oyunu buluyoruz. Bunlardan ilki en yaygın 
türüdür, yüzüğü saklayanın çok kurnaz olması, yüzüğün ilk ve son açışta 
bulunması gerekir"1. Yüzük Bulmaca denilen oyunda oyuncular daire olur, çö- 
melirler. İki ebe vardır; ebelerden biri yüzüğü oyunculardan birinin avucuna 
gizlice koyar, öteki ebeye nerede olduğunu sorar82. Üçiincüsü yüzükle olma
makla birlikte, ipe geçirilen yüzükle oynanan Cicoz'a. benzer; ipe bir makara 
geçirilir, makara elden ele dolaştırılır, ebe makaranın kimin elinde olduğunu 
bulmaya çalışır8'. Gelibolu/Çanakkale’de oynanan (aslında bu adla pek çok 
yerde raslanır) Cicoz oyununda herkes halka olur, yüzük gösterilmeden el
den ele dolaştırılır, ortada duran ebe kimde bulursa ebe o olur, ebe üç kez 
dolaşıp bulamazsa cezalanır81.

Yüzükle olmamakla birlikte yüzük oyununun benzeri olan Zekir Oyu
nu' nun da sözünü etmek gerekir. Elmalı köylerinde Zek'ır Oyununda, şu te
rimleri buluyoruz: şimşir [= mendil kaldırmak için çubuk]; demir [= mendil 
altına yüzük yerine saklanan çakmak demiri]; güman [= demirin hangi mendil
de olduğunu oranlama]; âza [= güman\ doğru çıkana verilen ad]; tilki [= sakla
yan kişi sayı almadan demir bulunursa tilki olur, Tilki Oyunu oynanır]; destegül 
[= kesin bulup çıkarma, saklayan değişir]; baş [= en baş mendili bulup verme,

74 M ustafa T uran , “Yüzük O yunu” , Karseli, 31 (1967).
75 DKS. 76 (777/, 60-62.
77 AnaDia, 65-66. 78 AnadEs, 82-85.
79 AnBud, 276-277. 80 AnaDia, 89.
81 SefOy, IV. 82 SefOy, VIII.
83 SefOy, VII. 84 SözDer, 43.



baş verilen mendilden demir çıkarsa geri kalan on mendilden on sayı veri
lir]; deve [= sayı]. Oyun 11 mendille oynanır, gümarilan şaşırtmak için çeşitli 
muziplikler yapılır, sözler söylenir5. Elmalı köylerinde Zekir Oyununun ce
zaları da her biri kendi başına birer oyun niteliğindedir. Şu cezaları buluyo
ruz: Deve Çehnak, Taklidi Sesler; Çabuk Söyleme, Ak Kazı Kim Vurdu?, Burçak 
Yolma, Tıraş Etme, Saçma Dökmek, Palto Diktirme, Arı Açma"". Dursunbey’de 
sohbetlerde oynanan Fincan ve Cicoz oyunlarının yanısıra Zekir Oyunu da 
vardır7. İstanbul’da çocukların oynadığı bir Yiizük Oyunu ise bütün bunlar
dan çok başkadır; yüzüğü elin parmaklarına geçirmeye dayanan bir beceri 
oyunudur1".

C. Top Oyunları

Top oyunları da hem yaygın hem de çeşitlidir. Anadolu’da kullanılan 
top iki türlüdür; biri esnektir, yere vurulunca zıplayabilir, öteki ise çoğun
lukla bezden yapılır; sıçramaz. Örneğin Çorum’da top, eşit boyda ve değişik 
renklerde 8 parça meşin ya da sahtiyan parçaları birbirine dikilerek yapılır, 
bunun içine bez, çuha kırpıntısı, talaş doldurulur"'. Safranbolu’da, aşağıda 
üzerine bilgi verilecek Eğirvc Güdii adlı top oyunlarında kullanılan top ise, 
sıkıştırılmış yündendir; iplerle sarılmış olup, bir portakal büyiiklüğündedir". 
Hemen belirtelim, top oyunları başlığı altında topladığımız örneklerden ki
mi aşağıdaki başka kümelere de alınabilir; örneğin kimi kovalama oyunları
na girebilir ya da topa değnekle vurulan oyunlarda, bu değnek oyunları kü
mesine de alınabilir.

'lop  oyunları oynanışlarına ve eylemlerine, amaçlarına, kurallarına gö
re çeşitli alt kümelerde toplanabilir. Bunların en yalın ve yaygın olanları 
kız çocuklarının oynadıkları top oyunlarıdır. Bu tür top oyunlarında amaç, 
topa belli bir sayıda, sürede vurarak sıçratmak, top sıçrarken de başka ey
lemlerde bulunmaktır. Örneğin Ankara’dan Binekli D/var oyununda, çocuk 
iki eliyle topu duvara düşürmeden elliye kadar çırpa çırpa oynar, düşüren 
olursa ceza olarak öteki oyuncu onun sırtına biner". Bor/Niğde’de Yer To
pu' nda, top yere vurulur yükseldikçe yeniden vurulur-’. Konya’dan Eşeği
min Kuyruğunu adlı oyunda kız çocukları topu duvara atıp yere düşmeden 
tutarlarken, ayrıca manzum söyleşmeler de yaparlar1. Tekirdağ’dan üç top

85 H üsnü Yıldız, “Elm alı Köylerinde Z ekir O yıınıı” , İFA, 82 (1956).
86 İçlerinde dram atik n ite lik te  olanların da bu lunduğu  bu cezaların tanım ı için bkz.: H iisnii Yıldız, 
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oyunu da böyledir. Bunlardan Benim Bir 'Topum Var a.û\\ oyunda top el aya
sıyla vurulup sıçratılır, tekerleme söylenirken ayak topun üzerinden geçirilir; 
Palemi adlı oyunda top havaya atılır, düşünceye kadar el önden ve arkadan 
çırpılır; Topla Kama 'Tıkma oyununda top atılır, sayılır, bu arada ayak üzerin
den geçirilir. Burada kama = sayıdır4.

“Giriş” bölümünde de belirttik, kovalama oyunlarında elle değmek ye
rine, top atılabilir. Şimdi bu kümeden örnekler verelim: Gene Tekirdağ’da 
top havaya atılır, top yere diişüp ötekiler koşııncaya kadar, top onlara atılır'5. 
Çankırı/Boyalıca’da Çomçom Oyunu'nda bu bir daire içinde yapılır". Bu tür
den şu örnekleri verebiliriz: Muğla/lJla’dan Kızıştı Oyunu'1, Konya’dan İnce Mi
nare Oyunu,m Çanakkale/Gelibolu’dan Ananı Boyu (burada ebenin topu atması 
üçüncü aşamada olur)'1", Beypazarı’ndan Ara K e sk e sElazığ’dan Alnrtopu"", Ço- 
rum’dan Elamsama"'- vb. Bu tür top oyunlarınn bir çeşitlemesinde iki takım 
olunur; seçim işleminde kazanan takını öteki takımın oyuncularının üzerine 
binerler. Topu birbirlerine atarlar, top yere düşer, ya da ebe tarafından yaka
lanırsa, binmede yer değiştirirler. Örnekler: Ankara/Ayaş’tan Üste Binmece''", 
Niğde’den Eşkili Top (iki çeşitlemesi vardır)1114, Ankara’dan İç/i Umman"", Muğ- 
la/Ula’dan Binmece Eşek'"", Bor/Niğde’den Güllii Güllü"'1, gene Bor/Niğde’den 
Köy Göçtü™, Çorıım’dan Bindiğim Eşekm, Elazığ’dan Elin Kıl/andı'"', Ankara’dan 
Ummana Gelen Doma/a Kalsın'", İsparta’dan Top"’- oyunu gibi.

Bir başka top türü, çukurlu, hedefli, kaleli top oyunlarıdır. Birçok top 
oyunlarında top kazılan çukurlara atılır. Örneğin Çorıım’da Emenli Top'ta her 
oyuncu için bir çukur [= emen] kazılır, bunların sayısı, oyuncuların sayısından 
bir fazladır. Buna cin emeni denilir, 'lop  4,5 metreden çukurlara atılır, kimin 
çukuruna girerse, o çukurun sahibinin üstüne binilir. lop, cin emeni'ne girer
se, oyuncular kaçar, yatan oyuncu topu oyunculardan birine atar, vurursa o 
alta yatar11’. Çorum’dan bunun bir çeşitlemesi de Cinemen dir114. Amasya’da bu 
oyunun adı Cincin di\x. Burada top kimin çukuruna girerse, ötekiler kaçışır
ken ebe onlara atar, top değerse değen oyuncu yumurtlar [= kendi çukuruna 
taş koyar], çukurunda 10 taş birikirse gurka yatar [= eline topu alır, çukurun 
başına çömelir], biri onun sırtına bir yumruk vurur, ötekiler kaçışır, kaçanla-
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ra. gurk top atar, değerse yeni baştan başlanır"5. Daha önce görmüştük, bunun 
Kayseri’deki çeşitlemesine Kazankup'"' ya da Gazan Gup"1 denilmektedir. 
Oyunun 'Tekirdağ’daki çeşitlemesi Yumurtalı Tavuk'tm"*. Bilecik’ten Loğa"", 
Çanakkale/Bayramiç’ten Kumbe [Yalak], İsparta’dan Hol Getir10, Konya, Bor/ 
Niğde’den Cennet-Cehennem, İstanbul/Çatalca’dan Cincintek'1', Muğla/Ula’dan 
Çııkıtrn, Konya’dan Yalak''-', Niğde’den Gülük™ vb. oyunlar bu türdendir.

Hedefli ve kaleli top oyunları da ayrı bir türdür. Çeşitli bölgelerde bu 
kaleye çeşitli adlar verilir. Örneğin Maraş’ta değnekle oynanılan top oyu
nunda kaleye hınt adı verilir. Beyşehir’de Saylı Top oyununda alanın bir ucu
na say denilen bir hedef taşı konur. Bir takım bu taşın yanında durur, öteki 
takım karşıda yer alır. AVy’da bulunanlar topu karşıya atarlar, öteki takım to
pu havada tutarsa atan çıkar, yere düşerse onlar atıp s a f  a atar, vurabilirse ge
ne oradaki oyuncu ölür'-5. Oyunun Burdur’daki çeşitlemesi Çelemli 7o/>’tıır'-6. 
Kütahya’da Çelmeci [Varan Gelen], İsparta’da Çelmeli Top'21, İstanbul’da Varan 
Bir Top Geri'1*, Çorum’da Çelmeli™ adını alır.

Ayak topu ya da futbol gibi bir oyun, topla değil, fakat ebenin takkesiy
le oynanır: Konya’dan Çindilli Oyunu'nda ebe, takkesini ayağı ucuna koyup 
korumaya, öteki oyuncular onu ayaklarıyla vurup uzağa atmaya çalışırlar. 
Ebe uzaklaştırılmış olan takkesini yakalayıp oyunculardan birisine vurabilir
se, vurulan ebe olıır1'".

'lop oyununun değnekle oynanması Tiirklerde çok eski bir uygulama
dır. Özellikle çevgâıı oyunundan daha önce söz etmiştik111. Bundan sonraki 
değnek oyunlarında bu türden çeşitli oyunlar göreceğiz, burada top ve so
payla Safranbolu ve Malatya’dan iki örnek görelim. Oyuna Malatya dolay
larında Eğir denmektedir. Düz bir alanda oynanır, 50 ve 100 santim genişli
ğinde bir çukur [= tandur] kazılır. 80-90 santim uzunluğunda kızılcık ağacın
dan bir sopanın ucu, ateşe tutularak eğrilir. 2-3 metreden 10 metreye kadar 
bir uzaklıktan, oyuncular bu sopa ile portakal büyüklüğündeki topa vurarak 
topu bir vuruşta tandur’a sokmamaya çalışırlar. Oyun Safranbolu’da Giidü 
adıyla da oynanmaktadır. Giidii, yerden süren anlamınadır. Burada da çukura
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tondur adı verilir, sopa ise cop'tıır. Yaş ve kuru yoluyla güdük [= ebe] seçilir. 
Güdiik'\iikten kurtulan kurt olur. Giidiik çukur başında kurtların kaçırdığı to
pu çukura sokmaya, kurtlar da girmemesine çalışırlar. Güdük kurdu kovala
yıp cop ile bir yerine dokunabilirse güdüklükten kurtulur. Başka bir kurdun 
cop'u topa değerse, güdüğün değneği ona dokunsa bile güdük olmaz. Güdük 
son kez topa vuran kurdu kovalamaya çalışır"2. Bir derlemeci Tekirdağ’da 
Toplu Dokuz 7*7/oynandığını bildirmektedir'”.

Kimi oyunlarda top yerine kumaşları sararak yapılan bohça ile oynanan 
oyunlar vardır. Bu bohçayı oyuncular birbirine atar, ebe yakalamaya çalışır. 
Konya/Hadım’da buna Aba Atma, Aba Atmaca, Bohça Atma\ Gaziantep’te Aba 
D olam baçadı verilir; İsparta’da Boğça"\ Konya’da Aba A/mas/"", İstanbul’da 
Orospu Bohçası'” gene İstanbul’da Ebem Kızdı da'-wdenilir.

Oranlama oyunları kümesinde göreceğimiz türde, topla oynanan oyunlar 
da vardır. Ankara’dan Şimşidim Oyıtnu’nÛA halka olup yanaşık düzende oturur
lar. Arayıcı, oyuncuların dizlerinin altından kaçırdıkları topu arar; kimde bu
lursa, arayıcı o olıır1'''. Yukarıda gördüğümüz top oyunlarından ikisini Ilgın’da da 
buluyoruz: Çehneli Top Oyunu ve Meneli \Çukurlıı] Top Oyunuu".

Ç. Değnek Oyunları

Değneklerle oynanan oyunlar da Anadolu’da hem yaygın hem de çok çe
şitlidir. Bunlarda ilk akla gelen cirit'ûrm. Çok eski ve çok yaygın olan bu oyun 
■vi bilindiği için burada kısaca değineceğiz. Girit’te değneklere ok, cöven, tali
me'*'- gibi adlar da verilir. Cirit oyununa da kimi yerde cılmt, kadal dendiği de 
olıır. İsparta’da adı Değnek oyunudur; atlılar birbirlerine değnek deyip kaçar, 
öteki onu izler, değnek vurup kaçar, değnek atıldığı zaman adını çağırıp “sa
kın” demek gereklidir14’. İsparta’da Girid'e, Değnek deniyor, Niğde’de ise cirit 
olmayan bir oyuna cirid denmektedir. Söz konusu oyunda herkes değneğini 
atar, geride kalanın değneği duvar deliğine yere koşut olarak sokulur, bu değ
neğe vuranlardan biri sekerek (= sekkeleyerek) bütün ciritleri toplar, vurama- 
yanlar bir daha atar. Atamayanın değneği saklanır ve onunla alay edilir"4.
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Kimi değnek oyunları değneği uzağa atmayı amaçlar. Örneğin İstanbul/ 
Çatalca’dan Çatka'da kim değneğini uzağa atarsa, o kazanır145. Edirne/Ke
şan’dan Çitme [= Çıtma] adlı oyunda, herkes birer esnek çubuk alır, bir ucu
nu yere basıp, ötekini geriye eğerler, çubuk fırlar hangi çubuk daha uzağa 
giderse o kazanır14'’. Bir de değneği yere saplama oyunları vardır. Örneğin 
Mıığla/Ula’dan Kazık Atmaca'Az ucu sivri kazıklar atıp yere saplamayı dener
ler. Oyunda yenilen, kazığı dişiyle sokmak zorundadır147. İsparta’daki Kazık 
oyununda ise önce bir kazık toprağa saplanır; ötekiler atar, bunu devirmeye 
çalışırlar; deviren devirdiği kazığı alır, yere saplamadan yerde yatan kazığa 
da atış yapılır, düşürenlerin kazığının ucunda çamur olmayacaktır148. Adana’da 
Kösküç, Antakya’da Bitti [Çay] denilir; hem saplamak, hem önceki sopaya 
vurmak gerekir'4’.

Değnek oyunlarının en çeşitli ve yaygınlarından birisi çelik-çomak deni
len oyundur. Burada çelik, iki ucu sivri 10, 15 santim boyunda, 2, 3 santim 
kalınlığında bir sopa parçasıdır, buna vurulur, vurana da çomak denilir, ge
nellikle 30, 40 santim boyundadır'5". Şimdi çeşitli bölgelerden bu çelik-çomak 
oyununun terimlerini görelim15':

Çıldır = Çeliğin dikilmesi biçimi (İstanbul/Büyükçekmece)
Holla = Çeliği vurmak için kullanılan değnek, çomak (Ankara/

Ortabereket)
Çelik Çelmek = Çomak ile çeliğe vurup uzağa atmak (Nevşehir/Niğde)
Mene = Üzerine çelik konmak üzere açılan ince uzun çukur

(Konya/Ilgın)
Yalak = Üzerine çelik konmak üzere açılan ince uzun çukur

(Konya/Beyşehir)
Güllük = Üzerine çelik konmak üzere açılan ince uzun çukur (Ma

latya)
Ş-ibibik = İki ucu eğinik kesilmiş çelik. Yere bırakılan bu şibibik'le-

rin uçlarına çomakla vurulup havalandırılır (Niğde)
Dülliik = Bu oyundaki kısa değnek, çelik (Isparta/Kesme)

Başka bölgelere geçmeden Tokat köylerinde oynanan değnek oyunların
dan örnekler verelim. Tokat köylerinde oynanan Emen Çeliği'nde alana üçgen 
biçiminde bir emen [= çukur] kazılır. İki takım olur, tura atılır, kazanan ta
kım emen'de kalır. Oyuncuların ellerinde değnek vardır. Çelik, emene konulur, 
değnekle kaldırılıp atılır, karşıdakiler çelik düşmeden ellerindeki değnekler-
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le çeliğe dokunmaya çalışırlar. Dokunamazlarsa, çelik düştüğü yerden emen'e 
konan değneğe atılır. Oyuncu değdirirse yine yenilir, yoksa “gülü bıçık” di
yerek çeliği yere bırakır, üç kez çeliğe vurur, çelik sıçrayınca çeliğe vurur, çe
liğin düştüğü yerden emen’c kadar sayılır, hepsi yenilince, oyun değişir. Kürt 
Çeliği'ndc iki takım vardır. Taşla bir kale yapılır. 'Hıra ile başlayacak takım 
belli olur. Kalanlar sıra ile değneği alır, çeliği üzerine koyup çalarlar; baştaki
ler onu düşmeden değnekle tutarlar, yere düşerse kaleye atar. Kaleci kaleyi 
korur, kale ile çeliğin arasına değnek ulaşırsa yine yenilir, yoksa sayı sayılır. 
Kale Çe/iği ya da Kalaycıda iki takım vardır. Kale, iki yana konan taşla yapı
lır; başlamaya hak kazanan takım, çeliği bu taşların üzerine koyar, değnekle 
kaldırıp vurur, fırlatır. Baştakiler çeliği tutarsa atan yenilir, yoksa çeliği kale
ye atar, değnek ya da taşa değdirirlerse yenilmiş olur, yoksa çeliği değneğin 
üzerine koyup sayı yapar. Sayıya can denilir. Yenilince öteki çalar, çeliği onlar 
tutamaz ve kalede de yenemezse can sayılır. Ötekilerine can vererek canlan
dırır. Ancak çelik başta tutulursa hepsi birden yenilmiş olur, oyun da değişir. 
Gömmece'dc oyuncular aralıkla bir halka olup dizilirler, yerlerini işaret ederler. 
Ellerinde değnekleri vardır, bir de çelik. Oyun kimde kalırsa, o çeliği öteki
lerinin üzerine atar, çelik değnekle uzaklaştırılır, oyuncu çeliğe gider, o sıra
da onun yeri kazılır, gelince kaçarlar. Oyuncu, ötekilerden önce davranınca 
ötekinin emen'\\\\ kapar. Oyun ona geçer. Eşilen emen de ötekinin olur. Yoksa 
oyun yinelenir; kimin emen'i dizine kadar eşilirse, o gömülür, sıçrayıp çıkarsa 
oyunu başarır, yoksa onu iyice yumruklarlar. Toktunııa'&A oyuncuların değ
nekleri birisinin kucağında toplanır, o da değnekleri başının üzerinden ge
riye atar, tek teke; üste düşen çıkar. En son kalan oyunu giider. Bir kale, bir 
de çizgi çizilir. Oyuncu değneğini oraya koyar, ötekiler ona değneğini atar. 
Kale bozulur, ötekiler koyup değneğini alır, kaçarlar. Oyuncu kaleyi doğrul
tup ötekilerin birine şapkasını atar, birini vurur, oyun ona geçer. Gene Tokat 
köylerinde oynanan Sündürme'de, başta seçimde yenilen değneğini ortaya 
atar, ötekiler değneklerini geriden onun değneğine atarlar, vurursa vuran ka
zanır, değneği vuramayan yenilir. Çelik-çomak türünün değişik bölgelerden çe
şitlemelerini görelim: Maraş’ta Çellik Çulluk'’'1, Safranbolu’da Met", Kayseri/Ağır- 
nas’ta Çelik Çubuk, Antalya’da Çelle Çeldim, Malatya’da Küydüme, Kırşehir’de 
Met, Amasra-Bartın-Zonguldak’ta Düngülüş, Niğde/Bor’da Öbiilük, Malatya/ 
Giindüzbey’de Cirmetür.; Kiitahya/Tavşanlı’da Çelik, Isparta/Eğridir’de Düllük, 
Konya/Beyşehir, Muğla ve Denizli’de Çellik, Niğde’de Kazıklı Met, Şilük [Şü- 
lük], Met Değnek, Çankırı’da Kayır Çeliği \Çatkayır\IS4, Niğde’de Yıldızlı Çelik™,
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Mıığla/lIla’da İstanbul Çeltiği ve Adi Çell'ık156, Burdur’da Çelik™, İsparta’da Met'’*, 
Muğla/l Ila’da Kök™, Konya’da Çıt Pıt""', Çelik"", Kadı Kus K u s Ankara’da Alet,'"2 
'Tekirdağ’da Çelik Çomak (üç çeşit)""1, Çanakkale/Bayramiç’te D i t t im iç Niğ
de’de Gömme Çelik [burada iki eşit takım = eşkandek oynar]1'1", Ilgın’da Adi Met, 
Yıldız, Gömme Çelik"'1, Çorum köylerinde Gömme Çelik"* vb.

Değnekli oyunlardan bir de bir hedefe nişan alınarak değnekleri kar
gı gibi atmak vardır. İstanbul/Çatalca’da buna Paııti denilir. Adana’da Kötele 
Oyununda beş-altı tuğla parçası iistüste konulur, değneklerle bu yıkılmaya 
çalışılır"".

Antalya’dan Uçtan Oyunu nda değneklerin hedefe daha çok yaklaşması 
önemlidir; değnekler yerden bir kavis yapılarak bırakılır171’. Silifke’de Türk- 
menlerin oynadığı Kargı Oyunu'nda herkesin 1 metre uzunluğunda birer 
değneği olur, taşlardan 5-10 hedef yapılır, Oymak Beyi komuta verir, hem 
koşarlar hem de kargılarıyla hedefleri yıkarlar171. Hatay/Dörtyol’da Çöte, Yoz
gat’ta Çöte Tiizlü denilen oyunda, ağaç dallarından yapılan sehpa, uzaktan 
değneklerle devirmeye çalışılır172. Silifke Türkmenlerinin oynadığı bir baş
ka Kargı Oyununda, yere dikili bir kalın değnek üzerine karpuz ya da ka
bak geçirilir, alanın ortasına dikilir. 10’ar kişilik iki takım olur; her takımın 
yöneticisi [= başkoç\ vardır, pota’ya [= hedef] kargılarını atarlar, değdireme- 
yenler çömelir, kazananlar kargılarını yenilenlerin başları üzerinden atarlar17’. 
Çankırı/Kurşunlu’da Avşarların oynadığı Yeralma Oyununda iki takım olur. 
Alanın ortasına iki direk dikilir, bunların ucuna 40-50 santim çapında ağaç 
dallarını bükerek birer daire yapılır. Her oyuncunun 1-1,5 metrelik ikişer 
değneği olur; takımlar karşılıklı sıralanırlar; iki takım değneklerini atar
lar, hedefteki dairelerin içinden geçirmeye çalışırlar; geçiremeyen karşıya 
doğru bir adım ilerler, l a k ı m  beyleri “iki” derse, iki daireden birden ge
çirmek gerekir. Hangisi sınıra daha yaklaşırsa o kazanır174. Konya’dan Nal
dır Naç\a  hedef bir makaradır; bir çeşitlemesi de Nal Bird\xm. Hedef, ki
mi oyunlarda gene değnekler olıır. Örneğin İsparta’dan Kalem Oyıınu'nda 
örü denilen bir sınır çizgisi vardır. Kalem 1,5 - 2 metre uzunluğunda ağaç 
çubuğa, sınır çizgisinden değneklerle atış yapılır17'1. Muğla/Ula’dan imam
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Kunduz Oyunu’nda. asıl oyun başlamadan ebeyi belirlemek için oyuncuların 
değneklerini biri alır, başının üstünden geriye atar, kimin değneği üste ge
lirse, o ebelikten kurtulur. Oyunun bundan sonrası için kiremit ve tuğla par
çalarından bir kubbe yapılır; ebe bu kubbeyi bekler, atılan sopalardan kub
be bozuldukça onu onarır; değneğini almaya gelen oyunculara limon kabuğu 
atar. Vurabilirse, vurulan ebe olur. Kimse kubbeyi vuramazsa oyuncular değ
neklerini sekerek gidip alırlar177.

Muş/Varto’da Çal Oyununda., hedef olarak üç ayaklı, otuz santim yüksek
likte bir ağaç dikilir; buna korucu denilir. Oyuncular 20 metreden buna so
palarını atarlar, vuramazlarsa, korucu'nun önüne yığılan sopaları kimse almaz; 
biri vurursa bu kez hepsi koşar, korucu'nun başında nöbet bekleyen oyuncu, 
elindeki uzun ağaçla bu oyunculardan birine vurursa, vurulan koıucu yerine 
girer. Ankara/Kızılcahamam’da HotOyunu'nda'7* yere hol denilen bir değnek 
dikilir; herkes değneklerini buna atar, vuramayan ebe olur'7’. Çorum’dan Coş 
denilen oyunda, bir giidekçi seçilir (bu seçim de yukarıda bildirdiğimiz ba
şın üstünden geriye değnek atmakla olur). Coş denilen değnek, oyun alanının 
düz bir yerine yere düzgünce yatırılır ve ebe bunun başında bekler. Ötekiler 
değneklerini atar, vurdurup, Coş'u yerinden oynatırlar, ebe bunu düzeltirken, 
öteki oyuncular co/’larını kaçırmaya çalışırlar. Ebe elevay [= beceriksiz] ise 
ebeliği uzun sürer. Bu oyun bölgede taşla oynandığında adı hodak'tır'"". Kır
şehir/Avanos’ta Horpiç oyununda, ebe değneğini iki çizgi arasına kor, öteki
ler attıkları değneklerle ebenin değneğine vurmaya çalışırlar1"1. Bu oyun Kay- 
seri’de Çantı adı ile oynanmaktadır. İki çizgi arasına konan değnek çantı'd\x\ 
çatıtiya. vuran ayağı ile değneğe basmaya çalışır; değneğine basıp “basılı” di
yene ebe dokunmaz. Ebe çantiy\ düzeltip, oyuncuya değebilirse, bu kez değ
diği ebe olur"-. Niğde’den Çellenbış Oyunu'nda oyuncular 1,5 metre uzunlu
ğunda birer değnek alırlar, değneklerin ucunu yere değdirerek bayırdan kay
dırırlar; değneği en geride kalan, mele denilen ve çapı değneklerin uzunlu
ğunda olan daireyi bekler. En sona kalanın değneği mele'nin ortasına yatırılır, 
ötekiler değneklerini atarlar, /«̂ /ı?’deki değneği çıkarmaya çalışırlar, ötekileri 
yakalarsa, bekleme sırası yakaladığına geçer'»’.

Değnekli oyunların bir önemli türü de, top oyunlarında da örnekler ver
diğimiz gibi hockey, golf, bilardo gibi değnekle bir başka nesnenin sürdürül
mesi, bir çukura sokulması oyunlarıdır. Örneğin Ankara/Ayaş’ta Ebe Gtr-
lagaç ta bu nesne herhangi bir şeydir; değnekle çukura sokulur. Oyunun
177 AııadEs, 8-8.
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Konya çeşitlemesinde tekerleme de söylenir'*4. Bu nesne bir kemik olabilir. 
Örneğin Amasya’dan Tostik Oyununda bir çukur açılır, ilerisine bir aşık ko
nulur, ebe elindeki köndek [= değnek] ile bu aşığa vurarak onu çukura sok
maya çalışır1"5. Ankara’dan Dana Kiiçü Oyunu'nda kemiğe nişan alıp vurulur'"'’. 
Burdur’da davarların boyun kemiği [= kabuk\ ile oynanan Babuk Oyunu nda 
her oyuncunun elinde 70-80 santim uzunluğunda bir değnek bulunur. Bir 
dairenin ortasına bir çukur ve onun çevresine her oyuncu için bir kiiçük çu
kur açılır. Ebe babuk'u ortadaki çukura koymaya çalışır, ötekiler ise onu el
lerindeki değneklerle engellerler. Kendi çukurunu ebeye kaptıran oyuncu 
ebe olur; babuk'u çukura sokarsa, herkes çukur değiştirir'"7. Ankara’dan Hot 
[= davar kapağı] Oyunu da buna benzer; ancak bir çukur vardır™. Çorıım’da 
tek çukurlu olan oyuna Tek Emenli Hodak çok çukurlusuna ise Birçok Emen
li Hodak adı verilir. Hodak hayvan kemiklerinin kısa ve yuvarlak olanıdır'"". 
Safranbolu’da Kurak oyunu 8 santim uzunluğunda bir çomak ve inek tırna
ğı [= kodak] ile oynanır. Her oyuncunun bir daire içinde melet'\ [= çukur] 
vardır. Melet'& kodak konulur, oyunculardan biri kodak'a vurur; kodak kale
den fırlar; oyuncular melet'lerinin başına koşarlar, açıkta kalan ebe olur, ebe 
kodak'ı bekler, oyuncular kurnazlıkla yaklaşıp ellerindeki çomakla kodak'a 
vururlar'™. Aslında sürmek eylemi olmamakla birlikte Afyon’dan Çom Oyu- 
nu'nda da oyuncular değnekle öküz boynuzuna nişan alıp onu ileri atarlar'''1. 
Çankırı’dan Hot Oyunu'nda değnekle bir nesneyi çukura sokma yerine, aşık 
büyüklüğünde bir değneği ağaç ya da taş ile çukura sokmak amaçlanır'"2. 
Bolu/Gerede’de Hülü, çengelli sopalar [= çevgân] ve ortaya koyulan yuvar
lak ağaç, taş ya da kemikle oynanır1''. Sivas’ta Met Oyunu'nda ise taş ve sopa 
kullanılır her vuruş ve sayıya can adı verilir1'4. Bitlis/Ahlat’ta top oyunları
na da alınabilecek Col Oyunu'nda oyuncular değnekle topa vurarak karşı ta
kımın kalesine sokmaya çalışırlar'1'5. Kastamonu ve Çorıım’da Tot, değnekle 
yuvarlak taşa vurularak oynanır'"’. Çanakkale/Bayramiç’te Narh Oyunu'nda 
çam kozalağı sopa ile vurularak çukura sokulur'17. İçel/Mııt ve Istanbul/Ça- 
talca’da Çırakman Oyununda, sopa ile çukura sokulan makaradır'"8. Muğla/ 
llla’da Bodda [= ağaçtan yapılmış yuvarlak ya da çam kozalağı] Oyununda 
bilardo gibi, değnekler kaydırılarak bodda çukura sokulur1'”. Niğde’den Meti 
Gülüye Tıkmak Oyununda, met denilen kısa değnek, uzun değneklerle giilük
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denilen çukura sokulmaya çalışılırken, ##////£ başındakiler de değneklerle bu
nu engellerler20". Gaziantep’ten Höl Oyunu, hockeyc çok benzer: Bu, ucu kıvrık 
sopalar, ve yuvarlak bir tahta parçası ile geniş bir alanda oynanır. İki takım 
olunur. İki takımda değneklerle tahta topa vurup, karşı takımın savunduğu 
ve metre denilen çizginin öteki yanma geçirmeye çalışır. Her çizgiyi aşırış 
bir sayıdır201. İsparta’da Hotak Oyununda murtu denilen içine az su alan çu
kurlar kazılır, murtu nun önüne hotak [= taş] dikilir; oyuncular ellerindeki 
uzun değneklerle atarak hotak'\ murtu'ya sokarlar ya da ileriye düşürürlerse 
pişmekten kurtulurlar202. Muğla’dan Kal/ak Oyunu'M ile Kırşehir/Avanos’tan 
Cota (Çota)'-"\ Kayseri’den Cimbiz Oyunu (değnek ve gıdık denilen taş ya da 
kemikle oynanır)205 ve Azerbaycan’dan Moz-Mozuım da bu türün çeşitleri ara
sında yer alır.

D. Taş ve Gülle Oyunları

Taş oyunları, hem eski, hem yaygın, hem de çok çeşitlidir, ünce  gerek ço
cuklar gerek yetişkinler arasında oynanan taş savaşıyla başlamak gerekir. Oyun 
düzenli yapıldığında iki takım olur, sapanla ya da elle birbirlerine taş atarlar. 
Oyun çok tehlikeli olabilir. Taş oyunlarının tehlikesine rağmen yapılması, he
yecan ve agon öğesi yanında, bu oyunu isteklendirecek inançların varlığı ile
açıklanabilir. Örneğin Kayseri’de yapılan Daş Döğüşii'ndeım, oyundan sonra kör
kalanlar bile olurmuş ama buradaki inanışa göre sapanla taş döğüşii yapılmaz
sa o yıl üründe bolluk olmazmış. Bir de ağır taşın uzağa atılması bir spor ve 
güç gösterisidir. Konya’dan Kuvvet Taşı oyununda yedi, sekiz okkalık taş ile
riye atılmaya çalışılır™. İsparta’da Taş Atması, üç okkalık taşın iki elle sallanıp 
kimin daha uzağa atacağında bir yarışma oyunudur20". Muğla/Düğrek’ten Bıh 
'Taşı Oyunu, taş bacakların arasından geriye atılarak oynanır21". Taş oyunlarının 
en yaygını taşla taşa nişan alıp vurmaktır. Niğde/Aksaray’ın Bozcatepe köyün
de Naldırnaç Oyunu nda en az beş oyuncu olur. Bir çocuk yumruğu büyük
lüğünde bir taş [= murt] olur. Murt belli bir yere dikilir. Oyuncular m urftan 
10-15 metre uzaklıkta dururlar ellerindeki yassı taşlarla murt'u yerinden uzak

200 AnaDia, 135. 202 AnaDia, 42.
201 G iizelbey, Age.,78-79. 204 SözDer, 80.
203 SözDer, 80.
205 SözDer, 85-86.
206 AFA, s. 231; ilginç bir benzerlik: Ç anakkale’de Moza [= kııka oynarken ortaya dikilen yuvarlak nes

ne], bkz.: SözDer, 98.
207 AnaDia, 100-101.
208 AnaDia, 9; ayrıca Bolıı'da oynanan Taş Muharebesi için bkz.: I1(.'(J IH.
209 AnaDia, 51; A zerbaycan’da buna Z.orhanaçıltg deniyor. Bkz.: AFA, 237.
210 SözDer, 34-35.



laştırmaya çalışırlar; m urfa vurabilen oyunu sürdürür. M urf u yerinden uzaklaş
tıran ayaklarını uç uca getirerek “naldırnaç kındır kıç, on üç” diye başlar, elliye 
kadar sürdürür. Her ayak bir sayıdır. Ellide oyundan çıkar. Bir kişi kalır. Öteki 
çocuklar sırayla o çocuğun üzerine binerler: murt ile ellerindeki taşı attıkları yer 
arasındaki aralıkta binerler. Son kalan bu oyuncuya, “eşek” denir.

Kayseri’de Enek [= yassı taş] - Kozak [= yuvarlak taş] Oyunu ’nda, kozak bir 
daire ortasına konulur; kozak'a enek'\e vurulur; kim kozak’a yaklaşırsa enek ile 
kozak'ın arasını ayağı ile ölçerken “lâlcmpe, lulempe, kundura biç” tekerleme
sini söyler, kozak'ın yanından ötekisinin enek'ini vuruncaya kadar atar; vurun
ca “kırk üç” der; oradan kozak'a atar; kozak'ın gittiği yerle enek'in arasını ölçer, 
burada da bir başka tekerleme söylenir: “Elli, sayısı belli, hasesi, hüsesi, Ömer 
Ağa’nın bohlu tütün kesesi, ak enek, boz kazak, sivrisinek, bir binek”. Burada 
binek aynı zamanda sayı anlamına gelir. Önce arkadaşının enek'ine sonra kozak'a 
vurarak elli sayıyı dolduran kazanır; yenilenin ceza olarak üstüne biner’".

Bu türün Anadolu’nun değişik bölgelerinden çeşitlemelerini görelim: Ço- 
rum’dan Naç (kemik de kullanılır)-12 Muğla/Denizabat’tan Mamışık2", Muğla/ 
Ula’dan Mamış2'4 Seferihisar’dan Kanlı Kale’-'\ Amasya’dan Hellapu’-V\  Boğazlı- 
yan Abdili köyünden Sülenke (dikilen taşa notak denilir)217, Sinop’tan Tiko [Tıkıt, 
Mamsuz\ Edirne/Keşan’dan Çoban Kaydırağı218, Bıırdur’dan Koyrak2", Niğde’den 
Mucuk1’-", Konya’dan Dikili Taş, İstanbul/Çatalca’dan Kayasu22', Safranbolu’dan 
Külle'-’-'- ve Çilingir221 oyunları, Eskişehir’den Kibidik (bir de çeşitlemesi)224, Burdur/ 
Tefenni’den Yığma Kayrak’1’, Bilecik/Osmaneli’den Toka'-z\  İsparta’dan Enik2'-1 
Konya/Ilgın ve Beyşehir’den Kaydırak \Maya, Kaykt, Hotak\ım, Erzurum’dan Ko- 
zik [Kuka]22", Niğde’den Beklemeli Mucuk2m, Muğla/Ula’dan Alık (burada sıra ile di
kilen çivilere taşla atış yapılır)"'vb.

Bu türden oyunlar içinde kuralları karmaşık ve ilginç olanlar da vardır. Ör
neğin Gaziantep’ten Hörr [Giirr de deniyor] oyununda cücük denilen yuvarlak 
ve sert bir taş, merre denilen bir daire, ayrıca her oyuncunun birer taşı vardır. 
İki takım olunur. CMctik daire içine konulur. Oyunun ayrıca koşma, ebenin ka
çan oyunculara eliyle değmesi gibi çeşitli kuralları vardır212. Bir ilginç oyun da 
Muğla/Ula’dan Üç Dede Oyunu'Ğ\ıxm. Oyunun ilginç olan yönü hedef olarak her

211 KÇMOII; ayrıca bkz.: SözDer, 93.
212 ÇF.ÇO I; ayrıca bkz.: AnaDia, 123.
213 SözDer, 84. 214 AnadEs, 75.
215 SefOyX. 216 SözDer, 76.
217 F ik re t Türkm en, “Boğazlıyan’da Çiğdem  Pilâvı” , TFA, 242 (1969).
218 SözDer, 85. 219 AnaDia, 68.
220 AnaDia, 131-132. 221 SözDer, 82.
222 SKA VIII. 223 SKA X.
224 ÇoEs. 225 SözDer, 83-84.
226 SözDer, 93. 227 AnaDia, 40-41.
228 SözDer, 82-83. 229 SözDer, 93.
230 SözDer, 85. 231 AnadEs, 77.
232 G iizelbey, A ve., 76-78. 233 AnadEs, 5-6.



iki takımın kendi yakasına diktikleri üçer taşın dedeye benzetilmesidir. Daha 
önce genel bölümde görmüştük, Karaman’da Dede adlı törensel oyununda da 
çocuklar topraktan, taş parçalarından bir dede heykeli yapıyorlardı. Bu gelene
ğin çok eskiye gittiği ve yaygın olduğu anlaşılıyor ve ayrıca çocuk oyunlarının 
eski ritiiel kalıntıları olduğu görüşünü de desteklemektedir.

Niğde’den Kaptı-Kaçtı oyununda höyük ya da hülük adı verilen bir çukur 
kazılır, en sona kalan oyuncu oraya taşını kor, öteki oyuncular taşlarıyla bu 
taşı hülük''ten çıkarmaya çalışırlar. Çukurun başındaki oyuncu da taş çukur
dan çıktıkça yerine kor, vurana dokunabilirse, kazanır, yerini vurulan alır-34. 
Bu türden daha pek çok çeşitlemeler vardır.

Taş oyunlarının çok değişik ve yaygın bir türü Beş Taş’tır. Bir el ve göz 
becerisine dayanan bu oyun çok eskiden aşıklarla da oynanıyordu. Beş Taş 
oyunu üzerine bir fikir vermek üzere, oyunun Muğla’daki çeşitlemesini bu
raya aynen aktaralım:-’’5

“İki veya daha fazla çocuk ile oynanan bir oyundur: Oyuna başlıyacak 
çocuk, yere fındık büyüklüğünde beş taş saçar. Sonra bunlardan birini yer

den alıp havaya atar. Taş havada iken kendisi yerdeki taşlarla bazı hareketler 
yapar. Bu hareketleri çabucak bitirip havadaki taşı yere düşürmeden tutmak 
oyıınıın esasıdır. Bu taşı tutanuyarak yere düşürürse sayı kazanamaz. Oyun 
sırası da arkadaşına geçer. Yerdeki taşlarla yapılacak hareketler birkaç türlü

dür. Bunlar gittikçe zorlaşır. Sıra ile şu hareketler yapılır:

Birincisi: Taşlardan birini havaya atar. O düşmeden yerdeki taşlardan bi

rini alır ve havadaki taşı tutar. Sonra bir taşı tekrar havaya atar. O düşmeden  
yerden ikinci taşı almakla beraber havadaki taşı tutar. Sonra yine böylece  
üçüncü ve dördüncü taşları birer birer toplar.

İkincisi: Taşlardan birini havaya atar. Bıı sefer yerdeki taşlan ikişer ikişer 
toplayıp havadaki taşı tutar. Bundan sonra yerdeki taşlardan üçünü daha son

ra da dördünü birden toplamak üzere oyunu tekrar eder.

ITçüneüsii: Taşların hepsini yere atar. Karşısındakine bunlardan biri
ni seçtirir. Sol elinin şehadet parmağını orta parmağının üzerine koyduktan 
sonra orta ve baş parmaklarının uçlarını bir köprü kurmak üzere yere koyar. 
Sağ eliyle yerdeki taşlardan birini havaya atar. O düşmeden yerdeki taşlardan 
birini, seçilen taşa dokundurmadan köprü altından geçirmekle beraber hava

daki taşı tutar. Bundan sonra öteki taşları da aynı şekilde köprü altından ge
çirir. En sonra da seçtirdiği taşı geçirir. Taşları köprünün altından geçirirken 
seçilmiş olan taşa değdirirse oyun bozulur.

Dördüncüsü: Taşların hepsini sağ eliyle alarak havaya atar ve bu elinin 
tersini taşların altına tutarak onları elinin tersi üzerine almağa çalışır. Elinin 
üzerinde kaç taş kalırsa onları tekrar havaya atar bu sefer avucunun içiyle bun

ları tutmağa çalışır. Kaç taş tutabilirse o kadar sayı kazanır. Elinin tersi üstüne

234 AnaDia, 132. 235 SözDer, 35.



taş düşüremezse veya tekrar havaya attığı taşlardan hiç birini tutmazsa sayı 
kazanmamış olur.

Oyun evvelce kararlaştırılan 20-25 gibi bir sayıyı tamamlamakla biter.”

Ilgın’da Beş Taş çok daha karmaşıktır, oyunda “köprü”, “balık ağzı”, “ta
vuk kümesi”, “dirsek kapması” gibi çeşitli hareketler bulunmaktadır-'6. Bu 
oyunun Ilgın’da çok kişiyle oynanan kuralları değişik bir çeşitlemesi Çok Taş 
adını alır237. Oyun, gene Muğla/Ula’da B i c c i l Muğla/Yerkesik’te Biççili'-^, Er
zincan’da Kakkudaş [kızlar bunu çekirdeklerle oynuyorlar]2*, Niğde’de Beş 
Taş™, Azerbaycan’da Gezmedaş1*1-, adıyla oynanmaktadır.

“Giriş” bölümünde de sözünü etmiştik, dünyada yaygın olan, Anado
lu’da da çok görülen Mangala türü taş oyunu, yalnız yaygın değil, çok da öz
gün bir oyundur. Mangala adıyla da Türkiye’de oynandığına daha önce de
ğindiğimiz Thomas Hyde’ın XVII. yüzyılda Latince yayımladığı kitapta da 
belirtildiği243 gibi, ayrıca Gaziantep’teki oyunların listesini verirken orada da 
Mangala adıyla rastlamıştık-’44. Bundan başka Matıgala'nm Safranbolu’da Al
tı Ev  adıyla oynanan çeşitlemesini245 özetleyerek daha önce verdiğimiz için 
dönmeyeceğiz. Oyun Ilgın’da Meneli Taş adıyla oynanmaktadır. Kapatılan 
mene’lere Kadı denilmektedir246. Bu oyun Azerbaycan’da Mereköçdü adıyla oy
nanmaktadır. Mereköçdü'nün tanımını Azerî ağzıyla ve yazımını bozmadan 
buraya olduğu gibi aktarıyoruz:

“Bu oyunu iki ve ya dörd uşag oynayır. Daire şeklinde her ıışağa üç inere 

(çala) düzeldirler. Here 21 balaca daş götürür, daşları iki-iki saymagla mere- 
mere paylayıb yığır. Say aşağıdaki kimidir:

-  Dana, dana, gır dana, iki öküz, bir dana.

Her mereye yeddi daş yığırlar. Gürre atıb oyuna başlayırlar. Giirre düşen  
uşag daşlardan merenin içinde birini sahlayır, galanlarını merelere paylayır. 
Adamın sayına göre daş udmag olar. Mugabil terefin merelerinde bir ve ya 
üç daş varsa, paylayan adamın daşı da bir ve ya üç daşlı merelerde gurtarır, 
demeli, daşlar cütleşirse o, hemin daşları udmuş olur. İlk udmuş daşa mertik 
deyirler. Hansı uşag başga bir uşagdan yeddi ve ya çoh daş udsa, daşlar onun 

olur, o birinin meresi ve daşları azalır. Bele-bele her kesin bütün mereleri bo-  
şaldıgda o, sıradan çıhır”247.

236 Bkz.-.TOÇI. 237 TOÇII.
238 AnadEs, 32-34. 239 SözDer, 35.
240 SözDer, 36. 241 SözDer, 35.
242 AFA, I, 231.
243 Ayrıca bkz.: M argaret Haslııck, “T raditional G am es of the  T u rk s” , Jubilee Congress of the Folklore 

Society, (Eylül 1928) 137-159.
244 Ayrıca bkz.: G iizelbey, Age., 75.
245 SKAX. 246 TOÇII.
247 AFA I, 234.



Muğla/Ula’da Evcik adıyla bilinmektedir. Azerbaycan’daki gibi beşer çu
kurla (= ev) oynanır; çukurun boşalmasına kör olma denilir. Bu da yirmibeşer 
taşla oynanır-48.

Batı’da “stratejik oyunlar” kümesine giren Üç Taş, Dokuz Taş gibi oyun
lar Anadolu’da da çok yaygındır24'*. Oyunun kuralları çok iyi bilindiğinden bir 
iki örneğini anmakla yetineceğiz: Konya’da Üçleme2M, Sinop’ta Cicoz251, Niğ
de’de Üç Taşaz denmektedir. Dokuz Taş'a gelince Niğde’de Dokuz Taşm, 'Te
kirdağ’da 'Taşlı Dokuz Taşm, adlarıyla karşımıza çıkan oyunun en yaygın adı 
Dokurcun [Tokurcun]’dur255.
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248 AnadEs, 23-24.
249 Bıı tiir oyunlar çok eskiye gitm ektedir. Bunların çizgili oyun taban dii/.eni Kski Mısır tapınakla

rında, Antik Yunan, Roma vc G irit sokaklarında çizili bulunm uştur. F ransa’da Merelles denilen  bu 
oyunlar Latince mere/lus'dcn (= m etelik , pul) gelir. İng iltere’de Alerryme», Merryho/es ya da T/ıree- 
Men Morris, Six Men Morris (altı taşla oynanan bu oyunun karşılığına A nadolu’da rastlayam adık), 
Nine-Men Morris ve Tic-Tac-Toe adlarını alır. Alm anya’da Miih/e, Ç ekoslovakya’da M/yu, Rusya’da 
Melnitsa adını alır. Bu oyunu Viking’lerin de oynadığı, gem ilerine bu oyunun çizgilerini çizm elerin
den anlaşılmıştır.

250 SözDer, 125. 251 SözDer, 42-43.
252 AııaDia, 139. 253 AnaDia, 140.
254 ÇOÇİS II; dalıa önce gördük, T ek ird ağ ’da topla oynanan bir Dokuz Taş bulunduğundan , derlem eci 

bu ikisini ayırm ak için oyuna Taşlı Dokuz Taş demiş.
255 SözDer, 64-65.



Taş oyunları kümesine gülle ya da bilye, boncuk, düğme, çekirdek, ce
viz, fındık gibi gereçlerle yapılan oyunları da alabiliriz. Bilye oyunları özellik
le çocuklar arasında çok yaygındır. Örneğin 'Tekirdağ’da bu gülle ya da bil
yeler çeşitli adlar alır: Bilye, mile, cilop, zıpzıp, gazoz, nikel gibi25". İstanbul’da 
Zıpzıp denilen oyunda küçük bilyeler kullanılır, büyüğüne gök meşe adı veril
mektedir257. Gaziantep’te Gülle Oyununda, kullanılan taş gülleler, renkli mer
merlerden çekiç ya da çakmak taşı ile yuvarlaklaştırılarak yapılır, zımpara ile 
düzeltilir, zeytinyağına bırakılır. Bunlar birer metre ara ile dikilir ya da yere 
aşık veya para konularak gülle ile bunlara vurulur258.Maraş’ta Gülle Oyununda 
gülleler, daha çok toprağa dikine saplanan paralara atılır25’. Gene Gaziantep’te 
Gülle Oyununda her oyuncu öteki oyuncunun güllesini kendi güllesiyle vur
maya çalışır2'”. Bu tür gülle oyununa İstanbul’da Kafakarış denmektedir2''1. 'Te
kirdağ’da bilye oyunları arasında Daire, Kafa Kırma, Çukurlu, Içli-Dışlı oyunla
rı sayılmaktadır262. Muğla’da Çivtelik [Çifte Ellik] Oyunu’nda yuva denilen daire 
üzerine her oyuncu en az bir ellik (= zıpzıp) kor, birkaç metre uzaktan bir çiz
giden yuva'daki elliklere atarlar, vurursa ellik'i alır, bir daha atar, ötekini de 
vurursa onu da alır, buna; ivtelik denilir2"'. Edirne/Keşan’da Dim [= daire] Oyu
nunda bilyeler dim’in içine konulur, üç adım ileriye atma çizgisi çizilir, hangisi 
çizgiye gelirse o önce başlar. Büyük bilye atarak dairedeki bilyeler çıkarılma
ya çalışılır, kim çıkarırsa bilyeler onun olur, payaştı [= bütün bilyeleri çıkar
mak] v epayüstü [= “bütün bilyeleri alma, bana da kalsın”) oyunun iki önemli 
kuralıdır-'1. İsparta’da Kaykıız Kaykuz boncukla oynanır. Yerc guyku denilen bir 
çukur kazılır, bunun 16 metre ilerisinde bir çizgi çizilir, oyuncular ellerinde
ki boncuğu sırayla atarlar, hangisi yakınsa, o atar, boncuğunu guykıiya sokma
ya çalışır, boncuk içine girince bunu üfleyerek çıkarmaya çalışır, çıkaramaz
sa boncuk öteki oyuncunun olur2"5. Muğla/lJla’da bu Koz [= ceviz] ve Payam 
[= badem] ile oynanır2"’. Urfa’da Çukur Atma Oyununda, bilye yerine erik ya 
da zerdali çekirdekleri kullanılır2''7. Burdur’da Boncuk Nişan Oyunu’nda tek tek 
boncuğa nişan alınır, Boncuk Oyununda ise oyunda çukur vardır2"8. Amasya’da 
bilye oyunu Khıdek adını taşır2"9. Denizli’de Cicoz Oyununda, bilyeler, belli ara
lıklarla dizilmiş düğme, metelik ya da boncuklara atılır27". Niğde/Bor’da Çekir
dek Oyununda küçük bir daire içine kaysı çekirdekleri dizilir; öncül, belirli bir 
yerden lıahha’yı [= yassı taşı] çekirdekleri nişan alıp vurur; çizgi dışına çıkar
dıkları vuranın olur271.

256 ÇOÇİSll. 257 IçOy II.
258 GACO. 259 MÇO.
260 SözDer. 74. 261 /{Oy I.
262 ÇOÇtSIl. 263 Söz Der, 54.
264 SözDer, 63. 265 AnaDia, 57.
266 Anadlis, 66-67. 267 SözDer, 60.
268 AnaDia, M. 269 SözDer, 91.
270 SözDer, 42. 271 SözDer, Ah.



Taş oyunları arasında bir de yere çizilmiş çizgiler üzerinde oynanan kay
dırak türünde oyunlar vardır. Örneğin Tekirdağ’dan Tayyare Oyunu ile Çap
raz Çizgi Oyunu gibi-’7-. Ancak bu oyunlarda sekme hareketi önemli olduğun
dan, bunları bir başka kümede inceleyeceğiz.

E. Koşma-Kovalama-Kurtarma-Zor Kullanma Oyunları

Daha çok koşmaya ve zor kullanmaya dayanan oyunların pek çok çe
şidi vardır. “Giriş” bölümünde de belirtildiği gibi kısaca “elim üstünde” 
gibi, ebenin koşarak elini değdirmesi ile ebeliği başkasına geçirdiği oyun
lar çok eskidir. Burdur’dan Ocümen Oyunu’n&A ebe durumunda olan ikiimen 
seçildikten sonra ötekiler onu kızdırır, çocuklar onu kovalarlar, kimi yaka
larsa öcünıen o olur27’. Kimi kovalama oyunlarında, belirli hareketler, sözler 
oyunculara bir dokunulmazlık kazandırır. Örneğin İstanbul’dan Ebe Çıldır 
Oyunu’nâa oyuncular, ebe çıldır” deyip yere çömelirlerse, kurtulurlar-’74. Kon
ya’da E l Üste11''yalın bir kovalamaca oyunudur. Buna karşın gene Konya’dan 
Yerim Kurtlandı ya da Gülü Gülü Gubbe Oyunu'n&a.11'' ebe, tekerlemeyi biti
rinceye kadar oyunda çömelik dururlar, sonra kaçarlar. Daha önce de gör
dük Gaziantep’ten Şakı Bilbilim bilmeceli koşmacadır. Bu türden koşmaca 
oyunları iki takım olarak da oynanır. Niğde/Aksaray’ın Bozcatepe köyünde 
daha çok kızların oynadığı Ayağım Nallı&a iki takım olur. Aralarında 100 
metre kadar bir aralık bulunur. Bir takımdan bir oyuncu “ayağım naili, ba
şım çullu” diye öteki takıma koşar, öteki takımdan bir kişi de ona doğru ko
şar, önceki koşan kendi takımına doğru kaçar. Bu kez öteki takımdan bir 
kişi ötekine koşar. Böyle sürer gider. Kendi takımına yetişemeden vurulan
lar, oyun dışı olur. Sonunda hangi takımda bir kişi kalırsa o takım kazanır. 
Adana köylerinde oynanan Arası Kesti’de iki takım vardır. Merkezde kendi
lerini korurlar. Kayseri’den Elim Yağlı Oyıınu'nda iki takımın da birer kalesi 
vardır; yakalanmadan kalesine varırsa kurtulur-’77. Bir çeşitleme de zincirle
medir; her vurulan zincire katılır. Örneğin İstanbul’dan Balık Ağfnda önce 
iki çocuk koşarlar, değdikleri çocuk da onlara tutunur, giderek bir ağ gibi 
genişler27". Muğla/Ula’da Gestenkerecik adlı oyunda güdekçi, yolun ortasında 
durur, oyuncular tutulmadan yolun bir yakasından ötekine geçmeye çalışır
lar. Bu oyunla ilgili bir gelenek ilginçtir. Çoğu kez hasta, sakat olan ve “Al- 
lahcıl” adı verilen çocuklar da oyuna katılmak istediklerinde bunları yerin
dirmemek için aralarına alırlar, ancak güdekçi bunlara dokunursa sayılmaz27’.
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Seferihisar’da Gaggır Oyunu’nda ebeden kaçanlar, ağaç dallarına sıçrarlar-8"; 
Denizli’de adı Çıllık'tır'-*'. Kayseri’de Ebe Bit Bit bunlardan değişiktir. Burada 
oyuncular halka olur, ebe halka ortasındadır. Oyunculardan biri “ebe bit bit” 
der; ebe, bunu diyen oyuncuya koşar, o çömelmeden dokunabilirse ebelik 
ona geçer-’82. Niğde/Bor’da Kum Oyununda koşma pek yoktur. Burada iki ta
kım olur; ufak bir torbaya kum konulur, ağzı dikilir, bir sicimin ucuna bağla
nır. Yere geniş bir daire çizilir, takımlardan biri daire içindedir, öteki takım 
da dışarda. Dıştakilerden biri kum torbasını daire içine doğru sallar, torba ki
me değerse, o çıkar28’. Muğla/Düğrek’te İt o Oyumı tekerlemelidir, güllüFc [= 
kale] varan kendini kurtarır284. Ankara’dan Tarhanama Tavuk Girdi Oyunu’nda 
ebe eline değnek alarak topallar gibi yapar, söyleşme ile ebeyi kızdırırlar, ebe 
de onları değneği ile kovalar285. Takım kovalaması da vardır. Örneğin İzmir/ 
Bergama’nın Demirderesi köyünde Onbinler Oyununda iki takım arasında iki 
paralel çizgi vardır. Takım başları oyuncularına canlı-cansız adlar kor. Bir ta
kım ötekine gider, öteki takım onların adlarını bulmaya çalışırlar, bulamaz
larsa birinci takım söyler, bir takım kaçar, öteki kovalar28'1. Gaziantep’ten Da- 
rabil Oyunu'nda iki takım arası bir çizgi ile bölünür, bir takımdan bir oyuncu 
öteki takıma gider, birine dokunur ve kaçar, orta çizgiyi geçmeden tutulursa 
ölmüş sayılır, oyundan çıkar. Vurulmadan çizgiyi geçebilirse, karşı takımdan 
ilk vurduğu ölmüş olur287. Bu oyunun Urfa çeşitlemesi Derrebu Deritıebu'dm, 
burada çizgi yerine soluğunu kesmeden bir tekerleme söylenir, bu arada bir
den çok oyuncuya da elini değdirebilir288. Sekmeli oyunları bir başka kümede 
örneklemekle birlikte, Burdur’dan Zimi Oyununu buraya aldık. Burada ebe 
bir daire içindedir, sekerek ve “zimi” diyerek daireden çıkar ve çocukları ko
valar, kimi tutarsa ebe o olur281'. Bir bakıma dramatik nitelikte olan bir oyun, 
atlı oynanır; burada tersine herkes bir kişiyi kovalar. Adana’nın eski adı Şıhlı 
olan Şeyhli köyünde gençlerden bir takım at üzerinde silâhlıdır. İçlerinden 
biri kızı kaçırır gibi yapar, ötekiler de kız yakınlarıdır, ormanın içinde kız ka
çıranı izlerler. Havaya silâhla ateş ederler. Kaçan sözde vurulur, yere düşer, 
üzerine bayrak örtülür.

Muş/Varto ve Doğu bölgesinde çok yaygın olan Çir Oyunu’nda, ağaçtan 
bir hedef konulur, iki takım olunur, karşı karşıya geçerler, yukarıya geçen 
takım aşağıda bulunan takımın önünden koşup hedefe varmaya çalışır, onlar 
hedefe varmadan, karşı takım onları tekme ile engeller, eğer birisi varırsa, bu 
kez aşağıdaki takım yukarı geçer2'1’. Böyle engelli koşu oyunlarından bir ilginci

280 SefOyX. 281 SözDer, 52.
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286 DİÇO. 287 SözDer, 62.
288 UFD,b\. 289 AuaDia, 71.
290 Fırat, Age., 164-165.



de Silifke’de Tahtacı oymağının Orman adlı oyunudur. Burada birbirlerine 
koşut, 1,5 metre uzunlukta değnekler dikilir. İki takım karşılıklı sıralanırlar, 
bu değneklerin arasından zikzak olarak değneklere değmeden geçerler, ilk 
geçen yarışmayı kazanır2''1. Tekirdağ’da Ateşliyim Oyunu'nda iki takım vardır, 
her iki takımdan birer oyuncu birbirlerinin kalesine koşarlar, kim önce va
rırsa, geç varan oyuncuyu esir alır21'2. Kayseri’den™ ve İstanbul’dan2,4 Kırmızı 
Beyaz Oyununda iki takım vardır; biri kırmızı, öteki beyaz. Biri komuta ve
rir, hangi rengi söylerse, o takım kaçar, öteki kovalar, kaleye girmeden ya
kalanan esir edilir. Bunun bir türü mendille oynanır. İstanbul’dan Kap Kaç 
Oyunu’nda iki takım sıra olur, uzaktaki bir iskemle üzerine bir mendil konur, 
iki sıradan birer oyuncu fırlar, hangisi mendili alıp, takımına önce döner
se o takıma bir sayı yazılır21'5. Bunun bir çeşitlemesini Of/Kalanas [Çalışan
lar] köyünde Mendil Kapmaca'da buluyoruz. Burada değişiklik mendili biri
nin elinde tutması, mendili kapanın da takımına dönerken öteki oyuncuya 
vurulmamasıdır296. Seferihisar’da Bayrak Kapmaca ise daha değişiktir. Bura
da oyuncular art arda çömelirler. En öndeki oyuncu elinde bir bayrak tutar. 
Onun arkasındaki oyuncular, sağma ve soluna geçer, koşuya hazırlanırlar, ön
deki oyuncu bayrağı kapar, bayrağı kapan öne, öteki onun arkasına oturur, 
oyun böyle yinelenir”'7.

Körebe türündeki oyunlar da bu kümeye girer. Ancak gözleri bağlı olan 
ebe yalnız bir oyuncu tutmakla kalmayıp onun adını, kimliğini de bilmesi 
gerektiğinde bu daha çok oranlama oyunları kümesine girer. Örneğin Kırk- 
lareli’ndeki Kör Çapar Oyunu-’* gibi. Çok yaygın olan Körebe'dcn örnekler 
verelim: Çorum köylerinde Körebe [Gözbağlama]w, İzmir/Tire’de Körlebbek, 
İstanbııl/Çatalca’da Sin Gitti'"", Tekirdağ’da Körebe"", Of/Kalanas [Çalışan
lar] köyünde Körebe'"1, Seferihisar’da, Körebe'"", Muğla/l Jla’da Kör Çepişm\  
Ankara’da Körçeb'ış3(15, Konya’da Kör Ebem, Safranbolu’da Ebe K/şkış (burada 
da ebenin yakalaması yetmez, kim olduğunu elleyerek bilmesi gerekir)507, 
Maraş’ta Körebe [ilginç bir çeşitleme]’"", İstanbul’da Körebeim, Azerbaycan’da 
Miyancı ve Çömçebaşı Bezeme (oldukça değişiktir, bir kukla ve çıngırak da 
vardır)510 ve gene Azerbaycan’da G ö zb a ğ la y ıc ıKayseri’de Bir Kör İki Kör*12
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vb. Ilgın’da oynanan Depmetura Oyunu'ndi hem körebe gibi gözleri bağlı arama 
vardır, hem de saldırı ve savunma gibi başka eylemler’1’. Toroslar, Akşehir, Sul
tan Dağları’nda Avşar oymaklarının oynadığı Turna Oyunu da türkülü bir körebe 
oyunudur’14.

Koşu, kovalama oyunlarının bir türü de “yer kapma”dır. Yer sayısı oyun
cu sayısından bir eksiktir, koşuşma sırasında herkes yer kapar, biri açıkta kalır. 
Bunun en bilineni Köşe Kapmaca'du. Örneğin Muğla/llla’dan Tuttum Direk Oyu
nu' nda bir güdekçi seçilir, herkes bir ağaca, direğe tutunur, sonra yer değiştirir
ler, giidekçi boş kalan direği yakalarsa, direksiz kalan güdekçi olur’'5. Kayseri’de 
oynanan Köşe Kapmaca'dz beş oyuncu, dört yer vardır, oyuncular karşılıklı, çap
raz yer değiştirirler’1''. İstanbul’dan Köşe Kapmaca da böyledir’17. Bilecik/Osmane- 
li’den Oturmacı Parpır daha çok kovalamaca türündedir, oyuncular yer değiş
tirirler, ebe onlara yere çömelmeden vurursa, vurduğu ebe olur’1". Malatya’dan 
Künt [= alınmaya çalışılan yer] ve Istanbul/Çatalca’dan Ara Kesmece oyunları’1'' 
daha çok gece oynanır; iki takım belli bir yeri almaya çalışırlar. Denizli-Manas- 
tır köyünden Zambak, Muğla-Fethiye’den Zıbbak/Zıbbağ (Burdur ve Konya’da da 
görülmüştür) Oyununda, ebeye Çoban denilir, komuta üzerine oyuncular yer de
ğiştirir, açıkta kalan çoban olur’-". Çömlek ve Tura oyunları da gene yer kapmay
la ilgilidir. Örneğin Sivas/Divrik’ten [Divriği] Çömlek Oyununda on kişi çömlek, 
on kişi sahipleri, biri de ebe olur; çömlekler çömelip daire olurlar, sahipleri de 
iki sıra olurlar, tekerleme söylenir, bitince herkes koşup bir çömleğin arkasında 
durur, açıkta kalan ebe olur. Ebe bunlardan birinin yanına gelir, avuç avuca vu
ruşurlar, ters yönde koşarlar, kim arkası boş olan çömleğin arkasına gelirse, öte
ki ebe olur’-1. Bunun çeşitlemeleri: Eskişehir/Mihalıççık’tan Çömlek, Afyon’dan 
Çömlek K a p m a Ödemiş’ten Çömlek oyunları’2’ vb. Ankara’da oynanan Çömlek 
Oyununda ebe halkanın arkasında dolaşır ve çömlek olanlara elindeki tu 
ra ile vurur ve “çömlek pişti mi?” diye sorar, çok canı yanan “pişti” diye, 
cevap verir, turayı çekişirler, turayı hemen yere atıp çömlek başına kim çö
kerse, yer onun olur’24. Bunun çeşitlemeleri: Niğde/Bor ve Giresun/Şebinka
rahisar’dan Tura Oyunıc, Urfa ve Aydın’dan Tolaka Oyunu325 vb. Oyunun bir 
çeşitlemesinde ise saklanan turayı bulmak ya da turayı kapmaktır. Örneğin 
Konya’dan Boğça yahut Tura Saklanması’26, Muğla-Ula’dan Yağ Satarını Bal 
Satarı nidtf"-1.
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Zor kullanarak bir oyuncunun sırasını kırmak, bir oyuncuyu zorla al
mak ya da korunan bir yerde bir nesneyi zor kullanarak almak oyunları da 
bu kümeye girer. Bunun yalın biçimine bir örnek: Adana köylerinde oyna
nan Yalak Çıkartmaç davul zurna eşliğinde oynanır. Alanın ortasına el kadar 
bir çukur kazılır. Bir oyuncu ökçesini bu yalağın içine kor, bu çukur içinde 
ayak kıpırdamaz. Öteki ayak boşlukta, ileri geri hareket eder. Ona doğru bir 
hasım bir ayağının üzerinde sekeleyerek gelir, ayağı çukurda olanı çukurdan 
çıkarabilirse yerini alır. Yalaktaki hasmının havadaki ayağını yere değdirir
se yerinde kalır. Seferihisar’da Soğan Köklemece Oyunu'nda bir güçlü oyuncu 
ayaklarını uzatarak oturur, bir kökü tutar, öteki oyuncular onun arkasına di
zilip birbirlerini bellerinden tutarlar. Ebe en gerideki oyuncuyu çeker, zincir 
en zayıf yerinden kopar; ebeden yana olan kesim ebenin olur, en çok oyun
cu koparan kazanır’". İstanbul’dan Güzellik Oyunu'nda ebe, her çocuğu ko
lundan tutup ileriye fırlatmaya çalışır, hangisi yerinde durabilirse o ebenin 
yerine geçer’21'.

Uzun Urgan ve Ebe Beni Kurda Verme"" de yaygın oyunlardır: İsparta ve 
Gaziantep’ten Ebe Beni Kurda Verme"', Sivas’tan Ebe Beni Kurttan Kuşa Kaptır
ma”2, Burdur’dan Kurt yahut Zincirkırma Oyunu"\ İçel-Mara Yaylası-Honamlı 
Oymağı’ndan Kurt Kuzu Oyunu™, Antalya Türkmenlerinden Davar Kurt Oyu
nu''", Kayseri’den Dön Kuyruğum" \  Uşak’tan Kara Kedi"1, Ankara’dan Alay
lım Oyunu"*, Kütahya’dan Uzun Urgan"", Ankara’dan Uzun Urgan"", İsparta’dan 
Uzun Urgan"', Kayseri’den Uzun Urgan"1, İzmir’den Uzun Urgan"', Eskişe
hir’den Çaylak Kuşumu Kapmaz"4, İstanbul’dan Kurt Kuzu™ vb.

Tokat köylerinde oynanan Ebe Cücük [= civciv] oyununda iki takım vardır. 
Elemede yenilenler alta düşer yatarlar, bir kişi de ebe olur. Ebe eline uzun bir 
ip alır, bunun bir ucunu tutar, bir oyuncu da öteki ucunu, öteki takım gizlice 
gelip yatanlara vurur, ebe onları korur, elleyebilirse oyun değişir.

Bunların bir de “esir almaca” adı altında, sınırlı bir yerden zorla 
oyuncu kapma, ötekilerin de zorla bunu engellemelerine dayanan ben
zerleri vardır: D iyarbakır’dan K a l ' a M uğla/Ula’dan Esir Atmaca"1, 
Kayseri’den Kaç: Kurtul"*, Ankara/Bcypazarı’ndan Ara Kesmesi, Konya/ 
Hadım ’dan Ara Kesme, Çankırı/Çerkeş ve Kemaliye’den Mayla"", Urfa
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ve G azian tep’ten  Arası Kesme, Elazığ’dan Çır ve Kale Kapmaca350, Kayse- 
ri’den Balık Gaşdı [ya da Battı]351, Konya’dan Esir Almaca*1, İs tanbu l’dan 
Esir Almaca™, Azerbaycan’dan Benövşe354, vb.

Beklenilen, gözetilen bir yerden zorla gelip bir nesneyi alıp gitme oyun
larının yaygın bir türünde, bu nesneleri bekleyen ebe bir dairenin ortasına 
saplanmış bir kazığa bağlı bir ipin ucundan tutar; böylece savunma gücü bir 
ölçüde kısıtlanmış olur. İşte daire dışında saldırılar olur, ebe bir elinde kazı
ğa bağlı ipi tutarak saldırıları ya da daire içindeki tura gibi nesneleri almaya 
gelenleri tekme ile savuşturmaya çalışır. Çeşitlemeleri: Konya’dan Alay Tu- 
rası3“, Muğla/Ula’dan Pabuç Almaca356, Kazıklı Tura™, Burdur’dan Kızdı Kız
dı™, Kayseri’dcn Kör At Kazığı™ v b. Bunun kazıklı iple olmayan çeşitlemele
ri de vardır. Örneğin Ankara’dan Tura360, Burdur’dan Kal'e"', Azerbaycan’dan 
Turnavurdu'"'1 vb. Karaman’dan Tilki oyunu363 vb. Ayrıca Kayseri’den E l Ta
rakta™, Bilecik’ten Balaban Keşkeği365, Azerbaycan’dan Sıçan-Pişik ve Dire- 
döyme3'*, Gaziantep’ten Kubbe Çötürümm, Seferihisar’dan Kız Kaçırma3“ gibi 
oyunları da bu kümeye almak gerekir.

Bu arada gene güç gösterisi olmak bakımından bir de çocukların sırt sır
ta verip değiştire değiştire birbirlerini yukarıya kaldırdıkları bir oyun türü 
yaygındır. Çeşitlemeleri: Muğla/Ula’dan Gökte Ne Var? [tckcrlemeli]3m Kayse
ri’den Gode Go Boncuk [tekerlemeli]3™, Sivas’tan Al Beni Arkana31', Uşak-Elma- 
cık köyünde iki oyuncunun birbirine bağlandığı Heybeli-Torbalı31Z, Çankırı/ 
İlgaz’dan Deve Dengi313 vb.

Saklambaç türünde de koşu olduğu için bu kümeye girmekle birlikte, 
bu türü oranlama oyunları kümesine aldık. Bunun gibi Sinsin374 ve çeşit
lemeleri de bir bakıma bu kümeye girerse de hem dans niteliği bakım ın
dan, hem de daha önce genel bölümde çeşitlemeleriyle incelediğimiz için 
almadık.
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F. Atlama-Stçrama-Sekme Oyunları

İçinde atlama, sıçrama, sekme eylemlerinin en önemli olduğu oyunları 
bir kümede topladık. Atlama oyunlarının en önemli iki türü Birdirbir vc Uzun 
Eşek'tir. Birincide, biri eğilir, öteki üstünden atlar. Bu da iki türlü olur ya eği
lenin arkasından atlanır ya da yandan. Ancak bu oyunda çeşitlemeler vardır. 
Tekerleme söyleme, atlayanın da eğilip ondan sonra gelenin birinci ve İkinci
nin üzerine atlaması, ellerinden başka bir yerleri değdiğinde ebe olmaları vb. 
Uzun Eşek'te iki takım vardır. Bir takım arka arkaya sıralanır, öteki takım sı
rayla bunların üzerine atlar, bunların ayaklarının yere değmemesi, belli bir sa
yıya kadar yatanların sırtında kalmaları, son atlayana yer kalmadığı için iğreti 
oturması vb. gibi. Bunlarda yanlış yapanlar yer değiştirir, ötekiler onların üzer
lerine atlarlar. Şimdi her iki türün çeşitlemelerinden örnekler görelim:

Bursa’dan Birdirbir,; Gaziantep’ten Bazlambaç ve Ebem Geçti, Maraş’tan 
Bir Top Kendir, Elazığ’dan Gel de Geç, Çanakkale/Ezine’den Keskelle™, Konya/ 
Hadım’dan Aynu Fuynu, Kırşehir’den Asker Zıkkası”\  Konya’dan Zjp Bir Gel 
Geç*17, Burdur’dan Birdirbir7", Ankara’dan Atlama™, Muğla/Ula’dan Üstten At
lamaca, Uzun Eşeksm, Konya’dan Uzun Eşek, Eşek Üstünden Börek Kapması™, 
Tekirdağ’dan Birdirbir, Uzun Eşek, 'Takla, lloxl, Bursa’dan Arttırmam, İsparta/ 
Keçiborlu’dan Cırık Curuk [Sayma], Sivas’tan Çüşbindi, Elazığ’dan Uzun Eşek™, 
İstanbul’dan Uzun EşekW5, Burdur’dan Hey Mafi ya da Atlama ve Uzun Eşekim, 
Niğde’den Kara Tavuk™, Kayseri’den Hömbekm, Pamuk Basnıastm, Azerbay
can’dan Arttırma™, Konya’dan Çu Tulum Eşek™ vb.

Atlama oyunlarının bir türünde iki oyuncu karşılıklı oturur, ayaklarını 
karşılıklı uzatırlar ya da ellerindeki ipi gergin tutarlar, ötekiler bunun üze
rinden atlarlar, bu arada da iki oyuncu bu atlayanlara pabuçlarıyla ya da 
yumruklarıyla vurmaya çalışırlar. Ebelerin, vurulmadan ve takılmadan atla
yanlara pabuçlarıyla ya da yumruklarıyla vurmaya çalışmaları esastır. Vurul
madan ve takılmadan atlayan kazanır. Çeşitlemeleri: Konya’dan Atlama Ba
cak, Niğde/Bor’dan Ayak HoplamacaW2, Ankara’dan Babıc [pabuçj Çarpması3‘”, 
Niğde/Bor’dan Pabuç ÇitmesiW4 vb.

375 SözDer, 37.
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379 AnBud, 275,- SözDer, 25. 
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389 AnaDia, 97.
391 AnaDia, 9.
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Seksek Türleri

Atlamaların bir türü de kızlara özgü ip atlamalarıdır. Bunun dört çeşidi 
vardır. İlkinde oyuncu ipi kendi çevirerek kendi atlar. İkinci tür başkaları
nın çevirdiği iple tek oyuncunun atlaması biçiminde gelişir. Üçüncü türde 
ise başkalarının çevirdiği ipte iki oyuncu yanyana atlar. Dördüncü tür ise 
başkalarının çevirdiği ipte iki oyuncunun karşı karşıya atlamasından ibaret
tir. Örnekler: İstanbul’dan Ip Atlama™, Burdur’dan tpm, Tekirdağ’dan çe
şitli Ip Atlamaw, Erzincan’dan Su Geçme, Tek Ayak, Bacak Arası, Yangın“  vb.

395 İF, 194-195. 396 AnaDia, 71.
397 ÇOÇtSI. 398 EÇO.



Âyine-i Devran

Kimi oyunlarda da sekme eylemi önemlidir. Örneğin Bitlis/Ahlat’tan 
Horoz Oyununda oyuncular çift olurlar, biri horoz, öteki sahibidir. Horoz sa
hipleri bir halkada yere çömelirler, horozlar da sahiplerinin arkalarında du
rurlar. Bir de komuta veren yönetici ile hakem vardır. Oyunun kuralları ol
dukça karmaşıktır; yalnız, oyunda sekme önemli bir eylemdir. Komuta ile 
çağrılan horoz gelir, bir eliyle ayak bileğini tutarak tek ayak üzerinde dolaşır, 
bunu bir horoz dövüşü taklidi izlerw'. Kayseri’den Öldürün Gelsin'"", Topal Ta
vuk"" ve Seke Seke Ben Geldirnm, Bıırdur’dan Pabuç Sekme*'", Konya’dan Sekle- 
me"'\ Muğla/Ula’dan Sekmece Çubuk4II\  İstanbul’dan Sekme ve Seksek""' kuralları 
birbirinden çok değişik olmakla birlikte hepsinde sekme en önemli eylem
dir. Ancak sekme oyunlarının en yaygını ve çeşitlisi yere çizilen bölümler 
üzerinde, yassı kaydırak taşı ile oynanan oyunlardır. Şu çeşitlemeleri örnek 
verebiliriz: Niğde/Bor’dan Sekkeleme, Konya/Hadım’dan Çizgi*'7, Burdur’dan 
Tipinos,m Of/Kalanas [Çalışanlar] köyünden Çiziktaşm, Erzincan’dan Sek-Sek 
(iki türlii)4"1, Maraş’tan S  öle t"'.

399 TÇOÖ, 43-46. 
401 KÇMOII.
403 AnaDia, 72. 
405 AnadEs, 39. 
407 SözDer, 110. 
409 KF.
411 MÇO.

400 AnaDia, 94. 
402 KÇMOIV.
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406 İÇOIII.
408 AnaDia, 72-73. 
410 EÇO.



Bunlar içinde en ilginçlerinden birisi İstanbul’da oynanan Ayiııe-i Dev
ran’dır"2. Bir örnek olarak bunun kurallarını görelim: Her çocuğun elinde 
kaygan bir kiremit parçası ya da taş bulunur. Önce “atışma” ile başlanır. Ki
min taşı cehennem denilen, ilerdeki yuvarlağa yakın düşerse o birinci olur, 
ötekiler de cehenneme yakınlıklarına göre sıra alırlar. Birinci oyuncu taşını ön
ce en yakın olan l ’e atar, sekerek taşını çıkma alanına çıkarır. Sonra sırayla 
aynı eylemi 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’de yapar. En sonda bulunan Ayna’ya gelince, ar
kadaşlarına “Ayna kaçta?” diye sorar, onlar “birde” derse bir vuruşta, “ikide” 
derlerse iki vuruşta dışarı çıkarmak zorundadır. Bundan sonra “İmtihan” de
nilen kesime gelinir. Burada taş önce bire atılır, sekerek taş sırayla 2, 3, 4, 5, 
6, 7 sayılı bölümlere en sonra ayna’ya. geçirilir. Ayna'ûa., sekmeden dinlen
meye geçilebilir. Burada dinlendikten sonra, bu kez 7’den başlayarak geri
ye doğru l ’e kadar gelip dışarı çıkar. Burada gözetilecek noktalar her şeyden 
önce taşın çizgilerin üzerine gelmemesi; taş atıldığı ve sekilerek sürdürüldü
ğünde cehennem denilen bölmenin içine girmemesi; taşın belirli yerden dışarı 
çıkarılması, taş atıldığında ve sekilerek vurulduğunda sıra hangi bölmede ise 
oraya gelinmesidir. Bunlara uyulmadığında oyun yanar, sıra ondan sonraki 
çocuğa gelir.

G. Saklama-Saklanma-Oratılama Oyunları

Önemli bir oyun kümesi de bir kişinin, bir eylemin, bir nesnenin ya da 
fikrin saklanması ve bunun bulunması ya da oranlamasına dayanan oyunlardır. 
Bunların en yaygını saklambaç diye bilinen oyundur. Daha önce de belirtildi
ği gibi bu oyunda koşma da olduğundan bu ayrıca koşma, kovalama kümesine 
de girebilir. Bunun gibi orada incelediğimiz kimi körebe oyunlarında yakala
nanın kimliğini de bulmak istendiğinde oranlama söz konusu olduğundan bu 
kümeye de alınabilir. Tokat köylerinde oynanan Saklanbaç'ta ebeden başka bir 
de göz yumucu olur, ebenin gözlerini o yumar. Bir süre sonra ebe “Oldu mu?” 
diye sorar, oyunculardan biri “Oldu!” diye cevap verir. Ebe aramaya çıktığında, 
oyuncular gelip gizlice kaleye tükürürler.

Niğde/Aksaray’ın Bozcatepe köyünden üç saklambaç çeşitlemesi gö
relim: Pay-Söbe oyununda kura ile bir kişi kalır; bu kendine bir mele seçer. 
Herkes bilir bu mele''yi. Bir kişi gözlerini yumar, yüze kadar sayar, ötekiler 
saklanır. Saklananlar gözlerini kapayandan önce mele'ye gelirse, “pay” der. 
Gözlerini kapayan saklananları görürse onlardan önce gelip gördüğünün adı
nı söyleyerek “söbe” der. Kaç kişi sobelerse söbelenenler aralarında kura çe
kerler, kurayı kazanamayan gözlerini yumar. Paylayanlar kuraya katılmazlar.

412 1ÇO IT, ayrıca yere çizilen biçim  de verilmiştir.



Ay Gördüm'dc iki takım vardır; bir takım saklanır, öteki takım onu arar, sak
lananlar onlara görünmeden mele'ye, gelecek olursa, bu kez de onlar ötekileri 
arar. Me/e'ye gelmeden tutulurlarsa, mele1 ye kadar üstlerine binerler. Mele'de
ki takım, saklanan takımı görürse, bulan “Ay Gördüm!” diye bağırır, ve me- 
le'ye kadar bağırarak kaçar. Bunu duyan kendi takımı da mele'ye gelir, me- 
le'ye gelen binilmekten kurtulur. Ebe Hararda iki takım vardır. Takımların 
birer başkanı olur, bunlara ebe denir, çoğunlukla oyun ay ışığında oynanır. 
Kura çekilir, kurayı kazanan saklanır, öteki takım da mele denilen durak ye
rinde daire yaparak oturur. Yalnız ebe oturmaz. Ebe karşı takımın saklandı
ğını anlayınca “Açtık!” diye bağırır. Ebe bundan sonra onları aramaya gider. 
Onu tellâl denilen ve ebenin nereye gittiğini ve nerede olduğunu bağıran bir 
çocuk izler. Oturan takım onun bağırtılarından ebenin nereye gittiğini öğre
nir. Onun mele'den iyice uzaklaştığını anlayan saklanan takım mele'yc koşar, 
oradakiler ebeye bağırırlar, ebe gelinceye kadar saklanan takım /w/<?’dekileri 
döver. Ebe gelince bir eliyle takımının başından tutarak onların çevrelerin
de dolanır, hem takımını savunur, hem de karşı takımdan birine dokunmaya 
çalışır. Onlar da dokunulmamak için ebeden kaçarlar ve ebeden fırsat bul
dukça karşı takımın oyuncularını döverler. Ebe birine vurunca, takımı sak
lanır, karşı takım mele'de kalır. Bu oyunun gene Niğde’den bir çeşitlemesi 
Harar'dır. En sona kalan ebe [= gıgılA ve bir de haberci vardır. Haberci “ha
rar” diye bağırırsa bu onun geleceğini haber verir, haberci de durmadan “ha
rar” diye bağırır. Gtğılı kaleye önce dokunmaya çalışır"3.

Çeşitli bölgelerden saklambaç çeşitlemeleri: Gaziantep’ten Yumuç, Ça
nakkale/Gelibolu’dan Savay, Bayburt/Gümüşhane’den Ciddi Ciddi, Erzin
can’dan Çitti Bitti, Ankara’dan Sobe, Rize’den Kuku, Çanakkale/Ezine’den 
Avuk, Çankırı’dan Yütiik, Ankara’dan Yu mucit'", Seferihisar’dan Sobe ve Sak
lam baç, Erzincan’dan Ebeli Saklambaç ve Kııkalı Saklambaç"1', Çorum köyle
rinden Saklanbaç*'1, Of/Kalanas [Çalışanlar] köyünden Gizlembeç ve Ebelik™, 
Urfa’dan Ebe Saklamam, Muğla/lJla’dan Sinlenmecib2,1 ve Eşim Eşim*1', Kon
ya’dan Saklambaç-, Ankara/Güdiil’ün Sorgun köyünden Saklanbaç (Burada 
oyunun başladığı yere ve buraya konulan taşa dayla denmektedir; buraya 
varanlar tükürürler)423, Kayseri’den Eş Gördüm (Dik Gördüm) ve Saklambaç, 
Azerbaycan’dan Molla Ha ray™, İstanbul’dan Saklam baç, Safranbolu’dan 
Biddıığdu (gece oynanır)427 vb.

413 AnaDia, 138. 414 Söz Der, 105-106.
415 SefOy X. 416 FÇO.
417 ÇoÜço. 418 AV-'.
419 UF D, 61. 420 AnadFs, 40-41.
421 28. AnadEs, 28. 422 AnaDia, 27-28.
423 İsmail C. G ençtürk , “Sorgun Köyıi Saklanbaç O yıınıı” , I'FA, 161 (1962).
424 KÇMOII. 425 AFA, 230.
426 İF, 193-194. 427 SKA X.



Kişilerin saklanması ve aranıp bulunması yanında, bir nesnenin sak
lanması ve bulunmasına dayanan oyunlar da vardır. Daha önce gördüğü
müz Yüzük oyunları kümesinde olduğu gibi... Bu küm eden gece oynanan 
saklama oyunları çok yaygındır. Bir taş ya da kemik uzağa atılır, çoğun
lukla iki takım bunu arayıp bulmaya çalışırlar. Çeşitlemeleri: Seferihi
sar’dan Hamamalanı (saklanan kemiktir, takımlardan biri kemiğin atıldığı 
yönü bilir, öteki takım bilmez)428, Muğla’dan Kemik™, Muğla/Ula’dan Kız
gın Taşm\  Adana/Bahçe’den Gızgıncık431, Konya’dan Kemik Oyunu ve bunun 
bir çeşitlemesi olan ve Süllür Sümük denilen bir dizi taşla ve kemikle oy
nanan oyun432 vb.

Bu saklamaların başka türleri de bulunmaktadır. Örneğin avuç içine 
saklanan bir nesnenin hangi avuçta olduğunun bulunması: Samsun’dan 
Çöppen oyunu, Gaziantep’ten Ya Şunda Ya Bunda Oyunum gibi. Ya da bir 
nesne avuçtan avuca dolaştırılır. Yüzük oyunlarının bir türünde olduğu 
gibi; örneğin Urfa’dan Alkuç Balkuç*iA gibi. Bir de tura [= mendil] saklama 
oyunları vardır. Bunlar ya halka olarak oturanlardan birinin arkasına bıra
kılır, ya da otururken dizlerin altından geçirilir. Çeşitlemeleri: Seferihi
sar’dan Hani Benimki4*, Kırşehir’den Balık Kaçtı43% Konya’dan Balık Battı™, 
Bilecik Avşarlarının Tura Oyunu™, Burdur’dan Battı Battı™, Kayseri’den Ba
lık Gaşdfwvc Kuşumun Başı441, Seferihisar’dan Takata Tukara (saklanan içine 
taş doldurulmuş bir teneke kutudur)442, Çankırı’dan Tura (adı Tura olmakla 
birlikte saklanan paradır, bulamayanlara tura ile vurulur)443, Bolu’dan Battı 
Balık^vb. İstanbul’dan Atları İdare adlı oyunda oyuncular atlar ve seyisleri 
olmak üzere ikiye ayrılırlar. Atların gözleri bağlanır, seyisler onları yönel
tir, yerlere kâğıt toplar atılır, gözleri bağlı atlar bunları toplamaya çalışırlar; 
hangisi daha çok toplarsa o kazanır.445 İstanbul’dan Yumurtalı Tavuk bunun 
bir çeşitlemesidir446.

Bir eylemi kimin yaptığını bulma oyunları da oldukça çeşitlidir. Önce 
bunu Karaman’dan Karı Koca Oyunu ile örnekleyelim. Oyunu bilenler, bil
meyen bir kişiyi koca ya da karı seçerler. Bilen bir kişi onun yanma eş ola
rak yatar. Başlarından yarı bellerine kadar üzerlerine bir örtü örtülür. Ö n
ce oyunu bilen eşin arkasına tura ile birkaç kez vurulur. Ancak her vuruşta

428 SefOy, IX. 429 SözDer, 86-87.
430 AııadEs, 62. 431 SözDer, 73.
432 AnaDia, 28-29. 433 SözDer, 59-60.
434 UFD, 60-61. 435 SefOy VII.
436 SözDer, 28 437 AnaDia, 10.
438 TÇOÖ, 94-96. 439 AnaDia, 67.
440 AnaDia, 90-91. 441 AnaDia, 95.
442 SefOy VII. 443 ÇTH, 45-46.
444 BS. 445 İç Oy II.
446 İÇOI.



oyunu bilen eş bilerek yanılır. Daha sonra tura onun eline verilir, bu oyunu 
bilmeyene acımasız bir biçimde vurur. Aslında oyun aşağıda örneklerini ve
receğimiz bu tür oyunların şaka yollu bir benzeğidir. Bunun en yaygın türü 
E l E l Üstünde Kimin Eli Var ile Çatal Matal Kaç ÇataPdır. Çeşitlemeleri: İs
tanbul’dan f e 447, Seferihisar’dan Yumruk Yumruk Üstüne**, Urfa’dan E l E l Üs
tünde**'', Muğla/Ula’dan Kim Vurdu? ve Kaç Çatal?*™, Tekirdağ’dan Çatal Ma
tal Kaç Çatal?, Hoca Saat Kaç? ve Cızz...''\ Konya’dan Çatalmatal, Çankırı/Il- 
gaz’dan Çatçat Çangı45-, Konya’dan E l E l Üstünde Kimin Eli Var, Kim Vurdu?*™, 
Çatal Matal**, Gaziantep’ten E l E l Üstünde Kimin Eli Var?, Kırşehir’den Epe- 
lek, Çorum ve Amasya’dan Eşeğim Kürye, Erzincan’dan Gerede,ss, Kayseri’den 
Gül Ebeye Yatan™’, İsparta’dan Çatal Matal Kaç Çatal,*1 Tekirdağ’dan Çekme 
mi Sürme mi458 vb.

Bu oyunların bir türü de iki takımla oynananıdır. Burada takım başları 
oyuncularına gizlice adlar kor. İki takım karşılıklı sıralanır, l a k ım  başların
dan birisi karşı takıma gider, oradaki oyunculardan birinin gözlerini eliyle 
kapadıktan sonra, takma adla kendi oyuncularından birini çağırır, bu gelir, 
gözleri kapalı oyuncunun alnına bir fiske (ya da başka bir eylem) vurur, yeri
ne döner. Gözleri kapalı oyuncu bunu kimin yaptığını bulacaktır. Çeşitleme
leri: Burdur’dan Gümüş ibrik™, İzmir/Bergama Demircidere köyünden Çıntık 
Mıntık*"", Seferihisar’dan Kim Değdi?*"', Afyon’dan Bir h'iske'"1 Azerbaycan’dan 
Yoldaş, Seni Kim Apardı?*"3 vb.

Bir bakıma gizlenen bir eylemin ortaya çıkarılması bakımından Çanak
kale/Gelibolu’dan Bir, iki, Üç Oyunu da4'14 bu kümeye girebilir.

Bunların yanısıra saklanan bir sözcüğün, bir adın bir bilmecenin bu
lunmasına dayanan oyunlar da (daha önce örnekler verilmişti) buraya girer. 
Örnekler: Burdur’dan Asal Sorma*'*, Kayseri’den Bilmeli Matah", Azerbay
can’dan Oyun-Tapmaca*"1, Niğde’den Emi Eşşeyinin Zanaatı Nedir?*"", İspar
ta’dan Esnafm vb.
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Bu kümede örnekleyeceğimiz oyunlar, eksen fikir ve amaçta birbiri
ne çok yakınlık gösterir. Bunlardan “dilsiz” oyunları dediğimiz tür, aslında 
daha geniştir, bu adın dışına çıkar. Şöyle ki bu oyunlarda oyunun bir ele
başısı vardır, o ne yaparsa ve nasıl komuta verirse, ötekiler onu yapmak zo
rundadırlar. Bunların önemli bir kesimi “dilsiz” denilen oyunlardır. Drama
tik oyunlarda bir kümede dilsiz, samıt, lâl gibi adlar altında sözsüz oyunlar 
görmüştük. Bunların içinde bugün de büyiilük ve törensel nitelikte dilsiz 
oyunları bulunmaktadır. Bu kümede ele aldığımız dilsiz oyunlarında eleba
şı ne yaparsa, ötekiler de onun benzerini yapmak zorundadırlar; ancak oyun 
süresincc gülmek ve konuşmak yasaklanmıştır. Gülme ve konuşma yasağı 
ister istemez bunların eski ritüel kalıntısı olduğunu düşündürmektedir™. 
Şimdi gülmenin, konuşmanın yasak olduğu ve elebaşının yaptığını tekrara 
dayanan dilsiz oyunlarından örnekler görelim: Bolu’dan Samııt D/lsiz’de yelci 
[= ebe] ne yaparsa, ötekiler de onu yapacak, gülmeyecek ve konuşmayacak
lar. Yasaklara uymayanlara ceza verilir'7'. Cide’de Dilsiz Oyunu’nda ebe çok 
zor hareketler yaptırır*72. Muğla/Ula’dan Samut-Dilsiz Oyunu’n&a. ustanın her 
yaptığını halka olmuş oyuncular tekrarlar; cezaların ne olacağı oyundan önce 
kararlaştırılır17'. Azerbaycan’dan Laldinmez Oyununda başçı ne yaparsa öte
kiler onu konuşmadan ve gülmeden yineler; yamlanlara, uymayanlara ceza 
verilir174. Ayrıca Burdur’dan Arap'n ve Dilsiz471', Seferihisar’dan Dilsiz*71, İspar
ta’dan Dilsiz™ vb.

Gülme ve konuşma yasağı dışında elebaşının yaptığını, şaşırmadan yapma 
oyunlarına örnekler: Tokat köylerinde oynanan Oyun Sende, Benim Gibi O/’da

470 K onuşma yasağı ve suskunluk  zorunluğu üzerine Frazer’in The Golden ftoug/ı’unda çeşitli örnekler
vardır. Burada belli başlılarını, yanlarında cilt ve sayfa num arasını göstererek kısaca belirtelim : Şey
tanı kovm adan önce dört haftalık konuşm a yasağı (IX, 132-133); şeytanı aldatm ak için konuşulm az, 
konuşana ceza verilir (IX, 140); kızlar ilk aybaşı görm elerinde tek  başlarına bir k u lübede o tu rur
lar, kim seyle konuşam azlar (X, 29) ya da duvara yüzleri döniik otururlar, kim seyle konuşamazlar; 
Paskalya’da evlere kutsal su serpilirken ya da ırm akta yıkanırken konuşm a yasağı (X, 123) ya da 
Paskalya’dan bir önceki gece ırm aktan su getirirken  konuşm a yasağı (X, 124); ağrıyı ya da hasta
lık ateşini söğüt ağacına geçirirken hiç söz söylenm em esi gerekir (IX, 58); yazdönüm ii gecesi sara
hastalığına karşı koruyucunun hazırlam şında hiç konuşulm az (XI, 63); gene yazdöniim ü gecesinde 
fındık ağacından koparılan dal ile gömii ve su kaynağı aranırken hiç konuşulm az (XI, 67); fıtıklı, 
sarsak, öziirlü çocukları sağaltm ak için ağaç yarığından geçirilirken hiç konuşulm az (XI, 171); has
tayı iiç söğüt dalından yapılmış bir çem ber içinden geçirirken hiç konuşulm az (XI, 184); kadınlar 
çöm lek yaparken hiç konuşm azlar, işaretleşerek anlaşırlar, yoksa çöm lek pişirilirken kırılır (II, 204); 
balıkçılar balık avına g ittik lerinde, evde kalan kadınlar hiç konuşm azlar, yoksa balıklar duyar ve 
kaçarlar; ayrıca avcılar ve balıkçılar için gülm e yasağı (III, 196).
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472 E them  l-'aik, “C id e ’de D üğün Â detleri” , HBH , 28 (1933).
473 AnadEs,79. 474 AEA, 235.
475 AnaDia, 64. 476 AnaDia, 69-70.
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oyuncunun biri dışarda üzerinde değişiklikler yapar. Örneğin ceketini ters 
giyer, şapkasını yana eğer, gömleğinin iliklerini çözer vb. Elinde bir palaska 
bulunur. İçeri girer, ötekilere “Sen de benim gibi ol” der, ötekiler bu deği
şikliğe hemen uymazlarsa palaska ile dövülürler.

İsparta’da gezek’te oynanan Sende Oyunu’nda yiğitbaşı ne yaparsa ötekiler 
ona uyar; örneğin kışın buz gibi suda yıkanmak gibi47'*. Niğde’den işçi Oyunu'*", 
Azerbaycan’dan ( ’/rtı, Çırtf*', daha önce gördüğümüz İstanbul’dan komuta ile 
kaskatı kaldıktan sonra çözülmeye dayanan Estepeta Oyunu'*1, bir bakıma Kay
seri’den Çatlım Eşek'*' bu kümeye girecek örneklerdir.

Gene bu kümeden şaşırtma oyunlarında ya bir eylemi şaşırmadan yap
mak ya da bir sözü şaşırmadan söylemek oyunun başlıca kuralıdır, şaşıran 
ceza yer ya da kendisiyle alay edilirW4: Seferihisar’dan Yattı Pırasa Kalktı 
Pırasa Oyunu nda herkese bir sebze adı takılır, ebe hangi sebzeyi söylerse 
onun yatması gerekir, yatıp kalkmalarla çabuklaşan oyunda şaşırmalar olur"15. 
Çankırı’dan eski bir oyun olan Fes Değiştirme'de herkese bir ad takılır (ço
ğunlukla Paşa adı); herkes birbirinin fesini başına takar, başında kimin fesi 
varsa onun adını söylemek zorundadır. Yanlış yapanın alnına kara sürülür, 7 
kara çizgi alan oyundan çıkarılır"1".

Bu oyunun Azerbaycan’dan bir çeşitlemesi Deyirman dır; burada şapka 
değiştirirken, kimin başı açıkta kalırsa o cezalanır"17. İstanbul’dan Tahin-Pek- 
mez Oyunu'nda oyuncular bir masa çevresine otururlar, “tahin” denilince 
başlarını eğerler, “pekmez” deyince kaldırırlar; şaşıran ebe olur'™. Bir bakı
ma Mıığla/llla’dan Ak Karakuşun Yavrusu adlı oyun da bir mendilin ağızdan 
ağıza verilişinde sıranın iki başından gelen iki mendilin ortaya gelince şa
şırmadan ters yönde aktarılmasına dayandığı için şaşırmalı oyunlardandır"*". 
Ayrıca Çorum’dan Mum Dibi Oyunu11"" vb.

Söz şaşırtmaları daha zengindir. Bunlarda yanıltmaçların da kullanıldı
ğını daha önce görmüştük. IJtanmasız sözlere dönüşen oyunlardan birisi Ka- 
raman’dan Lebleb Oyunu dur. Burada her oyuncuya bir numara verilir. Ebe bu 
numarayı söyleyince “Lebleb” -  “Lcbdirmece” ile başlayan belirli bir söy
leşme olur. Bunda gecikenlere, söz sırasını şaşıranlara cezalar verilir. Sonun
cu ceza da onlara “Damda Kırağı,” “Tavşan Gelir Sektirmeden”, “Ceketim”, 
“Köşe Faşı”, “Rafta Kayısı Kurusu” vb. adlar verilmesidir. Bu adlar kafiyelen-

479 A/l. 480 AnaDia, 138-139.
481 A FA 1, 228-229. 482 İÇOII.
483 AnaDia, 94.
484 Aslında burada da eylem  ve söz tabusu bulabiliriz. N itek im  söze dayıınan oyunlarda kimi kez yan

lış söylenilen söz dil sürçm esi ile söylenm esi yasak, u tanm ası/ bir söz olur. Hu konuda F re u d ’un 
düşüncelerine dalıa önce değinm iştik.
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diğinde utanmasız sözler ortaya çıkar. Doğrudan söz şaşırtmasına dayanan 
oyunlarla yasak bir sayıyı söylemek (örneğin İstanbul’dan Bum Oyunu'nda41'1 
sayarken beş ve beşin katlarına gelince “Bum” demek gerekir) ya da belir
li bir sözü söylemek (örneğin Seferihisar’da Yutturmam Oyununda4*1 aldan
madan “yutturmam” demek gerekir) gibi şaşırtma oyunları vardır. Bunlar
dan birkaç örnek: Bolu’dan Ticaret, Şaşırtmaca™, Uşak-Elmacık köyünden Bir 
Turp-Iki Turp494, İstanbul’dan Yutturmam"', Konya’dan Beş Geçili, Yutturma,4* 
Çankırı’dan 'Tekerleme4"1, Çorum’dan Yanıltmaç''”', İsparta’dan Eşim Eşim ya da 
Testi Tutması4'”, Azerbaycan’dan Şengela511(1 vb.

Gene bu kümede, şaka oyunları da önemli bir yer tutar. Daha önce dra
matik oyunlarda da böyle bir küme bulunduğunu görmüştük. Dramatik ni
telikte olmayan şaka oyunlarında da genellikle durumu bilmeyen bir ya da 
birkaç kişiye şaka, onu ya da onları zor duruma düşürmek amacıyla düzen
lenir. Önce Tokat köylerinden iki örnek verelim. Dök Dök Oyunu’nda iki kişi 
çoban olur, halk oyuna “Dök Dök” diye çağrılır, biri bacaya saklanır, son
ra oyunu bilmeyenlerin üzerine kovalarla su dökülür. Aktaracak adlı oyunda 
dört kişi büyük bir paltonun içine girerler, biri baş oyuncu, ötekiler “Kepçe”, 
“Kaşık” ve “Aktaracak” [= saç üzerinde pişmekte olan ekmeği döndürmek 
için bir araç] adlarını alırlar. Aralarında bu adlar üzerine baş oyuncu ile söy
leşmeler bulur, sonuncu oyuncu “Aktaracak” deyince, o zaman paltonun ko
lundan bir kova su aktarılır.

Su dökmeye dayanan şaka oyunlarının bulunduğunu dramatik oyun
larda da görmüştük. Bu küm ede de başka örnekler vardır. Örneğin Dur- 
sunbey’de daha çok bir ceza olarak yapılan Ak Dara Oyununda su, ceke
tin kolundan dökülür51”. Seferihisar’da oynanan Osmanım adlı oyunda ise 
kurbanın üzerine öteki oyuncular ağızlarında bulunan suyu püskürtür
ler502. Seferihisar’dan başka şaka oyunları daha vardır: Örneğin alında yu 
murta kırmaya dayanan Yumurta Saklama5“ , korkutmacaya dayanan Kor
kutmaca504 ve Hortlak,505 gizlice elden dolaştırılan şeyleri solucan, salyan
goz gibi şeylerden seçip bilmeyenleri şaşırtıp korkutmaya dayanan Yumu- 
şak™, iki kişinin bir araya gelerek yaptığı Cüce507 gibi. Muğla/Ula’dan Keme 
[= Fare] Çekti Oyunu da karşısındakini şaşırtmaya dayanır■50,,, Burdur’dan 
Mahkeme Oyunu’nda yargılananlar altlarındaki kilim çekilerek düşürülürler5"'.

491 t  (Oy 11. 492 SefOy III.
493 US. 494 EEO.
495 İçOv 1. 496 AtıaDia, 7-9.
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Safranbolu’dan Halasu Oyunu’nda. da böyle düşürme vardır510. Muğla/Ula’dan 
Yol Göstermece511 ise yüze kara sürmeye dayanır. Daha önce gördüğümüz 
oyunların içinde ya da cezalarında da bu türlü şakalar bulunduğunu örnek- 
lemiştik.

I. Dramatik Nitelikte-Büyülük-Törensel Oyunlar

Bundan önce gördüğümüz kümelerde, oyuncuların kurt, kuzu, horoz 
olmaları ya da belirli bir dramatik çatışmanın bulunduğu oyunlar vardı. Bu
rada vereceğimiz birkaç örnek, ayrı bir bölüm olarak ele aldığımız dramatik 
oyunlara daha çok yaklaşan oyunlardır. Bu oyunları iki kesimde toplayabili
riz: Kişileştirme ve eylemin taklidine dayanan kimi oyunların belirli bir önör- 
giisü, kuralları vardır, ikinci kesimde ise gene bir kişileştirme ve bir eylemin 
taklidi bulunmakla birlikte bunlar bir önörgüden yoksundur, oyuncular bu
nu doğmaca olarak oyun sırasında geliştirirler. Ancak belirli bir oyuncu top
luluğu birlikte oynaya oynaya bu oyuna alışkanlıklarla bir bakıma bir önörgü 
ve birtakım kuralları getirebilirse de oyun gene doğmaca niteliğini korur. Bu 
ikinci kesime, çocuklar ‘yalancıktan’ derler. Özellikle çocukların oynadığı ev
cilik, komşuluk, hırsız-polis oyunları bu türdendir. Birinci kesimden oyunlar
dan bir iki örnek verelim: Kastamonu’dan Esnaf'1, Konya’dan Tren Oyunu™, 
Burdur’dan Asker Kaçakçılığı™, gene Burdur’dan Sipahi™, Muğla/Ula’dan De
mirci ya da bunun çeşitlemesi Değirmenci51\  Gaziantep/Kilis’ten Düğün™, Si
vas/Şarkışla’dan Dünürcü™, Uşak-Elmacık köyünden Han Taşı [Sınır Taşı] ve 
Kömes Köstü (Kümes Çöktiî)™, Kayseri’den İğnen Yitti, İpliğin Yitti52°, Seferihi
sar’dan Bacı Bacı™, gene Seferihisar’dan Sarımsak Satmasn, İzmir’in Yakapınar 
köyünden Naneci ve Helvacı oyunları vb.

İkinci kesimden oyunlar için de şu örnekleri verelim: Tekirdağ’dan Be- 
bekçilik ve Komşuculuk™, gene Tekirdağ’dan Gelin Yapma Oyunu™, Muğla/ 
Ula’dan Komşu-Komşu525 ve Gelin™, Niğde/Bor’dan '/eyze-7 ŷ̂ )?"27, İstanbul’dan 
Taklitli (çalgıların taklidi)52", Ankara’dan Hala Kadın52‘', Kırşehir/Ava
nos’tan Amecik5İ0, Niğde/Aksaray Bozcatepe köyünden Gelin Güvey vb.

5 lü  SKAVII. 511 AnadEs, 88.
512 TÇOÖ, 55-59. 513 AnaDia, 11.
514 AnaDia, 70. 515 Anadia, 73.
516 AnadEs, 95-96. 517 TÇOÖ, 85-87.
518 TÇOÖ), 82-84. 519 EEO.
520 KÇMOll. 521 SefOy V.
522 SefOy IV. 523 ÇOÇİS /.
524 ÇOÇİS II. 525 AnadEs, i l .
526 AnadEs, Sİ. 527 SözDer, 119.
528 tçOy II. 529 AnBud, 279-280.
530 SözDer, 16.



Dövüş ve savaş oyunları da bir bakıma dramatik nitelik taşırlar, bunlar da 
doğmaeadır. Örneğin Burdur’dan Kalkan™, Çankırı’nın eski oyunlarından 
Yastık (burada kalkan yerine yastık kullanılır)532 Muş/Varto’dan Askerlik Oyu
nu™, Safranbolu’dan Aşkiya {Eşkıya}™ vb.

Bu kümeden önemli bir kesim de biiyülük ve törensel oyunlardır. 
“Genel” bölümde ve ayrıca “Giriş” bölümünde bunlar üzerine örnekler ver
miştik. Aslında bu incelememizde birçok kez belirtildiği gibi bizim görüşü
müze göre bütün oyunların kökeninde biiyülük, törensel özellikler vardır. 
Burada büyüliik ve törensel dediğimiz oyunlar bu niteliklerini bugün de 
yitirmemiş olanlardır. Gene bu kümeye yakın olan fal, kumar, niyet çekme 
gibi talihe, rastlantıya dayanan oyunlardır. Bu oyunlarda uğura, talihe, bah
ta inanıldığı için bunlarda da biiyülük özellikler vardır. Ayrıca bundan önce 
örneklediğimiz aşık oyunları, yüzük oyunları gibi kümelerdeki oyunların da 
bu yönü bulunmaktaydı. Kal birçok yerde hoş karşılanmaz. Nitekim Muğla/ 
Ula’dan Fal Oyunu’y\& ilgili halkın bu davranışı belirtilmiştir5'5.

Çiçekle, özellikle papatya ile yapılan fallar vardır. Örneğin Tekirdağ’da 
çiçekle yapılan oyunlarda olduğu gibi536. Seferihisar’da Güzellerden Güzel oyu
nu da bir niyet oyunudur. Burada herkesten bir mendil alınır, her katılana 
bir çiçek adı konulur, bir çarşafın içinden niyetle bunlar çekilir, her mendil 
sahibi bir mânî söyler537. Bu oyunun bir çeşitlemesi Ankara’da Mendi! adıyla 
oynanmaktadır; burada da güzellik çirkinlik nitelendirmeleri yanında men
dilleri çeken türküsünü söylediği gibi, eşyası çekileni de dansa çağırır53". 
Muğla/Ula’da bu tür üç oyun buluyoruz: Ad Komaca™, Kadı-Çavuş’"', Hacı
ya mı, Hocaya m t e**'. Kütahya’dan Görücü Oyunu da bir niyet oyunudur; bura
da mendil, yüziik gibi eşyalar çekilir542. Özellikle Hıdrellcz’in bu tür niyet 
çekmek ve ayrıca ateş yakmak için bir vesile olduğunu daha önce örnekler
le belirtmiştik. Örneğin Bursa’da Hıdrellez’de Mantuvar Eğlencesi denilen 5 
Mayıs günü çömlek içinden niyet çekilir, ayrıca hasır yakılır, ateş üzerinden 
atlanır, böylece sağlamların hasta olmayacağına, hastaların iyi olacağına ina
nılır543. Kırklareli’nde de kırkbir ot toplama, hasır yakıp üzerinden atlama 
ve niyet çekme geleneğini buluyoruz544. Ateş yakma ve kiiliin, bundan 
önceki oyun kümelerinde de rastladık, oyunlarda önemli bir yeri bulun
maktadır545. Tokat'ın köylerinde Ofe Yakma diye bir tören vardır. Bu oruç

531 AnaDia, 63. 532 ÇTH, 221-222.
533 Fırat, Age., 164. 534 SKA V.
535 AnadEs.SH. 536 ÇOÇİS /.
537 SefOy I. 538 AnBud, 281.
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543 Rahmiye M alcıoğlu, “Hıırsa'da I Iıdırellez” , İF A , 222 (1968).
544 B. M., “K ırklareli’nde I Iıdırellez K glcnccleri” , HBH, 25 (1933).
545 Ateş ve külle ilgili arınma üzerine yorumlar için bkz.: DAK, 73-74.



sırasında olıır. Çocuklar dağa gidip çam dallarını kesip meydana yığarlar, ak
şam büyük bir ateş yakıp üzerinden atlarlar. Sonra ellerine sepet alıp köylere 
dağılırlar. Bacalardan sepet sarkıtıp türlü yiyecek toplarlar. Birlikte yenilir. 
Kadınlar ise öfe yanarken bacaları temizlerler54".

Edirne/Havsa’da da Hıdrellez’de ateşten atlama geleneğini buluyoruz547. 
Silivri/Fener köyünde Hıdrellez’de 3 kez ateş üzerinden atlanırsa başağrısı- 
na iyi geldiğine inanılır54". Ateş yakma, üzerinden atlama geleneği yalnız Hı- 
drellez’de değil Nevruz’da da görülür54'1. Örneğin Kars’ın Pırsak [Küçiikova] 
köyünde de Nevruz’da ateş yakma geleneği buluruz55". Ayrıca gene Kars’ta 
“çile çıkarma” denilen Şubatın 20’sinden sonra havaların ısınması ile çekilen 
çilenin bitmesini, bir çocuğun konuşmadan arkasına bakmadan getirdiği bir 
kova sudan niyet çekerek kutladıklarını551 daha önce görmüştük. Kimi niyet 
çekme oyunları hiçbir belirli takvim gününe bağlı olmadan da oynanır. Ör
neğin Ankara/Ayaş’tan Uçtu Leylâ/n Oyunu™ gibi. Bu arada ateşle birlikte kü
lün de kullanıldığını görmüştük. İzmir’in Bayındır ilçesine bağlı Yakapınar 
(Uladı) köyünde düğünlerde Kii/torâası denilen bir gelenek vardır. Perşembe 
günü öğleden sonra gelin attan indikten ve eve girdikten sonra güvey kaçar, 
saklanır. Köyün iyi ata binen delikanlıları cirit oynayarak güveyi ararlar, bu
lan güveyin üstlüğünü alıp, bunu kimseye kaptırmadan geline ulaştırmaya 
çalışır. Geline giden yol üzerine sıralanan köylüler ellerindeki sırıkların ucu
na bağlanmış kül torbalarını atlıların üstüne silkerler. Üstlüğü geline veren, 
bu kez gelinden armağanla çevresini alır ve çevreyi damada ulaştırır, ondan 
da armağan alır. Güvey eve geldikten sonra düğünün sahibinin yakınları ko
nukların üzerine kül torbası ile kül serperek onları evlerine kaçırır. Ancak 
bu gelenek 40 yıl öncesindedir, birçok gelenekler gibi artık uygulanmamak
tadır. Bu türlü oyun niteliğindeki başka geleneklere kendi derlemelerimiz
den aşağıdaki örnekleri verelim:

Adana/Karalar bucağında düğünlerde erkekler ata biner, köy halkı öküz 
arabalarına. Kız evi çeyiz düzerken bir de yastık yapar. Bunu oğlan evinden 
biri kaçırır. Gençler kovalar, yastık elden ele geçer. Oğlan evinde yüksek 
bir yerde bir bayrakla ayna bulunur. Oğlan evinin önüne ilk gelen aynaya 
silâh sıkıp, aynayı kırar, ilk kurşunda kıramazsa, kırıncaya kadar ateş eder. 
İlk vuruşta kırarsa bahşişi daha çok olur. Bunun bir çeşitlemesinde yastı
ğı güveye ilk götüren bahşiş alır. Antalya/Kumluca’nın Hızırkâhya köyiin-
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de Hıdrellez günü olan 6 Mayıs’a bağlanan gece sabaha karşı Hıdrellez suyu 
dağıtılır. Her mahalleye bir genç gider elindeki ibrikle her evin kapısını 
çalar, yatanları uyandırır, yataklarının içinde su verir. Suyu her uyanan içer. 
Su dağıtıcıya bağışta bulunulur, dua edilir. Gene aynı köyde bayram günle
rinde sabaha karşı gençler Gemi Battı Horoz Ottii oynarlar. İçlerinden en irisi, 
en zayıfını omuzları üzerine oturtur. Ötekileri de onların artlarından gelir. 
Evin kapısını çalarlar. Kapı açılınca, omzunda birini taşıyan “gemi batıyor, 
yardım etmezseniz gemi batar” der ve yavaş yavaş çöker, biri horoz gibi öter, 
biri de “Haydi ha, haydi ha. Gemi batıyor. Acele yardım edin” diye bağırır. 
Ev sahibi ya yiyecek ya para verir. Horoz yeniden öter, kalabalık “Gemi bat
tı, horoz öttü” diye bağırarak başka evlerin yolunu tutar. Toplanan para ve 
yiyeceklerle bayram günü o topluluk eğlenir. Adana köylerinde Toprak Bas
tıda oğlan evi bayrak çeker, bayrağı alıp kız evinin yolunu tutar, kız evi de 
bir kargının ucuna bayrak (yoksa kırmızı bir yemeni) bağlayıp karşı çıkar. 
İki yanın sözcüleri karşı karşıya gelir, birbirlerine soru sorarlar. İlk soruyu, 
kız evi sözcüsü sorar. Bu soru mantık dışıdır, oğlan evi sözcüsü buna cevap 
veremez, kız evi dilediği bir şey ister. Adana’nın dağlık köylerinde toprak 
bastı parası vermeyen düğün sahibinin başına akşam bir kabak geçirilmek 
istenir. Yapmak istemezse para vermek zorundadır. Kabak bir maske gibi
dir; bu, onun başına geçirilerek düğün sahibi küçük düşürülür. Adana köy
lerinde Derder Oyunu aslında kadınlar arasında oynanan bir danstır. Ancak 
bunun işlevi üzerine iki söylenti vardır. Birine göre rüyasında korkan çocuğu 
bu korkudan kurtarabilmek için o gece uyutmamak, oyalamak içindir. İkin
ci yorum ise adak niteliğindedir. Örneğin oğlu askere giden ana için oğlu
nun dönüşünü kutlamadır. Bir tepsi pilav pişirilir. Kadınlar bir araya gelir, bir 
halka yapıp otururlar. İçlerinden biri pilav tepsisini omzuna koyar ve derder 
türküsünü söyleyerek ortada oynar, bir kaşık pilav alır, tepsiyi başkasına ve
rir, oyun pilav bitinceye kadar sürer. Tarsus köylerinde beldeki ağrı ve sızı
ları sağaltmak için hastalık korkutulmaktadır. Biri uzun bir sopanın üzerine 
at gibi biner, değneğin ucuna mısır püskülü ya da mendil bağlanır. Ayrıca 
elinde bir sırık vardır. Hasta karşıda oturur, arkası dönüktür ve sırtına bir ek
mek tahtası dayalıdır. Halk “Nereye gidiyorsun?” diye sorar. Cevap “Yazıya” 
olur; “Ne yapacaksın?”, yine sorulur; oyuncu bunu da “Sızıyı vurmaya gi
diyorum” diye cevaplar ve elindeki sırığı mızrak gibi hastaya atar, sopa ile 
ekmek tahtasına vurup ses çıkarır. Bu yirmi kez tekrarlanırsa hastalığın ge
çeceğine inanılır.

Bu türlü büyiilük ve törensel gelenekler çok zengindir ve işlevlerini 
henüz yitirmemişlerdir. Örneğin Kırşehir/Avanos’ta Ası Kesi, düğünlerde 
güvey adına para toplayanların yaptıkları oyundur553. Dionisos ve Anadolu

553 SözDer, 19.



Köylüsü''nde belirli bir takvim geleneği olan Congoloslar’ın kovuluşu ile il
gili oyunlardan örnekler vermiş, ayrıca bunun işlevi üzerinde durmuştum. 
Burada Yozgat’tan bir geleneği örnek olarak verelim: Yozgat’ta soğukla
rın en çok olduğu gün, Congolos’un hastalık getirmesini engellemek için, 
onun pancar olan yere gelmeyeceği inancıyla evlerde pancar kaynatılır554.

“Genel” bölümde yağmur yağdırmak için bebek ya da eşek bezemek 
ve üzerine su dökmek geleneği üzerinde durulmuştu. Çömçe Gelin, Çomça 
Gelin, Kepçe Kadın, Çullu Kadın, Kepçecik, Adak Aşı, Kodu Gelin, Godu Go- 
du, Dodu Çan, Bodı Bostan, Gode Gode vb. adlar altında, kuklayı da ilgilen
diren bu geleneğe yeniden dönmeyeceğiz, yalnız Karaman’dan Çömçe Ge
lin uygulamasını vereceğiz. Nisan yağmurlarının başladığı sırada çocuklar 
haç biçiminde iki çıtayı bahçe korkuluğu gibi dizerler ve önde Çömçe Ge
lin'’ i tutan, arkadan diğer çocuklar olmak üzere sokakta koşarlarken şunu 
söylerler:

Yağ yağ yağm ur 
Teknede hanıur 
Bahçede çamur 
Ver Allahım ver 
S  içim gibi yağmur.

Bir kapı önüne geldiklerinde hep bir ağızdan:

Çömçeli gelin ııe ister 
Bir kaşık bulgur ister 
Çömçeli gelin ne ister 
Bir kaşıcık yağ ister.

dörtlüğünü ev sahibi istediklerini verinceye kadar söylerler, ev sahibi kapıya 
gelmez ve istediklerini vermezlerse evi tekmeler ve taşlarlar, başka eve ge
çerler. Yeteri kadar bulgur ve yağ toplanınca pilâv pişirilir, birlikte yenilirken 
ilk tekerleme pilâv yenilip bitirilinceye kadar söylenir.

Bu türden baharın karşılanması çiğdem geleneği, saya gezmesi gibi uy
gulamalar üzerinde daha önce durulduğundan yeniden dönülmeyecektir.

554 Ilasıın Özbaş, “Yozgat’ta Congolos”, TFA, 212 (1967).



Gerek bıı bölümde, gerekse kitabın tümünde Anadolu oyunlarının hep
sini vermek gibi bir amacımız yoktur ve buna yerimiz de olanaklarımız da el
vermez. Ancak verilen örnekler, oyun başlığı altında, bu örneklerin Anadolu 
köylüsünün yaşamındaki yerini ve zenginliğini kanıtlayabilirse, asıl amacımız 
gerçekleşmiş demektir. Bundan önceki kümelerde bu tür oyunların bizce en 
önemlilerini, en yaygın olanlarını seçmiştik. Burada da bu kümelere girmeye
cek bir iki kümeyi konumuz bakımından ilginç bulduğumuz için kısaca çeşit
lemelerini göstermekle yetineceğiz. Bu oyunların önemli bir kesimi belirli bir 
karşılama, çatışma öğesinden yoksun oyunlardır. Çoğunlukla bir tekerleme 
ile oyuncular elenir, ad tutarak karşıdan kendi yanına bir oyuncu alınır vb. 
Bunların kısaca adlarını, oynandıkları yeri ve kaynağını göstermekle yetine
lim: Ankara’dan E l E l Epenek555, Kayseri ve Erzincan’dan Elim Elim Epeneky*, 
Kayseri’den Elim Elim Öpelek™, İsparta’dan Ellem Bel/em™, Seferihisar’dan 
E l E l Ep elek™, Muğla/l Ila’dan Ellem B i i l l e m ayrıca EH m Elim Epelek {Ke
lebek}™, İzmir’den Komşu Komşu*2, Sivas’tan E le le p e n e tUrfa’dan İğne Miğne 
Kiraz™, Konya’dan Depiş D e p i ş Çankırı’dan Kadifen G ü z e l i Balıkesir’den 
Hankervan'*1, Mıığla/l Jla’dan Zembillİ, Zümbüllii, Bunun Adı Ne?, Yattı Kalktı5“ 
ve Ahçı™, İsparta’dan Handadır Handa, Hey Alaylar Alaylar, Gelin Almaca, Aç 
Kapıyı Bezirgan Başı™, Kütahya’dan Beş Yıldız”', Tunceli’de Beritan Aşireti’n- 
den Çiçek*12, Kayseri’den Kadifeci Güzeli, Çiçekçi ve Şekerci, ve Aç Kapıyı Bezir
gânbaşı57\  Kütahya’dan Dünür Dünür1*, İstanbul’dan Alaylım, Sivas/Kangal’dan Te- 
kerlemf1'', Kayseri’den Kordelâcı Ilamnr11 ve Üşüdüm Üşüdüm™, Tokat köylerin
den Aç Kapıcı, İstanbul’dan Alaylar Alaylar1'', Sivas’tan Aç Kapıyı Bezirgan Başı 
ve Üşiidiim™, Erzincan’dan Mendilim Köşe Köşe™, Seferihisar’dan Yağ Satarım 
Duz Satarım''*2, İstanbul’dan Kadifeci Güzeli™, Muğla/Ula’dan Aydede, Alayla
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B a la y la ve Ahçı5“5, Tekirdağ’dan Yağ Satarım Bal Satarım™, Çorum’dan Al- 
gara Guşun Yavrusu ve Ördek Biber Ekme'*1, Konya’dan Halka™ ve Püskürüm 
Sekmem<), İsparta’dan Çıngıl Çıngıl Ben Geldim™, Niğde’den Üşüdüm Üşüdüm™, 
Kayseri’den Arabistan5,2 ve Lebli Çoban5,3 vb.

Bu arada parmaklarla ve ellerle oynanan oyunlar da vardır. Örnekler: 
İstanbul’dan Kızartma™, Sivas’tan Aç KiliP*, Erzincan’dan Açıl Susam Açıl™, 
Kayseri’den [ç\ Kilit"1, Gaziantep’ten ^4/ Pencik™, Urfa’dan Beş Parmağı 
Yüz veya Bin Yapmak5" ve Açıl Kilidim Açıl''"" vb.

Toprak ve su ile yapılan oyunlar da vardır. Bunların ilginç bir türünde 
toprak yığını su ile sertleştirilir, üzerine büyük bir delik açılır, buradan top
rak dışarı çıkarılır, içine su doldurulur; çocuklar bunun üzerine birer delik 
açarlar ve bunu saksı parçaları ile kapatırlar, kimin deliğinden su akarsa o 
cezalanır. Çeşitlemeleri: Konya’dan Harmanbiş""', Muğla/Ula’dan Çamur*"-, 
Niğde’den Halam Bulam"m. Ayrıca çamurdan hamam, fırın vb. yapılır. Örne
ğin: Muğla/Ula’dan Hamam Evim\  Ankara’dan Fırın605 vb.
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Sondeyiş

Kitabımızın başında, hareket noktamızın, Huizinga’nın Homo Ludens 
kuramı olduğunu belirtmiştik. Anadolu köy oyunlarından verdiğimiz örnek
lerin gösterdiği zenginlik, çeşitlilik, günlük yaşamdaki yeri, Anadolu köy
lüsünün bunlara tanıdığı önem, bunlardan beklediği çeşitli işlevler, kent
lerin, özellikle T R T  yayınlarının halk kültürü üzerindeki yıkıcı etkisine 
rağmen, bugün bile yaşayabilmiş olmaları, bunların halk bilincinde ve kül
türünde ne denli yer etmiş olduğunu kanıtlamaktadır. Öyle sanıyorum Hu- 
izinga, Türkçe’yi ve T ürk  kültürünü tanıyabilmiş olsaydı, hele “Oyun” ve 
“Bügü” kavramlarının gelişimini bilseydi, Homo Ludens kuramı için en sağ
lam dayanağa kavuşmuş olacaktı. Hemen belirtelim, Huizinga hem oyun 
kavramını çok geniş almış, hem uygarlık tarihi bakımından çelişkili gözük
me eğilimi olan genellemelere gitmiş; bu nedenle de varsayımları, vardı
ğı sonuçlar ve getirdiği yorumlar kimi bilimsel çevrelerde kuşku ve eleştiri 
ile karşılanmıştır. Kitabımızın başında, dipnotlarında İngilizce çevirisin
den yararlandığımız, ancak kitabımızın hazırlığı ilerlediğinde Fransızcası- 
nı sağlayabildiğimiz Roger Caillois’nın Les Jeux et Les Hornmes [Oyunlar ve 
İnsanlar] adlı önemli kitabı, Hııizinga’nın çelişkilerini düzeltmekte, eksik
lerini tamamlamaktadır. İşte bu iki temel kitabın yol göstericiliğinde, biz 
daha çok “O yun” kavramını, Anadolu köylüsünün oyun gözüyle baktığı, 
oyun adını verdiği örneklerle sınırladık. Ayrıca bunda da gene bebeklerin 
oyunlarını, büyüklerin çocuklar için yaptıkları oyunları, avcılık, balıkçılık, 
güreş vb. gibi çeşitli kesimleri de almadık. Böylece oyun kavramını çok 
daha dar sınırlar içinde tuttuğumuzda bile, Huizinga’nın oyuna tanıdığı 
önem gene de ortaya çıkabilmektedir. Huizinga eleştirilse, genellemeleri, 
kesin sonuçları kuşku ile karşılansa bile, “Giriş”te göstermeye çalıştığımız 
gibi, çağdaş uygarlık oyunun önemini anlamış, bu anlayış antropologların, 
folklorcuların yanısıra, ruh hekimleri, askerler, eğitimciler, işadamları, ma
tematikçiler, sanat ve kültür tarihçileri vb. için geniş bir inceleme alanı ol
muştur. Her bilim ve araştırma dalı bu önemi tanımakla birlikte, oyun en çok 
ruhbilimciler ve toplumbilimciler için yepyeni bir araştırma alanı olmuştur.



Roger Caillois yukarıda adını verdiğimiz kitabının V. bölümünde, oyunlar
dan giderek yeni bir toplumbilimin temellerini atmayı denemiştir. Nitekim 
bunun sonuçları görülmüş, örneğin Georges Magnane, Sociologie du sport 
(Paris, 1964) adlı kitabıyla bir spor toplumbilimini denemiştir.

Simgesel ve işlevsel yorumlara, danslar ve dramatik oyunlar daha yatkın
dır. Nitekim köy dramatik oyunları üzerine ilk denememiz olan Dionisos ve 
Anadolu Köylüsü yalnız bu açıdan bir yaklaşımdı. Türk köylüsünün dramatik 
oyunlarını daha çok Anadolu kültürünün etkisiyle açıklıyor ve bunların eski 
Anadolu uygarlıklarının bolluk törenlerinin kalıntısı olduğu görüşünü dile ge
tiriyordu. Bunu kanıtlayan ölüp-dirilme, kız kaçırma, tarımla ve çobanlıkla il
gili çeşitli öğelerin yanısıra ak-kara çatışması, yiyecek devşirme ve toplu ye
mek, hayvan postu giymek, cinsel eylem, ateş ve külle arınma, gemi yapmak, 
phallus simgesi vb. öğeleri açımlıyordu. Bu kitaba aldığımız yeni örnekler bu 
yorumları daha da kesinlikle pekiştirmektedir. Gene Yakındoğu kökenli olan 
Avrupa köylüsünün oynadığı oyunlarda da bu, yaygın olarak görülmektedir. 
İngiltere’de Galatian türündeki oyun da bir hekimin öleni diriltmesi temeli
ne dayanır. Bu oyunu ve fotoğrafı seçişimiz, oyunun yalnız ölüp-dirilme ko
nusunda oluşundan değildir; çünkü ölüp-dirilme’li oyunlar bizde olduğu gibi 
Avrupa’da da çok yaygındır. Bu oyunda özellikle bizi ilgilendiren yeni bir öğe 
bulunmaktadır: Galatian'da oyunun başkişilerinden Galatian’ı Kara Şöval
ye gelip öldürür. Öldürdükten sonra da üzüntü içinde bilmeden kardeşini öl
dürdüğünü söyler, sonra hekim gelir Galatianı diriltir; üzüntü genel sevince 
dönüşür. Görülüyor ki burada ölüp-dirilme ve agon öğelerinden başka bir de 
“bilmeden kardeşini öldürme” teması karşımıza çıkıyor. “Giriş” bölümünde 
Yakındoğu bolluk töreni kalıntılarıyla Orta Asya kültürünün bir karışımı ola
rak yorumladığımız ve daha önce Dionisos ve Anadolu Köylüsünde yer almış 
Kars’tan Köse oyununda da bir kardeşin ötekini öldürmesine rastlanıyorsa da, 
burada öldürme “bilmeden” değildir ya da bu nokta vurgulanmamaktadır. 
Oysa bu kitabın “Dramatik Oyunlar” bölümünde yeni bir örnekte, eksen 
konu, “bilmeden kardeşini öldürmek” üzerinedir. Böylece burada verilen 
yeni örnekler, yalnız eskiden yorumladığımız öğeleri pekiştirmekle kalmı
yor, yeni yorumları gerektiren yeni öğeler de getirmiş oluyor. Özellikle Kara
cabey’in Yenice köyünden alınan bir dizi dramatik oyun, bu örnekler için
de en yetkini, çok yönlüsü olarak gözüküyor. Özellikle bu oyun dizisinde 
ölüp-dirilme, kız kaçırma, tilki, deve gibi hayvan benzetmecelerinin ya- 
nısıra, sabanla tarla sürme ile birlikte cinsel eylemin bir arada bulunuşu 
ile önemli bir boyut kazanıyor. Phallus öğesi de pek çok oyunda görülü
yor. Özellikle erotik konularda verdiğimiz bir iki örnek arasında yer alan 
Tunceli’den Çırpt Toplama, belirgin bir phallus tapınımı kalıntısı olarak 
gözüküyor.



Danslar ve dramatik oyunların dışındaki oyunlara gelince, özellikle ço
cuk oyunları, çocuğun tutuculuğu, oyuna yenilik katmasını önlemesiyle çok 
eski çağlardan beri çeşitli ritüellerin, uygulamaların bozulmadan bugüne 
kalmasını sağlamaktadır. Tam bir yüzyıl önce antropolog E. B. Tylor, pek 
çok çocuk oyununun, yetişkinlerin önemli uğraşlarıyla, ritüelleriyle ilintili 
ya da onların benzetmeceleri olduğunu ileri sürmüştü. Bugün çocuk oyun
cakları arasında yer alan ok, yay, kargı, taş atan sapanlar, ayrıca bu kitapta 
oyuncaklara ayırdığımız bölümde örneklerini verdiğimiz basınçla su ya da 
çekirdek, nohut tanesi atan oyuncaklar, esir almaca oyunları, esnaflık ben- 
zekleri, kız kaçırma, gelin-güvey vb. oyunlarının da eski çağlardaki büyük
lerin araçları, uğraş ve rimellerinin kalıntıları olduğu kuşku götürmez.

Bu bakımdan oyunların eskilik ve yaygınlığının incelenmesi zorun
ludur. “Giriş” bölümünde değindiğimiz gibi arkeolojik buluntular, bugün 
oynanan oyunların kökeninin çok eskilere uzandığını kanıtlamaktadır. Ya
zılı belgeler de bu eskiliği kesin olarak göstermektedir. Örneğin Pollux’ün 
(Polydeukes) Onamastikon adlı kitabında tanımladığı oyunlar arasında bugün 
de oynananların bulunuşu, bunların en azından 2000 yıl öncesine eriştiğini 
ortaya çıkarmaktadır. Örneğin Şoenofilinda [= tura oyunu], Apodidraskinda [= 
saklambaç], Strombos [= topaç çevirme], Dielkustinda [= halat çekme], Mum
da [= üç değişik körebe çeşidi], Epostrakismos [= denizin üzerinde yassı taş 
kaydırma], Kollabismos [= çatal matal ve benzeri türden oranlama oyunu] vb. 
Ostrakinda adlı oyunda ise bir deniz kabuğunun bir yüzü gece, öteki yüzü 
gündüzdür. Atılır, hangi yüzü çıkarsa o takım kaçar, öteki kovalar, yakala
nınca, yakalayanlar onların üzerine “eşek” diye biner. Bu oyun bugün Avru
pa’da ya “giindüz-gece” ya da “siyah-beyaz” diye oynanmaktadır. Örneğin 
İtalya’da Giortıo e not te, Fransa’da Le jour et la nuit, Avusturya’da Scfıwarz-We- 
iss, Almanya’da Tagund Nacht, bizde ise daha önce gördüğümüz gibi Kayseri 
ve İstanbul’da Kırmızt-Beyaz adıyla oynanmaktadır.

Bir ananın kızlarını teker teker kaçırmaya dayanan oyunun yaygınlığı 
da bir örnek olabilir. İtalya’da Le Galline, Sicilya’da Mamma caduta dal monte, 
Avusturya’da Stoff Verkaufen, Almanya’da Moder o Moder wo İst Kindken bil
emen?; bizde ise çeşitli adlar verilen oyun, örneğin Kütahya’da Dünür Dünür 
adıyla oynanmaktadır.

Gene daha önce gördüğümüz Bir, İki, Uç adlı oyun başka ülkelerde de 
hem benzer kurallarla hem de aynı ad altında oynanmaktadır. Örneğin Al
manya’da Ein, zwei, drei-sauer Hering, İtalya’da Un o, duo, tre, stella gibi. Uzun 
Eşek oyunun tanımı XVII. yüzyılda Thomas Hyde’ın De Ludis Orientali- 
bus’unda (II, 242) Uzun Eşek adıyla verilmiştir. Aynı oyunun “eşek” adıyla 
oynanışını İngiltere’de Morpeth’de Donkey'de buluyoruz. Başka ülkelerde at
la ilgili olarak ya da “Uzun At” anlamında sözcükler altında buluyoruz. Ör



neğin Almanya’da Das Lange Ross, Belçika’da P/us fort cheval, İtalya’da II Ca- 
vallo lungo, Japonya’da Uma-Norı vb. gibi.

Yalnız oyunların kendisinde ya da adında değil, fakat kimi davranışlarda 
da benzerlikler görülür. Örneğin ebelik, çoğu kez çocukların kaçındığı bir 
roldür. Bu davranışın etkisini birçok dillerde ebe karşılığı kullanılan şeytan, 
kurt, cadı gibi anlamlara gelmesiyle açıklayabiliriz. Fransa’da, Almanya’da 
“kurt”, İngiltere’de Air. Wolf ayrıca cadı anlamına Old Mother Witch, Ispan
ya’da E l Dimoni, Japonya’da Otıi, bizde daha önce gördüğümüz gibi Ocümen 
vb. Ayrıca karanlıkta oynanan kovalamaca oyunlarında ebe bogey, Ghostie, Al
manya’da Das böse Ditıg, Der böse Matın, Der böse Geıst gibi kötücül anlam
lar taşımaktadır. Daha önce birçok oyunda rastladığımız cennet, cehennem, 
oyuncunun yanması, ölmesi, sağaltılması ya da oyunda bir yere, özellikle ka
leye tükürmek ya da ebeyi ve oyuna başlama sırasını belirlemek için bir ta
şın bir yüzüne tükürmek gibi eylemlerin ritüel ve simgesel anlamları vardır. 
Örneğin tükürmek eylemi ya da tükürük üzerine Frazer’in The Golden Bo- 
ugh’dz verdiği örnek ve yorumların çoğu, arınmak; şeytana, iblise karşı ko
runmak, uğursuzluğu, kötülüğü defetmek, kovmakla ilintilidir.

Oyunların kutsallığı ve eski ritüel kalıntıları olduğu kesindir. Antik Yu
nan ve Roma’da oyunlar Tanrılar ve tanrılaşmış kahramanlar adına yapılırdı: 
Jüpiter, Kore, Athena, Flora, Melicertes vb. gibi. Ayrıca bu oyunlarda bun
ların belirgin nitelikleri verilirdi: Mercure’ün ayak çevikliği, Herakles’in 
güçlülüğü, Ares’in savaşçılığı gibi. Meksika’da tlaçtli denilen top oyunu din 
ve rahiplerle sıkı sıkıya ilişkilidir. Dikdörtgen oyun alanı tapınakların yanı 
başındadır. Gol atılan kalenin (iki taş halka) bulunduğu yerde çoğunlukla 
oyunların koruyucu Tanrısı Ksoçipilli’nin heykeli vardır. Oyunda lastik top 
kullanılır ve buna dizle, kalça ve elle vurulur. 'lopu karşı takımın halkasına 
sokarak gol yapan dilediği kişileri soyar. Oyuncular toplarını bir tabak içi
ne özenle korlar ve oyun gereçlerine dua ederler. Bu oyun ayrıca aydınlık 
ve karanlık arasında savaş, güneş ve ayın hareketleri gibi simgesel anlamları 
içermektedir.

“Giriş” bölümünde Anadolu’da Körebe'nin bir adının “kör keçi” anlamı
na Kör Çep iş olduğunu, aynı oyuna Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de benzer 
adlar verildiğini örneklerle göstermiş, Güney Almanya’da Blind liock [= kör 
keçi] dendiğini belirtmiştik. Güney Almanya’daki oyunda “kör keçi” olan 
ebe, gözleri bağlı iken kimin alnına iki kez değebilirse, değdiğine “yandı” 
denilir. İlkellerde bir kurban ritüelinde ise rahip hayvan postu giyer, gözleri 
bağlanır, rastlantı ile eli kime değerse o kurban olarak ateşte yakılır. Ritiiel- 
de hayvan postu giyme, “oyunda kör keçi” olma; her ikisinde gözlerin bağ
lanması; rastlantı ile değdiğinin ritüelde gerçekten yanması, oyunda ise sözle 
yanması gibi ortak noktalar ister istemez oyunun bu türden bir ritiielin



kalıntısı olduğu görüşünü pekiştirmektedir. Gene keçiyle ilgili olarak biri
nin sırtına binerek kaç parmak tutulduğunun sorulması (Çattı Pattı Kaç Attı? 
gibi) türünde bir oyunun Rusya’daki bir çeşitlemesi Kozyol [= Keçi], Alman
ya’da Bock, Bock [= Keçi, Keçi] adını taşımaktadır.

Önsözde de belirttiğimiz gibi nasıl oyun konusuna ilgimiz Huizinga’nın 
Homo Ludens’ım okumakla başladıysa, bu konulara genel olarak ilgimizin 
uyanması da Sir James Frazer’in The Golden Bough1 unun önce tek ciltlik öze
tini, sonra da 13 ciltlik tümünü okuduktan sonra oldu. Bu ilginin uyanma
sından sonra da bu 13 cildi elimizden düşürmedik. Ancak konu üzerinde 
geniş ölçüde yol gösteren, aydınlatan, daha çok değişik yerler ve çağlar ara
sında karşılaştırmalı temel bir toplumbilim kaynağı olmakla birlikte yöntem 
ve yaklaşım bakımından tam bir örnek olamazdı. Bu açıdan iki değişik yak
laşımı göstermek için antropolojinin iki öncüsü Sir James Frazer ile Bronislaw 
Malinowski arasındaki yaklaşım farkına ve benzerliğine de değinmek isteriz.

Frazer bir masa başı araştırıcısıdır; eski uygarlıklar üzerine arkeoloji bu
luntularının sonuçlarını, gezginlerin yeryüzünün en kuytu köşelerine yap
tıkları yolculukların sonuçlarını, folklorcuların yayımlanmış derlemelerini 
kullanarak, büyük bir mozaiği ortaya koymak için küçük parçaları ustalık
la bir araya getirmiş; her çağ ve her yerden insanın genel bir resmini ortaya 
koymaya çaba göstermiştir. Çağdaş bir ilkel toplumun şu ya da bu uygula
ması ile binlerce yıl önce yaşamış bir toplum arasında rahatça bir ilişki ku
rabilmiştir. Frazer’in masasından erişilemeyecek çağ ve yer yoktur. O eski 
Babil’de, Mısır’da, Atina’da dolaşırken, birden çağdaş Rusya’ya, İsveç’e, Pe
ru’ya, Bengal’e, Amerika’nın Kuzeyine, Afrika’nın Batısında bir yerli köyüne 
sıçrayabilmektedir. Frazer’in büyük eseri The Golden Bough'd&n başka daha 
pek çok çalışması vardır; onbinlerce sayfa tutan bu çalışmaların ancak bir
kaç yüz sayfası doğrudan doğruya Frazer’indir; geriye kalanı ise başkalarının 
yazı, araştırma ve gözlemlerinden alıntılardır. Üstelik bu alıntıların pek azı 
yazarından aynen alınmış, çoğunu Frazer kendi üslûbuna göre yeniden yaz
mıştır. Önce kaynak olarak aldığı bu yazıların çoğu bir gezginin bilmediği 
bir toplumda, yeterince tanımadığı, dilini çoğu kez konuşamadığı yerlilerde 
gördüğü olguların yanlış bir gözlemi olabileceği gibi bir de Frazer’in bu göz
lemdeki anlatıyı ikinci bir elden vermesi, birçok durumda yanlışlığı arttıra
bilir. Ancak tersi de olabilir; çünkü kimi durumda konuyu ilk gözlemciden 
daha iyi bilen Frazer, bir gözlemi yeniden yazarken neyi anlatmak istediği
ni bilerek, bunda düzeltmeler, açıklamalar yapmış olabilir. Ayrıca Frazer’in 
dayandığı kaynaklar, sömürgeciliğin en gelişkin dönemine rastlıyordu. Ço
ğu yerlileri, yaban, aptal, çocuktan da geri zekâlı gören beyazların üstünlük 
duygusu ile yazdıkları gözlemlerdi. Bu bir bakıma bugün, sözgelimi kent
lilerin, Anadolu köylüsü karşısında köylünün müziğinin daha iyisini yapa



bileceği inancı ile onun müziğini yozlaştırıp, piyasa şarkıcı ve çalgıcılarınca 
seslendirip, devlet radyosu ve televizyonu ile yayımlayıp, kaynağı bozup yok 
etmemizdeki tutuma benzemektedir. Frazer kaynaklarında bir değerlendir
me, ayıklama yapmamış, hepsine eşit değer tanımıştır. Oysa bu gezginler, 
gözlemciler içinde önyargılı, cahil, artyetişimi yetersiz pek çoklarının bulun
duğu bugün saptanmıştır. Ayrıca Frazer hep ritüelin kesinlikle mithosu yan
sıttığına (ya da tersini), bu ikisi arasındaki ilişkide değişimlerin olabileceğine 
olasılık tanımamıştır. Ancak burada amacımız Frazer’e yapılabilecek eleşti
rileri incelemek değildir. Bütün kusurlarına rağmen Frazer’in eseri bir anıt 
değerindedir, ortaya büyük bir taban koymuş, pek çok alandan pek çok araş
tırmacıya yol açmıştır. Sigmund Freud bile Totem ve Tabu adlı eserinde geniş 
ölçüde Frazer’den yararlanmıştır.

Bir başka yararlanan ise Frazer’den yöntem ve yaklaşım bakımından deği
şik olan MaIinowski’dir. Frazer evrimci olarak nitelendirilirken, Malinowski’nin 
işlevci olduğu kabul edilmektedir. Malinowski 1914’te Avustralasya’da 6 yıl kal
dı; bunun 2 yılında Doğu Yeni Gine’de Trobriand Adaları’nda araştırma yap
tı. İlk bakışta görülüyor. Frazer’in tarih ve coğrafya sınırları gözetmeden masa 
başındaki gezintilerine karşın Malinovvski yeryüzünün uzak bir köşesindeki 
bir toplumda, yerinde araştırma yapmıştır. İki öncünün yaklaşımlarında çeşit
li farkların yanısıra, akademik çalışmalarında da tutumları farklıdır. Frazer’in 
öğretim üyeliği pek kısadır, hemen yok gibidir; oysa, öğretmek öğrenmektir, 
ilkesine uygun olarak Malinowski’nin uzun, parlak verimli bir öğretim üyeliği 
vardır. Her ikisi de ritüelin, ancak inanç, söylence, mithos ile anlaşabileceğini 
kabul etmekle birlikte Frazer, ritüel bilinince, mithos’un ondan çıkarabileceği
ni (ya da mithos bilinince, ritüel tanınmasa da buna bağlı bir ritüelin saptanabi
leceğini) kesinlikle varsaymasına karşın, Malinowski ancak bu sonuca gözlem 
ile varmaktadır. Bunu bizden bir örnekle gösterelim. “Dramatik Oyunlar” bö
lümünde Kalaya adlı oyunun değişik yerlerden bir iki çeşitlemesini vermiştik. 
Bu oyunda ufak tefek değişikliklerle hep aynı olaylar dizisi görülmektedir: Ka
laycıya önce babasının öldüğü, sonra annesinin öldüğü haberi geldiğinde pek 
aldırmaz; ancak karısının öldüğü haberi gelince büyük bir üzüntüye kapılır ve 
işyerini bir daha açmamak üzere kapatarak gider. Aslında bu oyun bu kitap
ta verdiğimiz bir iki örnekten çok daha yaygındır. Bu durumda bunun bir söy
lencesi, bir masalı olması gerekir. Bu bir bakıma Eski Yunan’da Alkeslio; Dede 
Korkut'vi. Deli Dumrul’un tersine dönüşümü olabilir. Bu durumda Frazer, bu ey
lem üzerine bir mithos’un varlığını hemen kabul edecekti. Malinowski ise bu
nu elde etmeden kesin konuşmayacaktı.

Frazer ve Malinowski kısaca göstermeye çalıştığımız gibi iki değişik 
yaklaşımın temsilcileridir, ancak önemli bir ortak noktaları varsa bu da her 
ikisinin farklı yaklaşımlarla insan ve insanlık üzerine genellemelere varmak



istemesidir. Bu kitabımızın böyle önemli genellemelerle bir ilgisi yoktur; ay
rıca tam anlamıyla ne folklor ne antropoloji çalışmasıdır. Ancak, örnek ver
diğimiz bu iki öncünün yaklaşımını bir arada vermeye çalıştık. Bir yanda 
derlenmiş yayımlanmış çalışmalardan geniş ölçüde yararlanıldığı gibi, öte 
yandan yerinde kendi gözlemlerimize ya da belli bir bölgenin yerli halkın
dan soruşturma ile elde edilen verilere dayanmaktadır. Nitekim bu nedenle 
“Anadolu Dansları” bölümünde hemen hiç dipnot yoktur; başka bölümler
de de kimi oyunların kaynağı gösterilmemiştir. Aynı bölgeden aynı oyunun 
yayımlanmış derlemesi varsa, kendi gözlemimizden vazgeçip, okuyucuya 
kaynak olarak yayımlandığı yeri göstermeyi yeğledik. Olanaklar elverdikçe 
pek güveneınediğimiz yayımlanmış derlemeleri gene o bölgenin yerlilerin
den soruşturduk. Böylece yayımlanmış derlemelere önem tanımakla birlik
te, kendi gözlem ve soruşturmalarımıza da yer vermiş olduk.

Bu türlü çalışmalarda, kendi deneylerimden biliyorum, bir kesim oku
yucu vardır, çabuk, pratik, çıkarcı sonuçlar bekler. Deniz ve ürünleri üze
rine bilimsel bir çalışmanın sonucuyla, bu denizden çıkacak sevdikleri bir 
balığın tutulup, kızartılıp, yenmesi ölçüsünde ilgilenirler. Bu kitabı okumak 
zahmetine katlanıp, sonunda bu zahmetin karşılığında böyle bir sonucu 
bekleyen tezcanlı okuyucu türüne de bir çift sözüm var. Halk kültürünün 
belirli bir alanının incelenmesi onları ancak böyle pratik ve çıkarcı sonuç
lar bakımından ilgilendiriyorsa, onlar da aradıklarını bu bir çift sözde bu
labilirler. “Giriş” bölümünde göstermeye çalıştığımız gibi oyun günümüz
de çeşitli alanlarda yararlanılan zengin bir konudur: Eğitim, ruh hekimliği, 
askerlik, vb. gibi. Bizde bu alanlarda bu işlevi tanıyanlar, gerekli oyunları 
dışardan ithal edecek yerde, önce kendi özkaynaklarımıza eğilmekle işe 
başlayabilirler. Bu konuyla yakından uzaktan ilgilenecek bakanlıklar var: 
Millî Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık Ba
kanlığı vb. Ayrıca bir de Gençlik ve Spor Bakanlığı var. O bakanlığın bir 
de Boş Zamanları Değerlendirme Genel Müdürlüğü bulunuyor. Dışardan 
ithal ettiğimiz bir futbol, bir ayak oyunu var. Buna milyonlar, milyarlar har
canıyor, yüzbinlerce insan bu oyunla, çoğunlukla etkin değil fakat edilgin 
olarak ve daha çok maç sonuçlarıyla ilgileniyorlar. Futbol bir salgın hasta
lık ve daha çok afyon gibi yiizbinlerin aklını çeliyor; bunca para, değerli 
vakit bu uğurda harcanıyor. Bununla da kalmıyor, diyelim devlet televiz
yonunun ve radyosunun başına futbolsever bir yönetici geliyor, o da hal
ka yönelmek, çoğunluğun isteğini yerine getirmek bahanesiyle kimi yayın 
gününün % 50’yi aşkın süresini futbola ayırıyor ve vericilerini Türk iye’nin 
dört bir yanma çeviriyor, etkilenmemiş bölgeleri de futbolla uyuşturma ya
rışına girişiyor. Haydi diyelim Spor Toto’su, özel girişim olan günlük ga
zetelerin boy boy futbol sayfaları, profesyonel takımları bu tüketimden



bir çıkar elde ediyorlar da onun için; ama kamıı kesimine ne oluyor? Kendi 
oyun ve spor geleneğimiz dururken, niye ithal malı bir oyun türünün ardı
na böylesine düşüyor; hem de özbeöz kendi malımız oyunlar dururken. Da
ha önce ilgili bölümde gördük Doğu’dan Batı’ya gitmiş hockey, polo, golf türü 
değnekli oyunların bugün Anadolu’da bütün yıkıcı etkilere rağmen yaşaya
bilen bunca türü varken, niye bunlardan yararlanmıyoruz da, kamu kesimi 
eliyle ve onun radyo, televizyon gibi iletişim araçları ile bu kültür mirasını 
yok etmeye çalışıyoruz?

Batılılaşma ile kent kültürü yok olmuşken, bir de elimizde kültür diye kal
mış tek ana kaynağı, köylü kültürünü yok ediyoruz. Bu satırlar basımevinde 
dizilirken, Hacettepe Üniversitesi’nin Wisconsin Üniversitesi ile ortaklaşa dü
zenledikleri “Gelecek Elli Yılda Türkiye’nin Gelişme Eğilimleri Milletlerarası 
Konferansı”na sunduğum uzunca bildirinin sonucundan bir iki satır:

“Böyle başta televizyonun zararlı, yıkıcı etkisi olmak iizere, kamu örgüt

lerinin yetkisizliği, ilgisizliği, yanlış tutumu sürdürüldüğü kabul edildiğine 

göre en baştaki kurduğumuz toprak erozyonu paralelinde nasıl su, rüzgâr gibi 

etkenlerin, önlenm ediklerinde, giderek toprağı hiçbir üretimin yapılamaya

cağı bir çöle dönüştürürse, o topraklarda yaşayan halk da oradan göç etm ek  

zorunda kalırsa, elli yıl sonra Türkiye de tam bir kültür çölüne dönüşecektir. 

En verimli, canlı kaynak olan halk kiiltürii kalkınca, elli yılda köylü kentli 

olunca, kültür daha çok ithal inalı olacak, belki de geride kültürsüz, sanatsız 

bir toplum kalacaktır.”

Bir de tiyatrodan örnek verelim. On yılda hızlı bir gelişme gösteren ti
yatromuz birden durakladı, seyirci tiyatrodan ayağını kesti, sırtını ona dön
dü; mantar gibi yerden bitmiş tiyatrolarımız birer, ikişer kapanmaya başladı. 
“Tiyatro boşalım değil birikim yeridir”, “Tiyatro uyarıcıdır, bilinçleştiricidir, 
siyasal bir araçtır”, “eğlenme değil eğitim yeridir” gibi Batıdan ödünç alınma 
birtakım sözlerle, daha çok kendi açığını, eksiğini örtmeye çalışan tiyatrocu
lar, bu kez gene Batı’dan ödünç aldıkları tanımlarla yeni bir halk tiyatrosu
nun sözünü etmeye başladılar. Batı’da ise tiyatronun can çekiştiği, ölmekte 
olduğu, kimine göre öldüğü söyleniyor. Nasıl tiyatro bir kez daha ölmüş ve 
Ortaçağ’da ritüel ve halk tiyatrosu ile diriltilmişse, Avrupa’da, bugün de ti
yatronun dirilmesinin tiyatronun kökeni ritüelc dönüşle olabileceği görüşü 
ağırlık kazanıyor. Batı bu kez gözünü Doğu’ya, ritlielin yaşadığı yerlere çe
virmiş. Oysa, Anadolu, daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi, dramın 
kaynağı olan ritüellerin beşiğidir, üstelik Anadolu köylüsü bunu titizlikle ya
şatmaktadır. Onun yüzyıllarca titizlikle koruduğu bu mirası biz bir yandan 
kentli kültürsüzlüğümüzle yok etmeye uğraşırken bir yandan da halk sözii-



nii ve halk tiyatrosunu ağzımızdan eksik etmiyoruz. Halk tiyatrosu yukar
ıdan aşağıya kurulabilir mi? Hiç mi tiyatro tarihi bilmiyoruz? New York Üni- 
versitesi’nin girişiminde yayımlanan The Drama Review\m  Eylül 1973 sayısı 
“Tiyatro ve Toplumsal Bilimler” başlığını taşıyor. Bu dolgun sayının yap
raklarını bile çevirmek, yeni tiyatro anlayışının, Afrika yerlileri ya da Kuzey 
Amerika Kızılderilileri arasında arandığını göstermeye yetecektir. Avrupa 
dramı, Antik Yunan’da ritüelden doğarken, biz bundan 2500 yıl geri kalmı
şız. Ardılı olduğumuz Bizans da elinde olanaklar varken bu fırsatı kaçırmış. 
1974’te dramı yeniden doğurmak fırsatı elimize geçmişken, ne bekliyoruz? 
İşte bu fırsat, bir araştırmadan pratik yararlar sağlamak isteyen okuyucu için 
açıktır. Çalışmamızın “Giriş” bölümünü çok dikkatle okur, gerisine de şöyle 
üstünkörü bir göz atacak olursa, zaten bu kadarı bile pratik yararlar sağla
mak yollarını öğrenmek için yetecektir.
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EKLER





Bir kültür olgusunu tanımlarken ve onun toplumsal işlevini belirlerken 
en sağlam yol bu olgunun en ilkel, en eski kökenini incelemektir. Böyle bir 
çalışma ille de kökendeki işlevin bugün de var olmasını gerektirmez; tersine 
çoğu kez bu işlev kalkmış, belki yerini başka bir işlev almış olabilir. Ancak 
gene de çağdaş bir toplumda bir dengesizlik, bir bozuluş, kökendeki bu işle
ve dönülmek gereksinmesi duyulabilir ya da bu işlevler bu uygulamayı sür
düren çevrelerde bilinçaltında yaşayabilir.

Ritüelin araştırılması folklorun, dinler tarihinin, antropoloji ve etnograf
yanın en önemli alanlarından birisidir. Ritüelin asal işlevleri üzerine derinli
ğine incelemeler, günümüzde de önemini yitirmedi. Ancak ritüelin toplum
daki işlevleri konusunda ilk duran, Ziya Gökalp’ın da etkilendiği, Fransız 
toplumbilimcisi Emile Durkheim olmuştur'. Durkheim’ın saptadığı işlevle
ri özetlersek, dört asal işlev buluruz. Günümüz budunbilim çalışmaları çok 
ilerlemiş ve bunlara büyük yenilikler getirmiş olmakla birlikte, Dıırkheim’ın 
saptadığı işlevlerde büyük bir değişiklik olmamıştır. Bunları şöyle özetleye
biliriz:

1. Ritüel, bireyi toplumda yaşamak için toplumun gerektirdiği düzen 
bağının sıkılığına, acı çekmeye hazırlar, bu yolda onu eğitir.

2. Ritüel, bireyleri bir araya getirir, bireyler arasındaki toplumsal bağları 
güçlendirir, ortaklığı pekiştirir.

3. Ritüelin toplumda canlandırıcı bir işlevi vardır. Toplumun ilişkinleri
ni kalıtlarının bilincine vardırır; geleneklerin sürmesi, inançların tazelenme
si, değer yargılarının, törelerin kökleşmesine yardım ederek toplumu canlı 
bir biçimde ayakta tutar.

4. Mutluluk verici işlev: Toplumun bir üyesi olmanın getirdiği mutlu
luk duygusunu verir. Özellikle toplumun bunalımlı dönemlerinde kişilerin 
çoşku ve duygularını bir arada dile getirmelerine olanak tanıyarak bozulan 
dengeyi düzeltir. Durkheim’a göre ritüel bütün işlevsel yönden birtakım 
gereksinmeleri karşılar, bu gereksinmeler de çeşitli toplumlarda temelden

1 E m ile D urkheim , Les fonnes elementa'ıres de la vie religıeuse. Le systeme totemique en Australie, Paris, 1937.



birdir, ortaklıklar gösterir. Toplu gösteri ve törenler toplu gerçekleri can
landırır. Ritiieller de toplu gösterilerdir, bir arada yapılır, katılanları can
landırır, kışkırtır, korur, yeniden yaratır. Kişiye kutsal olguları, olaylar 
karşısında nasıl davranacağını gösterir. Törenlerin nitelikleri, amaçları ne 
olursa olsun hepsinin işlevi bireyleri bir araya getirmek, aralarındaki bağ
ları çoğaltmak, yakınlaştırmak, birbirleriyle daha içli dışlı olma olmalarını 
ve toplumun ortak bilince ulaşmasını sağlamaktır. Bireyler birlik içindeki 
yerlerini ve topluluk bakımından duygularını yenilemiş olurlar. Nitekim 
ölü için yas tutm a aslında kişinin bir yakınını yitirmekten duyduğu özel 
duygular karşısında doğal bir tepki değil, toplumun bireyi yerine getirme
ye zorladığı bir ödevdir.

Ritüel ve işlevleri üzerine çeşitli görüşler aşağı yukarı birleşmekle bir
likte, mithos ve ritüel ilişkileri üzerine görüş birliği yoktur. Ritüel kısaca, 
kalıplaşmış davranışlar ve töreler bütünüdür. Mithos ise, ritüelin duygu 
ve eyleminin söze dönüşümüdür. Benzerlik kurmak gerekirse dua-ibadet; 
zikr-sema İkilisi buna bir örnektir, ikisinin birleşmesiyle ortaya çıkan dram 
ise her ikisini de içerir. Sözlü gelenekler, özellikle masallar, söylenceler, 
destanlar hep mithos genel çerçevesinde düşünülebilir. Tartışma ise mit
hos ve ritüel İkilisinde hangisinin ötekisinden çıktığı üzerinedir. Eski Yu
nan dini ve dramı üzerine temel araştırmalar yapmış olan Jane Harrison’a 
göre2 ritüel eylem, mithos ise ritüelin sözsel öğesi olduğu için, mithos’un 
kökeni ritüeldir; kesinlikle ondan çıkar. Ancak bir başka görüşe göre de’ 
bunların hangisinin ötekinden çıkacağı üzerine bir genelleme yapılamaz. 
Bu görüşte mithos ve ritüelin her ikisi de toplumun gereksinmelerine kar
şılık verir; birinin ya da ötekinin göreceli yeri, bilinçli ya da bilinçsiz belli 
bir toplumda ve belli bir zamandaki bu toplumun bireylerinin gereksinmele
rine bağlıdır. Gözlemlerin sonucuna göre bir ritüel bir topluma alınınca, mit
hos’un ya da mithos’ların ona eşlik edecek ritüeli alınmayabilir. Mithos söz 
simgeleri yöntemiyken, ritüel nesne ve eylem simgeleri yöntemidir. Her ikisi 
de aynı türden durumlarda simgesel bir süreçle ilgilidir.

Ritüel genellikle toplumun kaygı verici bir durumunda kendiliğinden 
ortaya çıkan bir karşılık, bir tepkidir. Ritüellerin belirli bir türünü incele
yen Arnold van Gennep’e4 göre geçiş ritüelleri ya da törenleri adım verdiği 
bu türe, bir toplumun bireylerinin yaşamı bir çağdan ötekine, bir uğraştan 
bir başkasına geçişler dizisidir. Bu çağ ve uğraşlarda belirli bir ayrım olduğu 
zamanlarda bu geçişler eriştirme törenleri ile olur, sözgelimi doğum (bizde 
çocuğun ilk dişinin gözükmesi de diş hediği adı altında bir törenle kutlanır),

2 J.E . Harrison, Themis. A study of the soda! origins of Greek Religion, London, 1963.
3 C. K lııckhohn, “M yths and Rituals: A G eneral T h eo ry ” , Haroard TheotogicalReview, 35 (1942) 44-78.
4 A. van G ennep , Les rites de passage, Paris, 1909.



sünnet, erginlik çağına erişme (örneğin Anadolu’da genç kızın büyüyüp ar
tık bebekle oynama çağım aştığını belirlemek için Küççe Düğünü adıyla bir 
tören yapılır), evlenme, baba olma, daha üst bir sınıfa erişme, uğraşlarla ilgili 
geçişler-yükselmeler (bizde özellikle esnaf loncalarında çıraklığa alınış, kal
fa ve usta olma törenleri gibi) ve ölümle ilgili törenler. Aslında konu dışın
da kalmakla birlikte geçiş törenleri, törenin daha çok bir durumdan ötekine 
geçişte, bir başka deyişle ‘eşikte’ yapılmış olmasıyla dikkati çekerler. Aday 
bu aşamada (eşikte) ne birincinin ne de yeni durumun ilişkinidir. İşte ritiiel 
bu aşamada yapılmakta ve geçişi kolaylaştırmaktadır. Böylece toplum içinde 
belirli bir düzen korunur.

Bir başka görüşe göre5 mithos, halk masalı ve ritüel aynı şeyleri söyle
menin değişik seçenekleridir, mithos’un işlevi kişiye evren ya da doğa üs
tüne bilgi vermek değil, fakat toplumsal yapıyı ve kendi toplumunun işle
yişini anlamaya yardım etmektir. Çoğunlukla masallar bireylere özgeciliği, 
toplumun yararı için esirgemezliği öğretir. Halk masalları toplumun bütün 
gerçeklerine yönelik değildir, daha çok toplumsal yapının öğelerinde sıkın
tı, gerilim, kaygı verici değişim, umut kırıklığı olduğu durumlarda görülür; 
ritiiel de öyle. Bireyler de masal uydururlar, ancak bunlar bireyci ve bencil 
konularda oldukça, yaşamazlar. Bütün bunları gerek mithos, gerek ritüel ba
kımından toparlarsak, amaç, ilişkini olduğu toplum üzerine kişiye bilgi ver
mek ve onun katılmasını denetlemektir.

Bu söylediklerimiz asıl konumuz olan dramatik köylü oyunlarındaki ri
tüel öğeler için de doğrudur; bu nedenle de gittikçe önem kazanmakta, ilgi 
uyandırmaktadır. Anadolu köylüsünün dramatik oyunlarının bu yönden in
celenmesi uzun süreli araştırmaları gerektirmektedir. Önce yeterince oyu
nun derlenmesi, ayrıca bunlara bağlı mithos’un saptanmasından sonra çeşitli 
öğelerin gerek Anadolu’daki oyunlarla, gerek başka ülkelerdeki aynı türden 
oyunlarla karşılaştırılarak işlevlerinin incelenmesinin sonucu, yalnız bilimsel 
bakımdan değil, fakat örneğin ulusal sanatın zenginleştirilmesi, sanatta kendi 
benliğini bulmakta aydınlatıcı ve esin kaynağı oluşu gibi pratik yararları da 
büyük olacaktır. Bütün Anadolu köylüsünün dramatik oyunlarındaki bütün 
ritüel öğeler yerine, daha çok ritüelin yukarıda özetlediğimiz toplumun kaygı 
verici, sıkıntılı ya da sıkıntının eşiğindeki olgular karşısında davranışını belir
ten genellikle bolluk törenleri, özellikle de tarımsal oyunlar diyebileceğimiz 
oyun türündeki öğeler üzerine örnekler vermekle yetineceğiz.

Bu tür bolluk törenleri Eski Mısır-Mezopotamya ve Anadolu’dan çık
mış, buradan yüzyıllar boyunca yayılmıştır. Eski Yunan kültürünün bütün

5 J. L. F ischer, “T h e  socio-psychological analysis o f folktales” , Current Anthropology, Haziran 1963, 4 (3) 
233-295.

6 J. M. Wolf, “D ie D ea N elıalenn ia” , Jahrhiicher d. Vereins Altertumsfreunden im Rheinlande, X II, 30-32.



öğeleri gibi, bu bolluk ritüelleri de bugün Avrupa tiyatrosunun temeli olan 
Yunan tiyatrosunu oluşturmuştur. Burada bütün Avrupa’ya yayılan ve bugün 
bile Avrupa köylüsünün titizlikle koruduğu ritüellerin, asıl kaynağı olan ve 
günümüzde de Anadolu köylüsünce sürdürülen ritüellerle büyük bir yakın
lık göstermesi bu bakımdan şaşırtıcı olmaktadır. Öyle ki aşağıda örnekleriy
le göstereceğimiz gibi Hıristiyanlık bu uygulamalara sert bir savaş açmasına 
rağmen, bunlara sıkı sıkıya bağlı olan halk, inançlarını değiştiremediği için 
kendisini bunlara uydurmak zorunda kalmıştır. Musevî, Hıristiyan ve İslâm 
dinlerinin de gene bu bölgeden çıktığını unutmayalım. Nitekim İslâm ül
kelerinde görülen Muharrem ve Aşure törenleri, bu törenlerdeki mersiye
ler, dövünmeler, oruç ve Ta‘ziye denilen dramatik acı çekme oyunları ilk 
bakışta Kerbelâ olayına yönelik gibi gözükürse de aslında bu ritüellerin, 
uygulamaların kökeni, bu arada pişirilen aşûre bile İslâm’dan çok önceye 
aittir. Sözgelimi acı çeken Tanrıça, toprak ana, bakarsak Frigya’nın Kibe- 
le’si, Fenikelilerin İştar-Astarte-Aştoret’i, Asur ve Babilonya’nın Militta’sı, 
Mısırlıların Isis’i, bir bakıma Yunanlıların Afrodit’i ve Romalıların Ve
nüs’ünden sonra Tötonların Tanrıçası Freya’nın, Meryem Ana’da sürdürül
düğüne ilişkin bir inanç vardır. Öyle ki aşağıda değineceğimiz olay bolluk 
törenlerindeki gemi geçirmeyle ilgilidir; örneğin Belçika’da birçok gemide 
Meryem Ana’nın resimleri vardır. Nitekim Hz. İsâ’yı da, Osiris-Attis-Ado- 
nis-Dionisos gibi ölüp dirilen Tanrıların bir sürencemesi gibi görebiliriz. 
Takvim bakımından da Hıristiyanlık kendisini eski ritüellere uydurmuş
tur. Özellikle gün-tün eşitliği, equinoxe (21 Mart-23 Eylül) ve gün durumu, 
solstice (22 Haziran-22 Aralık) gibi. Noel ve Paskalya’nın tarihleri ilginçtir; 
Noel, Julian takvimine göre 25 Aralık kış gün durumundadır. Bu günde 
günler uzamaya başlar, bu dönem noktasından güneşin gücü, etkisi art
maya başlar. Mısır’daki Hıristiyanlar İsâ’nın doğum günü için 6 Ocağı seç
mişlerdi; Batı Kilisesi ise bunu benimsemedi, 25 Aralığı saptadı. Bu, daha 
çok halkın güneşin doğumuna düşkünlüğünden yararlanmak içindir. Ay
nı şey Adonis ile Hz. İsâ’nın ölüp dirilişinin aynı tarihe düşmesi için de 
söylenebilir. Attis, Roma’da bahar gün-tün eşitliğinde kutlanıyordu, bütün 
kış uyuşmuş Tanrı’nın canlanması için en uygun bir tarihti. Böylece Hz. 
İsâ’nın ölüp dirilmesinin kutlanmasının 25 M art’ta olması eski geleneğin 
korunması oluyor. Ancak ufak tefek tarih kaymaları olur. İsâ’nın dirilme
si de Attis’in dirilişi de 22 M art’ta olacaktır. Bir başka Hıristiyan inancı da 
İsâ’nın ölümünü 23 M art’a, dirilişini ise 25 M art’a koymuştur, böyle olunca 
Attis’in dirilişiyle İsâ’nın dirilişi bir olur. Hıristiyanlığın yayılması, her yer
de tutunması için bu esnekliklere yer verilmiştir.

Din öncesi inançların halkın bilincinde nasıl yaşandığını görmek için 
uzağa değil, Paskalya’dan önceki haftada Yunanistan’da Euboea’ya gitmek



yeter. Orada yaşlı bir kadın şöyle söyleyecektir: “Elbette kaygılanırım. İsâ 
yarın dirilmezse bu yıl buğdayımız olmaz.”7

Çeşitli yortu günlerinin adı da ilginçtir. Sözgelimi İsâ’nın vaftizini sim
gelemek için Ortodoks Kilisesi’nce haçın suya atılması ya da Mecûsîler’in 
İsâ’yı görmek için Beytlehem’e gelmesinin kutlandığı 6 Ocak’taki yortudan 
sonra gelen ilk Pazartesi’ye Plough Monday (Saban Pazartesisi) denmesi ve 
nitekim bu günde birçok yerde sabanın ev ev dolaştırılarak gezdirilmesi; 
Paskalya’dan önce gelen büyük perhizin ilk gününe Aslı Wed?ıesday (Kül Çar
şambası) denmesi ve bu günde başa kül koyma geleneği ilginçtir. Ayrıca bu 
bakımdan da Anadolu köylüsünün Noel, Paskalya gibi Hıristiyan takvimi
ne uyan uygulamaları da açıklanabilir; bunların Hıristiyanlıkla ilgili olmadığı 
açık seçik bellidir. Carnaval da ayrıca ilginçtir. Büyük perhizden önce gelen 
Carnaval sözcüğü de düşündürücüdür. Sözcüğün daha çok Hıristiyan yoru
muna göre Latince carnetrı levcıre, İtalyanca canı e levare, et yenmesinin bir 
yana bırakılması anlamına" karşın, gerçek kökeni Latince carrus tıavalis'd'u 
(gemi-araba), çünkü eskiden de, daha sonra da bu kutlamada gemi geçiril
mesi önemli bir uygulamadır. Gemi geçirilmesi tarımsal ritüelin bir öğesi
dir; Tanrı bir gemi ile simgelenmektedir. Gemi bir geçit alayı ile tarlalardan 
ve köyün sınırlarından geçirilir. Aslında bu uygulama yalnız denizci ulus
larda görülmez. Mısır’da Isis gemisi, Yunanlılar’da toprak 'Tanrıçası Deme- 
ter’in gemisi eski örneklerdir. Sabanla sürme ve tohum ekme şenliğinde 
yapılmakla birlikte söz gelimi kimi yerde kış yarısına (17 Aralık) rastlaması 
açıklanamamıştır. Romalılar’ın Carnaval'a benzeyen Saturnalia'sında, Sa- 
turnus sabanla sürmek ve tohum ekmeyle ilgilidir. Venedik’te de Carnaval 
26 Aralık’ta kutlanır. Ayrıca çağdaş İtalyan Carnaval’ı 25 Mart’taki Attis’in 
dirilişinin kutlanmasına benzer. Gemi uygulaması Cermen kabilelerinde de 
görülür. Gemi birçok Tanrıçanın simgesidir. Almanya’nın birçok yerlerin
de ilkbaharın başında kutlanır. Yine Almanya’nın kimi bölgelerinde sabanla 
sürmenin yanısıra bir de gemi yürütülür. Ayrıca Yunanca gemi anlamına ge
len sözcüğün, Almanca’da saban yerine kullanılmış olması da ilginçtir10. As
lında tarımsal rimellerle gemi öğesinin bir araya gelişi başlı başına bir konu
dur. Özellikle çeşitli öğeler yoluyla Avrupa köylüsünün sürdürdüğü tarımsal 
ritüellerle, Anadolu köylüsünün tarımsal ritiielleri arasındaki benzerlikler sa
yılamayacak kadar çoktur, her ikisi de gene bu bölgeden çıkmıştır. Anadolu 
köylüsü kaynağın başındadır ve eski kalıtın bekçisidir.

7 J. C. Lawson, Modem Greek and Ancient Greek Religion, C am bridge, 1910, 573.
8 K dm und Clıam bers, T/ıeMediaevalStage, O .U .P., 1902, I, 118, 121.
9 W. M annlıardt, lVald-u. Feldkulte d. Germanen, I (1875), 559.
10 J. I I. Sepp, Die Religion der alten Deutschen und ihr Fortbestand in Vo/kssagen utıd Festbrâuchen his zur 

Gegenıeart (1890), 55. Bu konuda ayrıca bkz.: M aximillian Josef Rudw in, The Origin o f the Germatı Car- 
nival Comedy, Nevv York, 1920, 4-12.



Canlı bir biçimde yaşayan bu geleneği Avrupa’dan önce komşu ülkeler
de buluyoruz. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkelerdeki köylünün 
dramatik geleneklerinde bizimkilere büyük bir yakınlık buluyoruz. Ayrı
ca yalnız benzerlik değil, ama bu oyunlarda kullanılan sözcüklerin pek ço
ğu da Türkçe’dir. Özellikle Yunanistan’daki oyunları daha önce Diotıisos ve 
Anadolu Köylüsü'nde, incelemiştik. Türkçe sözcükleri bu yerlerin daha önce 
Osmanlı egemenliğinde oluşuyla açıkladığımız gibi, ayrıca bu yerlerde bu 
oyunların Türkler eliyle buralara yerleşmiş olması olasılığı da düşünülebi
lir. Burda da Romanya ve Bulgaristan’dan da örnekler vereceğiz. Romanya’da 
kış ritüelleri arasında ikisi ilgimizi çekiyor. Kış gün durumundan Ocak or
tasına kadar çocuklar evleri dolaşarak türkü söyleyip yiyecek toplarlar. Ay
rıca maskeler takılır. Fakat bunlar içinde konumuzu ilgilendiren bir tanesi 
“küçük saban” adını taşır. Gençler bir sabana dört beyaz öküz çekerler, hay
vanlar ve sabanlar çıngıraklarla, çam dalları ve renkli kâğıt şeritlerle süsle
nir. Tarım çalışmalarının yeni yılda bolluk getirmesi için buna özgü koşuk
lar söylenir. Tarımsal işlemler ekimden, buğdayın değirmende öğütülmesine 
dek sırayla sayılır, simgesel yoldan doğanın açık elliliği belirtilir. Gene kış 
ritüelleri arasında çok yaygın olanı Capra, “Keçi”dir. Kimi yerde Turca ya da 
Brezaia da denir. Oyunda beş kişi keçi kılığına girer. İlnlü Romanyalı ta
rihçi D. Kantemir 18. yüzyılın başındaki bir Keçi Oyunu’nu Descripto Alol- 
davie adlı eserinde şöyle anlatmaktadır: “... bir çocuğa gösterişli boynuzları 
olan bir geyik kafası takılır, ayrıca ayaklarına kadar uzanan renkli bezlerden 
bir örtü giydirilir. Onun üstüne kambur, yaşlı adam kılığında başkası biner. 
Böylece ev ev dolaşırlar, dans ederler, şarkı söylerler, onları bir kalabalık iz
ler. Daha sonraları bu, çok gürültülü bir gösteri biçimini almıştır. Bir ip yar
dımıyla içeriden geyik kafatasının ağzı oynatılır. Ayrıca geyiğin üstü renkli 
bezler, altın ve gümüş teller, aynalar, çıngıraklar, tahtadan oyma süsler, ma
den parçaları ile süslenir.”"

Bulgaristan’da çok yaygın olan Kuker adlı ritiielde bizden çok öğe bulu
ruz12. Kuker oyunu Trakya’nın güneydoğusunda, Kuzeydoğu Bulgaristan ve 
başka bölgelerde görülür. Güneybatı ve batı bölgelerinde oyuna katılanlar 
kendilerine kukeri, survaskari, babigeri, eşkari, vasiliçari ve başka adlar verir
ler. Güneydoğu Trakya’da ve ülkenin kuzeydoğusunda oyuncular kendileri
ne kukeri, arapi, cemale (bunun bizdeki karşılığı üzerinde daha ileride duru
lacaktır), başka bölgelerde ise kukeri, startsi, babartsi, maskari terimlerini kulla-

11 Dr. Paul P etrescu , “C outıım es d ’H iver” , l a  Roumanie d'aujourd'hui, 1973, 218-231.
12 G. Kazarım , “ K ernavelbrauehe in Bıılgarien” , Archiv fü r  Religionwissenschaft, XI, (1908), 407-409; 
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zusam m enhangende N am ensserien” , Byzantinisch-Neugriechische Jahrbiicher, 1-3 (1939), 21-28; T .D . 
Ziatkovskaia, “O n the  origin o f  ccrtain elem ents o f  the  K uker triual amoııg the  Bulgarians” , Sovets- 
kaia etnografüa, 1967, no. 3, 34-46.



nırlar. Oyunun başkişisi kuker ya da kukeri adını alır; sayıları değişir. Bunlar 
keçi ya da koyun postu giyinirler. Yüzlerine maske takarlar, maskenin ço
ğunlukla boğa boynuzları olur, ayrıca tüy ve şeritlerle süslenir. Bellerine ve 
göğüslerine çıngırak gibi irili ufaklı çeşitli ses çıkaran şeyler takılır; çıngı
rakların sayısının yüzü bulduğu olur. Elinde erkeklik organını simgeleyen 
bir sopa, bir tahta kılıç ya da pomet veya metla denilen ucuna derince bir tu
lum takılmış uzun bir sopa tutar. Oyuna katılan öteki kişiler şunlardır: Baba 
(yaşlı kadın, köylü kadın) ya da kukeritsa (kadın kuker) eski püskü giyinir, 
sırtında kamburu vardır, kolları arasında ya da bir sepet içinde yapma bir be
bek taşır; bulka (gelin) kadın kılığına girmiş delikanlı; damat; damadın kız 
kardeşleri; haraçar'ı (Türkçe “haraççı”dan bozma; haraç toplar) T ürk  gibi gi
yinir; pliufkaçi (kül atanlar) bunlar yüzlerini karaya boyarlar ve başlarına kö
rük takarlar. Oyunun değişmez bir kişisi de berber ya da berberinfûv, kişileri 
bir tahta kılıçla tıraş eder. Daha az rastlanan kişiler arasında şunları buluruz: 
Hekim, rahip, yargıç, çingene ve başkaları. Gösterinin ikinci kesiminde kır
laşmış bir sakal, başına taç ya da çelenk takmış, elinde uzun bir sopası olan 
kral da vardır.

Oyun iki kesimdir. İlk kesim sabahtan akşam yemeğine dek sürer. Ev
ler dolaşılır, ürün için uğur dilenir, yiyecek, armağan toplanır. İkinci kesim 
saban sürme ve ekim ritiielidir. İlk kesimde oyunun kişileri kasabanın, kö
yün meydanında toplanırlar. Kuker sıçrayıp hoplar, zilleriyle ses çıkarır, elin
deki tulumla (pometi) vurup gürültü yapar. Meydanda horo oynanır. Küçük 
oyunlar oynanır, gelin ve bebek kaçırılır, haraç toplanır, kül serpilir vb. Bun
dan sonra evler dolaşılır, sağlık, bolluk dilenir. Evlerden kukeri oyuncularına 
içecek, tahıl, tereyağı ve benzeri armağanlar verilir. Ubivanieto denilen bir 
küçük oyun gösterilir: Damat kukeri'leri öldürür, gelin onları diriltir.

Bir de Zh'ıto za seme denilen bir sözsüz oyunda gelin tahıl öğütür. Gü
neydoğu Bulgaristan’da keçi, öküz, kuş, koyun ve başkaca hayvanları belir
ten maskeler giyilir. Oyunun ikinci kesimine gelince; burada başkişi kraldır, 
kral meydana öküz (valovete) kılığına girmiş iki oyuncunun çektiği arabayla 
getirilir. Bu arada kukeri'ler oradan geçen bir kıza sataşırlar ve seyredenle
re ellerindeki tulumla vururlar. Başkaları ise oraloto denilen bir çuval tohum 
getirirler. Tohumu genellikle kral ya da bulka (yargıç) eker. Saban sürmeyi 
ise kuker'ler ya da yargıç yapar. Bu arada kuker sıçrar, çıngıraklarıyla ses çı
karır, eski inanca göre ne kadar çok sıçrar ve ses çıkarırsa ürün de öyle iyi 
yetişir. Kral uot ednotohilland", yani ürünün bire bin olması dileğinde bu
lunur. Ekimden sonra toprak bir saksı fırlatılır. Saksı ağzı yukarı düşerse 
ürün kötü, ağzı aşağı düşerse iyi olacaktır. İkinci durumda herkes sevinci
ni belirtir. Saban sürmenin sonunda kukeri birden kralın üstüne saldırır ve 
onu öldürür. Kimi kez öldürülen kral değildir. Baba krala yas tutar, ağlar.



Kral diriltilir, herkes sevinçle sıçrar. Oyunda zamanla kimi öğeler kaldırıl
mış, yerine fotoğrafçıya gitmek, doktorun iyileştirmek için iğne yapması 
gibi çağdaş öğeler alınmıştır.

Anadolu’da tarımla ilgili ritüellerden, daha önceki kitaplarımızda 
yer almamış üç örnek verelim. Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Yenigazi 
köyünde Nisan-Mayıs ayları içinde Çift Çıkarma ya da Çift Ekmeği oyna
nır”. Çift çıkarma, kara sabanın toprağa ilk vuruluşudur. Karların erime
sinden sonra tarlalara tohum atma zamanı gelince şenliği düzenleyecek ai
le başkanı köyün ileri gelenlerinden törenin tarihinin saptanmasını ister. 
Yemekler hazırlanır, ekmekler pişirilir. Aile başkanı tersine çevrilmiş bir 
kürk giyer, kürkün tüylerine şekerler asılır, beline kemer yerine urgan ya 
da ip bağlanır. Ayrıca peştemal asılır, başına börk geçirilir. Elinde uzun bir 
sopa vardır. Saban renk renk boyalarla süslenir. Öküzler de muskalar, bon
cuklarla süslenir, boynuzlarına yağ sürülür. Boyunduruğa koşulan öküzler
le tarlaya doğru yola çıkılır. Önden giden delikanlılar ellerindeki tepsiler
den herkese dilim dilim çift ekmeği dağıtırlar. Çiftçinin sırtına yumurta 
atıp su serpelerler, arkasına paçavralardan yapılmış kuyruk bağlarlar, yü
züne is sürüp karartırlar. Köyün ileri gelenlerinden en yaşlısı iki çiğ yu
murtayı öküzlerin alınlarına vurup kırar, öküzlere çift ekmeği yedirir. Dua 
edilir, bolluk dilenir. Yerel danslar yapılır. Delikanlılar çifti boyunduruğa 
bağlarlar. Çiftçi peştemalına tohum doldurur, köyün imamı bu tohumdan 
bir avuç alarak dua okur, peştemala döker. Köyün büyükleri tohumun içi
ne bozuk para ve şeker karıştırırlar. Çocuklar atılan tohumla birlikte topra
ğa düşen para ve şekerleri toplarlar. Çift sürme bitince boyunduruk tersine 
asılarak tarladan köye dönülür, yemekler yenmeye başlanır. Ve gelecek yıl 
töreni kimin düzenleyeceği saptanır. Bundan sonra çeşitli oyunlar, eğlen
celer yapılır.

Tarımla ilgili bir rittielin bozulmuş biçimini Urfa’nın merkez ilçesine 
bağlı Diphisar köyünde Darı Ekimi adıyla buluyoruz". Oyunun kişileri şöy- 
ledir: Ağa, Yarıcı, Canbaz, Arap, Kadın, İki Köylü. Ağa tarlasını birinci yarı
cıya verecektir. Yarıcı bulunur, buraya darı ekecektir. Tarlayı inceler, öküzü 
olmadığını söyler. Ağa canbazı görüp ondan iki öküz almasını söyler. Seyirci
ler arasından iki kişiyi öküz olarak seçer. Bu kez yarıcı ağaya Arap’ı olmadı
ğını söyler, o da bulunur. Arap’ın çalışmasını beğenmez, o da suçu öküzlere 
yükler. Arap’a yeniden iki öküz getirir. Arap bundan kadın ister. Ağa, Arap’a 
vermek üzere yarıcıya, kadın kılığına girmiş bir oyuncu verir. Arap kadın
la tarlayı ekerken iki köylü, kadın için dedikodu yaparlar. Arap hem kadı
nı, hem iki köylüyü döver. Arap, bu kez iki yardımcı Arap daha ister. Kadın,

13 Adli Eğiter, “Kars’ta Ç ift Ç ıkarm a G eleneğ i” , Tarih Mecmuası, Ekim  1969, 41-43.
14 Kısa bir özetini verdiğim iz oyunun tam m etnin i öğrencim  Ö m er Kayısı yerinde saptam ıştır.



yarıcının kendisine sataştığını söyler. Tarlaya domuz girer, Arap iki tane de 
köpek ister. Arap, köpeklerin yakaladığı domuzu öldürür, derisini yüzüp sat
maya götürür. Arttırmada derileri Ağa alır.

Adana köylerinde Yüz Boyama adıyla buğdayın kaynatılıp bulgur yapıl
dığı Temmuz ve Ağustos aylarında oynanır. Bunu yalnız kadınlar oynar. Ak
şam bir meydana büyük bir ateş yakılır, üstüne büyük bir bakır kazan, içine 
de temizlenmiş buğdayla su konur. Buğday on, onbeş evden toplanır. Buğ
day verenlerin hepsi yüzlerini karaya boyarlar. Burada Tanrıya bolluk ver
mesi için yakarılır. Herkes sırayla kalkıp dans eder gibi ateş çevresinde dola
nır. Buğday gece yarısına doğru helva kıvamına gelince, içine şeker atılarak 
helva yapılır. Ertesi gün bu helva komşulara dağıtılır.



II. Yılbaşını Simgeleyen Köse Oyunlarının 
Anlamı ve İşlevi

Köse dilimize Farsça Mse’den girmiş, sakalı çıkmayan ya da seyrek çı
kan erkek anlamındadır. Ayrıca T ürk  halk masallarının olumsuz başkişisi de 
Köse’dir. Anadolu’da Köse adını taşıyan pek çok sayıda dramatik köylü oyunu 
bulunmaktadır. Ancak bunların simgesel anlamları ve işlevleri kimi yerler
de değişiktir. Önce, yıl sonunda yapılan bir törendeki köse oyunu türünü ele 
alacağım. Burada eski yılın bitimi derken daha çok soğuk günlerin sona erip, 
ilkbaharın karşılanmasıyla ilgili uygulamayı anlayacağız. Bunun tarihi ülke
den ülkeye değişir, ancak, aşağıda daha ayrıntılı göreceğimiz gibi, Anado
lu’da Şubat ayının çille (çilej denilen bir gününe rastlar çoğunlukla. Buradaki 
yaygın uygulamada, geçici olarak bir kral, şah, vali, emir seçilir. Bu, eski yılı 
simgeler; geçici bir süre için her dediği yerine getirilir, saygı görür. Ama sü
resi dolunca aşağılanır, kovulur. Burada simgesel eylem eski yılın kovulması, 
yeni yılın gelişinin sağlamlaştırılmasıdır.

Eski Babil’de Yeni Yıl Şenliği’nde geçici bir kral seçilir. Bu, genelde bir 
köledir. Kölenin efendisinin yerine yönetmesi toplum düzenini değiştirir. 
Baattn Şiiri’nde1 Tanrı Bel/Baal (yağmuru simgeler) yeraltında tutsak iken 
Astar (yapay sulama ustası) onun yokluğunda geçici kral olur. Bu geçici kral, 
eski ile yeni yıl arasındaki kısa dönem için seçilir. Bir Babil metni2 bunun 
kesinlikle bir Yeni Yıl Şenliği olduğunu belirtir. Bu metin yarı trajik, yarı 
güldürmece karışımı söyleşmeden bir parça içermektedir. Bu söyleşme köle 
olan geçici kral ile gerçek kral Bel (Tanrı Marduk) arasındadır. Bel/Baal tıp
kı Iştar, Osiris, Persephone gibi yeraltını simgeleyen bir mağarada tutsaktır. 
Nabove ve öteki Tanrılar onu ararlar. Kent yas tutar, üç gün sonra Bel dirilir 
ve Tanrıça Belit/Belili ile kutsal evlilik yapar.

Mezopotamya’da Yeni Yıl hem ilkbaharda hem sonbaharda kutlanırdı. 
Siimerce’de Zagmuk yılın başlangıcı, Akadca’da akitu Yeni Yıl şenliği anla
mındadır. Aslında bunların birincisi soğuk kışın sona ermesi, ötekinde kavu-

1 l a m  m etin için bkz.: T heodor H. Gaster, Thespis, N ew  York, 1961, 114-210.
2 H. Z im m er, Das Habylouische Neujahrfest, L eipzig, 1926.



rucu sıcaklığın, yazın sona ermesidir. Nitekim aşağıda görülecektir: Anadolu’da 
doğa ve canlılar için ölümcül çille denilen dönem hem kış, hem yaz için geçerli- 
dir. Yeni Yıl için Mezopotamya’da yağmur önemlidir. Eski Mısır’da ise Yeni Yıl’ı 
Nil Nehri belirler. Mısır’da Nil Nehri’nin taşması kıtlık ve bolluğa işarettir. Yeni 
Yıl yaz başında Nil Nehri’nin taşmaya başladığı zaman, Güz ise Nil Nehri’nin 
sularının verimli topraklardan çekildiği zamandır*.

Söz konusu geçici dönem başka kültürlerin çoğunda görülür. Örneğin 
Roma’da 24 Şubat’ta düzenlenen Kralların Kaçışı (regifugium) Şenliği’nde ge
çici kral 1 Mart’ta, yani Yeni Yıl’ın ilk gününde kovulur. Kamboçya’da Şubat 
ayında kral üç gün için tahtından vazgeçer, yerine geçici bir kral gelir. Bu, 
Lhasa’da (Tibet), Nijerya’da, Uganda’da, Orta Hindistan’da ve aşağıda deği
neceğimiz gibi Avrupa’nın çeşitli yerlerinde görülür.

İki hükümdar arasındaki geçici dönem (interregnum), dinler ve ulusların 
tarihinde de vardır. İki Peygamber arasında, Hz. İsâ ile Hz. Muhammed ara
sında geçen süre gibi. Buna fetret ya da fasıla-i saltanat denir. Osmanlı tari
hinde I. Beyazıd’ın yenilgisi ile I. Mehmed’in (Çelebi) tahta geçmesi arasında 
geçen onbir yıllık fetret dönemi gibi. Alman tarihinde de aynı şeye rastlanır.
II. Friedrich’in ölümünden sonra 1273’e kadar geçen 23 yıllık süre gibi.

Bir başka Yeni Yıl ve geçici süre ise, 25 Aralık’tan 6 Ocak’a kadar olan 
oniki günlük dönem, ay yılını güneş yılına denkleştirmek için bir ekleme 
süredir. Bu kış gündöniimüne, yani Aralık ayına geçmiştir. Roma’da Şu
bat’ta yılın sonu olarak kutlanan satturnalia, daha sonra Aralık ayma ta
şınmıştır. Avrupa’ya da buradan geçtiği sanılmaktadır. Takvimdeki bu ek 
dönem halk inançlarından ne ay sisteminde, ne de güneş sisteminde ol
duğundan sıradışıdır. Aşağıda örnekleriyle göreceğimiz gibi bu sıradışılıkta 
kurulu düzenin davranışlarının dışına çıkılır. Başka zamanlarda yapılma
yacak davranışlara yer verilir, göz yumulur. Yönetim de geçici bir kralın 
eline verilir. Dionisos ve Anadolu Köylüsü'nde “Kara Kancalosların Kovul
ması” başlıklı bölümde Anadolu’daki Oniki Giinler’in uygulamalarından 
örnekler verilmişti. Oniki gün boyunca şeytanların, kötücül varlıkların çı
kacağı inancıyla, bunların evlere girmemesi için önlem alınır. Evlere ba
cadan girebilecekleri olasılığı karşısında ocakta şalgam kaynatılır. Kötücül 
varlıklar bunun kokusunu sevmedikleri için evlere girmezler. Bunun gibi 
zincirlerle gürültü yapılır. Avrupa’da da benzer uygulamalar vardır. Anado
lu’da şalgam kaynatıldığı gibi reçine yakılır; silâhla havaya, tarlalara, ağaç
lara ateş edilir. 31 Aralık’ta ateş yakılır, ev kadınları evlerinin içine kut
sal sular serperler, gürültü çıkaracak her türlü araçla -çıngıraklar, borular, 
zincirlerle- büyük gürültü çıkartılır. Bu yapılmazsa o yıl ürünün verimli 
olmayacağına inanılır.

3 H enri Frankfort, Kingship and the Gods, London, 1978, 113-114.



Daha sonra Oniki Günler Hıristiyanlaştırılmıştır. Hz. İsa’nın doğumu 
25 Aralığa konmuş, 6 Ocak’ta ise Uç Müneccim Kral doğuda Bebek İsâ’yı 
simgeleyen yıldızı görüp İsa’nın doğumunu öğrenmişlerdir. 6 Ocak, Beytle- 
lıem’de üç kralın Hz. İsa’ya secde ettikleri gündür. İncil’de [Matta, I, 1-2] 
bunlar yalnızca müneccimler olarak geçer; ne sayıları, ne adları ne de kral 
oldukları gösterilmiştir. Daha sonra bunlara kral denmiştir. Aşağıda göste
receğimiz uygulamalarda görüleceği gibi burada da geçici kral işlevi vardır. 
Adları Caspar, Melchior, Balthasar olan bu üç müneccimin Hz. İsa’yı göre
rek ona secde etmelerine Yunanca’da Tanrıların bedensel olarak görünmele
ri anlamına epiphania denmiştir. Aynı gün Ortodoks Kilisesi için, Hz. İsa’nın 
vaftizini simgeleyen “Haçın Suya Atılması” yortusudur. Kimi dillerde Oni
ki Giinler’e Uç Kral ya da Uç Kral Şenliği de denmektedir: Almanca’da Dre- 
ikönigstag, Fransızca’da Fetes des Rois denilir. Yukarıda sözü edilen kötücül 
varlıkları kovmak için yapılan uygulamalarda da Hıristiyanlaştırma olmuş
tur. 6 Ocak’ta evlerin kapılarına Uç Müneccim Kral’ın adlarının ilk harfleri 
(C.M.B.) yazılır, üç tane de haç çizilir.

Geçici kral uygulamasına gelince; eski uygarlıklarda geçici kralın bir köle 
olduğunu söylemiştim, Avrupa’da ise bunlar soytarılardır. İngilizce deli anla
mına fool, Fransızca’da fou,fol, aynı zamanda soytarı anlamınadır; yine Fran
sızca’da sot sözcüğü abdal anlamına gelir. Gerçi soytarı anlamına kullanılma
makla birlikte sotie denilen giildürmeceler, çılgınlıklar içinde dinsel, siyasal 
taşlamalardır. Oyuncuların oluşturduğu bir topluluğun adı da La Confrerie des 
sots'tur. Burada geçici kral, lord, prens gibi adlar aldığı gibi başrahip, piskopos, 
başpiskopos gibi önemli dinsel adlar da alır. Öyle ki Fransa’da soytarıların pa
pası (Pape des Fous), delilerin kralı ya da prensi {Roi ya da Prince des Sots), ay
rıca geçici belediye başkanı ya da vali ‘Abdalların Piskoposu’ {eveque des sots), 
soytarıların prensi {Prince des Fols) vardı. İngiltere’de en çok rastlanan Lord of 
Misrule'&m (Kötü Yönetim Kralı); İskoçya’da ‘Saçmalık Başrahibi’ {Abbot of 
Unreason) vardır. Oniki Günler’de en önemli uygulama Soytarılar Şenliği’dir 
(Fransa’da Fetes des Fous, İngiltere’de Festivals of Fools), bu şenlik çok renkli, 
çılgınlıklarla dolu bir şenliktir. Çeşitli kişiler, soytarılar, bir karnaval çılgınlığı 
içinde dinsel, saray giysileriyle, maskelerle taşkınlık içinde gösteriler yaparlar. 
Bu arada kimi yerlerde Uç Müneccim Kral süslü atlara binmiş, başlarında taç 
ile geçerler. Önlerinde bir yıldız taşınır. Geçit alayından sonra Uç Müneccim 
Kral evleri dolaşıp yiyecek, armağan toplarlar. Krallardan Melchior zenci ol
duğu için yiizii siyaha boyanmıştır. Gene Oniki Günler’de bulduğumuz bir 
kral ‘Fasulye Kralı’dır {King of the Eean). Buna ‘Fasulye Kralı’ denmesinin ne
deni seçilmesi sırasında tutulan yöntemle ilgilidir. Bir pasta pişirilirken içine 
bir fasulye tanesi konulur. Pasta dilimlenir, içinde fasulye bulunan dilimi alan 
Fasulye Kralı seçilir.



Oniki Giinler’de bir şenlik de ‘Eşek Şenliği’dir (Fete des Ânes/Feast of 
Asses/asinarie festd). Başrahip eşek sırtında gider. Eşek süslüdür. Kimi yer
de eşek kilisenin kapısına kadar gelir, kimi yerde kiliseden içeri girer. Koro 
İlâhîler okur. Aşağıda göreceğimiz gibi eşeğin Eski İran’da köse uygulamala
rında önemli yeri vardır. Kimi yerde eşeğin sırtında kucağında çocuk tutan 
bir genç kız bulunur. Bu, Meryem ve bebek İsa’yı simgeler.

Ayrıca büyük kuklalar yapılır, geçici kralı simgeleyen bu kuklalar sonra 
yakılır. İtalya’da Befane (epiphania’&A.n bozma) adı verilen kukla sonra ateşe 
verilir. İlginç olan samandan yapılmış olan kukladır. İtalya’da buna paggliac- 
cio denilir. Palyaço anlamında olan bu sözcük paglia=% a m a n’d a n gelmektedir. 
Fransa’da ise soytarı anlamına pai//asse\\\r, bu da /V////<"=saman’dan gelmek
tedir'.

Eski İran’da ilkbahar gün-tün eşitliğinde bu törene Rükıîb el Köse, Köse 
Bernişîn ya da Kösen iş/n adı verilirdi5. Ayrıca Bahar Çeşn (ilkbahar şenliği) de 
denilirdi, bu sözün anlamında eski yılın gidip yeni yılın gelmesinin sevinci
ni de buluruz. Aynı şenliğin 7. ve 8. yüzyıllarda Semerkand’da da kutlandığı 
ileri sürülmüştür. Oyun kısaca şöyledir: Yaşlı, tek gözlü Köse, eşek ya da 
katır sırtındadır. Köse, biten kışı simgeler. Bir elinde bir yelpaze, ötekinde 
bir karga bulunur (kimi çeşitlemelerinde bir kamçı da taşır). Elindeki yelpa
zeyle serinlemeye çalışırken sıcaktan yakınır. Yollardan geçerken halk onun 
üzerine bırzlu suyla sıcak su atar. Kimi çeşitlemesinde ise Köse yanında bir 
çanak içinde kırmızı boyalı pis bir su taşır. Her girdiği dükkân sahibi ona pa
ra vermek zorundadır, gecikirlerse bu pis suyu onlara serper. Her eve, dük
kâna girebilme yetkisi vardır. Haracını ödemezlerse oradan istediğini alıp 
götürebilir. Çevresinde krallar, valiler gibi adamları vardır. İlk namazla ikinci 
nama/, arasında ne toplayabilirse onıın malı olur, ancak gücü kısa sürelidir, 
iktidar hemen elinden alınır, sokakta ona ilk rastlayanın Köseyi dövme hak
kı vardır. Bu, kışın kovulmasıdır.

Köse ile Kıyamct’te çıkacak Deccal arasında büyük bir benzerlik bula
biliriz. Deccal her üç dinde de olmakla beraber İslâm’daki tanımı, yeri Kö- 
se’ye büyük bir benzerlik gösterir. Çirkindir, bir gözü patlaktır, eşek sırtın
da gider. Sahte Mesih’tir. Hz. İsa’nın karşıtıdır (anti-Christ). Hükümdarlığı

4 Oniki (iiin ler uygulamaları için bkz.: Jam es Frazer, The Golden llough. 'The Scapegoat, IX, Loııdon, 
1913; K.K. C lıam bers, ’l'he Mediaevel Stage, I-II, Loıuloıı, 1913.

5 Bıı konuda bk/..: Kl-M esudî, Prairie d'or (Kİ M es’ııdî’nin Miinıdi'z-/.ehe/> ve Maâdinii'l-Cevâlıir adlı
eserini çeviren Barbier de M aynard) Paris, 1867-77, III, 413; Aııqııetil de Perron, 7,end Avesta, Paris 
1771, 574-81; Kl-Birıınî, Chronology of Aııdenl nations (Kİ Birûnî'niıı Asaru'I-liâkiye am'l-Kunıni'l-Hâhye 
adlı eserini İngilizce’ye çeviren Seelıaıı), (London, 1879,) 199-226; T hom as Ilyde , Historia rehgıosia 
veterum Persamm, Oxford, (Böliim XIX); \Valdem ar Liııngm aıın, “T rad itionsw anderungcn , Kııphrac- 
K lıein” Slntlıen (/«-Volksbrauclıe, I lam ina/l lelsiııki (1937 1), 352

6 W. K berhardt, “ Die Kııltıır der alten zentral ıınd \vestasiatisclıen Yölker” , Zeitschriftfiir Etnologıe, Ber
lin, C ilt 73, 236.



Hz. İsâ’nın -gerçek Mesih’in -  yeryüzüne inip Deccal’i öldürmesine kadar 
sürer. Osmanlı minyatürleri Deccal’i ve Hz. İsa’nın öldürülüşünü göstermek
tedir7.

İran’da bu uygulamalar bugün de sürmektedir. Örneğin İran’da, Muk- 
ri’de “Yalandan Emir” Şenliği ilkbaharda kutlanır. Üç gün için kent halkı bir 
emir ya da vali seçer. Bu emir ya da vali üç gün süresince istediğini yapar. 
Emir seçildikten sonra o da yardımcılarını, kolluk görevlilerini seçer, gör
kemli bir biçimde dolaşır, her gittiği yerde gerçek bir vali gibi saygı görür. 
Garip davalara yargıçlık eder. Daha eskilerde, gene aynı bölgede “Yalandan 
Emir” töreninde emirin tepeden tırnağa silâhlanmış adamlarla bir geçit alayı 
düzenlediğini öğreniyoruz8. Gene İran’da bu törenlerde bir soytarı, bir gün
lük kral olur, vâliye ve başkalarına para cezası keser'. Azerbaycan’da, yılın 
son çarşambasında, okul yöneticisine bir giilmeceli oyun çıkarırlar. İçlerin
den biri Şeyh olur, uzun bir giysi, bir kavuk ve beyaz pamuktan bir sakal 
takar, arkadaşlarıyla ellerinde sopa ve kılıçlar taşırlar. Ve para cezası isterler, 
bu parayla şeker alırlar.

Mısır’da yeni yılda bir emir {emir ün-novruz) seçilir, eşek sırtında sokak
lardan geçer, yüzü una bulanmıştır, kırmızı ya da yeşil bir cübbe giyer. G e
çerken armağan toplar, sözde bunları bir deftere kaydeder. Armağan verme
yene kirli sular atar. 14. yüzyıla gelinceye dek halifelerin bu töreni yasakla
ma girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır"1.

Azerbaycan’da Köse ya da Köse Gelin adı altında çok yaygın olan oyun
lar vardır". Dionisos ve Anadolu Köylüsü nAc Azerbaycan ve Anadolu’dan Köse 
oyunlarına örnekler vermiştim. Burada bunlara dönülmeyecektir. Ancak orada 
Köse Oyunu ile Keçi Oyunu arasında bir ilişki kurulmuştu. Bu bağlamda il
ginç bir oyun olan Elazığ’ın köylerindeki bir yılbaşı oyununa dikkat çekmek 
istiyorum12. Sözsüz oyunlardan olan bu yılbaşı oyununda sakal takmış Ko- 
ca’nın adı 'Feke’dir. Ayrıca Köse’nin koç ve tekeyle ilişkisini Anadolu’da öte
ki etnik toplulukların oyunlarında da buluruz. Sözgelimi Rumlar’ın dramatik 
köy oyunlarının başkişisini karşılayan momerois sözcüğü momos deli, aptal an
lamına, geros ise yaşlı anlamınadır. Bu, çocukları korkutur. Bir adı da Kosia’dır; 
bu sözcük Türkçe “koç”tan bozmadır, ancak Yıınanca’da koç değil teke anla
mındadır. Bu, keçi postu giyer ve tavırlarını keçinin tavırlarına benzetir. Kur

7 Deccal ve Hz. İsa’nın D cccal’i öldürm esini gösteren m inyatürler için bkz.: M etin And, Minyatürlerle 
Osmanlı-tslâm Mitologyast, İstanbul, 1998, 188, 232-36.

8 D e M organ, Mission scientiftque enperse, Paris, 1894-1904, II, 39.
9 S. G. W ilson, Persian Life and Customs, Edinboıırgh-L ondon, 1889, 102.
10 A. M ez, Oie Renaissance des Is/ams, H eidelberg, 1922, 400.
11 Bunlar için bkz.: M. Allahverdiyev, Azerbaycan Halk Teatrı Tarihi, Bakû, 1978, 150-158.
12 Şiikrii E lçin, “A nadolu Köylü Oyunları: Sam ut ve Lal O yunları” , Tiirk Folklor Araştırmaları, 172, 

1962.



ban edileceği zaman kırmızı boyalı bir suyla da kanı akmış gibi yapar13. G e
ne Anadolu’da Ermeniler yağmur yağdırmak için keçi maskesi ve keçi postu 
giyinmiş “Keçi Adam” geçirirler ya da uzun bir sopanın ucuna bir keçi başı 
koyup sokaklarda gezdirirler. Sokaktaki herkes bunun üzerine su döker. G e
ne Anadolu’da, özellikle Güneybatı Anadolu’da, çeşitli teke dansları vardır, 
bunların kiminde tekenin tavırları taklit edilir. İran’da da bunun olduğunu 
sanıyoruz. Özellikle Leningrad Genel Kitaplığı’nda bir minyatür vardır ki, 
burada teke kılığına girmiş üç oyuncu dans etmektedir. Bir başka minyatür 
British Museum’da bulunmaktadır. Üçüncüsü ise 1613 yılında yapılmış olup 
VVashington D.C.’de Freer Galery’dedir, iki teke kılığında dansçıyı göster
mektedir14.

Bir AzerbaycanlI incelemeciye göre15, oyunlardaki Köse kışı simgeler. 
Tüysiizliiğü de kışın bitkisizliğine, çıplaklığına çağrışım yapar. Keçi ise yazı 
simgeler. Gene aynı incelemeciye göre kimi yerlerde Köse iki tane olur, iki 
olunca bunlar kardeştir. Çatışma iki kardeş arasında değil, köse ile keçi ara
sındadır.

İran’da Hurremdere’de1'' bu törene Ak Köse-Kara Köse denilir, bu geleneğin 
Hazreti İbrahim’e uzandığına inanılır. Buradaki Köse Oy»»//’nda şu kişiler var
dır: Ak Köse, bu da öteki köseler gibi giyinir, başında beyaz keçi derisinden Köse 
/jöriigü denilen bir başlığı bulunur; Kara Köse, o da Ak Köse gibi giyinir, ama ba
şında siyah keçi derisinden göz ve ağız yerleri delinmiş bir maske taşır. Senem 
ya da gelini yüzü tülle kaplı genç ve yakışıklı bir çoban oynar; çalgıcılar ve par- 
sacının günlük giysileriyle evleri dolaşarak çıkardıkları oyun köyden köye de
ğişiklikler gösterir. Genellikle gelin kaçırılır. İki köse arasında kavga çıkar. Ka
dınların oluşturduğu köse takımına zenne hani denir. İçlerinden biri Gül Hanım 
olur; bu, takımın elebaşıdır. Bu takımı oluşturan kadınlar hamamcıdır. Evleri 
dolaşıp oyun çıkarır, şarkı söylerler, evlerden yiyecek toplarlar.

Arak İlçesi ve onun köylerinde Nevruza elli gün kala Ç,eşn-i Nakali der 
Arak töreni yapılır. Damlarda ateş yakılır. Şölenler düzenlenip türküler söy
lenir. Ertesi günü nakali takımları evleri dolaşmaya başlar. Törenler, altı ye
di gün sürer. Yedi kişilik takım bu işe girişir. Bunlar kara keçinin tüm olarak 
alınmış derisini gözleri ve ağızları açık olmak üzere giyinirler. Bu derilere 
ufak çıngıraklar, yapay inciler katılır. Gömlekleri beyaz ya da kül rengi
dir. Öteki dört kişi ise üzerlerine uzun bir cübbe giyerler, bellerine beyaz

13 C. Komaios, Cıd/es Pofndaires de la Thract, Atina, 1949, 160.
14 Bu resim ler için bkz.: Kichard E ttinghaıısen, “T h e  D ance witlı Zooınorphic M asks and o ther forms 

of e n te rta in m en t sccn  in Islam ic A rt” , Arabic and lslumic studies in Honor of Hami/ton A.R. Gibb, 
L ciden  1965, 212-14.

15 Eli Sııltanlı, Azerbaycan Dramtiirkiyasmm İnkişafı Tarihinden, Bakıi, 1964, 43.
16 Burada İran’dan verilen örneklerin  hepsi için bkz.: Scyyit Ebulkasım  Encavî, Çeştıha ve Adab ve 

Motakedat o Z<7»/.tA7«, T ahran , 1975, I-II.



yün şal sararlar. Bol şalvarları mavi renktedir. Ellerinde sopa vardır. Köse ise 
damat olmuştur, başında keçe bir başlık, üstünde siyah bir cübbe, belinde 
beyaz ya da kırmızı bir yün kuşak bulunur. Köse’nin Gelini olan altıncı ki
şi kadın kılığına girmiş genç bir çocuktur. Kırmalı kırmızı bir giysisi vardır, 
buna çıngıraklar, şişe kapaklan takılmıştır. Yedinci kişi armağanları toplayan 
ambarcıdır. Bir de eşeği vardır. Bunların yanısıra bir davulcu ve zurnacı bu
lunur. Kimi nakali takımları sakal ve bıyık takarak sıcaktan yakınırlar. Bu 
takım karlı havalarda evleri dolaşır, ellerindeki sopalarla dövüş yapar. Bu ara
da, “Ne kaldı günde? / Kırk gitti, elli kaldı,” gibi sözlerle ilkbaharın gelişini 
vurgularlar. Sonra ilk dört kişi Köse’yi döver gibi yapar; Köse, ölü gibi ye
re düşer. Gelin, Köse’nin başına oturup üzüntüsünü belirtir, Köse’yi okşar. 
Ötekiler de Köse’nin başında, “Köse öldü mü?” gibi sözleri yinelerler. Ev sa
hibi çeşitli yiyecekler getirir. Takım da ev sahibine dua eder.

Bunun bir çeşitlemesi Kuse vo Nakali'du. Burada takım beş kişiden on 
kişiye değişir. Birinci kişi çobanlar gibi bir kepenek giyer, kollarına, dizlerine 
çıngıraklar asar, yüzüne un sürer. Başına göz ve ağız yerleri delinmiş bir keçi 
yavrusunun derisini geçirir. Eline pişmiş eti ezmek için kullanılan tahta ay
gıttan iki-üç tanesini bağlar. Elinde uzun bir sopa bulunur, bunun adı Nakali 
ya da Köse’dir. Bir de Köse’nin gelini olur. Birkaç kişi daha vardır. Bunların 
başlarında boynuz bulunur, üzerlerine çıngıraklar takarlar, ellerine birer sopa 
alırlar, bunların adı da Teke’dir. Bir de armağanları toplayacak, elinde çuval 
olan biri vardır. Köse, takımın başında gider. 'lakım  önce her evin ağılına gi
rer. Köse burada kapıyı tekmeler. Bu, hayvanlara uğur getirmesi içindir. Çan
lar çalınır, türküler söylenir, danslar yapılır. İki teke sopalarıyla oynar. Sonra 
Gelin ve Köse oynarlar. Bunlardan biri -ya Köse ya Gelin- düşüp bayılır. Ki
mi kez de gelin üzerine bir yarış olur, Köse tekelerden biriyle güreşir. Kö
se yenilir, karların üzerine düşer. Gelin onun başında ağlar ve Kösc’ye doku
narak “Bu Köse’nin sıcak eli. Bu Köse’nin sıcak ayağı. Valla ölmemiş. Köse, 
ah kocam, vah kocam, vah kül başıma,” der. Gelin, ev sahibinden iğne ister. 
Sonra Köse’yi ayıltmak için ağzına pekmezle yağ koyarlar. Kimi yerlerde ise 
gelin kaçırılır. Köse ve tekeler gelini ararlar. Bu oyunlara daha çok Arak böl
gesinde rastlanır, çünkü burası çoğunlukla çobanlıkla geçinir. Gilan bölgesin
de ise Arus Giiley oyununa rastlanır. Bu oyun da Köse oyunları gibidir, burada 
yaşlı baba anlamına Pirbabo’ya Köse de denir. Gelin vardır, bir yaşlı da gulya- 
banî Pirgul olur. Pirgııl, korkunç görünüşlüdür, Gilan bölgesinde pirinç tarımı 
yaygın olduğundan Pirgul’un omzundan pirinç saplarından yapılmış halkalar 
sarkar. Bunun bir de söylencesi vardır.

Ebher’in Şenat köyünde iki ayrı takım evleri dolaştıktan sonra birleşir
ler, köyün ağasına giderler, oyun çıkarırlar. Bir testiyi yere vurup kırarlar. 
Köse yere uzanır, ev sahibi bahşiş vermeden de yerinden kalkmaz.



Hemedan İlçesi’nin Ahutepe ve dolaylarındaki köylerde çobanlar ilk kar 
yağışından sonra Köse törenine başlarlar. Bir çoban Köse, biri de Gelin olur. 
Köse’nin yüzünde tahtadan altı dişi olan bir maske bulunur. Buna da beyaz 
yünden sakal ve bıyık ekler. Süpürgeden iki de boynuz takılır. Şalvarının 
önüne de erkeklik organını gösteren iki yuvarlak soğan ile ortasından bükül
müş bir mendil ya da fitil yerleştirilir. Her eve gidildikçe Köse ilk önce evin 
ahırına gidip bir-iki kez kapısını tekmeler. Sonra yere düşüp ölü gibi boylu 
boyunca yatar. Ev sahibi yiyecek ve para vererek Köse’yi diriltir. Köse aya
ğa kalktıktan sonra ağıldaki hayvanların iyi doğum yapmaları için dua eder. 
Sonra da kafasındaki süpürgeden bir çöp koparır. Sakalından da biraz yün 
alıp bıınu çöpe sarar. Ev sahibi de bunu alıp ağılın kapısına takar. Bununla 
doğacak hayvanların yavrularının ölmeyeceğine inanılır.

Hemedan’ın Stileymanâbâd köyündeki oyunlarda kimi değişiklikler bu
luruz. Bunları şöyle özetleyebiliriz: Köse takımı ile eve yaklaşınca biri onları 
karşılar, oradakilere yüksek sesle, “Köse geldi,” der. Ötekiler de yüksek ses
le, “Hoşgeldi,” diye yanıt verirler. Gene ilk kişi “Ne getirmiş?” diye sorunca 
ötekiler, “Bereket,” diye yanıtlarlar. Bu sözler birkaç kez yinelenir. Köse ile 
Gelin oynarlar. Armağanlarını aldıktan sonra ağıla gidilir, Köse ağılın kapısı
na sert bir tekme atar. Köylüler bu vuruşun hayır ve bolluk getireceğine ina
nırlar. Köse takımı bir başka eve giderken, halk onları kartopu yağmuruna 
tutar. Gelin de elindeki çuvaldızla onlara saldırır.

Arak İlçesi ve köylerinde Nevruz’a elli gün kala yapılan törene Reşit O 
Massi denilir, bu tören yirmi gün kadar sürer. Burada Keşki O Massi bir kişi 
olur, üzerine kırmızı pantolon, uzun etekli bir gömlek giyer, eteğinin alt kıs
mına şişe kapakları, çan gibi şeyler takar, başına da sivri ucuna çıngıraklar 
takılı, üstüne pullar dikili bir başlık geçirir. Yüzüne kalın kâğıttan gülünç 
bir maske takar. İpe geçirilmiş birkaç çıngırağı eline alıp bunu çalar, kimi 
yerlerde ise bu çıngıraklar yerine bir tef çalar, 'lahran’da buna benzer bir ge
lenekte Nevruz’a bir gün kala Ncvruz’u muştıılayana Haci Firıız denir. Reşit 
O Massi evlere gelince, “Reşii O Massi geldi, o istediğiniz geldi,” gibi sözler 
söyleyerek ona para ve yiyecek toplar.

Genellikle Nevruz’a elli ya da ellibeş gün kala, özellikle Arak bölge
sinde yapılan törenlere Reşii O Massi ya da Çeşn-i Nakali denir. Arak adı al
tında yapılan bir tören vardır. Bunun amacı kışın bitmek üzere olduğunu, 
ilkbaharın gelişini haber vermektir. Kimi bölgelerde buna Kuse Vo Naiali de 
denilir. Bir öbek insan evleri dolaşarak oyun çıkarırlar. Ebher’de bunun adı 
Kossa 6V/’//’dir. Söylenceye göre Hz. Şuayb’ın yanına giden Hz. Mıısa, Nev
ruz’a elli gün kala koyunlarının ikiz doğurduğunu görür, sevinçle eve ge
lip bunu karısına bildirir, bahçede oynamaya başlar. İşte bu bölgedeki Kossa 
Gelin Oyunu buradan kaynaklanmıştır. Buradaki köse takımı altı -yedi kişi



den oluşur, tümü de çobandır. Bunlardan Senem adındaki gelin yeni gelin 
gibi süslenir, çocuklar kendisine bir şey yapmasın diye eline bir çuvaldız alır. 
Köse’yi ise sığır çobanlarından biri canlandırır. Köse, gelinin kocasıdır. Eski 
giysiler giyer, başına keçi derisinden boynuna kadar uzanan bir maske takar. 
Maskenin üzerinde gözleri için delikler açılmıştır, başına da iki boynuz takılır. 
Ayrıca üzerine irili ufaklı çanlar iliştirilmiştir. Bir elinde tahta kılıç, ötekinde 
ise bir sopa ya da zincir bulunur. Tekap köyünde ise Köse’nin beyaz yünden 
uzun bir sakalı vardır, boynuz yerinde ise başının iki yanına iki süpürge bağla
dığı görülür. Sırtını kamburlaştırır. İki kişi de davul ve zurna çalarlar. Çocuklar 
köse takımını, daha doğrusu kışı kovmak için bunları kartopu yağmuruna tu
tarlar. Bununla ilgili çeşitli inançlar vardır. Sözgelimi erkek çocuğu olmayan
lar erkek çocukları olursa bunu Köse’nin torbasına koyacaklarına niyet eder
ler, olunca da niyetlerini yerine getirip çocuğu Köse’nin torbasına koyarlar. O 
da torbayı sırtlayıp bahçede oynar. Kivi halkının inançlarına göre Köse geçen 
yılın tüm üzüntü ve sıkıntılarını evlerden çıkarır, gelecek yıla sevinç ve mut
luluk getirir. Çocuklar da Köse takımına karşı taş, ceviz, kartopu gibi şeyler 
atarlar. Köse’ye ne kadar ezinç yapılırsa halkın öylesine sevinçli ve rahat bir 
yaşama kavuşacağına inanılır.

İran’ın Fars Bölgesi’nde göçebe aşiretler kuraklıkta, kışın yağmur yağma
sı gerektiğinde birine keçe bir kapanak [kepenek] giydirirler. Yün sakal takar
lar, yüzüne otlar sürüp un ile sıvarlar, başına da iki boynuz takarlar. Buna Ku
şe Gelin denilir. Bunu her çadırın önüne getirdiklerinde sıçrar ve “Ben yaldızlı 
boynuzlu Kuse Gelin’im, yağmur getirdim, biraz yiyecek istiyorum,” der. Her 
çadırdan un, pirinç, hurma verirler, her çadır sahibi onun başından aşağı su dö
ker. Yiyecek vermek zorunludur. Kuse Gelin yiyecek vermeyenin çadırını ate
şe verir. Kaşgay aşiretleri arasında Kuse Ge/in’\n yağmur bulutlarını getireceğine 
inanılır17.

Büyük İslâm bilgini Ebu Reyhan Birıınî’ye göre 26 Şubat’tan sonra so
ğuk azalır ve sıcak günler başlar. En soğuklar da kışın sonunda kendini gös
terir. Bu konuda bir söylenceye anıştırma yapar. Yaşlı bir kadın kışlıklarını 
çok erken çıkardığı için soğuktan ölmüş. Ayrıca bir başka söylenceye gö
re Harizm’de kış ayının onbeşinci gecesine Mina gecesi denilirmiş. Bunun
la ilkbaharın başlangıcında içkili ve ipek bir giysi ile dışarıya çıkmış soylu 
bir kadın anılmaktadır. Kadın dışarıda uyumuş ve soğuktan ölmüş. Bu gün 
unutulmamış, çünkü soğuk pek yamanmış. Ancak günümüzde bu tarih kış 
ortasına alınmış; bu gün de, ondan önceki ve sonraki günler de Harizmli- 
ler duman yapıp, bu uğursuzluğu kovmaya çalışırlarmış, ayrıca kokusunun iyi 
geleceği inancı ile dışarıda yemek pişirirlermiş. Harizm’de günümüzde buna

17 V incent M orier, Les Tribus de Fars et la sedantar Isâiion des nomades, Paris, 1966, 152.



yaşlı kadının yedi değil, altı günü deniyor. İran’da yılın son gününe “Yaşlı Ka
dının Mevsimi” adı verilir1".

Anadolu’ya gelirsek, “Anadolu Dramatik Oyunları” bölümünde Kars’tan 
iki Köse Oyunu yayımlamıştım, ancak bunlar birbirinden alabildiğine deği
şiktir. İğdır’dan derlenen bir Köse oyunu ise Köse Gelin adını taşımaktadır; 
kışın küçük çillenin sonuna doğru oynanır. Oyunculardan biri, tüyleri dışarı 
gelmek iizere bir koyun postu örtünür, başına da keçe başlık giyer. Yüzüne 
un sürer. Beline ottan bir kuşak, sırtına da büyük bir kambur oturtur. Bir de 
keçi kılından kara bir sakal takar. Bu, Köse’dir; bir oyuncu da kadın kılığına 
girer, gelin olur. Köse’nin üstünde ziller vardır. Ayrıca bir tulum çalan, bir 
eşek, bir yardımcı kişi olmak üzere beş oyuncu evleri dolaşırlar, çeşitli oyun
lar çıkarırlar, yiyecek, para gibi armağanlar toplarlar1'1.

Van’dan ilginç bir Köse oyunu buluyoruz. Derleyiciye göre, Van’da 
“çille” denilen en soğuk günler 20 Aralık ile 20 Şubat arasındadır. 20 Şu- 
bat’ta Köse çıkınca artık soğukların da ardının kesileceğine inanılmakta
dır. Köse oyununda dört kişi vardır. Bunlardan biri yırtıcı hayvan postu 
giyinir, keçe kiilâhı, beyaz takma sakalı olur, yüzü de unla aklatılır, bir 
tilki kuyruğu takar. Koltuğunun altında bir eski süpürge, parmakların
da da ziller vardır. Bu, Bey’dir; hanımı ise kadın kılığına girmiş oyuncu 
canlandırır. İki de tefeci vardır, bunlar kurt, tilki, çakal gibi hayvanlara 
benzetilmiştir. Özellikle bu oyun için saklanan kurt derisi ve kafası takı
lır. Oyuncular evleri gece dolaşır, tefçiler çalarken bey ile hanım oynarlar. 
Köse kimin evine ilk girerse o evde bolluk olacaktır. Her gittikleri evin 
sahibi Köse oyuncularına armağanlar verir. Bu arada hanımı kaçırıp, beyi 
üzdükleri de olur2".

Yılın değişmesiyle ilgili ilginç Köse-Gelin adlı bir oyunu Doğu Beyazıt’ta 
buluyoruz21. Oyun, yılın bitim tarihi olan 17 Şubat’ta oynanır ve üç gün sü
rer. İki güvey ve bir gelin vardır. Eski yılı simgeleyen birinci güvey, Köse’dir; 
yaşlı ve kambur olup takma sakalı vardır. İkinci giivey, yeni yılı simgeler, 
gençtir. Köse ile Gelin evlenirler, karşılıklı oynarlar. Ancak gelin somurtuk- 
tur, hiç konuşmaz. Oyun sırasında gelin ve güvey Köse’yi sanki büyüler, yaş
lı olan Köse düşüp bayılır. Ayıltamazlar, ölmüştür. Bunun üzerine gelini genç 
güveyle, yeni yılla evlendirirler. Gelinin yüzünü açmak için armağanlar top
lanır. Görülüyor ki yıl bitimini Köse oyununun simgelemesi burada çok açık 
seçiktir, bilinçlidir.

18 Bizde halk arasında bıına kocakarı soğuğu denir. Bir başka adı ise Herd-el-aıuz ya da berd-i acuz olup 
R um î 26 Şubat-4 M art (M iladî 11-17 M art) arasında süren soğuktur.

19 T u rg u t Öcal, İğdır Folkloru ve Etnografyası, (A tatürk (iniversitesi. E deb iyat Fakültesi, Basılmamış 
Bitirme T ezi), 129.

20 Vahap Kaya, “Van’da Köse O yıınıı” , Türk Folklor Araştırmaları, 248, 1970.
21 Şükrü Elçin, Anadolu Köy Orta Oyunları, Ankara, 1964, 28-29.



Gene ilginç bir Köse türü oyununu Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinin Kö- 
sefakılı bucağında buluyoruz22. Oyunun adı Köse Gezdirme'dir. Bu oyun, kış 
mevsiminin yarısının geçtiğini vurgulamak için ocak ayının birinci ya da 
ikinci haftası içinde oynanır. Oyunda koyun postu giyinmiş, süpürgeden bir 
kuyruğu olan, yüzü isle karartılmış, elinde bir sopa Köse ile bir gelin ve bir 
de üstünde hayvan postu ve kuyruğu olan bir tilki vardır. Bu üç kişiden baş
ka iki de tefçi bulunur. Bu oyuncular ev ev dolaşırlar, her evin önüne gelin
diğinde Köse ölür, tefçiler çalgı çalmayı bırakırlar. Gelin, Köse’nin başında 
ağıt okur, bu arada şu iki dizeyi söyler:

Kösem ölmüş diyorlar 
Cebine harçlık koyarlar

Bu dizeler üzerine ev sahibi yağ, bulgur, para gibi armağanlar verince 
Köse dirilir. Oyuncular bu dirilişi kutlarlar. Oyun tüm evlerde yinelenerek 
ve armağan toplayarak sürüp gider.

Köse oyunu Anadolu’da eskiden Ermeniler arasında da oynanmaktay
dı-”. Bu arada değişik amaçlı Köse oyunları da bulunmaktadır. Sözgelimi bun
lardan Niğde/Aksaray’da oynanan Köse oyunu ile Beypazarı’nda, Yoğunpelit 
köyünde kadınların oynadığı Köse oyununu “Anadolu Dramatik Oyunları” 
bölümünde yayımlamıştım. Ayrıca Kars’ta da bu tür bir Köse oyunu daha 
vardır24. Gene bu türden olmak üzere Kırşehir ili merkeze bağlı Kızılca kö
yünde kadınların oynadığı bir Köse oyunu vardır25. Burada Köse (bunu da er
kek kılığına girmiş bir kadın oynar) ve iki karısı vardır, başta kadınlardan 
biri oyuna özgü türküyü okur, bunun sonunda bahşiş toplanır. Sonra Köse'y\ 
oynayan kadın yere yatırılır, üzerine çarşaf örtülür, iki karısı ellerine tef 
alıp türkü okurlar. İki kadın kocaları Köse'ye ölmeden kendilerine ne bıra
kacağını sorarlar. Kadınlardan birinin adı Tavuk, ötekinin adı Ferik’tir. Fe
rik, Kırşehir yöresinde iki eşli erkeklerin ikinci karısına verilen addır. Köse 
ölürken iki kadına vereceği malları sayar. Malların en iyisi ikinci karışma
dır. Sonra ölür. Kadınlar ölüyü kimin yıkayacağı konusunda kavga ederler
ken oyun biter26.

22 Ö ğrencim  M evlüt Ü zhan’ın derlem esi.
23 V. Btoyanı, Hay Zoghovgtagan Klıaglıer, Krivan, 1963, 23-42, 72.
24 M ürsel Köse, “ Köse O yıınıı” , Türk Folklor Araştırmaları, Ağustos, 181, 1964.
25 Ö ğrencim  M evlüt Ö zhan’m derlem esi.
26 Köse oyunu ile ilgili ilginç bir anım  var. 1977’de  11. Uluslararası Şiraz sanat Festivali çerçevesinde 

bir de D oğm aca H alk Komedyası Sem pozyum u’na Köse O yunu üzerine bir bildiri ile katılm ıştım . 
İngilizce verdiğim  bu bildiriyi İranlı bir kadın Farsça’ya çeviriyordu. Ö nce Köse sözcüğünün l-'arsça 
Kııse’den geldiğini söyledim . Ama her Köse deyişim de salonda gülüşm eler oluyordu. Çeviriyi yapan 
İranlı kibar bayan da kızarıyor bozarıyor, çevirisinde bunu sürekli K ûse’ye değiştiriyordu. Konuş
mam b ittik ten  sonra İranlı tanıdıklarım a neden  güldüklerin i sordum , sıkılıp yanıt verem ediler. Son
ra Farsça bilen bir Amerikalı dostum a sordum , m eğer Köse kadının cinsel organının adıymış.



III. Komşu Kültürlerde Dramatik Köylü Oyunları 
ve Türkiye ile Etkileşmesi

Değerli kültür adamımız Ahmet Kutsi Tecer’in Köy Temsilleri adlı öncü 
çalışmasıyla başlayan dramatik köylü oyunlarımıza ilgi giderek bir çığ gibi bü
yüdü. Birçok incelemeci ve folklor derleyicimiz bu konuda Anadolu’nun ne 
denli zengin olduğunu vurguladılar, belki hiçbir ülkede rastlanmayacak oyun 
çeşitliliği üzerine birbirinden ilginç örnekler ve bunlara bağlı yorumlar orta
ya çıkardılar. Anadolu, uygarlık tarihinin çeşitli dönemlerinde Avrupa’ya ve 
başka bölgelere kaynaklık etmiştir. Bir Yunan uygarlığının bile Anadolu ve 
Doğu Akdeniz kültüründen geldiği düşünülürse genellikle kültür, özellikle 
folklor bakımından önemi daha iyi anlaşılır. Ancak Anadolu bir kez de Türk- 
ler eliyle komşu kültürlerini etkilemiştir. Kültür zaman içinde bir birikim, 
kaynaşma yoluyla sürekli bir oluşum gösterdiğine göre, Türk  dramatik köy
lü oyunlarını incelerken komşu kültürlerle etkileşmesini, ne alıp verdiğini de 
incelemek gerekir. İşte bu “Ekler” bölümünde komşu kültürlerden örnekler 
verirken kimini soy bakımından (Azerbaycan gibi), kimini aynı topraklarda 
yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığımız için, kimini İslâm’ın ortaklığı söz ko
nusu olduğundan, kimini de (Balkanlar’da olduğu gibi) Osmanlı İmparatorlu
ğu egemenliğinde kalmanın etkileşmesi açısından göz önünde bulundurduk. 
Anadolu’dan Türk  etkisi diyebileceğimiz olgu, bu kültürlere Anadolu’nun bu 
kez de Türkler eliyle etkisidir. Uzun bir süreç içinde en eski çağlardan kalma 
bu oyunlar, biçim ve amaç değişikliklerine uğrarken, yeni anlamlar, gerekçe 
ve işlevler kazanırken, burada belirgin bir Türk etkisi de görülmektedir. Ör
neklere geçmeden dramatik nitelikte bu oyunların genel olarak şu ana küme
lerden birinden çıkabileceğini unutmayalım:

a) Geçiş ve eriştirme törenleri: Bunların başlıcaları doğum, evlenme, ölüm
dür. Bu ritiiellere bağlı pek çok dramatik oyun vardır.

b) Büyiik ritüeller: Birtakım hastalıkların sağaltılması, kuraklıkta yağmur 
yağdırmak, güneşsizlikte güneş çıkartmak ya da tarım ve avcılıkta başarı ve 
bolluk elde etmek. Bu uygulamalar içinde dramatik köylü oyunlarından pek 
çok örnek vardır.



c) Yıl döngüsüne ve takvimine bağlı törenler: Zamanla tektanrılı dinlerin 
ya da takvim yöntemlerindeki değişikliklerin etkisiyle kaymalara, amaç ve 
işlev dönüşümlerine karşın gene de özelliklerini koruyabilmişlerdir. Gün 
dönümleri, kış yarısı, 25 Aralık ile 6 Ocağa dek uygulamalar, Karnaval gibi. 
Dramatik köylü oyunlarının çoğunluğu bu kümeye bağlıdır. En önemli ince
leme alanı da budur.

d) Toplumsal uygulamalar: Daha çok günlük yaşantı ile iş yaşamı içinde, 
eğlenmek gereksinmesi için yapılan dramatik köylü oyunları da, kökenlerin
deki asal işlev ne olursa olsun, bu yönleri giderek ağır basmış oyunlardır.

Örneklerimizi önce soy bakımından, bize en yakın kültür olduğu için 
Azerbaycan’dan seçtik. Azerbaycan Türklerin in  daha çok hem ilkbahar 
gün-tün eşitliği, hem Yeni Yıl olarak kutladıkları Nevruz’da oynadıkları Kö
se türü oyunlar en önemli yeri tutmaktadır. Köse türü oyunlara hem Dion'ısos 
ve Anadolu Köylüsü hem de bu kitabın ilgili bölümünde örnekler vermiştim. 
Bunlar daha çok Türkiye’den örnekler olmakla birlikte Azerbaycan’dan Kos- 
kosa oyunlarına da değinmiştim. Ayrıca bu kitaptaki “Ekler”in “Yılbaşını 
Simgeleyen Köse Oyunlarının Anlamı ve İşlevi” başlıklı ikinci bölümünde 
de kapsamlı ve daha çok İran örnekleri ağırlıklı olmak üzere Köse türü oyun
lar üzerine kapsamlı bir biçimde durulmuştur. Aşağıdaki örnekler Azerbay
can’dan alınmış, tam metin olarak ve Azerî Türkçesi’yle verilmiştir:

“Bayram günlerinde cavanların ve uşagların en sevdiyi ve çoh yayıl
mış oyunlardan biri de Kos-kosa'dır. Cavanlar bir yere toplaşırlar. Bir nefer 
zirek ve hazırcavab oğlana tersine kürk geydirirler, üzünü möhkem-möh- 
kem unluyur, başına bir uzun motal papag goyur, ayaglarının altına ayag 
formasında ağaç sarıyırlar. Boynuna zıngırov salır, paltarının altından gar- 
nına yastıg bağlayır, bir çömçeni gırmızı bezeyip eline verir ve gapı-gapı 
geçdirib oynadarag pay toplayırlar. Koşanı gezdirenler bu mahnını ohu- 
yurlar:

Ay kos-kosa, gelsene 
Gelib salam versene,
Çömçeni doldursana,
Koşanı yola salsana.

Ay uyruğu-uyruğu,
Saggallı it guyruğu,
Koşam bir oyun eyler,
Guzunu goyun eyler,
Yığar bayram honçası,
Her yerde düyün eyler.



Novruz-novruz bahara,
Güller-güller nubara,
Bağçanızda gül olsun,
Gül olsun, bülbül olsun,
Bat olmasın, yağ olsun,
Evdekiler sağ olsun,
Hanım dursun ayağa,
Koşaya pay versin ağa.

Mermer hovuzun dördgırağında,
Bülbüller ohur şah budağında,
Her ne istesem hııdadan allattı,
Dellek dükan-ın yadıma sallam,
Dellek diikanı tamam çıragban,
Nağara çalıb keserik gurbatı.

Gurbanın olunı, yaşıl çuhalı,
Derbendli isen, yohsa buralı?
Bağçanızda gül olsun,
Gül olsun, bülbül olsun,
Bal olmasın, yağ olsun,
Evdekiler sağ olsun,
Hanım, ayağa dursana,
Koşaya pay versene.

Mahnı gıırtaran kimi kosa ‘Kosa öldii -  deyib yere yıhılır. Bu zaman ona 
aşağıdaki kimi suallar verib cavab alırlar:

-  Kosa haradan gelirsen?
-  Derbendden.
-  Ne getirmisen?
-  Alma.
-A lm an ı  neyledin?
-  Sacdım.
-  Pulunu neyledin?
-  Öküz aldım.
-O k i iz ü  neyledin?
-  Vurdum, öldü.

Koşanın bu sözünden sonra yoldaşları birlikde bu mahnını ohuyurlar:



Başın sağ olsun, Kosa,
Erşin uzun, bez gısa,
Kefensiz ölnıez Kosa.

Bundan sonra da Koşaya çolılu suallar verib cavab alır ve bu mahnını 
ohuy urlar:

Hazarda lıesir, Melik Salmanı,
Göyde yel esir, Melik Salmam,
Koşam telesir, Melik Salmanı,

Bazarda üzüm, Melik Salmam,
Nimçeye düzüm, Melik Salmam,
Bir ala gözüm, Melik Salmanı,

Koşanı tez yola sal,
Onun üreyin i al,
Goy desin sala mat gal!

Ev yiyesi yerinden gee dursa, oyuncular ağız-ağıza verib deyirler:

Ay Kos-Kosa, gelm'ısen,
Gelmisen meydana sen,
Almayınca payını 
Çekilme l/ır yana sen.
Beş yumurta payındı,
Olmaya almayasan.
Menim Koşam oyııayır,
Gör nece dingildey'ır,
Ona gulag asanın 
Gulağı cingildeyir,
Menim Koşam canlıdı,
Golları mercanlıdı,
Koşama el vurmayın,
Koşam iki canlıdı.
Em iri börk başında,
Gelem oynargaşında,
Yüz elli beş yaşında,
Lap, lap cavandı Koşam!

Mahnıdan sonra Koşaya pay verirler. Oyıınçular Koşanı o biri eve apa
rırlar, bele-bele biitün evleri gezir, yığdıgları şeyleri diizeltdikleri eve getirir, 
şenlik keçirirler.



Sonra iki nefer Kosa olur. Beresinin garnına bir yastıg bağlayırlar. Elle
rine ise yeke ağaç verirler. Keçi donuna salınmış bir adamı ortaya çıharırlar. 
Keçinin yanında da bir adam olur. Koşalardan biri bu adama deyir:

-  Gardaş, bu keçini satırsan mı?
-  Beli, satıram.
-  Neçeye verirsen?
-  Yayda lopuğa, gışda topuğa.
-Yahşi, razıyıg, yayda gelib lopuğunu ahırsan, gışda da topuğunu.
Kişi keçini Koşalara verib gedir. Koşalardan biri deyir:
-  Keçi menimdi.
O biri deyir:
-  Yoh, menimdi.
Bunların davası diişiir, birbirinin garnına ağaçla budamağa başlayırlar. 

Hansı Koşanın garnına ağaç deyirse, o yere yıhılıp yene ayağa galhır. Başları 
çarpışmağa garışanda keçi gaçır. Koşalar birden bahıb keçini görmiirler. On- 
dan-bundan keçini soruşurlar, gördüm deyen olmur. Yere oturııb ağız-gözle- 
rini gülmeli şekle salıb, ağlayırlar (oyun barada gülüşme içinde sona çatır)”1.

Kos-kosdnın Azerbaycan’dan bir de Lengcran çeşitlemesini aynı kay
naktan gene yazımını bozmadan buraya alalım:

“Cavanlar yoldaşlarından birini Kosa şeklinde bezeyirler. llziine mas
ka tahır, eynine cindir paltar gevdirir, beline kendir bağlayırlar. Gendirin 
bir ucu başçının elinde olur. Koşanın üst-başına zıngırov düzürler. Gapı-gapı 
gezdirib, oynadırlar, şey yığırlar. Cavanlardan biri gaval çala-çala ohuyur:

Gorhnıaym, Kosa geldi,
Etinde hasa geldi,
Kosa geder. Mereti de,
Tamaşadı gelende.
Koşam m in oyun eyler,
Gurdunu goyun eyler,
Yığar talış düyiisün,
Malınındım toyun eyler.
Çarhovzun dördgırağında,
Eülbiil oh ur şah budağında,
Her ne istesem Hudadaıı a ila m,
Dellek dilkanını yadmıa salt anı.
Delleg dukanı tamam çırağdan,
Mescide geder elinde Guran,
Gurbanın olum, yaşıl çuhalı,
DerbendUsen sen, yo/ısa buralı?

1 Ehlim an Aluındov, Azerbaycan Folkloru Antologtası, I-II, Bakfı (1968, I) 224-227.



Şiş papag başında,
Gelem oynar gaştnda,
Koşam on beş yaşında,
Vay koşamın halına,
Palan goyun dalına.

Koşam gedib meşkine,
Ve’de ver'ıb beş güne,
Gelmeyıb on beş güne,
Koşamı öldürdüler,
Atdılar zebil yeşigiııe.

Sözler gurtarandan sonra Kosa daha tullanıb oyun çıkarmır ve başçının 
emri ile ‘kos-kosa’ dedikde yere yıhılıb küsiir. Daha sonra başçı üzünü Koşa
ya tutub ona suallar verir ve cavab alır:

-  Kosa ne isteyirsen?
-  Pissi (pul).
-  Daha ne isteyirsen?
-  Gagga.
-  Daha ne isteyirsen?
-  Bille (şirni).
Pul, şirni, yumurta ve s. alıb, ev sahibine dua eleyib gedirler. Be’zi ra- 

yonlarda şeyleri bölüşür, be’zilerinde yemek düzeldib şenlik geçirirler”2.

Gene Nevruz’la ilgili olarak Köse oyunlarının İran’da da oynandığını öğreni
yoruz’. Bu tür oyunların oynandığı tek İslâm ülkesi İran değildir. Özellikle Mı
sır, Tunus, Fas, Cezayir, Libya gibi Kuzey Afrika İslâm ülkelerinde de bu tür 
oyunları buluyoruz. Bunlar daha çok Sünnî halkın Muharrem’in onüçüncii günü 
Aşûre’de çıkardıkları oyunlardır. Aynı günde Şiîler’in yaslı, acı çekmeye daya
nan Taziyelerine karşın, bu oyunlar yeni yılı karşılamak için Karnaval sevinci 
içinde geçer. Bu oyunlarda düzenlenen geçit alaylarında çeşitli hayvan ve cana
varlar yapılır. Anadolu’daki gibi öliip-dirilme oyununa da rastlıyoruz. Tunus'ta 
görülen bu oyunun bir çeşitlemesi de Ayı ile Bakicisidir. Hayvan postu giymek 
de bu oyunların bir özelliğidir. Daha önce bu örnekleri ele aldığımız için burada 
tekrarlamaktan kaçınarak bir-iki yeni örnek verelim. Gene Aşûre’de, Cezayir’de 
oynanan oyunların başlıcası Kadı ile aldatılan koca üzerinedir, bu sonuncusu 
genellikle bir Avrupalı olur, özellikle bu, aldatılan Avrupalı koca alaya alınarak 
oynanır*. Gene Cezayir’de El-Buleyde’de kına gecesi oynanan bir oyunda toplu

2 A hundov, Age., 227-228.
3 M edjid Rezvani, L.e Theâtreetla Danse en Iran, Paris (1962) 71.
4 E. D ouette , Magie et religion dans Fafrigue du Nord, Alger (1909) 496-540.



danslardan sonra geniş bir avluda bir yer hazırlanır, buraya bir Türk oturtulur, 
bu, yargıçtır. Yargıca çeşitli davacı ve davalılar gelir. Sözgelimi bir Kâbilli ile bir 
İspanyol arasındaki davada, Kâbilli İspanyol’un bahçesine patates ve kabak dik
miş, parasını ister, İspanyol bu borcu kabul etmez. Dövüş olur. Bunlardan sonra 
bir Mzabitli (Büyük Sahra’nın kuzeyinde Mzab bölgesinden) ile bir yaşlı kadın 
gelir. Mzabitli yaşlı kadın için giysiler biçmiştir. Tanıklarını dinletir, yargıç da 
bacıyı haklı bulur, yaşlı kadın ise yargıca hakaret eder. Sonra iki yetim gelir, ba
balarından kalan malları isterler, yargıç onların yaşlarını küçük bulur, büyüme
leri gerektiğini söyleyince, iki yetim yargıca hakaret edip onun üstüne saldırır
lar, Kadı da onlara yatağanını çeker5.

Geçen yüzyılın ortalarında İran’daki yerli yöneticinin bir yabandomuzu 
oyunundan sonra düzenlediği gösteride bu türlü oyunlara rastlıyoruz. Sözge
limi bu oyunlardan birinde iki Arap vardır, ikisi de avcıdır, ancak biri yiğit, 
gerçek avcı, öteki ise daha çok bal hırsızlığı yapmak istemektedir. Birinci
sinin bir aslan vurmasına karşın İkincisi kovandaki arıların saldırısına uğrar, 
korku içinde kaçacak yer arar. Oyun, biri az silâhla yetinen gerçek bir avcı, 
öteki sırtında on tüfek bulunan bir korkak, iki karşıt kişiliği güldürü biçi
minde sunmaktadır.

Anadolu’da yüzyıllar boyunca aynı köylerde oturmuş Ermeniler’in dra
matik oyunları da ilginçtir. Bunlar için elimizde önemli bir kaynak bulun
maktadır7. Kitabın çoğunlukla dramatik oyunları içeren birinci cildinde 
276 oyun yer almaktadır, bunun da pek azı dramatik olmayan oyunlardır. 
Oyunlar çeşitli dönemlerde Anadolu ve Kafkasya Ermenileri’nin köy oyun
ları arasından derlenmiştir. Burada ilginç olan, oyunların çoğunlukla Türk
çe oynanmış olmasıdır. Yararlandığımız kaynak, daha çok bunları seyreden 
Türkler’in, özellikle yetkili Türk  görevlilerinin bunları denetleyebilmek için 
anlamalarına açık olmasını sağlamaya yöneliktir. Ancak bunun tek neden 
olmadığını sanıyoruz, çünkü Türkçe, Ermeniler’in kendi aralarında da çok 
yaygın konuşulan ikinci bir dildi. Ermeni dramatik köy oyunlarının önem
li bir kesimi han-paşa oyunları kümesinde toplanmaktadır. Bunlar oyunlara 
siyasal amaçlarla sonradan konulmuştur. Han, paşa, melik, şah gibi yönetici
lerin baskısını, yolsuzluklarını, kötü yönetimini eleştirmek, taşlamak için oy
nanmaktadır. Bunlarda kişilerin çokluğu, çatışmaya dayanan öğeler, kişileş
tirme, söyleşme gibi önemli dramatik öğeler yer almaktadır. Bunların önemli 
bir kesimi Karnaval’a, perhizden önceki şenliğe rastlamaktadır. Kiminin ko
nusunda eski ritiiellerin öğelerine rastladığımız gibi ayrıca hemen hepsinde 
yiyecek, armağan toplama ve sonra topluca yemek bulunuşu da bunların es

5 J. D esparm cnt, Coutumes, insiitutions, eroyanres des hıdigenes de l'AIgerie I, Alger (1939) 170-171.
6 Potter, “ La C om edie arahe” Revue de Paris, V (1864) 155-162.
7 V. Bdoyana, Hay /.oghovnaga Kalıgher [Krm cni Köylü Oyunları], Krivan, 1963.



ki ritüel işlevini göstermektedir. Gene Han ve Paşa türü dramatik oyunlarda 
köy içinde eski kabilece gizli örgütlenmenin izleri bulunmakta; eskiden kal
ma kardeşler arasındaki çatışmaları gösteren izlere de rastlanmaktadır. Han, 
Paşa türünden oyunların eskiliğine bir kanıt da Han, Paşa ya da Şah’ın kimi 
oyunlarda kovulmasıdır. Bu kimi Avrupa oyunlarında gene Karnaval sırasın
da düşman Tanrı’nın ya da kötülüğün kovulması gibi bir amaca yöneliktir. 
Bu türden bir-iki örnek görmeden, bunların belli başlı özelliklerini göstere
lim8. Han, paşa oyunlarının başkişisi olan Han, Melik, Şah, Paşa vb.’nin gi
yiminde en önemli özellik başına taktığı başlıktır. Bu, kimi oyunda Acem 
Şahı’na benzer; kimi oyunda Türk  Paşasına. Şebinkarahisar’daki Erıneniler 
beyaz koyun postundan bir başlık giymektedirler. Paşanın yaveri, başkollıı- 
ğu ve onların yardımcıları olıır. İki zaptiye vardır: kimi oyunlarda biri topal, 
öteki tek gözlüdür. Gene kişilerden Zeybek kısa sakallı, kırmızı giysilidir, 
belinde kuşak, içinde bıçak, boynunda mendil, yüzünde kırmızı maske, elin
de kargı bulunur. Oyunda yargıç varsa bu ak sakallı, uzun siyah cübbeli, sa
rı maskelidir. Bir de yazman bulunur. Ayrıca ikincil kişiler de vardır. Bunlar 
arasında soytarı, kötü bir kişilik olan Kizir, bayrak taşıyıcı, çalgıcılar, uşaklar, 
askerler, polisler, küçük çocuklar vb. vardır. Han, paşa türü oyunlar en az otuz 
kişi olmak üzere kimi kez 200 kişilik toplıılııklarca köy meydanlarında, evle
rin damlarında, avlularda oynanan bir dramatik köy oyunu kümesidir. Oyun
ların başlıca kuralı gerek oynayanların gerek seyircilerin şakalara, taşlamalara 
hoşgörülü ve dayanıklı olmasıdır. Kimi bölgelerde, sözgelimi Erzincan’da bu 
oyunları gençlik dernekleri yortulardan çok önce hazırlarlardı. Şimdi bunlar
dan bir-iki örneği kısaca görelim: Bunlardan Hanı Bağlama Günü" Kamaval’ın 
son gününe rastlar. Dam üstünde oynanır. Hanı oynayan, başına deriden bir 
papağ geçirir, başından aşağı omuzlarına renkli parçalar sarkar; elinde bir kam
çı vardır. Sağ yanında yazmanı, solunda uzun bıyıklı çavuşu olur. Oyun çeşitli 
kişilerin sorguya çekilmesi, cezalandırılması, haraç alınması ve kamçılanması 
ile sürüp gider. Gene bunlardan Süpürge Başlı Kral oyunu 17. yüzyılda yaşan
mış gerçek bir olayı yansıtmaktadır. Oyunda baş olanın başına süpürgeden bir 
başlık konur, bir eşeğin sırtına bindirilir, davullu, zurnalı bir alay düzülür; çalgı 
ile türkü söyleyerek bu kalabalık komşu köye gider, oradakilerle kıyasıya dö
vüş olur; bu, üç gün sürer. Bu oyunlardan biri de Karnaval’ın pazar gününde 
oynanan Han Oyunudur". Oyun 1910’a dek oynanagelmiştir. Canlı, çevik biri 
Han olur, han gibi giydirilir, başına dibi delik bir tas konulur, bunun üstüne bir 
şal sarılır. Yazmanı, zaptiyeleri vardır; biri Han’ın habercisi, bir başkası ise ça

8 Han-Şah oyunlarına genel bakış için bkz.: Bdoyana, 23-42.
9 Bdoyana, 25.
10 Bdoyana, 72.
11 Bdoyana, 86-89.



vuş olur. İki eşekten birine Han, ötekine yazmanı ters oturur. Önce alayla dola
şırlar, sonra halkın toplandığı avluya gidilir. Burada konuşmalar hep Türkçe’dir. 
Halkın durumu sorulur. Casusları, Han’a çeşitli kişiler için bilgi verirler. Han 
her birini teker teker çağırıp, sorular sorduktan sonra onlardan haraç ister, çoğu
nu dövdürür. Sonra haraç diye alınanlar topluca yenilir, parayla eğlenilir.

Melik Oyunu da'2 ötekiler gibidir, ancak burada başka bir köyün Meliki 
ile adamları arasında bir çarpışma olur, kazanan ötekinin her şeyini alır. Bir 
Hakan Oyunu’ndi ise” Hakan için canlı bir oyuncu yerine bir büyük kabak 
alınır, üzerine isle Hakan yüzü yapılır, burnuna bir tutam kıl, göz yerine gör
mesin diye çalı çırpı konur, kale gibi bir yere çıkarılıp, orada bulunan askerle
re, “İşte Kralınız, önünde saygıyla eğilin,” denilir. Sonra buna hakaret edilir, 
alaya alınır, en sonra da kargılarla kabağı delik deşik ederler. Bir Paşa oyu
nunda14 Paşa olana kırmızı giydirilir, eşek üzerinde adamlarıyla köy içinde ge
zer, rastladığını durdurup sorguya çeker, onlardan haraç toplar. Kimi köyde 
iki Paşa olur. İki Paşa ve çevresindekiler birbirlerine, yolda rastladıklarına kü
für ederler, bu büyük bir kavgaya dönüşür, kavga sonra yatıştırılır.

Şimdi tanıtmaya çalışacağımız Porsug adlı Karnaval oyunu15 Anadolu’da 
Türk  köylüsünün çok yaygın olarak oynadığı ölüp-dirilme ve kız-kaçırma 
oluntularının bir arada bulunduğu kümeden bir oyundur. Çoğunlukla orta 
yaşlı erkeklerle, kimi zaman da kadınlı erkekli oynanır. Kişiler ve giyimle
ri sırayla şöyledir: Porsug: Sırtı kambur, büyük burunlu, uzun sakallı, aklar 
giymiş; belinde birkaç kez sarılmış bir kuşak, başında beyaz sarık, beyaz sa
kallı, elinde kamçı. Arap: Yüzü kara maskeli, karalar giyinmiş, belinde kayış 
kemer, kılıçlı, başında bir arşın uzunluğunda kara ve sivri bir başlık, elin
de kamçı. Zeybek: Kara bıyıklı, kısa sakallı, kırmızı giyimli, boynuna dek 
yükselen bir kuşak, oyalı çevreden bir başlık, kırmızı maske, elinde uzun 
mızrak. Yargıç: Sakallı, bıyıklı, başında beyaz başlık, çevresine şal dolanmış, 
sırtında uzun kara cübbe, yüzünde sarı maske, elinde tespih. Doktor: Yü
zünde gözlüklü bir maske, kara bıyıklı, Avrupa giyimli, elinde baston, ba
şında kâğıttan bir şapka; “gelin”i ise erkekler oynar. Bunun da yüzü örtülü, 
başında bir dizi altın, gümüşten kemer, ellerinde pirinç ziller vardır. Oyunda 
ayrıca her kişinin bir yardımcısı, kemençe ve tef çalanlar, zeybek vb. vardır. 
Gelin, yapma bir deve üstünde ev ev gezdirilir. Hangi ev çağırırsa oyuna 
orada başlarlar. Önce toplu bir dans yaparlar, sonra aralarında şiirler, türkü
ler, masallar, bilmeceler, tekerlemeler söylerler. Porsug, yalan masallar an
latır, bir de yazıcıları vardır, o da sigara kâğıdı üzerine sözde söylenenleri 
kaydeder, her bir yalan masalda yalan olduğunu belirtir, bu arada “O yalan,

12 Bdoyana, 97.
13 Bdoyana, 71.
14 Bdoyana, 89.
15 Bdoyana, 111-13.



bu yalan, fili yuttu yılan...” gibisinden tekerlemeler söyler. Bunlar bitince 
Zeybek, Gelin’e oynamasını söyler, çalgılar çalar, Gelin de oynar. Porsug ka
dını seyreder, onu kandırmaya çalışır, kadın Porsuğ’un yaşlılığını ileri sürer, 
Porsug ona armağanlar verir, bu arada Zeybek ile Arap kavgaya tutuşunca 
Porsug, Gelin’i kaçırır, Zeybek işi anlar, arkalarından gider, kılıcı ile Por
suğ’u öldürür. Porsuğ’un adamı doktoru çağırır; doktor hayvan, kuş, solucan 
adlarından oluşan 25-30 ilaçlık bir reçete yazar. Porsug dirilince Zeybek’le 
Yargıca gider, Yargıç her ikisinden de rüşvet alır, ikisini de bağışlayıp salıve
rir. Bunun üzerine ikisi de yargıçtan verdikleri rüşveti geri isterler, ikinci bir 
yargılamadan sonra danslar başlar. Oyun sırasında evlerden toplanan para ve 
yiyeceklerle hem toplu şölen yapılır, kalanı da gereksinmesi olanlara verilir.

Hayvan benzetmeceleri de çoktur. En önemlisi yapma at ve devedir; 
özellikle KarnavaFın son haftasındaki perşembe günü yapılan At Oynatma"'. 
Burada yapma at şöyle hazırlanır: 1,5 metre yüksekliğinde ön ve arka ayaklan 
ayrı ayrı oynayan, tahtadan bir at yapılır. Üstüne binecek olanın beli yüksek
liğine gelecek yerde geniş bir delik vardır, bu, biniciye eteklik gibi giydirilir. 
Yapma at boyanır, odun isiyle ya da tahtayı dağlayarak süsler yapılır, kırmızı 
beyaz bir eyer, kilimlerle süsler, boncuk gibi bezekler takılır. Çıngıraklar ası
lır. Atın binicisine gelince, bu da acayip kılıklara bürünür, boynundan aşağı 
yapma nişanlar, başına sivri külâh, yüzünü ya isle boyar ya da acayip bir mas
ke takar. Atın üstündeki delikten içeri girerek, bunu beline kuşanır. Bu daha 
çok bir Türk  zaptiyesini temsil eder; beş altı yardımcısı olur. Büyük bir tö
renle davul, zurna eşliğinde meydana gelir. Atlı, Türkçe küfürler eder, atıyla 
halkın üzerine saldırır; ötekiler ise onun önünde eğilirler. Karşı koyanı kam
çıyla döver, haraç vermeyenlere dayak atar; bu arada atı gülünç biçimde dans 
ettirir, şaha kaldırır. Haraç vermeyen bildirilince, onu meydana çeker ve yar
gılar. Toplananlarla toplu şölen ve eğlence düzenlenir. Yapma at gibi yapma 
deve de yaygındır. Yararlandığımız kaynakta her ikisinden de çeşitli örnekler 
bulunmaktadır. Bir incelememizde Ermeni köylülerinin yaptığı bir yapma de
venin resmini vermiştik. Karnaval’da oynanan bir Deve Oyunu'nda'7 iki, üç kişi 
olur, birbirlerine tutunurlar, bellerinin üstüne bir sepet koyup, üstüne bir örtü 
örterler; ayrıca deve renginde postlar sererler. Öndeki elinde uzunca saplı bir 
balta tutar, bununla devenin boynunu biçimlendirirler, bir kol yeni sarkıtılır, 
bu da devenin çenesi olur. Boynuna çıngıraklar asılır, biri de deveci olur, evler 
dolaşılır. Varlıklı evlerden armağanlar alınır, çocuklar korkar, kadınlar bağrışır. 
“Farenin kulağı var / Devenin kulağı yok” gibi tekerlemeler söylenir. Seyre
denlerin üzerine yürüyüp onları korkutur, bir türkü ile “iki git, bir dur” diye 
oynar. Toplananlarla şölen yapılır.

16 Bdoyana, 84-86.
17 Bdoyana, 144.



Azerbaycan’da oldıığu gibi Ermeniler’de de Kosa adını taşıyan oyunlar var
dır. Bunlardan Kosa Gelin'* Karnaval’dan 15 gün önce çarşamba günü başlayıp 
cumartesi günü biten yortuda oynanır. Biri Kosa Gelin olur. Üzerine eski giysiler 
giyer, yüzünü siyaha boyar, bir keçi sakalı takar, sakalın ucuna çıngıraklar asar. 
Gürültü ile evleri dolaşır. Gene bununla ilgili olarak bir de Keçi Adam''’ vardır. 
Keçi postu giyinmiş, başına keçi maskesi takmış biri sokaklardan geçer. Türk 
köylüsünün Çömçe Gelin’ı gibisinden yağmur yağdırmak için ya keçi başı dolaş
tırılır ya da domıız başı. Bunlarla yollardan geçilirken, evlerden üzerlerine su 
atılır-’". Yağmur yağdırmak için yapılan törenlerden bir tanesi de Cici Mama’dır-'. 
Kuraklık olduğu zamanlarda köyün 10, 20 yaşlı kadını toplanır, içlerinden en 
dincini seçerler, onu soyup, üstüne uzun beyaz bir gömlek giydirirler, içerden 
iki çıta bir haç gibi çatılır. Cici Mama bunu içerden başının üstünde tutar, böy- 
lcce gömleğin içinde hiçbir yeri görünmez. En önde bir kadın elinde davulla, 
öteki kadınlar ellerinde torbalar, bakraçlarla bir geçit alayı düzenlerler. Bu geçit 
alayı kapı kapı dolaşır, hiç konuşulmaz, yalnız davul çalınır. Yüksek sesle yar
dım isterler; Ermenice, 'Türkçe şarkılar söylerler. Sözgelimi,

Cici Mama ne ister ?
Gökten bulutlar ister 
Cici Mama ne ister ?
Allah 'tan yağmur ister.

Bunları söyleyerek evlerden tuz, bulgur toplarlar. Yüksekten de Cici 
Mama üzerine soğuk su dökülür, o ise hiç sesini çıkarmamalıdır.

Anadolu Ermenilerinde düğünlerle ilgili dramatik oyunlar da vardır. 
Sözgelimi Tilki Oyunu11. Kars’ın köylerinde görülür, kız evinin düğün gider
lerini karşılayacak olana Tilki denilir. Kağnı arabası ile gelir, gelinin köyü
nün gençleri onu döverek alaya alırlar. Bir de gelin almada bir gencin üstü 
baştan aşağı kemiklerle donatılır. Bunlar tellerle bedenin çeşitli yerlerinden 
sallandırılır, başına boynuzlu bir maske takar, yüzünü karaya boyar, ayrıca 
ziller takar. Gelin geleceği zaman öne atlar, gelin alayını ürkütür. Hareket 
ettikçe kemiklerin birbirine vurmasıyla, ayrıca zillerle tuhaf sesler çıkarır21.

'Toplumsal konularla ilgili ilginç bir oyun da Ondalık ya da Ö/â7-’dür-J. Şe
binkarahisar’da büyüklerin oynadığı bu oyunda, harmandan, toprak ürünle
rinden onda bir oranında vergi alınması dramatik biçimde canlandırılır.

İH Bdoyana, 259.
19 Bdoyana, 147.
20 Bdoyana, 165-66.
21 Bdoyana, 161-62.
22 Bdoyana, 257.
23 Bdoyana, 258; Orta Asya şam anına benzeyen bıı giyim için bkz.: ALBÜM : 48 no’lıı resim.
24 Bdoyana, 222.



Anadolu’da, Ege adaları ve Yunanistan’daki Rumlar’ın dramatik köy
lü oyunları da ilginç örnekler göstermektedir25. Bunlara yeniden dönmeden 
kısaca şunu belirtelim; uzun süre Osmanlı İmparatorluğu’nıın egemenliği 
altında T ü rk  kültürünün etkisiyle, bu oyunlarda belirgin T ürk  izleri görül
mektedir. Bu özellikle oyundaki oluntularda ve Yeniçeri, kadın, T ürk  as
keri, Köpek Bey, Karagöz, Bey, Seymenides [=seymen], adı Ali olan Arap, 
Zeybek, Derviş vb. gibi adlar taşıyan kişilerde görülmektedir. Burada Sa
kız Adası Rumlarının dramatik köylü oyunlarından bir iki örnek vermekle 
yetinelim:

Karnaval’da Sakız Adası’nda sabah, köy halkından birçok kişi, Karna- 
val’dan bozma karlavadhes olurlar. Bir de başlarında karlavas vardır. Buna 
Ağa denilir. Ağa, köy meydanına eşeğe ters binmiş olarak gelir, meydanın 
yüksekçe bir yerine oturtulur. Öteki oyuncular çeşitli kişileri Ağa’nın önüne 
getirirler. Ağa onları yargılar, sopasıyla döver. Oyunda Ermeniler’in Hakan- 
Paşa oyunlarıyla büyük bir benzerlik görülmektedir. Bu oyunun bir çeşitle
mesinde ise Ağa’nın yanında bir Mağribî vardır, yargılanacak kişileri Ağa’ya 
o getirir. Ayrıca herkesin Paskalya’dan önceki sekizinci pazar günü Makarna 
getirmesini ister. Kızlar makarnayı pişirip getirirler. Öğleden sonra Mağribî 
yargılanır ve asılır; ölüsü bir merdiven üstünde başaşağı sokaklarda gezdi
rilir. Bunları her oyunda olduğu gibi dans izler. Bir üçüncü çeşitlemede ise 
iki genç öküz, biri de sürücü olur ve tohum eker gibi yere tuz serper, biri 
de onun karısı olur, elinde bir sepet bulunur. Adam karısından yiyccck is
ter, kadın ona makarna ve pilâv getirdiğini söyler, ancak sepeti açınca için
den inek pisliği çıkar. O da kadını kovalar, üstüne pislik atar. Bu arada eğ
lendiriciler gelir. İçlerinden biri ortada ne yapıyorsa ötekiler onu taklit eder. 
Bu hareketlerden biri de bacaklarının arasındaki phallus'u sanki cinsel iliş
kideymiş gibi ileri geri hareket ettirmektir; buna özellikle kadınlar bakar, 
çok gülünç bulurlar. Bir başka oyunda da bir oyun başı, bir de kız seçilir ve 
kız ona özel pişirilmiş büyük soslu bir somun ekm ek verir. Burada da Ağa 
bulunmaktadır. Ağa’nın yazmanı, veziri, iki de zaptiyesi [zaptiedoi] vardır. 
Herkes yerini alır, yargılama başlar, ceza, para cezasıdır; amaç olabildiğin
ce çok mecidiye koparabilmektir. Bu da Paskalya’dan önce sekizinci pazar 
ya da Büyük Perhiz’den önceki sah günü yapılır. Oyunların hemen hepsi
nin sonunda toplu dans ya da toplu şölen olur26. Bu danslardan dlıetos, elele

25 A. J. B. W ace, “N orth  G reck  Festivals and thc  W orship of D ionysos” , Atınual of the liritish School 
of Arcaelogy at Athe/ıs, XVI (1909-10) 232-253; Aynı yazar, “M um m ing plays in the  Southern Bal- 
kans” , Annual of the Rritish School o f Arcaelogy at Athens, X IX  (1912-13) 248-65; R. M. Davvkins, “T h e  
M odern Carnival in T hrace  and the  Cıılt o f D ionysos”, Journal o f Helknic Studies, XXVI (1906) 193- 
201; C. A. Romaios, C.ultes Populaires de la Thrace, Atina (1949); ayrıca bkz.: A. G. M cgas, Greeh Ca/en- 
dar Customs, Atina (1958).

26 Philip  A rgenti-H . J. Rose, TheFo/h/oreof Chios, C am bridge (1949, I), 357-360.



tutulup yapılan bir halka dansıdır. Ada, Tiirk egemenliğinde iken, danstan 
önce bir dramatik oyun oynamak da gelenekti. Oyuncular [ki bunlara kudu- 
natoi denilir] Yahudi satıcı, hekim, çöpçatan bir yaşlı kadın, ebe, Mağribî, 
Araplar vb. kişiliklere bürünürler. Evleri dolaşarak şakalar, açık saçık oyun
lar yaparlar, dhetos ve başka dansları gösterirler, bir de başkanları ne yapar
sa, onlar da onu yaparlar, yoksa başkanlarından sopa yerler, buna “Şeytanın 
Keşişleri” adı verilir. Bu çeşit, başkanı taklide dayanan ve çoğunlukla dans 
biçiminde olan oyunlara mostra denilmektedir, çok yaygındır. Adanın do
ğusunda bunlardan biri yalancı savaş biçiminde olur, buna talimi [Türkçe 
talim’den] denilir. Oyuncular kişiliklerine uygun giysiler içindedirler. Kimi 
Yunanistan’da ve Arnavutluk’ta giyilen kırma fistan, kimisi de T ürk  ya da 
Arap giysisi içindedir. T ürk  egemenliğinden önce tahta kılıç kullanılırken 
sonra gerçek kılıç kullanılmaya başlanmıştır. Hepsi, önde üzerine çiçek ve 
portakallar asılmış bir dal tutan biri ile köy meydanına gelirler. Rumlar ve 
düşman kuvvetleri olarak ikiye ayrılırlar. Her iki takımdan birer kişi çıkar, 
ellerindeki kılıçları savurarak bir dans yaparlar. Kılıçlar birbirine değince 
bunlar çekilir, yeni bir çift gelir. Sonunda Arap yüzbaşı tutsak alınır. İple 
tahta bir çerçeveye bağlanır, köy meydanına getirilir ve ölümüne karar veri
lir, çünkü o bir hayduttur ve pek çok Hıristiyan öldürmüştür. Sonunda asılır, 
asılma kararı da göğsüne iliştirilir. Sözde can çekişiyormuş gibi yapar, so
nunda ölüsü bir tabuta konulup, sokaklardan geçirilir27. Gene bir karnaval 
gösterisi de şöyledir: “Makarna Adam” denilen [Makarna Büyük Perhiz’de 
çok yenilir] tahtadan bir kukla yapılır, eski giysiler giydirilir, buna Makaro- 
tıas denilir. Başına bir su kabı konur, bir de phallus takılır. Bütün makarna
ları yediği için hastalanır, doktor çağrılır, ancak aşırı yediği için iyi olama
yacaktır. Ölür, ona bir cenaze töreni düzenlenir, açık saçık şarkılar söylenir, 
sonunda paramparça edilir. Bununla da Karnaval sona erer-*.

Türk egemenliği altındaki bütün ülkelerde (bir bakıma Macaristan da 
bunların arasındadır) bu izleri bulabiliriz. Bizim için ilginç olan Bulgaristan, Yu
goslavya ve Romanya gibi Balkan ülkeleridir. 13 Haziran - 6 Ekim 1975 tarih
lerinde gerçekleştirilen “Avrupa Halk Yaşamından Görünümler - 1975” başlık
lı bir serginin konusu “Avrupa Geleneğinde Maske” idi. Dört kentte, Anvers, 
Bokrijk, Liege ve Binche’te düzenlenen bu toplantıya, Avrupa ülkelerinin 
hemen hemen çoğu katılmıştır. Bizden Sabiha Tansuğ da “T ürk  Köylerin
de Maskeli Halk Oyunları” adıyla Fransızca ve resimli bir bildiri ile katıl
mış, Yunt Dağı’nda, Maldan köyünde (Manisa-Gördes) derlediği on drama
tik köylü oyununu tanıtmıştır. Sergiye ilişkin, bildirilerle, fotoğrafların yer

27 Age., 362-363.
28 Age., 380-381.



aldığı güzel bir kitap da yayımlanmıştır”'. Bu bölümde ele alınan konular 
için kullandığımız resimlerle, birtakım ek bilgiler, Bulgaristan, Yugoslavya 
ve Romanya delegelerinin bildirilerinden alınmıştır’0. Batı Bulgaristan’da sir- 
kasvari ve Rodop ve Güneybatı Bulgaristan’da startz'ı yeni yıl; yine Bulgaris
tan’ın güneybatısında kukeri ve Sredna-Gora Bölgesi’ndeki startzi ise Büyük 
Perhiz’le ilintilidir. Bunlardan sirkasvari kümesinde başkişi kuş maskeleri 
takar, ikinci bir kesim at ve kır kısrak maskesi takar, üçüncü bir kesim ise 
yabandomuzu, geyik, ayı gibi boynuzlu ya da boynuzsuz yaban hayvanlarıy
la, deve ve boğa gibi hayvanların maskelerini takarlar. Bunların, avcılıkla il
gili ritüellerin kalıntıları olduğu kuşkusuzdur. Kukeri denilen oyunlar daha 
yaygındır. Bunlar daha çok Trakya kökenli olup, tarımla, ekimle, ölüp diril
me, döllenme ile ilgilidir. Maskelerinin çoğunluğu ise öküz, teke, koyundur. 
İşlevi, yeni tarım süreminin açılmasını kutlamaktır. Bu oyunlarda birçok Türk 
öğesinin bulunduğunu anımsatmakla yetineceğim. Sözgelimi oyun kişilerin
den ikisi haratçar'r. vergi, haraç toplayıcılarıdır. Geçenlere kül atan plufkatç ise 
Türk  gibi giyinir; kuker'in bir adının da cemale olduğunu belirtmek gerekir. 
Aynı adla [Cemal, Cemalcik] oyunun Trakya ve Anadolu’da Türk  köylüsiin- 
ce de oynandığını belirtmiştim. Özellikle Güney Yugoslavya’da, Makedon
ya’da ise bu karşımıza Dzamala[ri], Dzmaldziji vb. adlar altında çıkıyor. Ayrı
ca yapma deveye de deve denilir ki böyle oynanışınada çok rastlanmaktadır. 
İncelendiğinde Yugoslavya’da da Anadolu dramatik köylü oyunlarıyla büyük 
yakınlıklar, ortak noktalar olduğu görülmektedir’1.

Türk  seyirlik oyunlarının etkisinin önemli görüldüğü bir Balkan ülkesi 
de Romanya’dır. Bu özellik Karagöz için de doğrudur. Dramatik köy oyunla
rı Romanya’da çok çeşitlidir. Bunların belli başlıları, turca ya da brezaîa, rî- 
sur'ılede privegh 'ı, calusarii, cucii, coucous, hayvan maskeli oyunlar gibi. Turca 
ya da brezaîa denilen oyunlar oldukça eskidir, 17. yüzyıl kaynaklarına göre 
bu oyuna capra [keçi] deniliyordu. Ritüel nitelikteki bu oyunda iki önemli 
kişi vardır: turca ve mosul (yaşlı adam anlamına.). Oyunun en önemli kişi
si bir yabanî tekedir. Evleri dolaşan turca ya da brezaîa''mn yanısıra bir de 
mascarici vc ghidus [her ikisi de soytarı] da bulunur. Tarihçi N. Iorga bunlar 
üzerinde durmakta ve keçilerin ve yaşlıların çok eski bir kültüre kanıt olduk
larını ileri sürmektedir’2. Bu oyunda tek yaşlı adam daha sonra iki kişiye 
bölünmüştür: mosul (yaşlı adam) ve baba (yaşlı kadın). Zamanla oyun kişile-

29 Le Masque dam la Tradition Europeeıme (13 jııin-6 octobre 1975), Binche, 1975. Aşağıda buradan alı
nan bildiriler M TE  kısaltması ile gösterilm iştir.

30 Nlarina M arkova Tcherkezova, “L es jeux carnavalesqııes Bulgares-C outıım es de  fertilite ’de sante 
e t de theâtre  populaire” , M TE , 111-126; Prof. Dr. M ilovan Gavazzi, “L e m asqııe en Yoııgoslavie”, 
M TE , 311-327; Dr. Tancred Banateanu, “L e m asque dans la culture populaire traditionelle Roıım ainc” , 
M TE , 239-265; Sabiha Tansıığ, “Jeux populaires m asqııes de villages T u rc s” , M TE , 300-310.

31 Ayrıca bkz.: E rm an Artun, CemalRitiieli ve Halkalılardaki Varyantları (Ankara, 1993).
32 N. Iorga, Histoire des Roumains et de la romanite orientale, II, Bucarest (1937) 189 vs.



rinde önemli değişiklikler görülmüştür. Sözgelimi cellat Arap [zenci], hâkim 
Alman, kazancılar, çingene, yaşlı adam ve kadın yerine papaz ve karısı vb. 
Keçiden başka hayvan maskeleri de vardır. Aslında keçi de geyik, deve, zü- 
refa gibi çeşitli hayvanların türevleridir; ayı, at, çeşitli kuşlar, kurt, yabando- 
muzu, öküz vb. Kişiler de yukarıda belirttiğimiz yaşlılardan başka, ayı bakı
cısı [ursarul], çingene [figanca], papaz [popa], dev [uriasul], şeytan [dracul], 
dişi şeytan [dracoica], genç adam [omul tînar] vb. En yaygın kişilik yukarıda 
belirttiğimiz gibi yeni yılda oynanan keçidir [capra]. Bölgere göre adı deği
şir: cerb [geyik], cerbut [küçük geyik], turca, brezaîa gibi. Kimi kez de bu kuş, 
leylek, kartal, tilki olur. Keçi ile birlikte bunu oynatan yaşlı adam [mosul] ya 
da kör [blojul] adlı kişileri saymak gerekir. Kişiler kimi oyunda zenginleşir. 
Bunlar arasında Türk, gelin, genç kız, avcı, kazancı, tacir, rahibe, Rum, ka
yınpeder, kaynana, jandarma, belediye başkanı, yardımcısı, vaftiz babası ve 
anası, at, canavar, koç, teke, çoban, subay, Yeni Yıl, arap, ayı, rahip, şeytan, 
kötücül kişi, yalancı, tatsız adam vb. Zamanla toplum içindeki çeşitli tipler, 
ritiiel kökenli oyunlara alınmıştır; tıpkı bizde ve başka yerlerde olduğu gibi.



IV. Küreselleşmiş Bir Oyun: Mangala

Oyun ve Bügiı nün iki yerinde mangala oyunu üzerine bilgi vermiştim. 
Ayrıca bizim bakımımızdan önemine değinmiştim. Prof. Thomas Hyde, 17. 
yüzyılda Doğu oyunları üzerine yazdığı Latince kitabında1 Osmanlı oyun
larının uzunca bir listesini verirken ve bunları tanımlarken mangala oyunu 
üzerinde de durmuştur. Gerek oyunun eskiliği, gerek yaygınlığı gerekse biz
de de olması bakımından “Ekler” bölümünde mangala üzerinde daha uzun 
durmak gerektiğini düşündüm.

Oyun ve Bügü'dc Anadolu’da değişik adlar altında oynanan mangala oyu
nu üzerine birkaç örnek vermiştim. Yalnız Gaziantep’te tnaııgala adıyla oy
nanıyor2. Mangala ya da Mankala sözcüğünün Arapça taşıma, aktarma, ge
çirme, bir şeyi bir yere götürme anlamına gelen ve Türkçe’ye girmiş olan 
nakl ve türevlerinden geldiği ileri sürülmektedir. Bu açıklama sürekli taşla
rın bir gözden ötekine aktarılmasına dayanan bir oyun için uygun düşmek
tedir. Türkçe’de nakl'den, taşınan, taşınmış anlamına menkul, menkule söz
cükleri vardır. Afrika’da da kimi bölgelerde mangala yerine mankala den
mektedir. Buradaki m,n,k,l, ünsüzleri k/g değişmesi dışında mangala'da da 
vardır. Belki de menkul-menkule sözcükleri orada e yerine a ile söyleniyor ola
bilir. Ayrıca çukurların oniki sırada dizilişi en küçük askerî birim olan man
gaya, oyundaki çukurlar da mangal sözcüğüne çağrışım yapmaktadır. Anado
lu’dan ve başka ülkelerden mangala çeşitlemelerine örnekler vermeden önce 
bu oyunu seçişimdeki nedenleri açıklamak isterim.

1) Oyunun çok eski oluşu: Kimi incelemecilere göre oyunun bin yıl ile liç- 
bin yıl gibi bir eskiliği vardır3. Arkeolog Fliderns Petrie, Mısır’da M.Ö. 1400 yıl
larından kalma 3 sıralı ve 14 delikli bir mangala tahtası ele geçirmiştir. Seylan 
Adası’nda da M.O. ilk yüzyıllara dayanan benzeri delikler tespit edilmiş, Ha-

1 T hom as H yde, De l.udis Orientalibus, Oxford 1694; bu kitabın tanıtım ı için bkz.: M etin  And, “T iirk  
O yunları Ü zerine L atince Bir K itap” , TFA, 166 (1963).

2 Gaziantep İ l  Yıllığı, Ankara 1969, 143; bir başka derlem ede G azian tep’ten  30 oyunun adı verilirken 
mangala da geçm ektedir. Bkz.: Cemil C ahit G iizelbey, Gaziantep Folklonmdan Notlar /, G aziantep 
(1939) 73-75.

3 G. J. R. Mıırray, Board and J'able Games, Oxford (1952), 159.



beşistan’da ise M. S. 7. ya da 8. yüzyıldan kalma kaya üstüne oyulmuş mangala 
delikleri bulunmuştur. Eskiliği konusunda daha başka örnekler de vardır*. İs
lâm dünyasında da bu tür bilgiler için 10. yüzyıldan kaynak kitap olan Ebü’l-  
Ferec’in Kitabü’l-Egan/’sindc de bu oyuna rastlanmaktadır. Ve “Ondört” diye 
de bilinen bir oyunla özdeşleştirilmektedir5.
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St. Lucia (A ntiller’de-A m erika) iki sıralı mangala (W ari)
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Z aire’de (Kassi) dört sıralı mangala (tslıisolo)

2) Oyunun yaygınlığı: Oyun çok yaygındır. Hemen her kıta üzerinde ya
yılmıştır. İki sırada ya da dört sırada oynanmasına göre (ya da aşağıda göste
rileceği gibi başka kümeler bakımından) ayrılabilir; değişik adlar ve oyna
nış biçimleriyle pek çok yerde görülür. Örneğin Seylan’da Çarıka ve Naran, 
Hindistan’da Çonkak, Filipinler’dc Çunkajon, Suriye’de I.u'b-ı Mecnun ya da 
/,«#-/ j4/V/, Bali’de Medj'ma, Malezya’da Dakon, Habeşistan’da Gabatla ya da 
Madji, Afrika’da Uy//7, 7<w, Bau, Kubuguza, Mungala, Mangal, Kale vb., San 
Domingo’da Çuba vb. Oyunun çok yaygın oluşuna ilk değinen 1894’te Ste- 
wart Cıılin olmuştur". En azından şu ülkelerde görülmüştür: Suriye, Ürdün, 
Suudi Arabistan, Hindistan, Maldiv Adaları, Bangladeş, Seylan, Zaire, Ma
lezya, Tayland, Vietnam, Moğolistan, Çin, Endonezya, Filipinler, Habeşis
tan, Somali, Kenya, Mısır, Moritanya, Senegal, Zambia, Sierra Leone, Li
berya, Mali, Guyana, Antiller, Haiti, Zengibar, Sudan, Tanzanya, Uganda,
4 Philip T ow nshend , “Aııtour dıı jeıı M aııkala” , Zaire Afrigue, 185 (1976).
5 Franz R osenthal, Gambliııgin İslam, L eiden  (1975) 43-44.
6 Stew art Cıılin, “M angala, the  N ational G am e of Africa” , Annual Report of the U.S. National Museum, 

VVashington D .C., 597-606.



Ruanda, Burundi, Malavi, Rodezya, Güney Afrika, Brezilya, Nijerya, Niger, 
Togo, Fildişi Sahili, Yukarı Volta, Kamerun, Gabon, Madagaskar, Gine, Gha- 
na, Dahomey, vb. Aynı oyun sözgelimi Kırgızistan’da da görülmüştür.

1979 yılında Amerika’daki bilimsel bir dergiye T ürk  oyunları üzeri
ne uzun bir yazı yazmış, bu arada Anadolu’da mangala çeşitleri üzerine bil
gi vermiştim. Bu araştırma antropologların çok ilgisini çekti7. Bu yazıdan bir 
yıl önce Yeni Delhi’de 10. Uluslararası Antropoloji Kongresi’ne çağrılmıştım. 
Aralık 1978’de toplanan bu kongreye gidişimin başka bir nedeni de vardı; 
çünkü Aralık 1978, aynı zamanda Muharrem ayıydı. Bu konuda araştırma 
yaptığım için Şiîler’in liderlerinden, dostum Seyyid Hüseyin Ali Ceffrî’nin 
evinde konuk olarak Muharrem törenlerini izleyebilecektim. Kongre çok ka
labalıktı, 120 panelden oluşuyordu. Benim bulunduğum panel, ‘Geleneksel 
Gösterimler’di, yanımızdaki iki odada ise ‘Oyun Kuramı’ ile ‘Etnik Müzik’ 
panelleri vardı. Uç panel birbiriyle çok yakın olduğu için zaman buldukça 
birbirimizin bildirilerini ve tartışmalarını izliyorduk. Bir kahve molasında 
aynı masaya oturduğum zenci bir antropologla konuşmaya başladık. Kendisi 
Kenya Üniversitesi profesörlerinden Philip Townshend’di. Birbirimize han
gi alanlarda çalıştığımızı sorduk; o, oyunlar üzerinde çalıştığını, ama oyun
lar içinde de sürekli mangala ile uğraştığını söylediğinde oldukça şaşırdım, 
hemen ben de onu şaşırtan bir şey söyledim: Türkiye’de de çeşitli mangala 
türleri bulunduğunu, öyle ki bir bölgede de buna mangala dendiğini, öteki
lerin adlarının ise değişik olduğunu belirttim. Bu, onu çok şaşırttı, çünkü bu 
oyunun göç yollarına göre Türkiye’de bulunmaması gerektiğini düşünüyor
du. Başka bir gün buluştuğumuzda bir Kazak kadın antropologla tanışmış, 
ondan oyunun Kazakistan’da da bulunduğunu öğrenmiş. Bunıın üzerine bu 
konuda bilgi alışverişinde bulunmaya karar verdik. Ona gelecek şubat ayın
da Journal of American Folklore’Az T ürk  oyunları üzerine uzun bir yazımın 
çıkacağını, burada Türkiye’deki mangala türlerine de yer verdiğimi söyle
dim. Kendisi zaten bu dergiye aboneymiş. Sonra karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunduk.

3) Oyun, özellikle çocuk bakımından, onun çeşitli yetilerini ve bece
rilerini geliştirecek niteliktedir: Bir zekâ savaşımıdır. Philip Townshend’in 
kongredeki bildirisinde belirttiği gibi, bir toplumda kişilerde en çok beğeni
len ve örnek alınan niteliklerden şu yedisi mangala oyunuyla ilgilidir:

a) Kurnazlık: Oyunun stratejisini planlamak ve oyun kurallarını kendi 
çıkarları doğrultusunda kullanabilmek.

b) Uyanıklık: Karşısındakinin kurnazlığına karşı savunma ve önlem.

7 M etin  And, “Som e N otes on Aspects and F unctions o f T urk ish  Folk G am es” , Journal o f American 
Folklore, vol. 92, 363 (1979) 44-64.



c) Önceden görme: Hazırladığı oyun manevrasına karşı hasmının tepki
sini kestirebilme yeteneği.

ç) Esneklik: Beklenmedik durumlarda hemen tepki gösterebilme yete
neği.

d) Direnme: Tüm  şaşırtmalara karşın, kendi planını sonuna dek sürdü
rebilme yeteneği.

e) Sağgörü: Özellikle mankala oyununda hasmından plan ve gücünü 
gizleyebilme yeteneği.

f) Bellek: Hasmının sağgörüsüne karşın, onun durumunu ve gücünü ne 
denli saklarsa saklasın kestirebilme yeteneği.

4) Oyunun bir toplumun kültür birikiminin tanınmasında ne denli 
önemli olduğunu kitap boyunca belirtmiştim. Bugün antropologlar bu görü
şü benimsemişlerdir. Bir toplumun incelenmesi, o toplumun oyunları ince
leme kapsamı içine alınmadıkça eksik kaldığı gibi hangi yaştan olursa olsun 
oynamayan insan da önemli bir boyuttan yoksun kalmıştır denebilir. İşte 
mangala oyunu bu bakımdan en iyi bir örnektir.

Yalnız iki kişinin değil, ama iki takımın da oynayabileceği mangala 
oyunları da vardır. Bu durumda çukurların sayısı her sırada 36 ve daha çok 
olabilir. Kimi kez iki köy ya da kabile arasında da oynanmaktadır. Toplum- 
ların durumuna göre oyunun olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Dengeli ve 
barış içindeki toplıımlarda yapıcı bir öğedir; toplumsal birliği ve dayanışma
yı sağlar. Ama daha az dengeli ya da bunalım içindeki toplıımlarda bunun 
tam karşıtı bir etkisi vardır. Bu toplıımlarda daha çok başkanların, olgun yaş
lı erkeklerin oyunudur. Kimi toplıımlarda ise önemli bir eğitim aracıdır, top
lumsal değer yargılarım ve büyüklere saygıyı öğretir. Buna bağlı ritiieller de 
vardır. Prof. Tovvnshend’in bildirisinde Afrika’dan çok ilginç örnekler bulu
yoruz. Sözgelimi yeni bir kral tahta geçerken mangala oynaması için, oyu
na gerekli tohumları belirli bir ağaçtan kendisinin toplaması ve yurttaşların
dan kimseye yenilmemesi gerekir. Kimi yerde ise kabile başkanı olacak iki 
aday arasında mangala oynanır, kim kazanırsa başkan o olur. Gene Afrika’da 
oyuna, kisolo ya mııngu (Tanrı oyunu) denmektedir. Ve oyundaki çukurlarla 
üründe bolluk ve yeterli yağmur yağışı arasında bir ilişkiye inanılmaktadır. 
Kimi Afrika toplumlarında mangala oyunu bir dersle eriştirme töreninde oğ
lan çocuklarına öğretilir. Guyana yerlileri bir ölünün ardından mangala oy
narlar, ancak mangala tahtası ölü sözkonıısıı olduğunda değişik bir biçimde 
olur, böylcce ölü tedirgin olmaz ve gelip mangala oynamaya kalkmaz. Afri
ka’da mangala için şu ilginç gözlemlere rastlıyoruz:

-  Kadınlar genellikle oynamaz; kimi kabilelerde kadınlara yasaklanmıştır.
-  Çiftçiler işlerinin daha az olduğu, özellikle kurak mevsimlerde oy

narlar.



-  Özellikle işi beklemek, gözcülük yapmak olan kişiler daha çok oynar
lar: Çobanlar, nöbetçi askerler, yol bekçileri, işi olmayanlar, yaşlılar, sakatlar, 
çocuklar, kentlerde işsizler.

-  Oyunu, kadınların ve başka etnik kesimin insanlarının çalıştığı ağaçlı 
bozkırlar ve dağlık yerlerdeki halk daha çok oynar.

-  Oyun, ölünün ardından yas döneminde ya da sünnet olanların yaraları
nın iyileşmesinin beklendiği dönemlerde oynanır.

-  Kimi toplumlarda kumar gibi oynanması kesinlikle yasaklanmıştır.
-  Uganda’da yüksek yargıç duruşmayı izlerken mangala oynamaktadır.

5) Mangala çağdaş kentsel yaşamda yaygınlaşıp sevilecek bir oyundur. 
Avrupa ve ABD’de tavla ve başka oyunlara olduğu gibi mangala'ya da ilgi 
artmıştır. Oyunun Avrupa’da ilkokullara ders olarak konması düşünülmüştür. 
Matematik eğitiminde yardımcı olduğu görülmüştür. Nitekim Rodezya’da 
Kalangalar’ın mangala oynadıkları için hesapta çok üstün oldukları gözlem
lenmiştir". Gerçekten dikkatin yoğunlaştırılması, iyi bir bellek ve sezgisel, 
matematiksel yeti geliştirilmesi bakımından çocuklar için en iyi kafa temri
ni olarak görülmektedir.

Aşağıda görüleceği gibi Anadolu’da çeşitli adlar altında ve çeşitli bölge
lerde oynanan mangala, daha pek çok geleneksel oyunlarımız gibi kentlere 
tanıtılır ve özendirilirse çocuklarımıza, oyun olanakları dışarıdan aktarılma 
yabancı oyunlar değil, kendi ulusal kültürümüzden kaynaklanan oyunlar 
sunmuş oluruz. Millî Eğitim Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı’nın yetkili kuru
luşlarının konuya ivedilikle eğilmeleri gerekmektedir. Tanıtılıp yayılmasın
da T V  de yardımcı olabilir.

Mangala oyununun genel çizgileriyle oynanışı şöyledir: Çoğunlukla iki 
kişi oynar. Toprağa ya da bir tahta üzerine iki, dört ve kimi durumda iiç sı
ra çukur yapılır. Ve gene sayısı oyunların türlerine göre değişen tohumlar, 
taneler ya da taşlar vardır. Seçilen bir delikteki tohumlar teker teker öteki 
deliklere dağıtılır. Gene belirli kurallara göre oyunculardan biri, haşininin 
bir ya da iki çukurundaki tohumları ele geçirebilir. Bu el koyma hakkı ya 
çukurun dolu veya boş olmasına ya da son tohum konulan çukurun duru
muna göre değişir. İki sıralı mangala'da her oyuncunun bir sırası vardır ve 
sırası gelince gerek kendi sırasında, gerek karşısındakinin sırasında bulunan 
çukurları tümüyle dolaşır. Dört sıralı olanda her oyuncunun iki sırası vardır, 
yalnız kendi sırasındaki çukurları dolaşır.

Dama, satranç, tavla gibi çeşitli kuralları olan mangala oyununun iki sı
ralı olanı, ele geçirine bakımından beşe ayrılabilir:

8 T .B en t, The RuinedCities o f Mashoııaland, London (1892), 78.



a) Oyuncu, belirli bir sayıdaki tohumları hasmmın bir çukurunda ta
mamlarsa, bu çukuru ele geçirmiş olur ve buraya ileride konulacak tüm to
humların sahibi olur.

b) Yukarıdaki gibidir, ancak çukuru değil, içindeki taşları ele geçirir ve 
kazançlı olarak bir yana koyar.

c) Ele geçirme yoktur, yalnız bir çukurdan elde edebildiği kadar taş top
layabilmek için bu çukurdan sık sık geçer.

ç) Oyunculardan biri elindeki son taşları kendi boş çukurunda bitirirse, 
hasmınm karşıt çukurundaki taşları alır.

d) Bir oyuncu elindeki taşları en son boş bir çukurun karşısındaki çuku
ra boşaltırsa, bu boş çukurdan sonraki çukurda bulunan taşları ele geçirir.

Kimi yerlerde (Batı Afrika ve Moğolistan gibi) (b) türünde tnangaladz el
deki son taş, başka taşların bulunduğu çukura konursa, genellikle buradaki 
taşlar alınır ve oyun sürdiirülmeyip, sanki çukur boşmuşçasına orada kalınır.

Bu bölümde, Oyun ve Bügü'dc daha önce üzerinde durulan örnekleri ye
niden buraya almadan Anadolu’dan yeni birkaç oyun vereceğiz. Ancak bu ör
neklere geçmeden mankala nın Mısır’da nasıl oynandığını görelim".

Bu, bir tavla gibi menteşe ile ortadan katlanan iki tahtadan oluşur. Beyt 
denilen 12 çukur bulunmaktadır. Ayrıca yetmişiki tane küçük deniz ka
buğu olur. Oniki beyt'tcn altısı bir oyuncunun, öteki altısı ise hasmınındır. 
Birinci oyuncunun sırasındaki çukurlara A,B,C,D,E,F; ötekininkilere ise 
f,e,d,c,b,a dersek, kabuklar her çukura eşit dağıtılmış olsa, her çukurda 6’şar 
kabuk olacaktır. Ancak oyuncular bu dağıtımı eşit yapmazlar, genellikle en 
az her çukura dört kabuk koyarlar. Eğer eşit dağıtılırsa ilk oyuncu yenik dü
şer. A,B,C,D,E,F çukurlarının sahibi oyuna başlarsa, F ’deki kabuklan alıp, 
a,b,c,... çukurlarına birer tane koyar. Eğer hasmının her çukuruna birer tane 
koyduktan sonra elinde kalırsa kendi çukurlarına; gene kalırsa hasmının çıı-

9 Edvvard VVilliam Lane, The Manners andCustoms of the Modern Egyptions, L ondon  (1908), 351-353



kurlarına kor. Son koyduğu çukurda bir kabuk varsa onun sırası biter, has- 
mı oynamaya başlar. Eğer sonuncuda iki ve dört varsa, bunları ve bu çukurun 
karşısındaki çukurun içindekileri alır. Eğer son çukurda üç, beş ve daha çok 
kabuk varsa, bunları alır ve öteki çukurlara dağıtır. Sözgelimi D ’den bir tane 
E’ye, F ’ye, a’ya ve böylece dağıtır. Son çukurda bir tane varsa durur, iki, dört 
ve daha çok çift sayıda taş varsa kazanır. Hep F çukurundan oynar, bıı boşsa 
daha sonraki, içinde bir ve daha çok kabuk olan kendi çukurundan... Bir oyun
cunun çukurlarında, bir ya da daha çok çukurunda kabuklar var da, hasmının- 
kiler boşsa, ilk oyuncu kendi çukurlarından bir kabuğu hasmının ilk çukuruna 
koymak zorundadır. Bir oyuncuda bir kabuk kalmış, ötekinde hiç yoksa, bu 
kimdeyse onun malı olur. Tahta üstünde çukurların tümü boşalınca, iki oyun
cu da elindeki kabukları sayar, hasmından daha çok sayıdaki kabuklar kadar 
kazançlıdır. Kazanan ikinci oyuna başlar, hasını önce kabukları çukurlara dağı
tır. Toplam sayı altmışa erişince bu oyuncu kazanır. Oyunu daha çok gençler, 
çocuklar oynar; bu durumda adı lu'b el-gaşim, yani cahil oyunu, başka biçimde 
oynanan oyuna ise lubel-akil, yani bilgilinin ya da akıllının oyunu denir.

Genellikle kabuklar iki sıranın bir ve daha çok çukurlarına dağıtılır, her 
iki sıraya dörder konulur, iki en uçtakiler boş bırakılır; dağıtımı yapan bir 
çukura kaç tane koyduğunu saymaz, istediği kadar çukura koymakta özgür
dür. Hasmı bu dağıtımı beğenmezse oyun tahtasını tersine çevirip yeniden 
dağıtıma başlanmasını isteyebilir. Ancak ilk oynama hakkını yitirir. İlk baş
layan, kendi çukurlarından birini seçerek oyuna başlar.

Şimdi Türkiye’den örnekler verelim:
Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Oğuzkent köyünde oynanan mangala oyu

nu çok değişiktir; Afrika’daki mangala'\A.x& benzer. Oyunun adı Piç tır"1. Oyun 
iki kişi arasında ya da beş kişiye kadar oynanabilir. Büyükler ve çocuklar oy
nar. Oyun, üzerinde yemek yenen yuvarlak, tahta sıfra (sofra) üzerinde oy
nanır. Oyunda ya mısır ya da fasulye taneleri kullanılır. Eğer beş kişiyle ve 
fasulye taneleriyle onandığını varsayarsak, kısaca oyunun kuralları şöyledir: 
Her oyuncu otuzaltışar fasulye alır; önlerine onikişerlik üç yığın yaparlar. Bu 
yığınlara kuy denilir. İlk başlayacak oyuncu aşık atarak saptanır. İlkin sağında
ki ikinci, onun sağındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci böyle belli olur. Birin
ci oyuncu üç kuy'undan birindeki oniki fasulyeyi alır, buna kuy bozma denilir. 
Buradan aldığı fasulyeden birini bozduğu /’#y’ıın yerine kor, sonra soldan sağa 
doğru her kuy 2i birer fasulye kor, oniki fasulyenin dağıtımım bitirir. Son fasul
yeyi koyduğu A y ’daki (kendi /'»y’larından biri değilse) fasulyeler sayılır, fasul
ye sayısı çiftse, sayılar kuy bozanın olur, ikinci oyuncu başlar. Sayı tekse fasul
yeler sayıldığı kuy'a bırakılır. Oyun böyle sürerken çift sayı yapanların fasul
yeleri alması ve kuy bozmalarla kimi /v/y’larda boşalma olur. Yeniden burala-
10 O sm an Sanayuç, “O ğu zk cn t’tc Zihinsel Bir Oyun: P IC ”, '/ ’/v l, 299 (1974).



ra fasulye konulur. Bu birikimde kuy bozan oyuncunun son fasulyesi kendi 
kuyu dışında A y ’lardan birinde üç sayı yaparsa bu, o oyuncunun olur, buna 
piç denilir ve çevresi bir kalem ya da kömürle çizilir. Oyun sonuna dek bura
ya konulan her fasulye tanesi, burayı piç yapanındır. Uç kuy u da piç yapılan 
oyuncu, oyun dışı kalır. Sırası gelen oyuncunun bozacak kuy'u yoksa, oyunu 
ondan sonraki oyuncu sürdürür. Oyunun sonunda kuy’ların kiminde birer fa
sulye tanesi kalır. Her oyuncu, kendi Ay'larında kalmışsa bu fasulyeleri alır. 
Biriktirdikleri fasulyeleri sayarlar, kimin daha çok fasulyesi varsa o kazanır.

Anadolu’da bir mangala oyunu da Göçündür. Mevlüt Ozhan’ın çok iyi 
hazırlanmış Türkiye'de Çocuk Oyunları Kültürü adlı kapsamlı kitabında" yer 
alan bu oyunun oynandığı yer belirtilmemiştir. Oyun iki, üç ve dört kişiy
le oynanabilir. Kitapta iki kişiyle oynanışı anlatılmıştır. Toprağa her oyuncu 
için bir sırada üç çukur, bir de bu sıranın dışında dörder çukur kazılır. Sı- 
radışı olan çukur, ambar olarak kullanılır. Her oyuncuya 27 tane fasulye ya 
da nohut veya küçük taş verilir. Her oyuncu elindeki taşları dokuzar olmak 
üzere üç kuyu denilen çukurlara koyar. Oyuna ilk başlayan oyuncu kendi 
kuyularından birisinden sekizini alır, ambarın dışındaki iki çukura birer bi
rer koyar. Burada dikkat edilecek nokta, hasmın taş sayısının 2,3,6 sayıları 
gelecek biçimde dağıtılmasıdır. Eğer çukurlardan birinde ya da ikisinde taş 
sayısı 2,4,6 gibi bir sayı olursa o çukurdaki taşları alır ve kendi ambarına ko
yar. Hiçbir çukurda taş sayısı 2,4,6’ya denk gelmezse, oyun sırası karşıya ge
çer. O da kendi çukurlarından birindeki taşlan alıp (birini kuyuda bırakır), 
dağıtmaya başlar. Oyun böyle sürer. Oyunculardan birinin çukurundaki taş
lar bir anda alınırsa, oyunu bu taşları alan kazanır. Bu da şöyle olur: Oyun
cu son taşı hasmının çukuruna koyduğunda o çukurdaki taş sayısı çift olur,
o çukurdan önceki iki çukurdaki sayılar da çift olmuşsa o oyuncu yenilmiş 
olur. Kendi çukurunda bir taşı kalan oyuncu, onu alıp bir başka çukuruna 
koyabilir.

Bir oyun bitip ikinci oyuna başlanacağında yeni çukurlardaki taşlar 
ambarda toplandıktan sonra, ikinci oyuna başlanırken herkes kendi anbarın- 
daki taşlan alıp çukurlarına dokuzar dokuzar dağıtır. Artan taşlar ambarda 
durur, sonraki oyun için üstünlük sağlamış olur. Diğer oyunlarda taşı biten 
oyuncu yenilmiş sayılır.

Mevlüt Ozhan’ın kitabında mangala türü şu oyunlar anlatılmadan, yal
nızca adları verilmiştir: Altı Ev  (Erzurum), Bolu Yığması (Fethiye-Muğla), 
Çukur Beştaş, Evcik (Ula-Muğla), Göç, Göçmecik (Bilecik) (Eskişehir), Kıbık 
(Amasya), Kuy Taş (Artvin), Kuyu (Çankırı; Yıımalak-Aydın), Mangala (Gazi
antep), Meneli Taş (Ilgın-Konya), Yalakkaya, Yerdim Yer (Amasya).

11 M cvliit Ö /h an , Türkiye'de Çocuk Oyuntun Kültürü, Ankara (1997), 141-142.



Yukarıdaki oyuna benzeyen, ancak çok karmaşık bir mangala oyunu olan 
bir oyun da Kadirli’den (Adana)12 Ev Göçtifdür. D T C F  Tiyatro Bölümü me
zunlarından Oğuz Çağlayan, oyunu bütün ayrıntılarıyla derlemiştir. Ancak çok 
karmaşık ve anlatılması uzun sürecek bu oyunu onun bilgileri doğrultusunda 
özetleyerek verdik. Oyunu en az 2 en çok 6 kişi oynayabilir, ama daha çok 
4 kişiyle oynanır. Oyuncular bir dikdörtgenin çevresinde, yere otururlar. Her 
biri önüne toprakta 3 küçük çukur açar. Bunların adı yalak'tır. Her yalak bir 
ev'âh. Ortaya da hazine adı verilen daha büyükçe bir çukur açılır; bu çukur 
yukarıdaki Göçün oyunundaki ambar gibidir, ama bütün oyuncular için ortak
tır. Oyuncular 3 çukurun her birine dokuzar tane misket soyunda taş koyar
lar. Bir sayıcı belirlenir, başladığı yalağa 1 diyerek saat yönünde çukurları sa
yar, sayı kimde biterse, o kendi yalaklarından birindeki taşları yalakta bir tane 
bırakarak saatin ters yönünde her yalağa birer tane taş koyarak dağıtır. Buna 
Ev Göçmek denir. Bir ev göçtüğünde son taşın konulduğu yalakta taş toplamı 
çift sayıysa, taşları dağıtan oyuncu o evi çiftlemiş olur; böylece yalaktaki taş
ları almaya hak kazanır. Bu ancak 2,4,6,8 sayılarında olur; 10,12,14 sayıların
da geçersizdir. Bir yalaktaki son taş da göçünce ya da çiftlenip yenildiği için 
boş kalınca ilk oyunun sonuna kadar yalak kör kalır. Sıra kendi kör olmuş 
yalağına gelen oyuncu oraya atması gereken taşı, hâzineye atar. Hâzinede 
toplanan taşlar yeniden oyuna dönmez. Kendi kör yalağına taş atamamaya 
hütçekememek denir. Evler kör olup taşlar yenildikçe bazı oyuncuların evleri 
boşalır ve yalakların boş kalmasıyla göçecek taşı da kalmayınca oyunun ilk 
turu bitmiş olur.

I lerkesin yalağındaki taşlar kendinin olur. Yeniden oyun kurarken her 
yalağı için dokuzar taştan fazlası varsa, bunları ertesi oyun için saklayabilir. 
Uç yalak kurmak için yeterli taşı olmayan oyuncu için k ız  ve oğlan kur
ma hakkı doğar. T üm  oyun boyunca her oyuncu iki kız, iki oğlan kurabi
lir. O ğlan  dört, k ız  bir taşla kurulur. Hâzineden bir k ız  bir oğlan borç alır. 
Kullanmadıklarını hâzineye geri verir.

Ev kurmak önemlidir. Göçülmemiş bir evin yenilme tehlikesi yoktur. 
K ız  kurma hem yararlı, hem zararlı olabilir. K ız  kurulu yalak 2 ve 4 olarak 
çiftlendiğinde yenilemez. Yalnızca 6 veya 8’de çiftlendiğinde yenilebilir. An
cak 6 taşa ulaşamadan sahibi, oğlan istenildiğinde yalağı 2 sayısında çiftle
nince yenilemez. Ne var ki karşı oyunculardan birinin son taşı birinci oyun
cunun oğlan’ına denk düşerse o yalağı birinci oyuncunun yerine göçebilir. 
Bütün oyuncuların göçecek taşının kalmamasıyla oyun sona erer. Ondan 
sonraki oyuna başlanırken bir oyuncunun üç yalağı da boş kalıyorsa o oyun
cu elenir. İki oyuncu kalırsa oyun kurallarında gevşeme olur. Örneğin, artan 
taşını hâzineye vermeden bir sonraki oyun için saklayabilir. Bu oyunun bü-

12 G ünüm üzde O sm aniye’ye bağlıdır.



tiin kurallarını göstermedik. Amacımız oyun üzerine genel bir fikir vermek
tir. Oyuncular taş durumlarını her yalak için hesaplamalı, hasım oyuncuların 
oyun boyunca yapacaklarını tahmin etmelidir.

Ev Göçtii oyunu her zaman oynanabilir, ama daha çok pamuk toplarken, 
çapa yaparken mola verildiğinde oynanır. Yenilen ya bir teneke pamuk verir 
ya da kazanan oyuncunun bir karığında1’ çapa yapar.

Daha önce Thomas Hyde’ın 17. yüzyılda çıkan kitabında saydığı Os- 
manlı oyunları arasında mangala da vardır. Bu, bulabildiğimiz en eski yazılı 
kaynak oluyor. Acaba daha da eskiye gidilebilir mi? Bu kitaba koyduğumuz 
resimler arasında yaklaşık 1600 yılından kalma bir minyatür de yer almak
tadır. Bu, kahvehane içini gösteren tek Osmanlı minyatürüdür. Burada ka
labalık bir grup insan gösterilmiştir, herkes, kitap okuyarak, sohbet ederek 
ve müzik eşliğinde bir köçeği seyrederek oyalanmaktadır. Resmin en altın
da iki kişi tavla, iki kişi de mangala oynamaktadır; kısacası burası tam bir 
kültür evidir. Söz konusu minyatür Osmanlı minyatürleri, hat ve tezhip ör
neklerini içeren 16. yüzyılın sonunda yapılmış bir albümdendir. Albüm de 
Dublin’de Chestcr Beatty Kitaplığı’nda, no. 439’da bulunmaktadır. Kitaba 
eklediğimiz resimler arasında Mangala ile ilgili üç renkli resim daha bulun
maktadır. Bunlardan birincisi iki Osmanlı kadınını mangala oynarken göste
ren bir 18. yüzyıl çarşı resmidir. Öteki ikisi ise Kmile Tarenghi’nin fırçasın
dan çıkmış iki tablodur. Bunlardan birincisinde bir çeşit mangala olan ka/aha 
oynayan iki Arap, İkincisinde ise mangala oynayan iki Arap gösterilmiştir.

13 Pam uk, susam, mısır gibi bitkilerin  ekildiği sıralara karık denir.



V. M üzikli Danslı Bir Sağaltma Töreni: Zâr

Oyun ve Bügitnün temelinde Orta Asya şamanlığı vardır. Bu bakımdan şa- 
manlığa işlev ve program bakımından benzeyen zâr  adında bir sağaltma töre
nine kitabın “Ekler” bölümünde yer vermeyi uygun bulduk. Tıpkı şamanlıkta 
olduğu gibi, burada da Öteyle ilişki kuran bir medyum, müzik ve dans vardır. 
Ayrıca hedef hastayı sağaltmaktır. Gerçi kitabın ilk basımında zâ r -a. değinilmiş
tir, ama çok kısa olarak. Çeşitli kültürlerde bu türden törenler olmakla birlikte 
zâr'ı seçmemizin nedeni bunun İslâm ülkelerinde yaygın olmasıdır.

Bu gibi törenlerde transe, esriklik (extase, vecd, istigrâh), cezbeye girmek 
ana öğelerin başında gelir. Bununla kişinin normal kişiliği bastırılır, kişi ye
ni bir boyut kazanır, olanları unutur, kimi durumda ise kişi uyanık ve bilinci 
yerindedir. Bu duruma çeşitli yöntemlerle erişilir. Örneğin kimi kültürlerde 
sanrı yaratan uyuşturucular (hallucinogene) kullanılır. Peru Amazonunda ol
duğu gibi. Mazoter Kızılderilileri’nde bunu sağlayan bir mantar kullanılır. 
Meksika’da bu uyuşturucu törene katılanlara da verilir. Bu yoldan hastalığın 
tanısı yapılır. Hastalık fiziksel bir nedenle de olabilir. Örneğin hastanın be
deninde yabancı bir madde görülmüş olabilir. Bu dışarı çıkarılarak hasta iyi 
edilir. Bu, Orta Asya şamanında da görülür. Kimi durumda hastanın bedeni
ne bir şey sokulur, bunun çıkarılmasıyla hasta iyileşir. Kimi yerde şişe, van
tuz çekmek gibi yöntemlere de başvurulur.

Hastalık genellikle bir ruhun, bir cinin hastanın içine girip o kişiye sa
hip olmasıdır. Bu possession, cin çarpması, cinlenmek, ecinnilik durumudur. 
Transe ve esriklik kimi kez birbirinden ayrı, kimi kez de bir arada olabilir. 
Esriklikte sanrı da olur. Sanrı uyandıran uyuşturucuların yanısıra, tütsüler, 
mumların ışıkları, müzik, dans, denetimsiz tekdüze çırpınışlara dayanan 
hareketler, gürültü, hareket gibi etkenler de yardımcı olur. Bu törenler ki
mi kültürlerde kozmik evrene değgin bir simgesellik gösterir. Şamanın tahta 
atıyla yedi ya da dokuz kat göğe yolculuğu gibi...

Veracruz Kızılderilileri’nde sağaltma töreni çok karmaşıktır. Hastanın 
evreninin benzetmecesi yaratılır: Su Tanrıçası, Ateş Tanrısı, Toprak Tanrı
sı, güneş, ay, yıldızlar, rüzgâr, yeraltı tanrıları, bitkiler, hayvanlar ve ataların 
renkli kâğıtlar üzerinde tasvirleri yapılır. Hasta bir masaya yatırılır, Tanrıları



simgeleyen dört kişi masanın dört yanında yer alır, dört ana yönde masayı 
dört köşesinden kaldırarak miizik eşliğinde çevirip döndürürler. Bu kozmik 
dansla hastanın kaybolmuş ruhunu geri getirmiş olurlar.

Esriklik çeşitli yollardan elde edilir. Örneğin Mevlevîler dönerek semâ’ 
ederler. Bektaşîler, Alevîler hem samahlarda hareket ederek, hem de dem ve 
dolu dedikleri alkollü içkiyle esriklik durumuna erişirler. Ancak sufî tarikat
larında en önemlisi zikrdn. Zikr (zikir) anmak demektir. Sürekli Allah’ın adı / 
adları anılır. Bunun çeşitleri vardır: zikr-i lıafî (gizli, sessiz zikir), zikr-i alenî 
(açık zikir), zikr-i cehrî (sesli zikir), zikr-i kalbî (gönülden, sessiz zikir), z 'ıkir-i 
bedenî (beden belli bir tartım üzerine hareket ettirilir: Örneğin baş öne arka
ya, iki yana ya da boyun ekseninde döndürülerek). Ayrıca zikr-i kuûd (otura
rak zikir), zikr-i kıyâm (ayakta zikir), zikr-i devvâr ya da devrân (dönerek zi
kir), zikr-i halaka (halka zikri). Kimi zikirler hareketli olur, bunun coşkusuy
la kişiler cezbeye geçerler.

Bunların benzerlerini başka kültürlerde de buluruz. Örneğin Hindis
tan’da capa yoga, Japonya’da nembut gibi. Öylesine kendinden geçerler ki 
bedenlerine türlü ezinçte bulunurlar. Bali Adası’nda Barong dansının ama
cı Rangda'mn kötücül ruhundan kurtulmaktır. O gamelan müziğinin gizemli 
havasında gençler belden yukarıları çıplak olarak ellerindeki hançerleri etle
rine saplarlar. Komşumuz Yunanistan’da Anastenaria adlı bir ateş töreni var
dır. Burada iyinin kötü üzerinde, insanın ateş üzerinde zaferi amaçlanır. T ö 
rende insanlar çıplak ayakla kor ateş üzerinde danseder, yürürler. Bu tören 
iki aziz onuruna yılda iki kez yapılır. Bunun bizim kültürümüzde de örnek
leri vardır. Bunların başında deli’’ler gelir. Delice cesaretlerinden ötürü halk 
arasında deli diye adlandırılan bu kesim ve gönüllüler ilk olarak Rumeli’de 
oluşturulan bir asker sınıfıydı. Bunların bir kesimi Boşnak, Hırvat, Sırp ve 
Rumeli halkındandı. Eğri palaları, kalkanları, bozdoğanları olur; başlarına 
sırtlan, pars gibi yaban hayvanlarının postlarından başlıklar takarlar; giysi
lerini de postlardan yaparlardı. Bunlar şenliklerde, geçit alaylarında bedenle
rine, başlarının derilerine kargılar, kılıçla bıçaklar sokar, kanları aka aka ge
çerlerdi. Bu yoldan hem Padişah’a bağlılıklarını kanıtlarlar, hem de simgesel 
olarak eğer bu şenlik şehzadelerin sünnet düğünü ise onların sünnet edil
mekten duyacakları acıyı paylaştıklarını ifade ederlerdi.

Bir de Muharrem ayının ilk on gününde Kerbelâ olaylarından duyulan 
acıyı göstermek, bu günleri anmak için göğüslerine derinin altına kan ottı- 
rııncaya kadar vurmak, derilerini bıçaklarla yaralamak, çıplak sırtlarını zin
cirle dövmek gibi ezinç verirler. Bunları yaparken de zikirde olduğu gibi sü
rekli tartımla Haşan ve Hüseyin’in adını söylerler.

Buna benzer olaylar bazı tarikatlarda da görülür. Rıfaîler inançlarını ka
nıtlamak için -k i  buna Burhan göstermek denilir- bedenlerinin çeşitli yerleri
ne topuz denen şişler saplarlar, gül denilen kızgın demirleri yalarlar, keskin kı



lıçlar üzerine yatarlar. Ayrıca bunların tekkelerinde sağaltma da yapılır. Buna 
Rıfaîler devsiye derler. Şeyh Efendi, yere yatmış çocuk ve yetişkin hastaların 
üzerine basarak, çiğneyerek onları sağaltır. Albert Aublet, Fausto Zonaro gi
bi ressamlar bu sahneyi tablolarına aktarmışlardır.

Zâr törenine geçmeden önce başka İslâm ülkelerinde de benzer tören
lerin varlığını göstermek için Kuzey Afrika’daki iki İslâm ülkesinden, Fas ve 
Cezayir’den birer örnek vermeyi uygun bulduk. Fas’taki eski siyah kölelerin 
oluşturduğu Gvatıa denilen dinsel tarikatın törenleri çok ilginçtir. Ortodoks 
ulema bunları yadsımaktadır, oysa bunlar gerçek bir İslâm topluluğudur. 
Soyları Peygamber’in Habeşî müezzini Bilâl’e uzanmaktadır. Bunun benzer
lerini değişik adlarla başka İslâm ülkelerinde de buluyoruz. Örneğin Ceza
yir’de Bilâlî, Tunus’ta Stambolîler, Fizan’da Sambalt gibi. Törenleri kadınlar 
yönetmektedir. Bir başrahibe (mogadma) ile ârifât denilen iki yardımcısı var
dır. Bunlar sunakları gözetirler. Bu sunaklar büyük ve küçük olmak üzere 
ikiye ayrılır. Büyükte yedi değişik yiyecek ve içecek vardır. Özellikle süt, 
hurma veya bal. Küçük sunakların birinde tütsü için buhurdan, portakal çi
çeğinin suyu, ötekinde süt ve hurma vardır. Törenin yapılacağı yerde, dansta 
kullanılan sopalar, tefler, demirden kastanyet gibi tartım çalgıları ve başka 
çalgılar bulunur.

Bilmeyenlere bunların gösterimi sanki güldürmek için yapılan bir oyun
dur. Günümüzde müzikçi, dansçı ve sağaltıcı olarak çalışırlar. Onların din
sel törenleri halka açıktır. Ancak sözlerin ve eylemlerin gerçek anlamını an
cak eriştirmeden geçmiş olanlar anlayabilir. Bu törenlerin en önemlisi Der- 
debcîdır. Tören yaratılışın oluşumu, Diinya ile Gök’iin birleşmesi, canlılarla 
ölüler arasındaki ilişki, cinlerin insanlara sahip olmasıyla ilişkilidir. Beden 
dili, şarkılar, danslar, tütsüler, yaratılışın aşamalarını simgeleyen renklerle, 
kurbanlarla dünyaya hareket ve yaşam aşılar. Törendekiler tratıse halindeki 7 
değişik cin tarafından ecinnileşmişlerdir.

Yaratılış Tanrı’dan başlar, on aşama gösterir. Bu aşamalardan simgesel ey
lemlerle geçilir. Det'debddd. kozmogonik anlatı, şarkı ve danslarla verilir. Tören 
bütiin gece sürer. Özel törenlerin dışında Gvana mensupları Derdeba'yı yılda 
iki kez yapmak zorundadırlar. Bunlardan biri Şaban ayının onbeşinde, İkincisi 
ise Mcvlîd’den yedi gün sonra yapılır. Törene bir teke kurban ederek başlanır. 
Uç gün sonra bir öküz kurban edilir. Bundan sonra yaşamla ölüm arasındaki 
yolculuk başlar. Burada 7 renkten geçilir, her bir renkle önemli bir öğe simge
lenir. Ecinnili (Herksü) 7 aşamayı dansederek geçer.

Bu törenler pek çok kişinin, özellikle tiyatrocuların ilgisini çekmiş, ör
neğin 1968’de ünlü öncü tiyatro topluluğu Living Theater sanatçıları bunu ya
şayarak öğrenmek için Fas’ta bir yıl kalmışlardır. Grotowski’nin bir öğrencisi 
de onların beden tekniklerini ve danslarını incelemiştir.



Cezayir’de bu tür törenleri buluyoruz. Birçok yerde olduğu gibi C e
zayir’de de töreni kadınlar yönetir. Burada büyü, transe ve dansla ecinni- 
lik sağaltılır. Tören 3 günden 7 güne kadar sürebilir. Bu törenlerde hayvan 
kurban edilip, toplu yemek düzenlenir; transe durumuna, çalgı musikisiyle 
bendir eşliğinde girilir. Hasta kadın sağaltıldıktan sonra o da artık ruhlarla 
iletişim kurabilir, sağaltma yeteneği elde eder. Ruhlar da çeşitlidir: Bir yere 
bağlı olanlar, bir gruba bağlı olanlar, cisimleşmiş olanlar, İslâm’ı kabul eden
ler, koruyucular, kötücüller.

’/ â r  sözcüğünün kökeni üzerine çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bun
ların en dikkate değeri Arapça ziyaret etmekle ilgili olduğudur. Ecinnilik 
durumunda olan (yani bir cin tarafından büyülenen) kişiye cinin ziyarete 
gelmesi olarak yorumlanmıştır. Günümüzde münzâr, kadınlar için münzâ- 
re hastalığa yakalanmış olanları ifade eder. Kimine göre zâr Etiyopya diller
inden Amharca’dan gelir. Kötücül bir varlığın bir kişiye gelmesidir. Bu söz
cük çoktanrılı kabilelerden Gallalar’ın dilinden de gelmiş olabilir. Güney’de 
çıkmış olabileceği de ileri sürülmüştür. Bir başka yorum da Orta Afrika’da 
yaşayan Woodo kabilelerinden ya da Somali’de de eskiden yapılan Sar adın
daki kutsal bir ritüel dansından türemiş olabileceğidir. Bir başka incelemeci 
de Kuzey İran’da bulunan Zara adındaki kentten gelebileceğini düşünmüş
tür. Bir başka incelemeciye göre ise bu sözcük Etiyopya kökenlidir. Orada 
Kıışîler’in eski Tanrısı Garyz & iJar\n  adından gelmektedir. Hıristiyanlığın 
yayılmasıyla kötücül cinin adı olmuştur. Ona göre zâr  Etiyopya’da Mısır’a 
göre daha yaygındır, özellikle Gönder kentinde. Oradaki inanca göre yeryii- 
ziindeki birtakım kötücül varlıklar, insanlara hastalık ya da mutsuzluk getir
mektedir. Bunlar cin, şeytan, ifrit ve Asyad'du.

Zâr birçok Arap ülkesinde ve İran’da da vardır. Araştırmacıların sapta
masına göre Sudan’da, Etiyopya’da, Yemen ve Fas’ta olduğu ileri sürülmüş
tür. Ancak bu konudaki araştırmaların çoğu Mısır’da görülen zâr  uygulaması 
üzerinedir. Ote yandan Mısır’a nereden ve ne zaman geldiği tartışmalı bir 
konudur. Daha çok sıradan insanların başvurduğu bir uygulama olmasına 
karşın yüksek toplumsal sınıfta da uygulandığını bildiren kaynaklar vardır. 
Örneğin Hıdiv İsmail Paşa’nın yaşlı ve hastalıklı kızına uygulanmıştır. Cin 
çarpması ya da ecinnilenme Eski Mısır uygarlığında da vardı. Bir görüşe gö
re zâr Mısır’a Osmanlılar’la girmiş; onlara Araplar’dan, Araplar’a da Habeşli- 
ler’den geçmiştir. Bir başka görüşe göre ise Mısır’da eskiden beri vardı, ancak 
zâr  adı geç 19. yüzyılda oluşmuştur. Bir üçüncü görüşe göre ise zâr'ın Mı
sır’da 1820’den önce adı geçmiyordu, 1820’de M ehmet Ali Paşa, Sudan’ın 
kuzeyini ele geçirdikten sonra Mısır’a göç eden Sudanlılar ve M ehm et Ali 
Paşa’nın getirttiği Sudan askerleri ve köleler eliyle Mısır’a girmiş olabilir. 
Ayrıca Mısır’da Napoleon Bonaparte dönemindeki Fransız bilginlerinin M ı



sır üzerine yazdıkları kitaplarda da rastlanmaz. E. W. Lane’in 1825-1828 
ve 1833-1835 yıllarında Mısır’ın toplumsal yaşayış ve töreleri üzerine yazdığı 
klasik olmuş kitapta da zâr  adı geçmez. Buna karşın Lane’in kitabında cin
ler üzerine uzun bir bölüm vardır. Ayrıca Mısır’da müzik, danslar ve törenler 
üzerine pek çok bölüm yer almasına karşın zâr'a rastlanmaz. Lane’in bu kitabı
na Oyun ve Bügü'nün ilk basımında başka bir konu için başvurulmuştu. En eski 
kaynak Şafiî Bey’in yazısıdır. Şafiî Bey, 1862’de yayımlanan bu yazısında cinle
rin çarpmasından hastalanan kadınlarda cinleri kovmak için vurmalı çalgılara, 
şarkı ve dansa başvurulduğunu yazmıştır.

Zâr töreninde en önemli görev genellikle kadın olan Kııdye ya da Şey- 
ha’nındır. Genelde Sudanlı ya da Habeşî’dir. Gençliğinde onu da Asyad adında
ki cin çarpmıştır. Asyacfm çarptıkları erkek ve kadın hastalara onun aracılığıyla 
isteklerini belirtirler. Zâr törenine katılan kadınlarda hastalık belirtileri görü
lür: Bunlar bitkinlik, halsizlik, kol ve bacaklarda ağrılar, sürekli baş ağrısı, ro
matizma, alerji, gözlerle ve iç organlarla ilgili sorunlar, zihinsel bozukluk ya da 
kısırlık ve kanama gibi kadın sorunlarıdır. Ayrıca Asyad'ûm rahimdeki ceninin 
ölümü, çocuklarda sara, bir genç kızın evliliğini engellemesi gibi kötülükler de 
beklenebilir. Kûdye’nin eriştirme töreni büyük bir zâr töreninde yapılır.

Kûdye, Asyad için hep hazırdır. Temiz, tütsülenmiş ve arınmış olarak, 
keskin kokulu tütsüler içinde yaşar, beyaz giysiler giyer. Asyad efendilerin 
kutsamasını bahşettiği Kûdye, çok etkili bir kişiliğe sahiptir. Genellikle an
nesi de Kûdye’dir, bu bakımdan lakabı Bint-i buhûr'dur. Kûdye topluluğunda 
ikinci önemli kişi zâr  şarkılarını söyleyen münşide'&u. Onsuz zâr  töreni ol
maz. Genelde Kûdye şarkıları söylemez, onun işlevi efendi ruhların istekle
rini anlamaktır. Hastayı kanla sıvar, hastaya sahip olmuş ruhla söyleşir, onla
rın isteklerini öğrenir, hastayı törene yönlendirir, hastanın üzerine gülsuyu 
serper.

Münşide koro ile söylenen zâr  şarkılarıyla Asyad ile iletişim kurar. Münşi- 
de'lik de Kûdye'lik gibi kalıtımsaldır. Çalgılar ise tabla, suffara, bendir, ufak 
davuldan oluşur. Bunlar Sudan tartımı ile çalarlar, çalgıcılar da ya Sudanlı ya 
da Etiyopyah’dır. Keçi toynaklarıyla bezenmiş kemer giyerler. Tarikatlarda, 
özellikle Mısır’daki Kâdiriyye tarikatının erkekleri saçlarını uzun bırakırlar 
ve meczûb gibi davranırlar. Kâdiriyye Şeyhi ve Kûdye olan kız kardeşi Hac- 
ce Saâde, Mısır’daki en sevilen zâr  topluluğudur.

Zâr töreninde ilk aşama Kûdye’nin hastalığı tanıması ve buna göre rü
yasında Asyad'm açıklamalarıyla sağaltımı bulmasıdır. Bundan önce hastanın 
giyim eşyalarından birini alır, bunu yedi kez tütsüler, dualar ve büyülü söz
lerle Tanrı’dan ve Asyad'dan yardım ister, sonra Kûdye aldığı giyim parçasını 
yastığının altına koyarak yatar uyur. Giyim parçasının arasına konan ve has
tadan alman paraya keşf-i eser denilir.



Asyad'ın istekleri hastanın parasal durumuna göre değişir. Yoksuldan iki 
tavuk ve bir ucuz gümüş takı; durumu biraz daha iyi olandan kümes hay
vanı, birkaç ucuz altın süs eşyası; varlıklı olandan bir deve, başka kurbanlık 
hayvanlar, kümes hayvanları ve altın takılar, bir de her aşama için giysiler 
ister. Hastanın da rüyaya katılması istenir. Kûdye hastanın ağzına bir parça 
şeker koyar, gülsuyu içirir, yatağının başucuna bir ekmek, biraz tuz ve şeker 
koyar. Bununla rüyada Asyad'm, sultan ya da yaşlı kadın sittin kebîre olarak 
görünmesi sağlanır. Bunları Kûdye çeşitli buyruklar olarak yorumlar. Hasta
nın rüyası da Kûdye’ye onun günahlarını ortaya koymuş olur.

Zâr töreni için dört kümes hayvanı önkoşuldur: Bir alacalı tavuk, bir kır
mızı horoz, bir beyaz bir de kara tavuk. Bunlara ek olarak Kûdye bir koyun, 
bir kara oğlak ve bir de dişi koyun isteyebilir. Bunlar belirli biçimde kurban 
edilecektir. Törenden önce gece yarısı saat ikide kurban olarak dişi koyun 
kesilir. Bunun üzerine Kûdye Asyad'ın isteklerini sıralar. Hasta, Kûdye, kur
banı kesecek olan kasap üzerlerine geçirilmiş bir beyaz çarşafın altında du
rurlar. Dişi koyun kesilir. Bunun arkasından Kûdye, Asyad'm isteklerini yo
rumlar, hasta tören için hazırlanır. Kûdye hastaya haftalık zâr  töreninde bu
lunarak istekleri daha iyi tanımasını öğütler. Bu aşamada hasta kendisinden 
istenilenleri hazırlar, kendisi için yapılacak özel zâr  töreni için hazır olur. 
Kürsi kurulur. Bu merkezdeki bir sunak gibidir. Yuvarlak bir masadır, üzerin
de kırmızı örtülü bir tepsi bulunur. Tepside çeşitli ve çok bol yiyecek vardır: 
Kuru yemişler, fındık, taneliler, kurutulmuş hurmalar, çorba, diğer yemişler, 
kekler, lokum ve tatlılar, peynirler, kurutulmuş etler. Bir şişe ispirto, süt, kü
çük mumlar. Bir de mumları yanan büyük bir şamdan. Kürsi günbatımında 
Kûdye’nin duaları eşliğinde kurulur. Tütsü yakılır, davul çalınır ve özel şar
kılar söylenir. Bunlar ertesi günkü büyük tören (Yevm el Kebîr) için hazırlık
lardır. Hasta (Arûse^geYm) yeni giysisi içinde hazır bulunur. Arkadaşları yeni 
giysileri içinde onunla beraberdirler. Bu arada yukarıda anlatılan kürsi kuru
lur. Bu sırada gelin beyaz bir peçe takar. Kürsi çevresinde dolaşır. Gelinin o 
gece Kürsi’nin yanında yatması gerekir. Kûdye de aynı odada geceler, gece 
yarısı saat 2’de dişi koyun kesilir. Hastanın bedenine ve giysilerine kurbanın 
kanı sürülür, ayrıca bu kandan bir bardak içmesi söylenir. Kurban kesme iş
lemi saatlerce sürer. Önce deveden başlanır, kara oğlak Sudanlı için, bir dişi 
koyun yaşlı kadın için, kara tavuk Etiyopyalı hizmetçi için, kırmızı horoz 
bevvâb (kapıcı) için, alacalı tavuk hastaya sahip olmuş bütün ruhlar içindir. 
Ayrıca başka kümes hayvanları da -hindi, kaz, ördek, güvercin, taşvan vb.- 
hepsi yıkanır, tütsülenir, Kürsi’ye getirilir. Kurbanların kanı takılarla dona
tılmış Gelin’e sürülür. Hasta ile Kûdye hafif bir kahvaltı yaparlar, konuklar 
gelmeden önce. Kasabın payı küçüktür, yarısını alır, öteki yarısı piştikten 
sonra Kûdye bunları evinde belli bir yere gömer, Asyad da buradan alacak



tır. T ü m  konuklar geldikten sonra hasta, peçeli, beyazlar giyinmiş olarak ge
lir, Kûdye tütsü yakar ve açılış şarkısını söyler, yardımcısı münşide ise öteki 
şarkıları söyler. Hasta arınmak için tütsülenir, ateş üzerinden yedi kez atlar. 
Ona yaklaşan herkes tütsülenir, karşılığında bir para verilir.

Kûdye her biri ayrı bir tartımla dönüşler yapar, bunların her biri ayrı 
bir ruh içindir: Örneğin Kırmızı Cin, Yaver Bey, Sitt Sefine, Mâmâ Üm- 
m ü’l-gulâm gibi. Her dönüşte söz konusu ruhlardan birinin uğramış ol
duğu kadın gelir, aynı tartımlara uyarak çılgınca dansederler. Kûdye her 
bir kadına yaklaşarak Efendi (seyyid) sanki o kadının ağzından çıkıyor
muş gibi sesini değiştirir. Bu istekler yerine getirilmelidir, yoksa hasta için 
kötü olur. Her dönüşün ayrı bir donatımı vardır. Bu durumda sanki tran
se halindedir (telebbos). Dansçının dansı gittikçe çoşkunlaşınca bir konuk, 
bir şarkıya tepki gösterirse Kûdye ve yardımcısı onun üzerine gider, vur
ma çalgısı ve şarkıyla onu tam katılması için yüreklendirirler. Bu katılım
la zâr  töreninin başarıya ulaşmasını sağlarlar. Böylece ruhların sahiplendiği 
kadınların dudaklarından dökülen sözler değişik seslerle çıkar. Kûdye de 
bunları, onların içindeki ruhların ne istediklerini yorumlar. Dans edenle
rin çoşkunluğu arttıkça Kûdye ve yardımcıları davul sesi ve şarkılarla onla
rın duygularını kışkırtır.

Dansın sonunda Kûdye kadınları avundurmak için onlara gülsuyu ser
per, Kürsi çevresinde tütsü ile dolaşır, Tanrı’ya dua ederek hastanın yeniden 
tek parça, bütün olması için Asyad'dm  onları bağışlamasını, sürekli Fâtiha 
okuyarak, Hz. Peygambere, ulu kişilere yakararak ister.

Hastanın başından, ellerinden ve ayaklarından buhurdan geçirilir, giy
sisinin içine sokularak bedeninin tümüyle tütsülenmesi sağlanır, aynı işlem 
ötekilere de uygulanır. Kurban etinden hazırlanan yemek orada bulunanlara 
verilir. Hasta ile Kûdye, hayvanın başım ve işkembesini aralarında paylaşır
lar. Kürsi üzerindeki yiyecekler ve para, törende bulunanlara dağıtılır, aslan 
payını Kûdye alır.

Gelin yıkanmadan, giysilerini, takılarını, Kûdye’nin onun için hazırladı
ğı muska ve nazarlıkları çıkarmadan yedi gün böyle kalır.

Zâr ister kadın, erkek, çocuk; ister Müslüman ya da Hıristiyan olsun, 
cinlerin sahip olduğu kişilere uygulanır. Bir zâr töreni eğer hasta varlıklı ise 
günlerce sürer. Bu durumda dördüncü gecede Leyl-i Kebîre (Büyük Gece) tö
ren görkemlidir. Konuklar bütün gece kalırlar, ertesi sabah kurbanlar kesilir, 
bu aşama, törenin doruğudur. Ancak genelinde bir ya da iki gündür, akşam 
başlayıp sabaha kadar sürer.

Kûdye’nin evinde de genel zâr  töreni düzenlenir. Burada Kürsi kurul
maz, kurban yoktur. Hasta için harcanacak özel tören giderleri çok yüksek 
olduğu için belirli günlerde yapılır. Cuma günü yapılmaz, daha çok pazar ve



salı günleri düzenlenir. Hastanın her üç haftada bir hazır bulunması gere
kir. Zâr ile düğün arasında bir benzerlik bulunur. Düğünde daha çok damad 
önemlidir, zâr 'da kadınlar odak noktasıdır. Kimi incelemeci, Şeyha ile Kûd- 
ye arasında fark bulur. Şeyha rahip ya da rahibe gibidir, Kûdye ise töreni dü
zenleyendir. Bir kadının yaşamında en önemli olay düğünüdür. Bir de zâr 
önemlidir, zâr  töreninde hasta, gelin anlamına arûs'tur. Düğünde olduğu gi
bi hastanın ellerine ve ayaklarına kına yakılır. Zâr hasta ile ruhlar arasında 
sözleşmedir. Kûdye bir mendilin içine ekmek, tuz ve tütsü koyar, mendi
li hastanın koluna sarar; sözleşme gereği bununla gelin ve hasta borçlarını 
ödeyecek, ruh da ona kötülük etmeyecektir. Törenin hasta üzerinde çılgınca 
danstan sonra etkisi bitkinliğe varırsa Kııdye ya da yardımcısı elleriyle onun 
başını elleri arasında sıkıştırır ve ruhlara seslenerek tüm isteklerini yerine 
getireceğini söyler.

Z.âr uygulamasının sakıncalı, insan sağlığına zararlı, ahlâk dışı olduğuna 
inanan bir kesim buna karşı bir savaş açmıştır. Bir zâr  törenine tanık olmuş 
İngiliz Binbaşı Mc Pherson bu aleyhte olanlardan biridir. Mc Pherson uzun 
süre Mısır’da kalmış, hem asker hem sivil güvenlikten sorumlu bir subaydır. 
1941’de yayımlanan The Moulide of Egypt adlı kitabında anlattığına göre bir 
evde şüpheli birtakım kişilerin çılgınca, ahlâk dışı toplantılar yaptıklarının 
haberi alınmış, gerekirse kendisinden hepsinin tutuklanması istenmiş. Bu 
törende cin rahibesi bakire yardımcılarıyla ecinnilenmiş bir kadının içinden 
cini çıkarmak için sunakta kanlı bir kurban töreni yaptığını anlatıyor. 'Töre
nin sonuna kadar kalıp çok etkilenmiş, hiçbir şey yapamamış.

Zâr töreninin ahlâk dışı olduğunu ileri sürenler daha da eskiye uzanır. 
1894’te Mısır’ın tanınmış iki hekimi, Abdii’l-Tehman İsmail ile Muhammed 
Gahin daha çok tıbbî kaygılarla zâra  karşı bir savaş açmışlar. Bunun zararlı 
bir şarlatanlık, boş inanç, zorbalık ve ahlâk bozukluğu olduğunu ileri sür
müşlerdir. 1893’te Mısırlı bir aydın kadın, Zeyneb Fovaz gazeteye yazdığı bir 
yazıda zâr'm  yaygınlaşmasının kaynağının kadınların cahilliği olduğunu ileri 
sürmüştür.

Yukarıda incelemecilerin, zâr  sözcüğünün büyük bir olasılıkla Eti
yopya’daki dillerden, Amharca’dan tiiretildiğini ileri sürdükleri yazılmıştı. 
Etiyopya’da zâr  ın uygulandığı saptanmıştır. Buradaki inanca göre Adem ve 
Havva otuz çocuğundan onbeşini Tanrı’dan gizlemişlerdir. Aldatılmış oldu
ğuna öfkelenen Tanrı, bu 15 çocuğun sonsuza dek saklı kalmalarını ve bun
ların zâr'm  15 ruhu olmalarını, sağaltma gücüne sahip medyumlar olarak kö
tücül cinlere karşı büyü yapabileceklerini kararlaştırmıştır. Gerçi az da olsa 
erkekler de zâr  hekimliği yaparlar, ancak kural olarak zâr  hekimliğini kadın
lar yapar. Onlar çocukluklarından başlayarak bu işe hazırlanırlar.

Zâr hekimi önce hastalığa yol açan ruhu bulmalıdır. Çeşitli hastalıkların



her biri ayrı bir cin türünün işidir. Bunun için her birinin sağaltımı da deği
şik yöntemler gerektirir.

Cinle pazarlık zâr  büyüsünde ilk aşamadır. Cinin ilk istekleri zordur. 
Çoğunlukla pis şeylerdir, eşek ya da sırtlan pisliği gibi... Bunların yerine ge
tirilmesine karşın cin kurbanın tepesindedir. Zâr hekimi güiri denilen bir 
büyü dansı yapar. Çalgıların eşliğinde önce oturarak, omuzlarını ileri ge
ri hareket ettirir, başını da saat yönünde ve saatin ters yönünde döndürür. 
Sonra ayağa kalkar, yirmi dakika topaç gibi hızla dönenir. Bilincini yitirerek 
yere yığılır. Bu türlü dönüşleri birçok kez yineler. Bu dans cin hastanın be
deninden ayrılıncaya kadar sürer. Cin bedenden ayrılmak üzereyken hasta
dan yapımı zor bir eylem ister. Sözgelimi büyük bir kayayı havaya kaldırmak 
gibi... Bundan sonra cin bedenden ayrılır. Bütün sonuç zâr  hekiminin dönüş
lü dansıyla sağlanır. Zâr hekiminin transe'a girmesi, değişik bir bilinç duru
munda kendi ruhlarını cinin kötücülliiğünden korumak içindir.

Güney İran’da da zâr  uygulamasını buluyoruz. Bu, Basra Körfezi’nin kı
yılarında, Umman Denizi’nin kuzeyinde özellikle Pakistan sınırında Belu- 
cistan’da görülmüştür. Burada görülen güât ya da güâti denilen bir sağaltma 
töreni özellikle dikkat çekicidir. Afrika’da Zanzibar’dan zenci kölelerin ge
tirdiği zâr  töreni bu bölgede inanca göre doğaüstü kötücül bir rüzgârdır. Da
ha çok yoksul zenci köleleri etkiler, bir binek gibi onların üstüne çöker. Bu 
rüzgârların çeşitli adları vardır: zâr, nobân, Jeşâvol, Livâ, Bâd-i Sorkh (kızıl 
rüzgâr), Bâd-t Cin (cin rüzgârı), Peri, Gül vb. Bunlardan biri, kurban seçtiği
nin tepesine çökünce, kurbanın kalbi sıkışır, başı, gözleri, böbrekleri ağrır, 
cansızlık, ölgünlük, uyuşukluk gibi belirtkeleri olur.

Hasta iyileşmek için baba zâr'a (erkekler için), mama zâr'-A (kadınlar 
için) başvurur. Bu meslek kalıtımsaldır. Törene Duhterân-ı Hevâ denilen 
medyum kızlar da katılır. Hastalığın ağırlığına göre tören birkaç saatten oni- 
ki güne kadar uzayabilir. Hastalıktan kurtulan kişi topluluğa bir çeşit üye 
olur, bunlara ehl-i hevâ ya da duhterân-ı hevâ denilir, bunlar törende bir çeşit 
medyum gibidir, beyazlar giyinirler, koku sürünürler, ancak şarap içmezler. 
Törendeki çabalar boşa gider, hasta sağaltılmazsa, toplum dışı sayılırlar, ka
derlerine bırakılırlar.

Tören kalabalıksa bir meydanda, daha az kişi katılmışsa ev içinde geniş 
bir odada düzenlenir. Müzik için vurmalı ve telli çalgılar hazır edilir. Hasta 
yatırılır, ayak parmakları keçi kılıyla bağlanır. Baba veya Mama elindeki da
vulu çalarken yardımcısıyla Arapça ve Svahili dilinde şarkılar söylerler. Mü
zik tekdüze yinelenir, saatlerce sürebilir. Yönetici elinde gümüş halkalar ta
kılı bambu bir sopayla cinlere hastanın bedeninden çıkmalarını söyler. Çık
mazlarsa sopayla hastaya vurur. Hastanın önce omuzları, sonra tüm bedeni 
titrer. Hastanın başı öne düşer, ona kurban edilen bir keçinin kanı içirilir.



Orada bulunanlar başlarını ve bedenlerini hareket ettirirler, sonra yerlerde 
yuvarlanırlar.

İran’da zâr  oturarak, şobâsm ve livâ ayakta dans gibi yapılır. Günlerce 
süren törende yorulanlar gündüz uyurlar, gece devam ederler. Cin yenik dü
şünce Baba ya da Mama onu sorguya çeker, cin hastanın ağzından bunla
rı belirsiz sözlerle yanıtlar. Bu belirsiz sözler yorumlanır, buradan sunulacak 
armağanlar belirlenir: Yiyecek, mücevher, giysi, kumaş gibi. Eğer hasta çok 
yoksulsa, bunları kredi ile alabilmesi için cinle pazarlık yapılır. Cin tama
men hastanın bedeninden çıkacağı zaman hasta kıbleye doğru yönlendirilir. 
Yönetici hastanın göğsüne kuvvetlice vurur.
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VI. Bektaşî ve Alevîlerde Törenler-Samahlar ve 
Orta Asya Etkisi

Kırk Bıcdak'ta Şem'a yanar  
D olu sun içenler kanar  
Aşıkları sema döner 
H ünkâr Hacı Bektaş Velî

(Pir Sultan Abdal)

Oyun ve Bügü'nün ilk basımında Orta Asya Türklerinin ve Şamanlığın 
inanç ve uygulamalarının, özellikle Bektaşîlerde ve Alevîlerdeki izleri ele 
alınmıştı. Burada bazı ek bilgilerle, törenler ve uygulamalarla bu izler daha 
da aydınlığa çıkarılacaktır. Orta Asya şamanlığının kalıntılarını Ahmet Ye- 
sevî’nin kurduğu Yesevvîye tarikatında buluyoruz. Ahmet Ycsevî, Türkis
tan’da Yesi kasabasında doğdu, XII. yüzyılda yaşadı. Ahmet Yesevî’nin kur
duğu tarikat yüzyıllar boyunca T ürk  kabileleri arasında süreklilik göster
miştir. Zikir oturumlarına kadınlar da katılmıştır. “Ekler”in bundan önceki 
bölümünde zikir türlerinden zikr-i ce/ırV (sesli zikir) de anılmıştı. Yesevîyye 
tarikatına özgü olan zikr-i er re, bunun değişik bir uygulamasıdır, lirre, Farsça 
bıçkı, destere anlamındadır, böylece “destere zikri” anlamına gelir. Bu zikir
de, Asya’nın esriklik danslarının izlerini buluruz. Kırgız şamalılarındaki sim
gesel hareketlerin izleri de görülür.

Şamanlık, İslâm perdesine bürünerek yüzyıllarca yaşayabilmiştir. Ana
dolu İslâmiyeti, birçok inanç ve uygulamaları kendisiyle bağdaştırmıştır; bu, 
özellikle mezhep dışı kesimde görülür. Bektaşîlik ve Alevîlik bunun bir gü
zel örneğidir. Bu ikisi birbirinin benzeridir. Öyle ki Alevîliğin kırsal Bek
taşîlik olduğu bir gerçektir. Aralarında bazı farklar olduğunu da belirtmek 
gerekir. En önemlisi bazı koşullan yerine getirerek Bektaşî olıınabilmesine 
karşın, Alevîlikte, Alevî baba ve anadan doğmuş olmak zorunludur. Bektaşî
liğe giriş için eriştirme töreninin yerine zaten Alevî olanlar için Musahiplik 
(ahret kardeşliği) eriştirme töreni vardır. Aşağıda bu töreni özetle verdik.

Anadolu İslâmiyeti, çeşitli kültürlerin ve uygulamaların birbiriyle bağ
daşarak bir mozaik gibi bütünleşmesiyle oluşmuştur. Aşağıda üç Alevî bayra-



minin her birinin başka bir kültürden kaynaklandığını göreceğiz. Bunun 
içinde Hıristiyanlık da vardır. Anadolu’daki bu etkiyi en iyi ortaya koyan, 
İngiliz F. W. Hasluck’un iki ciltlik incelemesidir. Hasluck, Alevîlik ve 
Bektaşîlikte Hıristiyanlıkla olan inanç benzeşmesi üzerine sayısız örnek 
vermiştir. Ona göre Kızılbaş Kürtler, Hz. Alî ile Hz. İsa’yı; Oniki Havarî 
ile Oniki İmâm ’ı; Aziz Petrus ve Aziz Paulus ile Hz. Haşan ve Hz. H üse
yin’i eş tutmaktadırlar. Ancak en önemli etki Orta Asya’dan gelen etkidir. 
Bu kültür Çin’i bile etkilemiştir. Bunun danslardaki örneğini Oyun ve Bü- 
gü'&c vermiştim.

Bektaşîlik üzerine çok önemli bir kitap yazmış olan John Kingsley Birge 
de Asya’daki inanç ve uygulamaların Anadolu’daki izlerini yedi noktada top
luyor. Aşağıda bazı eklemelerle bu yedi noktayı gösterdim:

1) Ritüellere örtünmemiş kadınlar, erkeklerle birlikte katılır.
2) Şamanların biiyiisel sözlerinin benzerlerini Bektaşî ve Alevî nefesle

rinde buluruz.
3) Semâ‘ ve samah da şamanın dansına benzer. Tören ve şölenlerde şar

kı ve dans vardır. Alkollü içki içilir, kimi de haşhaş gibi uyuşturucular 
kullanabilir. Bu türlü esriklik dansları Kırgız şamanlarında vardır. Ya
kutlarda Isı ah denilen elele tutuşarak dansetmeyi ve toplantılarında 
kımız içilmesini buluruz. Kimi durumlarda dansı yalnız şaman yapar.

4) Asya’daki Türkler’de olduğu gibi tören ve şölenlerde koyun ya da koç 
kurban edilir.

5) Ermiş, ulu kişilerin keramet ve mucizeleri, özellikle insanın kuşa dö
nüşmesi: Örneğin Ahmet Yesevî ve tarikatındaki dervişler kuşa dö
nüşüp uçabiliyorlardı. Bu inanç ve efsaneler Alevî ve Bcktaşîlerde de 
vardır.

6) T ibet ve Çin Türkistam’ndan Budizm etkileriyle gelen başkaca mu
cizeler Bcktaşîlerde de vardır.

7) Kutsal yerler, kutsal ağaçlar, kutsal dağlar Asya Türklerinde olduğu gibi 
Anadolu’da da vardır. Güney’dcki 'Tahtacılar, 'Ibros Dağları’nın ruhuna 
kurban sunarlar. Alevîler Kaz Dağı’na giderek Sarı Kız’ı ulularlar.

Birge’iin bu saydıklarına açıklık getirmek amacıyla, Anadolu’da özellikle 
Bektaşî ve Alevîler’de şamanlık ağırlıklı olmak üzere Asya Türkleri’nin izle
rini madde başlarıyla göstermeye çalışacağız:

• En önemlisi semâ1 ve şamalılardaki simgesel hareketlerdir. Kitabın ilk 
basımında da gösterildiği gibi semâ‘ bir elin göğe, öteki elin yere doğru yö
nelmesini, şamalılarda ise karşılıklı müziğin tartımına uygun olarak göğe ve 
yere yönelişin yer değiştirmesini buluruz. Örneğin sağ kol yukarı bakarken, 
sol kol yere yönelir, sonra yer değiştirirler. Oyun ve Bügü’nün kapağında iki



şamanı gösteren resimde bu simgesel hareket ve bir de renklerin simgesel- 
liği vurgulanmıştır. Çin dili ve kültürü uzmanı L. C. Hopkings, Çin şamanı 
VVu’yu (kadın ve erkek olabilir) eski Çin yazı sistemleriyle göstermiştir. Bun
lar resimsel ideogramlardı. Kişiler çöp adam figürleriyle gösterilir. Burada 
kadın ya da erkek, danseden, yenlerini kullanan şamanın beş ideogramını 
aşağıya aldık:

/ M  V  )
Bu tür danslarda kol hareketlerinden başka simgesel hareketler de vardır. 

Bunların en önemlileri dönenmek ve zıplamaktır. Bunlar da gene evrene değgin 
anlamlar taşırlar. Gezegenlerin hareketi ya da dikey olarak göğe ulaşmak gibi... 
Bu hareketlerin bizim bakımımızdan en önemlisi dönenmektir. Bizim semâ1 ve 
samahlarda dönenmek hareketi önemlidir. Bu tür danslardaki simgesel anlam 
Asya’da çok yaygındır. 1976’da Türk dansları üstüne İngilizce olarak yayımladı
ğım kitapta bu konulara değinmiştim ve asıl ilginci bol kaynaklarla desteklenen 
bu dansların Türkistan’dan Çin’e gittiğidir. Mikinosuka İshida adlı incelemeci 
bunların MÖ. 200’de Orta Asya’dan Çin’e gittiğini, ayrıca içinde \Vu sözcüğü bu
lunan Hou-sinan-wou adlı dansın 8. yüzyılda Orta Asya’nın Çin üzerindeki etkisi 
üzerine bir kanıt olduğunu göstermişti. J. M. de Groot, Çin’de Dinsel Sistemler 
üzerine kaleme aldığı çok önemli 6 ciltlik eserinin son cildinde yukarıda değin
diğimiz kadın şaman llVnun dönenerek dansettiğini belirtmektedir. Böylece 
Çin’den Anadolu’ya uzanan bir kuşakta bu ortak kültürü buluyoruz.

• Şaman (Kam, eren, bakşı vb.) ile Bektaşî ve Alevîlerde Baba ve Dede 
arasında önemli benzerlikler vardır: Giyim, kuşam ve donatım bakımından; 
her ikisinin yükselişi ve eriştirme töreni; görevleri bakımından, onlara göste
rilen saygı; tören ve şölenlerinde kurban, dem ya da dolu denilen alkollü içki. 
Bunların her biri başlı başına uzıın uzadıya incelenmesi gereken konulardır. 
Başlık, giyim kuşam ve donatıma bakarsak börk, tâc, hırka, kuşak, tennure, 
haydariye, kamberiye gibi... Bu arada Bektaşîlik üzerinde önemli etkisi oldu
ğu kabul edilen Türkmen Barak Baba (asıl adı bilinmiyor), 14. yüzyılda yaşa
mış bir Kalenderî şeyhîdir, hakkında çok az bilgi bulunduğundan bir bakıma 
söylence kişiliği vardır. Ama özellikle Bektaşîler arasında büyük saygı ile anı
lır. Barak Baba ve müritleri çok değişik bir görünüşte idiler. Saç ve sakalları
nı kazıtırlar, buna karşın bıyıklarını uzun bırakırlar, başlarına iki boynuzlu bir 
keçe kiilâh giyer, boyunlarına küçük çıngıraklar, üzerlerine kınayla boyanmış 
aşık kemikleri takarlardı. Barak Baba’nın ya da dervişlerinin çaldığı davul 
eşliğinde dansederler, görünüş ve davranışlarıyla tam bir şamana benzerlerdi.



Oyun ve Biigii nün ilk basımında bir resim vardır. Bu resmi bu baskıya da aldık. 
Resim altını okumayan biri, hemen bunun bir şaman ya da Barak Baba’nın 
müritlerinden biri olduğunu sanabilir. Başına iki boynuzlu bir öküz kafası ge
çirmiş, sağ kolu yukarıya kalkmış, özellikle boynuzlarında çok küçük çıngı
raklar, giysisinin üzerinde kemikler asılı danseden biri. Oysa bu, Anadolu’daki 
bir Ermeni düğününde gelin almaktan dönen kalabalığın önünde danseden 
birini göstermektedir.

Bektaşîlerde giysi ve başlıklardan başka bir de simgesel nitelikte donatım 
eşyaları vardır: “Tığ-bend” denilen ip biçiminde bir bez (ya da yün kuşak), 
“habbe”, “rida”, “nefir”, “teslim taşı”, “palheng”, “teber”, “post”, “mengüc”, 
“destegül”. Bunlardan bazıları Bektaşî babalarının tarikat giyimlerinde vazge
çilmez öğelerdir. Ayrıca aşağıda göreceğimiz ikrar töreninde kefen gibi kulla
nılan beyaz bir bez, süpürge, şamanlarınki gibi kayın ağacından yapılmış bir 
asa da bulunur. Aşağıdaki törenlerden birinde bu asanın yeşil bir kılıftan çı
karılıp Dede tarafından iki eliyle yatay olarak tutuluşunu da göreceğiz. Buna 
“alaca değnek”, “tarik”, “erkân değneği” de denilir. Kutsaldır, değişik, önemli 
işlevleri vardır. Cem de bununla yönetilir.

• Kızılbaşlarda görülen keçe üstünde oturtarak havaya kaldırma töreni 
de şamanlıkla ortak noktalardan biridir. Tahtacılarda Dede seçiminde yapı
lan törende her bakımdan yüksek nitelikleri olan kişi ‘mürebbi’ seçilir, keçe 
üzerine oturan bu kişi üç kez havaya kaldırılıp indirilir.

• Can Kaynağı Kemikler: Yukarıda Barak Baha’nın görünümünü an
latırken şaman gibi üzerine kemikler asılı olduğunu belirtmiştim. Aşağıda 
kurban kesimiyle ilgili töreleri anlatırken, kemiklerin kırıtmamasına özen 
gösterildiğini de belirttim. Bunlar toprağa gömüldükten sonra hayvanın bu 
kemiklerden yeniden canlanacağına inanılır. Bu, Orta Asya '1'iirklerinde 
görülen bir inançtır. Şamanlarda, avcı kültüründe insan ve hayvanların ke
miklerinin kırılmaması gerekir. Kırılmayan kemikler eklem yerlerinden bir 
düzenleme ile eksiksiz olarak gömülür. Ruh bu kemiklerdedir. Şaman giy
sisinin üzerinde kemikler vardır, kimi kültürde bunlar kuş iskeletidir, böy- 
lece Şaman kuş gibi uçabilir. Kimi kez de insan kemikleri taşır ya da hem 
kuş hem de insan kemikleri bir arada olur. Mitolojik kuş Simurg yanıp kül
lerinden yeniden doğar. Bu da yanmayan kemikleriyle gerçekleşir. Hastanın 
ruhunu ararken öteki dünyaya kayıkla yapılan simgesel yolculukta kürekler 
koç, koyun gibi hayvanların kürek kemiklerinden yapılır.

Eşik-Kapı-Geçit:
Gene aşağıda göreceğimiz gibi Cem evine girerken eşiğe basılmaz, eşik 

kutsal olduğu için, mutluluk getirdiğinden saygı gösterilir, niyâz edilir. Hz. 
Alî’nin simgesi sayılır. Eşik ve kapı, bir durumdan ötekine, bir dünyadan bir 
ötekine geçişi simgeler. Ölüm, evlenme, sünnet, doğum, bir mesleğe giriş



te ya da bir derneğe bir topluluğa girişte, bir esnaf birliğine girişte yapılan 
eriştirme töreninde, kişi bir durak olarak eşiktedir. Geleneksel düğünlerin 
aşamaları da eşik gibidir. Sözgelimi aday bu durumda ne bekârdır ne evlidir. 
Cem evine giren yeni bir dünyaya girecektir. Birçok kültürde eşiğin koruyu
cu bir görevi vardır. Örneğin ceninin başının çevresindeki zar uğurlu sayılır, 
bu eşiğin altına gömülür. Eve kötülük getirecek cadılara karşı evi korumak 
için eşiğe çiçekler, çimler, dikenler ya da bıçaklar konulur. Kimi kültürlerde 
ölüme engel olmak için eşiğe tırnaklar sokulur. Kimi kültürlerde de ölmüş 
çocuk eşiğin altına gömülür. Dramatik köylü oyunlarında en sık rastlanan 
ölüp dirilme konuluğu da bir eşik işlevi görür. Halk inancında ölmüş birçok 
ulu kişinin yaşadığına inanılır. Örneğin Hallâc-ı Mansûr, Pir Sultan Abdal, 
Hz. Alî, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, Onikinci İmâm Mehdî gibi. 
Aşağıda göreceğimiz gibi bir eriştirme töreni olan ikrar âyinFndc adaya ke
fen giydirilir, adaylığı sona erip Bektaşî olunca tek bir kandille aydınlanan 
loş salon birdenbire aydınlatılır, bütün salon pırıl pırıl ışıkla dolar. Kısaca, bu 
uygulamaların Asya kültürü ile ortaklığına başka örnekler verelim:

• Kurbanın kanı çevreye saçılmasın diye özel bir çukur açılır ve akan 
kan bu çukura gömülür.

• Göğün yedi kat olduğuna inanılır.
• Toprak kutsaldır ve “cevher” de denilen bu gücü kazanmak için ye

nilir. Kerbelâ gibi kutsal yerlerden alınan toprak, hastalığı sağaltacağı, güç 
vereceği için yenilir. Suya, içkiye katılıp içilir.

• Güneş ve Ay ululanır.
• Dağlar, sular, ağaçlar, taşlar, kutsal ağaçlar için önemli inançlar vardır.
• Bazı hayvanlar uğursuz (tavşan gibi), bazıları da uğurlu, kutsaldır (ge

yik gibi).
• Şaman at ve kuşun ruhlarıyla gök katlarını aşar. Barak Baba dev bir ya

ban kuşuna biner, bazı Bektaşî büyükleri aslana biner, yılandan kamçısı olur.
• Evliya türbeleri önemlidir, adak adanır, kurban kesilir.

T ö re n le r -Ş ö le n le r -B ay ra m la r-S a m a h la r :
Törenler içinde en önemlisi Ayin-i C em ’dir. Bu geneldir. Ötekiler ise 

belli amaçlara yöneliktir. Tören, âyin ya da erkân sözcükleriyle karşılanır.
Ayin-i C em : Bu sözcük için çeşitli yorumlar yapılmıştır. Bunlardan biri, 

efsanevî İran şahlarından Tahmurs’un oğlu, yediyüz yıl şahlık yaptığına ina
nılan Cemşid’in (kısaca Cem de denilir) adından geldiğidir. Cemşid, toplum 
için birçok önemli işler yapmıştır. Bu Şehnâme kahramanı sayesinde, yeryüzü 
musiki ve içki içenlerin sesleriyle dolmuştu. Cemşid tahtı üzerinde otururken 
elinde padişahlara yaraşan bir şarap kadehi tutardı. Nevruz da denilen mutlu



gün ondan bir anıdır. Çünkü o günde ülkenin ileri gelenleri bu günü kutla
mak için şarap getirttiler, çalgıcılar toplandı. Alevîlerde Cem Ayininin çoğun
lukla Nevruz’da yapılması bir raslantı olmasa gerek. İkinci yorum ise sözcüğün 
Ay«’dan çıkmış olduğudur. Ayn gerçek birleşme, birliğin özü anlamınadır. Alevî 
ve Bektaşî nefeslerinde de “cem”, yardımcı fillerle birlikte toplanmak anlamın
da kullanılır.

Ayin-i Cem’de dedenin bulunması önkoşuldur. Dede, toplantının dışa
rıdaki hizmetlerini de yürütür, ayrıca güvenliği de sağlar. Pervane, Dede’nin 
iznini aldıktan sonra köy halkına haber verir. Genellikle Gem’in Cuma gü
nünde yapılmasına özen gösterilir. Dede’nin yeri baş köşedir. Sayısı 12 olan 
hizmetlilerin her biri Dede’den başlamak için izin isterler. Dedenin önünde 
dâra dururlar. Çerâğ’ı (mumu) ilk Dede uyandırır (yakar), ondan sonra çerâğcı 
ya da delilci denilen aydınlatmadan sorumlular... Bundan sonra kurbancı kur
banlık hayvanla gelir, Dede’den izin alır, kurbanlık dışarı çıkarılır. Cem’in ya
pıldığı yere yakın bir yerde Kurbancı, yardımcısı ile birlikte kurban kesimini 
yapar. Hayvanın kanı rast gele bir yere dökülmesin diye bir çukur kazılır ve 
buraya akması sağlanır. Derisi yüzüldükten ve içi temizlendikten sonra bıçak 
kullanmadan hayvanın bütünü büyük bir kazana konup kaynatılır, hayvanın 
kemikleri kırılmadan, mafsallarından ayrılır, bu kemikler bir çukura konulur. 
Ete bulgur katılır. Buna tercüman lokması denilir. Hizmetlilerin sayısı olan oni
ki, simgesel bir sayıdır. İmamlar da onikidir. Bu sayının dışında da hizmetliler 
vardır. Sayı değişebilir. Şimdi bunları kısaca görelim:

B aba: Dede de denilir. Törenlerin başkanı, yöneticisidir.
P e rv an e :  Başka adları da vardır. Cem evinin güvenliğini sağlar.
G ö z c ü :  Pervane ile benzer görevi vardır. O da düzenden ve dışarıdan 

gelecek rahatsızlıkları önlemeden sorumludur.
G üvende :  Buna âşık, sazandar da denilir, nefesleri, samahları söyleyip 

çalarlar. Yörelere göre çeşitli çalgılar vardır: Kemençe, çöğür, keman, tambur, 
bağlama gibi. Buna D ede’nin de katıldığı olur.

S âkî:  Dolucu da denilir. Kurbanlar pişerken D ede’nin önüne gelen bir 
Sâkî’nin bir elinde dolu denilen rakı şişesi ya da kâsesi, öteki elinde ise ka
deh vardır. D ede’nin önünde Sâkîler dâra dururlar, iznini aldıktan sonra rakı 
dağıtımına başlarlar. Buna sâkî suyu da denilir.

M eydancı:  Cem yerini elindeki süpürge ile temizler. Buna süpürgeci, 
carcı, ferrâş denilir.

Ç a rc ı :  Süpürgeci, ferrâş da denilir. Meydancının görevine benzer.
K u rb an c ı:  Duasını ederek yardımcısı ile kurban kesiminin tüm kural

larına özen göstererek eti aşçıya verir.
A şçı:  Kurbancıdan aldığı etleri pişirir.
Ayakçı: Aşçıya yardım eder. Soğan, yağ, tuz gibi malzemeyi koyar, bu

laşıkları yıkar.



Sofrac ı:  Sofra için yaygıları, örtüleri serer, yemek sonunda her şeyi top
layıp kaldırır, siler, süpürür.

Ç e râğc ı :  Delil de denilir. Gene simgesel mumları yakan, Cem odasını 
aydınlatmakla görevlidir.

S e lm an :  Yemekten önce ve sonra bir elinde ibrik ötekinde leğen önce 
Dede’nin önünde diz çöküp, parmağına üç damla su döker, sonra bu damla
ları içer.

Aslında bunlar yörelere göre değişir, farklı adlar alır. Örneğin Kapıcı yu
karıda adı geçen görevlerden birini yapar. Cem evinin kapısında bekler, gi
reni çıkanı denetler. Kurban eti yenirken de kimsenin dışarı çıkmasına izin 
vermez.

Ayin-i Cem ’de üç önemli öğe vardır: Once kurban kesimi ve etinin ye
nilmesi; sonra samah ve müzik ve nefesler vb.; üçüncü olarak da alkollü içki 
içilmesi. Her şeyde en ufak ayrıntısına kadar belli protokol kuralları gözeti
lir. Düzen bağı titizlikle uygulanır. Kapıdan girenler bir çeşit saygı ile eşiğe 
ve aşçı, kurbancı ve ayakçı gibi görevlilere niyâz ederler. İçerde ayrıca gözcü
ye, dedeye, meydancıya güvende postuna ve sâkî postuna niyâz edilir. Yu
karıda sayılan cem’in üç ana öğesi bundan önceki bölümde ele alman Zar a 
benzer: Müzik ve dans, kurban ve içki.

Hizmetlilerin her birinin pîri vardır. Ayin-i Cem ’in ilk örneğinin Kırk
lar Cemi olduğuna dair Alevîler arasında yerleşmiş bir inanç bulunmaktadır. 
Kırklar’ı oluşturan kişiler Hz. M uhammed’e ilk inananlardır. İşte hizmetlile
rin pîrleri de hep bu kırklar’dan biridir. Örneğin Gözcii’nün pîri Karaca Ah
met, Selman’ın pîri Selman-ı Pâk, Sâkî’nin pîri Hz. Hüseyn’dir. Carcı’nın pîri 
Sevdi Ferrâş’tır. Böylece her bir hizmetli ilk Cem ’i kuran kişileri canlandırır.

İ k r a r  Ayini: Bektaşîliğe girmek için düzenlenen ilk önemli törendir, 
bir eriştirme törenidir. İkrar vermemiş kimse Bektaşî olamaz. Bektaşî olmak 
isteyen önce bir rehber bıılıır, ondan yapması gerekenleri öğrenir. Rehber 
durumu Baba’ya bildirir. Başvuran, bir süre denenir. Onun üzerine araştırma 
yapılır. Gene aday rehber, sâhip, musahip gibi adlarla anılan bir görevliye ve
rilir. Bu kişi, adayı yetiştirir ve giriş törenine hazırlar. Buna nasil? almak de
nir. Gerekli aptesti alıp namaz da kıldıktan sonra aday ölmüş gibi görünmesi 
için bir kefene sarılır. Adaya telkinde bulunulur. Boynuna Ttğ-beııd bağlanır. 
Tören meydanına kurbanlık koyun gibi getirilir. Buraya oniki post serilmiş
tir, Oniki İmâm’ı simgelemek iizere her birine bir Baba oturmuştur. Şeriat- 
Tarikat-Marifet-Hakikat diye adlandırılan dört kapıya adlarını anarak selâm 
verir. Onlardan selâmın karşılığını aldıktan sonra sağ ayağının başparmağını 
sol ayağının başparmağı üzerine koyarak durur (mühürleme). Her selâmda 
bir adım ilerler, böylece dört kapıdan geçmiş sayılır. Bunlar bitince aday, 
mürşidin önüne getirilir, miirşid ona Kurandan ilgili âyeti okur. Adayın iki 
omuzu arasına koyduğu elin Pençe-i Al-'ı Abâ olduğunu söyler, boynundaki



tığ-bend’i çözer, kulağına Bektaşîliğin temel ilkelerini söyler, kefen çı
karılır. Aday yeniden yaşama döner. Tören sırasında tek bir kandille ay
dınlandığı için loş olan meydan, bütün kandillerin yakılmasıyla aydınla
nır, aday mürşidden başlayarak bütün postlara birer birer niyâz eder. Önce 
her birinin önünde eğilip postu, sonra postta oturan Baha’nın elini alarak 
avcunun içini öper. Bu sırada adayın tekkeye adadığı koç kurban edilir, 
Ayin-i C em ’de olduğu gibi sofralar kurulur, içki içilir, gülbenkler çekilir, 
nefesler okunur, samahlar oynanır. Bu tören yabancılara; tarikattan olma
yanlara kapalıdır.

M u s a h ip  T u tm a  E rk â n ı :  Bu bir bakıma Alevîlerin ikrar âyini sayı
labilir. Ancak önemli bir farkı vardır. Bazı koşulları yerine getirerek Bek
taşî olunabilir. Alevî baba ve anneden doğmayan Alevî olamaz. Belli bir 
yaşa ve olgunluğa erişen iki genç birbirleriyle musahip olmak istedikle
rini belirtirler. Evli iseler eşleriyle törene katılırlar, dörtlü bir tören olur. 
Eğer erkeklerden biri evli öteki bekâr ise, bekâr olan ileride evleneceği 
kadının yerine kız kardeşi ya da annesiyle katılır. Onlara, ikrar vermiş, 
musahip tutmuş biri rehberlik eder; ne yapacaklarını, nasıl davranmaları 
gerektiğini öğretir. Dede bunu kabul ederse adayların hazır ettiği kurban 
kesilir.

G ö rg ü  Ayini: Bu, Bektaşîlerdeki yukarıda görülen İkrar âyini'ne ben
zer. Yılda bir kez, en çok da dört kez yapılır. Aralarında anlaşmazlık olanların 
bunu çözmelerine, bir helâlleşme ve rıza almaya yöneliktir. Bir başka amacı 
ise musahip olmuş, sorgusu yapılmış olanların erkândan geçmesidir, bir baş
ka deyişle kurallarda, protokol kurallarında deneyim sahibi olmalarıdır. Bu 
âyinde kısaca kadınların, erkeklerin çoraplarını çıkarması, herkesin başına 
mendil ve beline tığ-bend bağlaması, önüne leğen konulan ibrikten küçük 
parmaklara su dökülmesi de dikkati çeker. Musahip olmuş kişiler D edenin  
önünde yarım daire yaparlar. Dede eline yeşil bir kılıf içinde bulunan erkân 
değneği, tarik de denilen kayın ağacından bir sopa alır ve bu sopayı yatay ola
rak tutar. Birbirlerinin musahibi olan iki kişi yüzyüze dururlar, kucaklaşırlar, 
her ikisinin eşleri öteki musahibin önünde diz çöker. Kadınlar başlarındaki 
yemeninin ucu ile kurular gibi erkeklerin ayaklarına dokunur. Böylece iki 
musahip ölmüş, rehber tarafından yıkanmıştır. Bu ve bunlara benzer simge
sel birtakım kurallar uygulanır.

S o rgu  Ayini: Bu âyin kural olarak çarşambayı perşembeye bağlayan 
gece yapılır. Birbirinin musahibi olmuş kişiler dâra dururlar. Birinin suçu 
varsa ya da bir şikâyetleri olursa bunu belirtirler. Dede gerekirse ceza ve
rir, aralarında anlaşmazlık olanları barıştırır. Eskiden ikrar-ı bend olmuş biri 
ise dâr-t mansûr denilen yere başı açık ve yalın ayak gelip dikilir. Sağ aya



ğının başparmağını sol ayağının başparmağı üzerine basar, buna mühürleme 
denilir. Sağ elini kalbinin üzerine koyar, bununla ilgili tercümanı okur. Eğer 
bu kişiden incinmiş ya da şikâyeti olan varsa, kardeşlerine zararlı olup olmadı
ğı, erenler yolunda gidip gitmediği gibi konuların sorulması üzerine bunları bir 
davacı gibi ileri süren, yere niyaz edip kalkar ve dâra dikilir. Davasını anlatıp 
hakkını ister. Mürşid (dede) yargıç gibi iki tarafı dinleyip kesin kararını verir, 
gerekirse iki tarafı barıştırır. Bu kişiden davacı olan çıkmazsa Cem’de bulunan 
herkes o kişiden hoşnut olduklarını söylerler, eğilip niyâz ederler, mürşid teb
riklerle sırtını sıvazlar. Mürşid’in bir glilbengiyle toplantı sona erer.

Sorgu âyini, Anadolu’da esnaf arasında yâren, sohbet gibi adlar alan esnaf 
toplantılarındaki yargılama bölümüne benzer. Özellikle Çankırı’da bu top
lantılar âyin-i cetn’e, benzerlik gösterir. Yalnız erkekler arasında düzenlenir. 
Bunlar yemekli, müziklidir, toplantı süresince çeşitli oyunlar oynanır. Ayin-i 
cem'Ac olduğu gibi baba ya da dede yerine bir başağa vardır. Gene oradaki gi
bi tam bir düzen bağı söz konusudur, törelere büyük bir saygı ile uyulur. Bu 
toplantının ikinci bölümü yargılamadır. Burada biri, ötekinin uygunsuz dav
ranışları için şikâyette bulunabilir. Örneğin yaşlı bir müşterisine kaba dav
ranmış ya da kötü mal satmış olması gibi... Taraflar dinlenir, suçlu bulunursa 
buna uygun bir cezaya karar verilir.

Koldan Kopan-Abdal M usa Erkânı:  Bu daha çok ekin biçme, ürün kal
dırmadan sonra yorgunluk atmak, eğlenmek için yapılır. Bu nedenle de kurban 
kesmek gibi katı kuralları yoktur, daha esnektir. Gündüz ve açık havada da ya
pılabilir. Yiyecek, içecek paylaşılır. Esnek olmakla birlikte gene de dede başkan
lık eder. Dinsel uygulamalar yoktur, söyleşiler yapılır, yenilir, içilir, müzik var
dır, samah vardır, nefesler söylenir. Bir işlevi de öteki törenlere giremeyen genç 
erkek ve kızlar buraya alınırlar, böylece samahları, nefesleri; toplantıdaki dav
ranışları ve düzen bağını öğrenirler. Gençleri tanıyıp denemek olanağı bulunur. 
Tam bir âyin-i cem olmasa da ona yakın bir törenin havasına girerler.

Bu törenin eğlenmek, rahatlamak amacıyla düzenlendiğini söylemiş
tik. Bu arada Alevîlere özgü bayramların da kısaca sözünü etmek gerekir. 
Bu konuların seçkin araştırmacısı irene Melikoff, Alevî bayramları üzerine 
iki inceleme yayımlamıştır. Bu bayramların sayısı üçtür. Bunlar Ocak ayı ba
şından 12 Mart’a kadar sıralanır. En önemlisi İkincisi olan Hızır bayramıdır. 
Bunu Mayıs ayında kutlanan Hıdrellez’le karıştırmamak gerekir. Bu, farklı 
uygulamalar olsa bile, Nevruz’dan önce gelir. Rumî takvime göre 31 Ocak 2 
Şubat, bugünkü takvime göre 13-15 Şubat günlerinde üç gün oruç tutulur. 
Bundan sonra herkes yıkanır, temiz giyinir, yere beyaz yaygı serilir, üzerine 
un serpelenir, ertesi sabah unun üzerinde at nalına benzer bir iz görürler
se bu, Hızır Nebî’nin işaretidir. Buradan Hızır’ın evlerine girdiğine inanırlar. 
Bu unla köme (kömbe) denilen bir ekmek pişirilir, ayrıca koyun ya da keçi



kurban edilerek bunun da eti dağıtılır. Bu günlerde doğanlara Hızır adı ko
nulur. Bu, bir bolluk bayramıdır, tarihi bakımından eski “T ürk  Yeni Yılı”na 
rastlar, ayrıca Köse Oyuntinu ele aldığımız üzerine ek bölümde incelenen 
tarihe de uyar. Bunun bir nitelemesi de ‘karlar eriyince’dir. Öteki iki bay
rama gelince, biri takvimdeki sırasına göre Hızır'dan önce gelir, 10 Ocak’ta 
başlayıp 13 Ocak’a kadar sürer. Kagaııt (Ermenice yılbaşı, yeni yıl) denilen 
bu bayram daha çok Sivas, Maraş ve Elbistan’da gözetilir. Üçüncü bayrama 
gelince büyük bir olasılıkla İran kökenlidir, 7 Mart ile 17 Mart arasında sü
ren bu bayramın adı Haftamal'dır, ölülerin anısına kutlanır. Peygamberler 
için mevlid okunur. Yemekler hazırlanır, ölülerin onuruna yenir. Bu, Muhar- 
rem’den farklıdır, çünkü Muharrem yaslı günlerdir. Haftamal'da yeme içme 
evlerin damlarında olur, ruhlar oraya gelerek yemek ve içkiyi paylaşırlar. (Jç 
bayram da Anadolunun kültürleri bağdaştırmasında güzel bir örnektir. Biri 
eski Türk, biri Ermeni ve Rum, biri de İran kökenlidir.

D â r d a n  İn d i rm e  E rk â n ı :  ö le n  birinin eş, arkadaş ve akrabaları ile 
veda e tm eden ölmüş olduğu varsayılarak sonradan onun yakınları tara
fından dârdan indirme erkânı açtırılır. Ölenin yerine yakınları dâra d ik i
lir, tercümanını okur, ölenden alacaklı ya da şikâyetçi varsa yakını bunu 
ödemeyi kabul eder, böyle bir suçu, borcu yoksa topluluk onu suçların
dan dolayı bağışladıklarını söyler, ruhunu şâd ederler, eğilip yeri öperler, 
niyâz ederler. Nefesler ve Oniki İmâm için, onların adlarını anan düvaz- 
lar, diivazimâm’Yd'c okurlar.

Törenlerde sık sık Giilbenk ve Tercüman okunur ve Niyâz’da bulunulur. 
Kısaca bunları görelim.

Gülbeıık'ler Türkçe dualardır. Alevî ve Bektaşîlerde Hz. Alî’ye “şah” de
nildiği için gülbenk’\cx ‘bismillah’ yerine ‘bismişşah’ ile, bir başka deyişle Hz. 
Alî’nin adını anarak başlar. Çeşitli gülbenk’ler vardır. Örneğin Sabah Giilben- 
gi, Eşik Giilbengi, Cem Dağılış Gtilbengi, Sâkî Giilbengi, Hak Hayırlısı 
Giilbengi, Cerâğ Giilbengi, Lokm a Giilbengi gibi. Bir de belli bir iş, bir 
eylem için okunan düzenlenmiş Türkçe dualar vardır. Bunlara tercüman ya 
da terceman denir. Örneğin Telkin Tercümanı, Kurban Tercümanı, Çerâğ 
Tercümanı, İkrar Tercümanı, Teslim Tercümanı gibi.

Niyâz, Cem’de ve başka tören ve şölenlerde post’a, Dede ve görevlilerin 
makamları yerine kullanılan post’a saygıdır. Söz konusu Dede olunca dizleri, 
göğsü ve yer öpülür ya da niyâz’da bulunan sağ ayak başparmağım sol ayak 
başparmağı üstüne yerleştirerek, ellerini sağ el üstte ve parmaklar düz ve 
açık olarak omuzların düzeyinde olmak üzere çapraz göğse koyup başını öne 
eğer. Burada dolu ile ilgili niyâz’ı örnek verdik. İçkiye dem ya da dolu deni
lir. Alevîlerde dolu rakıdır. Burada dolunun içilmesiyle ilgili bir inançtan söz 
edelim: Uç dolu hak dolusudur, dördüncü ise kötülük getirdiği için “hara-



batlı” diye adlandırılır. Bu dördünün niyâz’ında hayırlılar verilir, gülbenk- 
ler okunur. Birincisine “Hak dolusu”, denilir, kendine özgü niyâzı ve oku
nan bir duası vardır. İkinci “Kırklar dolusu”, üçüncü ise “Üçler dolusu”dur. 
Üçler dolusunda dua Kırklar dolusu gibidir. Dördüncü dolu ise “Harabatlı 
dolusu”dur.

Samahlar:
Oyun ve Bügü, de samahlar üzerinde uzunca durulmuştu. Bununla birlik

te yukarıda törenlerle ilgili bölümler için verilen bilgileri yeniden gözden ge
çirmek yararlı olabilir. Müzik dinlemek anlamına Arapça, semâ‘ sözcüğü çe
şitli yörelerde halk ağzında değişik biçimlere girmiştir: samah, semah, zemak, 
zimâ, samâ, semâ, zimah gibi. Asya Türklcri’nde yukarıda da belirtildiği gibi 
samaha benzeyen danslar olmakla birlikte sözcük olarak rastlanmaz.

Kapalı yerlerde, Ayin-i Cem’lerde oynandığı gibi bayramlarda açık hava
da oynanabilir. Ama nerede olursa olsun törensel özelliklerini korur. Yörele
re göre çeşitli farklar olmakla birlikte törensel özellikleri değişmez. Törensel 
dansa kalkma, bir dansçının değişeceği zaman onun yerini alacak dansçının 
çağrılması, dans sırasında yapılanlar önceden bellidir. Samahın bitiminde 
yerine otururken hep belli kurallara uyulur, her şeyden önce birbirine saygı 
başta gelir. Halka dönerken Dede’nin önüne gelen dansçının D ede’yle yiiz- 
yüze gelmesi, arkasını dönmemesi gerekir. Post’ların önünden geçerken de 
böyle yapılır. Bütün bunlar samahın törensel niteliğine kanıttır.

Tören başlayıp çerâğ uyandırılıp âşıklar bir-iki deyiş okuduktan sonra 
D ede’nin izniyle ilk samah başlar. İlk samahı yaşça olgun iki çift yapar. İlk 
samahta toplantıya katılanlar ya ayağa kalkarlar ya da diz çökerler, öyle iz
lerler. Yörelere göre ilk samahı varsa iki Dede ve Ana denen eşleri yaparlar. 
Buna Baba Samahı ya da Miraçlama denir.

Bir seçenek de ilk samahı iki Gözcü ve eşlerinin yapmasıdır, buna da 
Gözcü Samahı denir. İlk samahı bazı yerlerde toplantıda bulunan gençler 
yaparlar, bu samaha Gençler Samahı denir. Gençler ortaya gelince önce De- 
de’ye, sonra da birbirlerine niyâz ederler. Bitiminde de gene önce D edeye, 
sonra birbirlerine niyâz etmeleri gerekir

Yorulanlar olursa yerine gelecek kişi kadın ya da erkekse bu kişinin diz
leri öpülür. Dönenmek hem halka biçiminde çevrede, hem de kişilerin ken
di ekseninde olur. Onaltı kişilik samahlarda dörder kişiden karşılıklı dört 
sıra olunur, bu, hızlı bir samahtır. Dansçılar birbiri arasından taraklama ge
çerler. Daha kalabalık samahlar ender olarak yapılır. Buna Çoban Baba ya da 
Koyun Baba denir.

Bir de Sarma Samahı vardır. Bunu dört kişi halka biçiminde yaparlar. 
Samah hızlanınca iki kişi olurlar, hem kendi çevrelerinde hem de halka çev
resinde dönülür. Kadın dönerken erkek sarma hareketi yapar.
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VII. Şam anlık T iyatronun Kökeni Olabilir mi?

Tiyatronun kökenine inmek, onu yakalamak oldukça karmaşık bir 
süreçtir. Bu konuda birçok kuramlar ileri sürülmüştür. Bu kuramları Pro- 
f. Sevda Şener “Tiyatronun Kaynağına İlişkin Kuramlar” başlıklı yazısın
da büyük bir ustalıkla gözden geçirmiştir. Bu kuramlar kendi aralarında da 
çatışma ve çelişkili durumdadır. Bu kuramlar genellikle Antik Yunan dra
mının, özellikle tragedyanın doğuşuna ilişkindir. Ancak birinin ileri sürdü
ğü görüşü bir başkası yadsımaktadır. Bunların içinde en ilginci Sir VVilliam 
Ridgeway’in ileri sürdüğü görüşlerdir. Ridgeway, Antik Yunan dramının 
kökenini araştırırken önce çeşitli kuramları inceleyip tartışmıştır. Son
ra da Batı Asya’da Ta‘ziye geleneğine, Eski Mısır’a, Hindistan’a, Cava’ya, 
Burma’ya, Malezya’ya, Kamboçya’ya, Japonya’ya, Avustralya’ya, Afrika’ya, 
Pasifik Okyanusu’na, Eskimolar’a ve Şamanlara kadar hepsini incelemiştir. 
Kitap yayın tarihinin eskiliğine karşın çok kapsamlı ve bugün için de ya
rarlı bir kaynaktır.

Köken araştırmalarının, özellikle tiyatro kökeninin araştırılmasının kar
maşık bir alan olduğunu belirtmiştik. Bu karmaşık yapıyı tek bir kaynağa 
indirgemek bir bakıma bir çözüm getirmiyor. Tiyatronun temelinde taklit ve 
kendisinden bir başka kişiyi, varlığı yansılamak olduğu bilinir. Bu, insanoğ- 
lunda olduğu kadar başka canlılarda da içtepiden kaynaklanır. Sözgelimi bir 
kedi yavrusunun hareket eden bir makara ya da topla oynamasında kendi
sinin bir yetişkin kedi, makaranın da fare yerine geçmesi bir örnektir. İn
sanoğlunun ilk taklidi av ile ilgilidir. Ya bir hayvanın avcılık yeteneklerinin 
kendisine geçmesi için o hayvanın kılığına girer. Örneğin Çeroki Kızılderi- 
lileri’nin yabanî hindi avlarken yabankedisini simgeleyen bir maske takma
sı gibi. Ya da bir hayvan sürüsünün yanına onları ürkütmeden yaklaşabilmek 
için kendini o hayvanlara benzetir. Konya’nın güneyinde Çatalhöyük’te se
kiz, dokuz bin yıllık neolitik kentte bulunan renkli duvar resimlerinde ge
yik avlayan dansçıların sırtlarında pars derisi, ellerinde yay ve oklarıyla dans 
ederken, kimi de davul çalar.

Avcılıktan tarıma geçişte bu törenler çok ayrıntılı, gösterişli oldu. Mev
simlerin dönümünde, doğa olguları karşısında insanoğlu simgesel yoldan bir



çeşit doğa ve evrenle hesaplaşmaya girişti. Simgesel büyülere başvuruldu. 
Bunlar zaten bu kitapta ayrıntılı olarak ele alındı. Burada insanoğlunu bunla
rı yapmaya yönelten içtepileri şöyle açıklayabiliriz:

1. T ak li t  içtepisi: Gerek çocukta gerek ilkel insanda güçlü bir taklit 
içgüdüsü bulunur. Bu, hayvanlarda da görülür. Uçmasını öğrenen 
kuş yavrusunda, avını yakalamayı, temizlenmesini öğrenen kedi 
yavrusunda hep taklit içtepisi vardır.

2. D insel İçtepiler: Dramın ve tiyatronun kökeninde hep dinsel inanç
lar önemli bir yer tutar. Yunan tragedyası, Ortaçağ tiyatrosu, ilkel 
dinlerin biyolojik olgularla çok yakın ilişkisi vardır. Doğum ve ölüm, 
düşler, ateş, rüzgâr vb. doğa güçleri, güneş, ay ve öteki gökcisimleri, 
hayvansal yaşam gibi. Kuşaklar boyunca insanoğlu zayıflığını, güç
süzlüğünü anlamış, anlayamadığı olgular karşısında korkuya kapıl
mış, acıdan ve gerçeğin sınırlarından kurtulmak için hayal gücüne 
ve toplum içinde kendinden daha akıllı, güçlü kişilere, yaratıklara sı
ğınmıştır.

3. İletişim içtepileri: Dilin, söz kadar bedensel hareket ve tavırları da 
kullandığını biliyoruz. İlkellerde dil sözcük bakımından yoksuldu. 
Eksikliği geniş ölçüde beden dili tamamlıyordu. Nitekim birçok ilkel 
toplumlarda, sözgelimi Arapaho Kızılderilileriyle Afrika’nın Pigme 
kabilelerinde karanlıkta iletişim olanaksızdır. Antropologların incele
melerine göre iletişim geniş ölçüde taklide dayanıyordu. Bir kişi ko
nuşma diliyle anlatamadığı bir avı arkadaşlarına avcı ve avın taklidini 
yaparak anlatıyordu. Sözlü dilin gelişmesinde bu taklitle iletişimde 
yapılan bağırışların, taklit seslerinin büyük katkısı olmuştur.

4. Eğitimsel İçtepi: Eğitimsel içtepiyle iletişim içtepisi birbirine çok 
yakındır. Her ikisi de ilkel oyunculukla ilgilidir. İlkellerde çocukla
rı, gençleri dine, gelenek ve törelere alıştırmak için kabilenin ileri 
gelenleri genç adayı bir eriştirme töreni için kutsal ve gizli bir ye
re götürürler. Aday burada kabilenin Tanrıları, totemleri, ulu kişileri 
gibi maskeler ve giyim kuşam ile bezenmiş rahiplerle karşılaşır. Bu 
rahipler öğreteceklerinin genç adayda unutulmayacak izlenimler bı
rakması için onda yılgı, korku yaratacak biçimde bir gösterim çıka
rırlardı. Aday gerçekten Tanrılarla karşılaştığını sanır, bu, onda kalıcı 
bir izlenim yaratırdı.

5. Y ıld ırm a  içtepisi: Garip maskeler, garip görünüşlerle yılgı, korku 
yaratma yöntemine, eğitim için eriştirme törenlerinde olduğu gibi 
düşman askerlerini, düşmanın Tanrılarını, kötücül ruhları korkut
mak, yıldırmak için de başvurulur. Yalnız maskelerin korkunçluğu



değil, ayrıca bu yoldaki büyüden de ürkütücülük amaçlanır. Gök gü
rültüsü, açlık, sel, deprem gibi görülmeyen düşmanlara karşı Tanrı
ların kişiliğine bürünerek büyü ve yıldırma yoluyla bu gizil güçleri 
altetmek fikri vardır. Yakın bir tarihte “Resimlerle Osmanlıda At” 
başlıklı bir yazım yayımlandı {Antik & Dekor.; 69, Şubat-Mart 2002, 
84-92). Gerek minyatürlerle gerek Avrupa resimleriyle atın çeşitli iş
levlerini, Osmanlı toplumundaki yerini göstermeyi amaçladım. Bu 
yazıda iki 17. yüzyıl minyatürü vardı. I. Ahmet çağında hazırlanmış, 
içinde 164 minyatür bulunan bu yazma, at üzerinedir ve Topkapı 
Sarayı Müzesi’nde bulunmaktadır. Her iki minyatürde de binicinin 
de, binek atının da yüzünde maskeler vardır. Bu iki minyatürden bi
rinde binicinin boynuzlu ve korkutucu bir maskesi, atın yüzünde ise 
hortumuyla bir fil maskesi vardır. Bu beklenmedik maskelerle düş
manın askerlerini ve atlarını ürkütmek amaçlanıyordu.

6. Ö z  K ışk ır tm a  İçtepisi: Kendi kendini kışkırtma, kendini zorlama 
törenleri önemlidir. Törenlerde yapılan savaş dansları taklide dayanır. 
Savaşçılar savaş eylemlerini, öldürmeyi, düşmanlarına acı çektirmeyi 
canlı bir biçimde taklit ederler. Burada amaç yıldırmak yerine kendi 
kendilerini savaşa hazırlamak, yüreklendirmek, kendilerini kışkırt
maktır. Bunlar daha çok esriklik danslarıdır, kendinden geçerek bir 
çeşit gözüpeklik kazandırırlar. Bunlar özellikle Avrupa ve Osmanlı 
şenliklerindeki dramatik savaş gösterimlerine benzer. Burada karada 
dekor olarak yapılan kalelerde savaş sahneleri canlandırılır. Ayrıca de
niz savaşlarının taklitleri de gemilerde denizde ya da karada yapılır.

7. O y n a m a  içtepisi: Taklit, bir bakıma eski insanda eğlenmek ama
cına da hizmet ederdi. Ancak ilkellerde eğlenme içtepisi öteki içte- 
pilere göre önemsizdir. Oyun içtepisi iki gereksinimden doğar: Boş 
zamanları değerlendirme ve dinlence, bir de korkuların, zorunluluk
ların baskısından kurtulup özgür kalma. Bu da insanların yaşamın
da mutluluk verici bir olaydır. Bunu hayvanlarda da buluyoruz. Çoğu 
kez ciddî bir amaç için yapılan taklide dayanan ritüellerin hoşlarına 
gittiğini anlayınca bıınıı oyalanmak, eğlenmek için yapmışlardır. Ni
tekim Anadolu’daki ritiicl nitelikte dramatik köylü oyunlarının çoğu 
günümüzde takvimde yerlerinden koparılmış, olaylar dizininde de
ğişikliklerle daha çok eğlenceye dönüşmüştür. Bu kitabın Albiim'ünc 
aldığımız bir resimde Avrupa dramatik köy oyunlarının birinde ge- 
neksel kişilerin yanısıra bir de “Şarlo” vardır.

Bu bilinenleri burada tekrarlamaktan amacım köken sorununun, hele ti
yatro gibi karmaşık bir olguda yalıtılmış tek çizgide çözümlenemeyeceğini



belirtmektir. Sir William Ridge\vay, Friedrich Nietzsche ve başka kuramcıları 
bir yana bırakırsak en yaygın, en çok benimsenen Sir James Frazer ile başla
yan ve çeşitli antropolog ve tiyatro adamlarınca geliştirilmiş olan kuramdı. Bu 
satırların yazarı da yüzde yüz olmamakla birlikte bu kurama bağlı kalmıştır.

Sir James Frazer’in 12 ciltten oluşan (daha sonra 13. cilt de yayımlan
dı) The Golden Bough adlı anıtsal eseri 1890’da yayımlandığında, burada uzun 
uzun üzerinde durulan, ilkellerin bitkisel büyülerinin, dramın kökeni olabi
leceği görüşü yeterince sağlam kanıtlar olarak benimsendi: Kutsal evlenme, 
kutsal kralın bolluk sağlamak için öldürülüp yeniden diriltilmesi gibi yaygın 
inanç uygulamaları vb... Frazer ile başlayan bu yoruma daha sonra pek çok 
kuramcı katıldı. Ayrıca köylünün bugüne dek sürdürdüğü ve eski ritiielle- 
rin kalıntısı olduğu kesinlikle anlaşılan dramatik oyunlar da yüzlerce örnek
le bu görüşü destekledi. Kış ile yazın savaşının yalnız ilkel dinin gelişimin
de değil, ama tiyatronun da çıkışında büyük katkısı olduğu kesinlik ve yay
gınlık kazandı. “Cambridge Okulu” diye bilinen kuramcılar, özellikle Eski 
Yunan’da tragedya ve komedyanın çıkışını mevsimlerin savaşı ve özellikle 
yıllık kral ve Tanrı’nın öldürülüşü ve bunun simgesel olarak mevsimler ara
sında kutsal bir savaş olduğu görüşü ile yorumladılar. Bu arada ilk görüşlerini 
değiştirenlerin yanısıra bu yoruma yepyeni görüş açıları ve çeşitlemeler de 
getiren kuramcılar bulunmakla birlikte bu kuram genel çizgileriyle değişme
di. Tersine Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da gerek arkeolojik buluntular 
tanındıkça ve gerek eski yazmalar okundukça bu kuram daha sağlam bir bi
çimde yerleşti. Bitki Tanrısı’nın ister Texcatlipoca, ister Osiris ve Attis olsun 
öldürülmesi ve buna bağlı inançların Hz. İsâ ile benzerliği de şaşırtıcı oldu. 
Bu, özellikle Hıristiyanlık öncesi öldürülüp diriltilen bolluk ruhunun ek
senindeki bitkisel büyüden çıkan ritüel örneğinin tıpkı bir Hz. İsâ simgesi 
ile ortaklaşa benzerliğiydi. Ayrıca toplu yemek bakımından da bu koşutluk 
görülmektedir. Bu ritüel örneği, bir tiyatro biçiminde eylemin yükselişi ve 
düşüşü, çatışma ve çözülme gibi dramın yapısal özelliklerine de tıpatıp uy
maktadır. Bu bolluk ritüellerinde ayrıca doğadaki karşıt güçlerin kişileştiril
mesi ve simgeleştirilmesi de tiyatronun asal niteliklerine uymaktadır. Gerçi 
bu yaygın kurama karşı çıkan yorumlar da yapıldı, ama bugüne dek yaygın 
olarak benimsenen görüş tiyatro ve dramın kökeninin bu mevsimlik bolluk 
törenleri olduğuna dayanan kuram oldu.

Nitekim ben de Dionisos ve Anadolu Köylüsü (İstanbul, 1962) adlı kita
bımda bu kuramı Anadolu’da bugün de görülen dramatik köylü oyunlarına 
uyguladım ve bunların Avrupa’daki dramatik köylü oyunlarından daha bü
yük bir başarı ile bu kuramı doğruladığı bilim dünyasında kabul edildi. Hiç 
kuşkusuz bu ritiiellerin gerçek sahipleri Anadolu’daki eski uygarlıklardır. 
Tiirkler yeni yurtlarında bunları sürdürmüşler, bugüne dek getirebilmişler



di. Ancak Türklerin eski vurdu Orta Asya’dan getirdiklerinin de bu geliş
mede katkısı yok muydu? İşte bu düşünceden yola çıkarak yeni bulguların 
ışığında Oyun ve Bilgii -Tiirk Kültüründe Oyun Kavramı (İstanbul, 1974) ad
lı kitabı yazdım. İlkinden oniki yıl sonra temelde özellikle dramatik köylü 
oyunları bakımından mevsimlik bolluk törenleri kuramına bağlı kalmakla 
birlikte, Orta Asya kültürüne ve özellikle şamanlığın payına da geniş yer 
verdim. Bu önem daha kitabın başlığındaki oyun ve bügü sözcüklerinde ken
dini gösteriyordu. Oyun sözcüğünün bugünkü çeşitli anlamlarının eskilerde 
ortaklaşa tek bir noktada birleştiği -özellikle tiyatro ve dans bakımından- 
ve aynı sözcüğün şamana ve şamanın bütün bu öğeleri çıkardığı tören için 
kullanıldığı, tıpkı bunun gibi biigu nün de anlambilim bakımından buna bü
yük bir yakınlık ve koşutluk gösterdiğini kanıtladığım gibi ayrıca Kars’tan 
bir dramatik köylü oyununda dört öğenin nasıl şamanlık izlerini taşıdığını 
açıkladım. Nitekim aynı örneği iki yıl sonra yayımlanan A Pictorial History 
of l'urkish Dan ring (Ankara, 1976) adlı kitaba aldığım gibi Türk danslarında 
şamanlığın izlerini gerek dil ve eldeki örnekler, gerekse resimlerle göster
meye çalıştım.

Oyun ve Bügü yayımlandığında henüz Amerikalı tiyatro profesörü E. '1'. 
Kirby’nin yazılarını okumamıştım, kaldı ki bu yazıların önemli bir kesimi 
1974’ten sonra yayımlandı. Bu yazılar elime geçip de okuduğumda tiyatro ve 
dramın kökenini çok değişik bir biçimde ve şamanlıkla açıklayan bir kuram 
karşısında olduğumu anladım. Ayrıca tiyatronun ve dramın çıkışını kesinlikle 
şamanlıkla açıklayan bir kuramın özellikle bizim bakımımızdan önemi daha 
da büyüktü. Kirby’nin kuramının çok ilginç ve gerçeği yansıtan yanlan olmak
la birlikte, en büyük sakıncası “Cambridge Okulu”nıın kuramcılarını tümden 
yadsıması, onu tümden çürütmek ve yıkmak istemesiydi. Oysa yepyeni bir ku
ramın varlığı için buna karşıt bir kuramın çelişkili yönlerini göstermek ne den
li doğalsa, onu tümden yok saymak, ona yaşama hakkı tanımamak da öylesine 
yanlış oluyor; özellikle Anadolu’daki dramatik köylü oyunları bakımından.

Bu görüşümü bir mektupla Kirby’ye belirtmeye karar verdim. Kirby’nin 
adresini bilmiyordum, yalnız günümüzün ileri tiyatro dergisi olan New York 
llniversitesi’nin yayımladığı 'l'/ıe Drama Review adlı derginin yazı kurulun
da E. T. Kirby’nin de adı görülüyordu. Nitekim sonra öğrendiğim gibi E. 
T. Kirby, derginin yayıncısı Michael Kirby’nin ikiz kardeşiydi. Bir susuş
tan sonra Kirby’den 10 Aralık 1975 günlemli uzun bir mektup aldım. Kirby 
mektubunda benim yıllarca önce yayımlanan /I History of 'Hıeatre and Popu
lar Kntertainment in 'lürkey (Ankara, 1963-64) kitabımı bir rastlantı sonucu 
elde ettiğini, buradaki resimleri diapozitif yaptırıp derslerinde gösterdiğini, bu 
kitaptaki ölüp dirilme oyunlarından Geyik Oyunu’’nda, geyiğin diriltilme
si için kurşun dökülmesinin de gene şamanlıkla açıklanabileceğini söy-



liiyor, Sibirya’dan, Afrika’dan ve Romanya’dan örnekler veriyordu. Ayrıca 
mektubun yazıldığı yıl yayımlanmış olan benim Karagöz-Turkish Shad (m 
Theater (Ankara, 1975) kitabımdaki konuşan ağaç, kanlı kavak, yaşam ağacı 
vc vak vak ağacında da şamanlık izleri bulmuştu. Bunlarla Hindistan’da jar- 
jara  ve Endonezya’daki kayon arasında ilişki kuruyordu. Dünyada ve Bizde 
Gölge Oyunu (Ankara, 1977) kitabımda yalnız bu göstermelik ağaç bakımın
dan değil, ama özellikle Asya gölge oyununda geniş ölçüde görülen şaman- 
lık konularına da zaten bol bol yer vermiştim. Fakat bu uzun mektuptaki 
asıl önemli haber Kirby’nin birkaç ay önce şamanlık kuramını geniş ölçüde 
açıkladığı UR-DRAMA-The Origins ofTheatre adlı kitabının yayımlanmış olu
şuydu. Bu kitap elime ancak 1976 yılının ilkbaharında geçti. Tüm ünü özen
le okudum. Okumamın iki yararı oldu. Önce Kirby’nin düşüncelerini daha 
geniş kapsamlı anlamama yaradı. Bir de kitap elime geçtikten kısa bir süre 
sonra Kirby’nin çalıştığı üniversiteden gizli bir yazı aldım. Kirby’nin kadro
lu profesör olmak için bu kitapla başvurduğunu, bu kitabı iyi tanıdığım için 
yalnız benim bir rapor yazmam isteniyordu. Gerçi kitapta katılmadığım yer
ler vardı, ama ben kitabı çok cesurca ve yepyeni bir görüşle özgün bir çalış
ma olarak değerlendirdiğim çok olumlu bir rapor yazdım. Kirby’den profesör 
olduktan sonra uzun bir mektup aldım, çok teşekkür ediyordu. Ondan sonra 
dost olduk, birkaç kongre ve sempozyumda bir araya geldik, aramızda sert 
tartışmalar geçmekle birlikte dost kaldık.

UR-DRAMA altı bölümden oluşuyor: Birinci bölümde genel olarak şa- 
manlıkta tiyatro öğeleri inceleniyor; ikinci bölümde Hindistan’da dramın şa- 
manlıktan çıkışı ele alınıyor; üçüncü bölümde aynı açıdan Çin dramı üze
rinde duruluyor; dördüncü bölümde Japon dramı özellikle No/ı açısından 
inceleniyor; beşinci bölümde Yunan dramının çıkışında, sonuncu bölümde 
ise Avrupa’nın dramatik köylü oyunlarında şamanlığın izleri aranıyor. Bura
da Kirby’nin kitabının her bölümünü ayrı ayrı incelemeye olanak yok. Za
ten Asya ülkelerinin dram ve tiyatrosunda bunu göstermek hiç de zor değil; 
asıl ilginç olan Eski Yunan dramının ve tiyatrosunun şamanlıktan çıkışını 
açıklayan bölüm. Bunu görmeden önce kısaca şamanlık işlev ve törenindeki 
öğelerin tiyatro ile ilintisini anımsayalım. Şaman ruhların efendisidir, daha 
çok hastalan sağaltmak için esriklik durumuna geçerek ritüel yöntemlerini 
kullanır. Şamanın işlevleri arasında avcılık ve tarım için büyü yapmak, falcı
lıkta bulunmak, bilinmezden haber vermek, ölüler dünyasıyla gerçek dün
ya arasında aracılık etmek vardır. Şamanlık hem çok eskilere uzanır (MÖ 
6000 yılları) hem de yeryüzüne dağılışı çok yaygındır. O, bir büyücüdür, bir 
hekimdir ve ruhlar arasında aracı ya da iletkendir; ruhlarla kolayca yolcu
luk yapabilir. Öteki ritüellerdeki gibi şamanın töreni geniş ölçüde seyircinin 
varlığını gerektirir. Bir başka deyişle eğer bir şaman bir hastayı sağaltacaksa



bu yalnız hasta ile şaman arasında değil, fakat seyirci önünde olur. Ve bıı 
tören karmaşık yapısında tiyatronun pek çok öğesini içermektedir. Drama
tik çatışma, şamanın kişiliğinde ruhlarla şaman arasında olur. Ses, söz, söy
leşme (dialogue), ses taklitleri, dans, el yüz ve bedensel tavırlar ve panto
mime geniş ölçüde yer verir. Dekor, ışık, giysi, makyaj, tiyatro donatımı ve 
ses etmenleri gibi tiyatronun yardımcı öğeleri şamanın töreninde de bulu
nur. Gösterimde şaman yardımcı da kullanır, hasta ile seyirci de gösterimin 
asal öğeleridir. Ayrıca yanılsama ve gözbağcılık sanatına da başvurur. Bütün 
bu nitelikleri ile seyirci hem eğlenir, hem aydınlanır, hem yatışır ve inancı 
tazelenir, zaman zaman da kuşku gibi tepkiler de gösterir. Ayrıca müziğe 
de geniş ölçüde yer verilir. Özellikle şaman davulu ile kendi dansına eşlik 
eder. Zaten yukarıda da belirttiğim gibi oyun ve bügü sözcükleri nasıl hem 
dans, hem şaman anlamına geliyorsa, bu ortak sözcükleri başka dillerde de 
buluruz. Sözgelimi Çince’de Wu sözcüğü hem şaman hem dansçı anlamında
dır. Söyleşme, çeşitli sesleri çıkarma ya da vantrilogluk, büyü, müzik, dans, 
şarkı, şiir ve oyunculuk vb. bunların hepsinin karışımını tek oyuncu şama
nın kişiliğinde tümel bir tiyatro olarak buluyoruz. Zaten tiyatronun temelinde 
tek oyuncu vardır. Yunan dramı da başlangıçta uzun süre tek oyunculu iken, 
ikinci ve üçüncü oyuncunun buna katılması çok sonra gerçekleşmiştir. Göl
ge oyunu, meddah da tek kişili ya da tek oyunculu değil midir? Yanılsama 
ve gözbağcılık da hem şamanlığın hem tiyatronun ortak noktalarıdır. Seyirci
yi yalnız doğaüstü bir düzeye getirmek için değil, ama aynı zamanda yaptık
larına inandırmakta da yanılsama ve gözbağcılık sanatına başvurulur. Çeşitli 
yönlerden ruhların sesleri işitilir, nesneler havada uçar, çadır sallanır, taşlar, 
tahta parçaları düşer, hayvan ve kuş sesleri gelir. Sanki hastayı ameliyat etmiş 
gibi onun bedeninden şaman, kemik, taş, doku parçaları çıkarır. El çabuk
luğu ile hiç yoktan yılan çıkarır, uzun bir sopayı yutar, seyircinin üstünden 
metrelerce bez çıkarır. Şaman sıkıca bağlandığı halde bu bağlardan kurtulur. 
Kimi şaman başını kılıçla keser, kesik baş, şamanın sesiyle konuşur. Üzerle
rine kendi derisi gibi boyanmış bir deri koyarak sözde karnını deşerek organ
larını ve kanını dışarıya çıkartma oyunu ya da gözden birden yok olma, bir 
sepetin içine girip sepete kılıçlar saplamak, ateş üzerinde yürümek, ateş yut
mak ve ayrıca akrobasi gösterileri yapmak yeryüzüne yayılmış çeşitli şaman- 
larda görülmektedir. 1977’de Kanada’da yayımlanmış Magıc in İstanbul adlı 
kitabımda bu saydığım oyunları eski Osmanlı sanatçılarının da yaptığını es
ki resimler ve belgelerin yardımıyla göstermeye çalışmıştım. Ayrıca kukla oy
natmak da şamanın işlerindendi (Oyun ve Bügü'de Altay şamanının tös ve on- 
gon'Yânna, bunların bugün Anadolu köylerindeki kalıntılarına yazı ve resimle 
yer verilmiştir). Ayrıca kimi şamanlar maske de takarlar. Maske ile tiyatro iliş-



kişinin önemine ayrıca değinmeyi gereksiz buluyorum. Kimi şamanlar soytarı
lık da yaparlar; hem tavırları ile hem de maske ve bedenlerini çarpıtmalarıyla.

Yukarıda da belirttiğim gibi Asya tiyatrosunun kökeninin şamanlık ol
duğunun kanıtlanması daha kolay olmakla birlikte Avrupa tiyatrosunun te
meli olan Antik Yunan tiyatrosunun çıkışım şamanlıkla açıklamak daha il
ginç görüldüğünden Kirby’nin bu konudaki kanıtlarına kısaca değinmekle 
yetinmeyi daha uygun buluyoruz. Burada Kirby, kendisinden önceki kuram
cıların yaptığı gibi satir, dithirambos, tragoid'ıa ve tragos, konıos (ya da komus) 
gibi karanlıkta kalmış birtakım kavramlarla oynayarak bunları kendi kura
mı yöneltisinde kullanmaktadır. Eski Yunan’da tragedya ve satir denilen 
komedya türünün görünüşü Dionisos onuruna düzenlenen Atina Şenliği’n- 
de MÖ 534’te olmuştur. Aristophanes ile özdeşleşen ve eski komedya de
nilen komedya türü ise bundan elli yıl sonra MÖ 486’da görülmüştür. İşte 
her üç türün de çıkışı ve kökeni, bilim dünyasında bitip tükenmeyen tar
tışma ve yorumlara konu olmuştu. Temelde her üç tür de halka biçiminde 
koronun şarkı ve dansla söyledikleri dithirambos'fA.n çıkmıştı. Aristoteles’e 
göre tragedya dithirambos'un önderi ile başlamıştı. Thespis buna bir öndeyiş 
ve kalıplaşmış sözler katmış, ancak Aiskhylos’un MÖ 472’de buna ikinci bir 
oyuncuyu katışma kadar tragedya yalnız koro ve tek oyuncu ile oynanmıştı. 
Bundan önce nasıldı, burası karanlıkta kalmıştır; ancak koro ve tek oyuncu
ya dayanan tragedya, kişiler arasında etkileşme yoluyla gelişen bir dram de
ğildi. Gene Aristoteles’e göre tragedya komedyadan türemişti. Ancak dithi
rambos kendinden geçmeye dayanan bir esriklik dansıydı. Bunun satir biçi
minde komedya yoluyla yeniden tragedyaya dönüşünü benimsemek güçtür. 
Kaldı ki satir oyunu, gelişiminde değişiklik göstermedi, ne idiyse o kaldı. 
Aristoteles’in bu konuda açıklamaları daha çok biçimsel ve yapısaldı. Uzun 
süre bilimadamları satir konusu ile tragedya arasındaki ilişkiyi keçi anlamına 
gelen tragos'tan tragoid'ıa ile açıklamak istediler. Oysa satirler keçi adamlar 
değil at adamlardı. Sonra da gösterildiği gibi “keçilerin şarkısı” ya da “keçi 
postunda şarkıcılar” deyimlerinden de “keçi kurbanında şarkıcı” ya da “keçi 
ödülü için şarkıcı” anlamlarından da vazgeçilmiştir. Bu sözün, “keçi” deni
len bir çeşit buğday türünden bir taneli ile ilgili olduğu da ileri sürülmüş, 
fakat keçiden vazgeçilmiştir. Komedyanın çıktığı kornos ya da komus sözcük
lerinin köy anlamına gelen sözcükle benzerliğinden komedyanın köyden 
çıktığı ileri sürülmüşse de aslında komııs'un da dithirambos gibi yabancı bir 
sözcük olduğu anlaşılmıştır.

Burada asıl önemli olan kendinden geçme, esriklik dansçıları olan Kure- 
tes ve Koribantes'lerdir. Onların danslarında hava, tragedyanın kaynağı olan 
dithirambos'a daha çok uymaktadır. Euripides’in Hakkh a la/■’ ı nelak i koroda, 
davulun bir kendinden geçmiş dansçı öbeğinden ötekine el değiştirdiği be



lirtilmektedir. Bunlar dans ederken fırıldanıyorlardı. Koribantes\cx Trakya- 
Frigya kökenindendi ve adlarının anlamı “fırıldananlar”dı. Pırıldanarak ya
pılan esriklik dansı ister istemez Mevlevî dervişlerinin semâ’larım ve kimi 
Asya danslarını da düşündürmektedir. Mitologyada koribatıtes’ler, Tanrıça 
Kibele’nin hizmetlileriydi. Kibele’ye bağlı Attis ritiiellerinin de şamanlığa 
nasıl bağlanabileceğini Kirby ayrıca göstermektedir. Cambridge Okulu’nun 
Girit’te bulunan Kuretes'\cnn şarkısında, Kuretes'lerin sıçramalarını tarımsal 
büyüme için yapılan büyü sıçraması olarak yorumlamışlardı. Kirby bu sıçra
mayı da şamanlık yoluyla açıklamaktadır. Esriklik dansının bir işlevi de bu
laşıcı hastalığı yatıştırmaktı; bu nedenle MÖ 361’de Roma’da böyle bir dans 
topluluğu bulaşıcı hastalığı durdurmak için çağrılmıştı. Kirby’ye göre “Di- 
onisos bitki ya da bolluk Tanrısı değildi, bunu gösterecek hiçbir iz yoktu.” 
Homeros onu “çılgın Dionisos” diye adlandırmaktadır. Mera onu çıldırtmış, 
o da Pentheııs gibi başkalarını... Ona eşlik eden kadınların adı /J/tf£«<w/’lardı, 
bu da “çılgın kadınlar” anlamınaydı. Gerek Dionisos, gerek Maenad’’lar din
sel esriklik elde etmek için şarap içiyorlar, bir çeşit sarmaşığı çiğniyorlardı. 
Dionisos, Kirby’ye göre, çılgınlık ve katharsis Tanrısıydı. Kirby özellikle mi- 
tologyadaki sarmaşıkla ilgili şamanlık görüşü için pek çok kanıt buluyor.

Dionisos’un bitki Tanrısı olduğu görüşünden vazgeçmemekle birlikte 
iki türlü Dionisos tapınımı bulunduğunu söyleyenler vardır. Bunlardan bi
rincisi Trakya’daki Dionisos tapınımı olup kışa özgü olduğundan bitkisel 
olamayacağı kabul edilir. Öteki ise Anadolu’da gelişen ve bitki ruhunun kı
şın ölüp, ilkbaharda canlanmasına dayanan inançtır. Bunun bitkisel bir ri- 
tiiel olduğunu benimseyenler Ksantos (Ak adam) ve Melanthos (Kara adam) 
arasındaki çatışmayı göstererek, bunun kış ile yaz ya da ilkbahar arasındaki 
dövüşe dayanan yaygın ritüel olduğunu ileri sürmektedirler. Kirby bunların 
hiçbirinin mevsimler arasındaki savaşı simgelemeyeceği görüşündedir. Kaldı 
ki eski yılı simgeleyen Kara adam’ın yani Melanthos\\x\ yenik düşecek yerde 
hasmını yenmesi de çelişkilidir. Nitekim Anadolu’da bugün de yaşayan dra
matik köylü oyunlarının çoğunda görülen ak-kara çatışmasında yenik düşen 
hep kara olmamaktadır.

Gene mitologyadaki kadın kılığına girme, ağaç parçalama gibi motiflerin 
de yorumunu Kirby şamanlık yoluyla açıklamaktadır. Aynı yorumu Attis ve 
Kibele söylencesindeki öğeler için de yapmakta, özellikle ağaç simgesi ve ağaç 
tapınımı üzerinde dururken konuyu şamanlığa iyice yaklaştırmaktadır.

Dionisos’un boğa ve başka hayvanlarla özdeşleşmesi de şamanın boğa 
ve at ile özdeşleşmesi yoluyla açıklanmaktadır. Kirby’nin bulduğu en önemli 
kanıt ise at ya da at adamlardır. Gerçekten de şaman, öteki dünyalara yol
culuklarım hep yapma bir atla yapmaktadır. Yunan mitologyasında ve buna 
bağlı resimlerdeki atların çokluğu Kirby’ye bu konu üzerinde uzun durabil



mek olanağını sağlamaktadır. Ayrıca phallus ve çiftleşen yılan motifleri ve 
başkaca öğelerle Kirby, Yunan dramının şamanlıktan çıktığını kanıtlamak
tan çok, karşıt kuramlar üzerinde kuşkular yaratıyor. Ancak hep karanlıkta 
kalmış olan Yunan tiyatro ve dramının kökeni için zaten bu çok güç bir iş de 
sayılmamalı.

Özelikle, Kirby, Avrupa’daki dramatik köy oyunlarına şamanlık kuramı
nı uygularken, Avrupa’da yüzyıllar boyunca büyük değişime uğrayan, üstelik 
endüstrileşme ve kentleşme süreci içinde köyün kalktığı bu Batı ülkelerin
de bunların işlevinin bolluğa yönelik mevsimlik ritüeller olmadığını kolayca 
gösterebilmekte, ayrıca zaten karmaşık olan şamanlığın içerdiği çeşitli öğe
lerin yardımıyla bunları kendi kuramına uygulayabilmektedir. Oysa Anado
lu’da T ürk  köylüsünün bııgün de oynadığı dramatik köylü oyunları, özellik
lerini ve işlevlerini bir ölçüde koruyabilmiştir. Özellikle “ölüp-dirilme” ko- 
nuluğu yanında Avrupa’da pek görülmeyen “kız kaçırma” konuluğu ve bu 
ikisinin bileşiminden oluşan konuluk hem pek çok bölgede takvimin belirli 
dönüm günlerine rastlamakta, hem de köylülerle yapılan soruşturmalarda 
bunların tarımsal bolluğa yönelik işlevlerinde bilinçlilik kesin olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Günümüz tiyatro adamları tiyatroya eski gücünü kazandırmak için yap
tıkları deney ve atılımlarda tiyatroya eski ritüel niteliğini geri getirmeye 
çalışıyorlar. Antonin Artaud’nun öncülüğünde başlayan bu yenilikçi çığır
da tiyatronun, koca, aşk, âşık üçgeni, toplumsal sorunlar, siyasal ideolojiler 
yerine doğa-insan, evren-insan hesaplaşması ön plana çıkıyor. Buna, kla
sik eserleri sahnelerken bu doğrultuda ritüel bir anlayış getiriyorlar. Yıllar
ca önce Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Moliere’in Le Misanth/vpe'nu sahneye 
koyan Fransız yönetmen Jean Pierre Miquel’in Fransa’daki en büyük başa
rılarından biri Corneille’in Surena adlı oyununu ritüel havasında oynatması 
olmuştur. Günümüz tiyatro adamları antropolog, antropologlar da tiyatrocu 
olmuşlardır. Beni Tokyo Üniversitesi’nde bir kitap yazmam için çağıran Pro- 
f. Masao Yamaguçi dünyaca tanınmış bir antropolog ve göstergebilimci iken 
başlıca uğraşı tiyatro olmuştu. Bir de anı: 1991 yılında Paris’e gittim. Paris- 
VIII Üniversitesi’nde iki video kamerasıyla çektiğim Leyla ile Mecnun Kara
göz oyununu iki ekran ve iki video ile gösterdim. Bu arada o sırada Paris’te 
Fransa’nın devlet desteği ile çok başarılı gösterimler veren Ayşe Emel Mesçi 
bana bir sürpriz yaptı. Topluluğundaki oyuncuları toplayıp gene aynı üniver
sitede Fransızca oynadıkları Güngör Dilmen’in Kurban adlı oyununu benim 
için gösterdiler. Video kameram yanımdaydı, oyunu baştan sona kadar çek
tim. Oyunun başında bir Orta Asya şamanı vardı, bunu bir Fransız oynuyor
du. Giyimi, davulu, dansı, çıkardığı seslerle tam bir şamandı.
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Abe Dolamaç (oyun: Gaziantep): 240 
Acaabat (R\7,c)\ 160 
Acaba t: 145
Acem / Gelin Havası (Adana): 164 
Acem Halayı / Oymak Halayı (Çukurova Türk- 

menleri): 149, 164 
Acem Kızı (Bolvadin - Afyonkarahisar): 163 
Aeem-Arap kültürü: 46

* Dizin hazırlanırken metnin yanı sıra Önsözler, 
Sondeyiş ve AUmm de taranmış; bölge, yerleşim 
birimleri, kişi, yapıt ve oyun adlarıyla konuyla ilgili 
'l'iirkçe ve yabancı dilde bulunan belli başlı kavram
larda Dizin'e alınmıştır.

Acıman, Eli: 10
Aç Kapıcı (oyıın: Tokat köyleri): 288 
Aç Kapıyı Bezirgan Başı (şarkılı çocuk oyu

nu: İsparta; Kayseri; Sivas): 288, 554 
A f Kilit / Kilit (el oyunu: Kayseri, Sivas): 

289
Afik (Bingöl): 168
Afi! Kilidim A f t! (çocuk oyıınıı: Urfa): 289 
AftlSusam A fd(c\ oyıınıı: Fürzincan): 289 
A f ilsin Demir Kapı (Rize): 160 
Afkapı Oyunu (Safranbolu [Karabük]): 160 
Af-Tok (aşık oyunu: Balıkesir): 247 
Ad bulmaca (çocıık oyunu): 70 
A d Komaca (mendilli niyet oyunu: Muğla -  

Ula): 284 
adak aşı: 287
adak kurbanı: 184, 366, 369 
Adam Asmaca (Ermeni köylü oyıınıı): 111 
Adana Üf Ayağı (Adana): 164 
Adana: 159, 164, 165, 206, 237, 243, 256, 

258, 267, 268, 278, 285, 286, 315, 350 
Adapazarı: 162, 163 
Adıyaman: 148, 171, 226, 516, 517, 522 
Adi Çeltik (çelik çomak oyunu: Muğla -  

Ula): 258
Adi Met Oyunu (çelik çomak oyunu: Konya -  

Ilgın): 258 
Adio (oyun): 31 
Adirrna (oyun): 31 
Adonis: 104, 106, 108, 187, 310 
Afganistan: 66
Afrika: 17, 44, 47, 57, 342, 343, 345, 360, 379, 

380, 384



Afrika kabileleri: 31 
Afrika şamanlığı: 384 
Afrika yerlileri: 299 
Afrodit: 310
Afşar Halayı (Ankara -  Şereflikoçhisar -  Af

şar köyü): 146, 149, 150, 166 
Afşar köyü (Ankara -  Şereflikoçhisar): 146 
Afşarlar / Avşarlar: 126, 127, 150, 237, 270, 

278
Afyon / Afyonkarahisar: 72, 119, 149, 150, 

163, 164, 173, 214, 238, 260, 270 
agon (çatışma, yarışmalı oyun): 31, 69, 106, 

110, 187, 261, 292,385  
agon-lııdus: 69 
agora: 31
Ağa Söyler (Ermeni köylü oyıınu): 110 
Ağacının Fa t m e (Samsun): 160 
ağaç: 92
ağaç tapınımı: 387 
Ağa oğlu (Trakya): 148, 162 
Ağca-Fevkler (Kars -  Arpaçay -  Ağcalar 

köyü): 146, 168 
Ağcalar köyii (Kars -  Arpaçay): 146 
Ağda (aşık oyıınıı: Konya): 246 
Ağın (Karaman): 214 
^//•(Malatya): 168 
Ağır Ayak (Kars): 148 
Ağır Aydın Zeybeği (Burdur): 164 
Ağır B ari Kars): 49, 148, 168 
Ağır Govent (Muş): 168 
Ağır Güveıık / Govent (Bitlis, Muş, Van): 148, 

168
Ağır Halay (Ankara): 166 
Ağır Halay Havası (Çanakkale -  Ayvalık): 

148, 162
Ağır Hava (Tunceli, IJrfa): 168, 171 
Ağır Hava Oyunu (Maraş, Pazarcık): 148 , 

164
Ağır Kayda (Kars): 148, 150, 168 
Ağır Malatya (Adıyaman): 148 
Ağır Oyun (Akşehir, Muş): 166, 168 
Ağır Oyun Dörtlük (Urfa): 148, 171 
Ağır Tavas Zeybeği (Denizli): 163 
Ağır Terekeme (Kars): 168 
Ağır Tikveş (Trakya): 148, 162

Ağır 7,eybek (Antalya): 148, 164 
Ağır/Zeybek (İsparta): 163 
ağırlama (samah bölümü): 181, 183, 184, 185 
Ağırlama (Yozgat -  Akdağmadeni, Kırşehir, 

Sivas, Tokat): 148, 160, 166 
ağıt / ağıt okuma: 206 
Ağrı Sallaması (Ağrı): 168 
Ağrı: 154, 168, 170, 171, 176 
Ahçı/Aşçı (Ayin-i cem görevlisi): 500 
Ahçt (çocuk oyunu: Muğla -  Ula): 288, 289 
Ahçik (Erzurum -  Tortum -  Ahçirik köyii): 

146, 168
Ahçirik köyü (Erzurum -  Tortum): 146 
Ahırtopıı (top oyunu: Elazığ): 253 
A/ııslıa Barı (Kars): 168 
Ahîlcr: 237
Ahlat (Bitlis): 75, 260, 275 
Alımet Bey (Trakya -  Lüleburgaz, Ahmet 

Bey köyü): 146 , 148, 162 
Ahmet Bey köyü (Lüleburgaz): 146 
Ahmet Yavaş (Konya): 166 
Ahmet Yesevî: 362, 363 
Alımet-i Mirze-i Hâşimî Cclaleddin Beğ 

(Köroğlu Oyunu nda Kiirt’iin adı): 228 
Ahmezer köyü (Kayseri -  Tomarza): 213, 

220, 227
Alıraz Oyunu (oyun: Gaziantep): 240 
Ahutepe (İran -  Hemedan): 323 
Aiskhylos: 386 
Ajax: 42, 43
Ak Dara Oyunu (su dökmeli şaka oyunu: Ba

lık e s ir - Dursunbey): 282 
ak kam: 19, 50 
ak-kara çatışması: 387
Ak Karakuşun Yavrusu (şaşırtmalı taklit oyun: 

M uğla-U la): 281 
Ak Koyunlu oymakları: 97 
Ak Köse-Kara Köse (İran -  Hıırremdere): 321 
ak kam / şaman (Buryatlarda iyi şaman= sa- 

gani bö): 19, 50 
Akadca: 316 
Akbank: 9
Akçaabat (Trabzon): 147, 196
Akçadağ (Malatya): 147
Akçamezar köyü (Gaziantep -  Oğıızeli): 202
Akdağmadeni (Yozgat): 147, 166
Akdeniz Bölgesi: 164



Akışta (Kars): 168
Akitu (Akadca yeni yıl şenliği): 316 
ak-kara çatışması: 292
Akkareııa Sirıı (Celebes Adaları’nda dans): 

46
Ak/ey/i (Yozgat): 166
Akmezar köyü (Kayseri -  lbmarza -  Tok- 

lar): 237 
Akpınar (Balıkesir): 163 
Aksaray: 128, 188, 189, 202, 204, 206, 207, 

208, 209, 211, 212, 213, 215, 222, 226,
230, 232, 261, 267, 276, 283, 326 

Aksinli (Konya): 166 
Akşehir (Konya): 146, 166, 270 
Aktaracak (şaka oyunu: 'lokat köyleri): 282 
Allieni Arkana (çocuk oyıınıı: Sivas) 272 
A l Elma (Klazığ): 168 
A l Yazma 'Zeybeği (Antalya): 164 
At Yazmanın Oyası (Burdur): 164 
Al yemeni (oymı): 120 
Atabey (Trakya): 148 
Alaca (Ağrı): 168 
Alaca Har: 154
alaca değnek (Alevîlikte asa, erkân değneği, 

tarik): 365, 369 
Alaçam (samah, Tokat): 153, 180 
Alan Havası (Çanakkale - Bozcaada): 162 
Alana Oyunu (Bursa): 162 
Alay (Çanakkale, Diyarbakır, Kütahya): 162, 

163, 171 
Alay Rey (Trakya): 162 
Alay Çekmek (Sivas): 166 
Alay Havası (Amasya): 166 
Alay Oyunu (aşık oyunu: Niğde): 245 
Alay Oyunu (Seyhan [Adana]): 164 
Alay Raksı (Çanakkale): 162 
Alay Turası (güç kullanma oyıınıı: Konya): 

272
Alaya (Urfa): 171 
Alaydan Alaydan (Bartın): 160 
Alayla Halayla (tekerlemeli çocıık oyıınıı: 

M uğla-U la): 288 
Alaylar Alaylar (çocuk oyunu: İstanbul): 288 
Alaylar Oyunu (Çankırı, Denizli, İstanbul, 

İzmir, Safranbolu -  [Karabük]), Sinop, 
Tekirdağ): 154, 160, 163, 166

Alaylay/an (Tekirdağ): 162 
Alaylını Oyunu (ebeli güç kullanma: Ankara): 

271
A/bayrak Çağırış (Safranbolu [Karabük]): 128 
Alçak Hava (Bursa - Uludağ): 147, 162 
Alçı (dik duran aşığın çukur yüzü: Kars) 
Alçılarım [Tünzi/eJ (aşık oyunu: Krzıırum): 

247
Alçılı (aşık oyunu: Ankara -  Polatlı): 247 
Aldım Paran (Krzıırum): 168 
alca (kader, talih, rastlantı oyunu: 69 
alea-paidia: 69 
Alevî bayramları: 370
Alevî şamalıları: 17, 62, 115, 125, 1801, 182, 

183, 363, 364, 372, 496 
Alevîler: 17, 29, 52, 113, 176, 183, 199, 353, 

362, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 496 
Alevîlik: 29, 362, 363, 369 
/Ileyler Rııleyler (Muğla): 163 
A/gara duşun Yavrusu (çocuk oyunu: Ço

rum): 289 
Alı da Verin (Muğla): 163 
Ahrık Ahrık A! Ata Rindiririk (oyun: Gazian

tep): 240
AH Fattik Oyunu (Krzıırum -  Aşkale -  Pınar- 

kapan köyü): 53, 54, 199 
AH Paşa (Trakya -  Silivri -  Ali Paşa köyü): 

146, 148, 162 
Ali I’aşa köyü (Silivri): 146 
Ali ve Fatoş Oyunu (Tunceli): 191 
A/iko (Bazar): 160 
Alkış Oyunu (Klazığ): 168 
Alkuç Ralkuç (avuç içinde yüzük saklama 

oyunu: Urfa) 278 
Allah/Tanrı: 177, 178, 179, 180, 182, 184, 185 
Allı Dikli Oyunu: 44 
Allı Turna (Ankara, Yozgat): 166 
Allı Yeşilli Kızlar (K-ıts): 168 
Allı Yeşilli Mendil (K-ats): 168 
Altılar (Ankara): 166 
/l///W<7r(Kars): 168 
Alınalı (aşık oyunu: Gaziantep): 246 
Alınalı Dağ!ar(]\afü): 168 
Alman (Romanya seyirlik köylü oyunlarında 

tip): 341



Almanca: 35, 36, 318 
Almanya: 45, 47, 293, 294, 295 
Alo ile Toso (Tunceli köyleri): 206 
Altay: 92
Altay inançları: 92 
Altay mithosu: 92 
Altay Şamanı: 92, 385 
Altay Türkleri: 97 
Altaylı tözleri: 234 
Altaylılar: 89, 90, 96, 97, 234 
Altı E v oyunu (Mangala türii taş oyıınu: Er

zurum, Safranbolu [Karabük]): 44, 68,
264, 349 

Altın beşik (oyun, İstanbul): 71 
Altıncı (VI.) Uluslararası Etnoloji Kongresi: 

69
Altıya Gitmek (Tokat): 184 
Alyemeni (Gerede -  Bolu): 160 
Aman Madam Hoş Geldin (Konya): 166 
Amani Oyunu (Safranbolu [Karabük]): 160 
Amasra - [Bartın]: 257
Amasya: 134, 160, 162, 166, 211, 245, 246, 

260, 262, 266, 279 
Amecik (evcilik türünden oyun: Kırşehir -  

Avanos): 283 
Amel-Marduk (Nabukadnezar’m oğlu): 55 
Amelie-les-Bains (Fransa): 541 
Amerika Kızılderilileri: 47, 79 
Amerika (A.B.D.): 16, 70, 344 
Amharca (Etiyopya [Habeşistan] dillerin

den): 355, 359 
Am'ık Düzü (Gaziantep): 171 
Am'ık Kabası (Gaziantep): 171 
Ana Ben Evlenecem (Tunceli -  Tozkoparan 

köyü): 206
Ana ile Kız (Tunceli -  Pertek köyleri): 206 
Ana Kuru (Tokat): 160 
Ana Tanrıça: 105
Anadolu: 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 29, 41, 43, 

44, 46, 47, 48, 56, 66, 73, 76, 78, 91, 96, 
97, 99, 100, 103, 104, 107, 108, 109, 113, 
114, 115, 117, 118, 120, 127, 138, 141, 150, 
151, 155, 158, 172, 175, 176, 187, 191, 192, 
194, 200, 207, 221, 223, 227, 231, 234, 
235, 236, 241, 247, 252, 255, 262, 264,

265, 291, 292, 294, 297, 298, 309, 314, 
316, 317, 320, 321, 325, 326, 327, 332, 333,
335, 338, 340, 342, 344, 362, 363, 364,
365, 370, 371, 381, 382, 383, 385, 387,
388, 490, 491, 494, 532 

Anadolu Ateşi: 16
Anadolu dramatik / seyirlik oyunları: 13, 14, 

17, 29, 31, 45, 50, 52, 53, 54, 60, 89, 100, 
103, 104, 105, 106, 107, 115, 116, 117, 118, 
143, 173, 187, 191, 192, 194, 200, 207, 221, 
231, 239, 282, 283, 291, 292, 293, 297,
307, 309, 325, 326, 327, 328, 335, 339,
340, 345, 381, 382, 383, 387, 388 

Anadolu düğünleri: 62, 64, 229, 286 
Anadolu Ermenileri: 333, 334, 338, 491, 493 
Anadolu İslâmiyeti: 362 
Anadolu kaşık oyunları: 46, 156, 158, 159 
Anadolu köylü takvimi: 104, 287, 388 
Anadolu köylüsü: 100, 102, 103, 116, 117, 

125, 291, 295, 298, 309, 310, 311, 335, 340 
Anadolu kültürü: 17, 19, 89, 101, 102, 103 
Anadolu oyunları / dansları: 52, 62, 64, 71, 

73, 76, 80, 89, 103, 104, 105, 106, 107, 116, 
117, 118, 125, 126, 145, 149, 151, 158, 172, 
221, 239, 241, 288, 292, 293, 297, 504, 505 

Anadolu Türkleri: 89, 96, 97, 100 
Anadolu uygarlıkları: 292 
anagrosis: 106
Anam Anam Eğinli misin? (Eğin): 168 
Anam Boyu (top oyunu: Çanakkale -  Geli

bolu): 253 
Anamur (Mersin): 164, 165 
Anamur Yolları (Anamur): 164 
Anastenar'ıa (Yunanistan): 353 
Anbelguk (oyun: Gaziantep): 240 
Atıdaşı, Kenar / Sınır Taşı (Karaman -  Mesu

diye köyü): 202 
Ani (Kars): 175
Animisme (canlandırıcılık): 56 
Ankara: 45, 48, 71, 73, 78, 102, 129, 130, 131, 

136, 140, 147, 148, 149, 150, 152, 155, 156, 
166, 167, 176, 207, 211, 212, 223, 228, 232, 
233, 242, 243, 244, 247, 251, 252, 255, 
259, 260, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 
277, 283, 284, 285, 288, 289, 383, 384, 512



Ankara Betıem (oyun: Gaziantep): 240 
Ankara Devlet Konservatuvarı: 56 
Ankara Devlet Tiyatrosu: 388 
Ankara Maarif Kitaplığı: 177 
Ankara (iniversitesi DTCF Tiyatro Bölü

mü: 11, 13, 14 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakül

tesi: 14
Ankara Zeybeği (Ankara): 145, 166
Anne Ana (Ermeni köylü oyunu): 110
Anne ve Çocuğu (Ermeni köylü oyunu): 110
Ansariye (Suriye): 116
Anşa (Kırşehir): 166
Atışam (Niğde): 166
Antakya: 145, 256
Antalya: 18, 131, 147, 148, 150, 157, 164, 165, 

182, 184, 257, 258, 271, 285 
Antalya Tiirkmenleri: 271 
Antalya'nın Mor Uziimü (Antalya): 164 
Antep Adımı (oyun: Gaziantep): 240 
Antikçağ: 110
Antik Yunan dramı: 308, 379 
Antik Yunan şenlikleri: 31 
Antik Yunan Tanrıları: 294 
Antik Yunan: 294, 299, 308 
Antiller: 343
Antropoloji: 297, 307, 382 
Anvers: 339
Apodidraskinda (saklambaç): 293 
Aptal Oyunu (Muğla - Milas): 163 
Ara (aşık oyunu: Kars): 246 
Ara Keskes (top oyunu: Ankara -  Beypazarı): 

253
Ara Kesme (esir almaca oyıınıı: Gaziantep, 

Konya-H adım , Urfa): 271, 272 
Ara Kesmece (gece oynanan köşe kapmaca 

oyunu: İstanbul -  Çatalca): 270 
Ara Kesmesi (esir almaca oyunu: Ankara -  

Beypazarı): 271 
Araba / Araba Oyunu (Afyonkarahisar, Kü

tahya, Uşak): 163, 173, 214 
Araba Kuklası (Çankırı köyleri): 237 
araba kuklası: 236, 237 
Araba oyunu (Ermeni köylü oyunu): 111 
Arabi (Gaziantep - Barak): 149, 171

Arabistan (çocuk oyunu: Kayseri): 289 
Arafat: 185
Arak (İran): 321, 322, 323
Aralık Oyunu Tiirküsii (Bursa - Uludağ):
arama oyunları: 239
Arap (Anadolu köylü oyunlarında tip): 189, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 
213, 216, 218, 220, 223, 233, 314, 315, 335,
336, 338

Arap (İran seyirlik oyunlarında tip): 333 
Arap (Balkan seyirlik oyunlarında tip): 339, 

340
Arap (Ankara, Eskişehir, Konya): 166 
Arap dünyası: 47 
Arap köylü oyunları: 109 
Arap köyü (Ankara -  Keskin): 146 
Arap kiiltiirü: 65 
Arap Oğlu (Gaziantep): 171 
Arap Oyunu (gülme ve konuşma yasaklı 

oyun: Burdur): 280 
Arap Oyunu (Ankara -  Keskin -  Arap köyü, 

Bolu; Bursa -  Karacabey -  Yenice Köyü; 
Gaziantep -  Yavuzeli -  Kaleobası ve Saray- 
mağara köyleri ve Oğuzcli -  Urııç, Tılba- 
şar ve Yenice köyleri; Gölpazarı; 1 latay; 
Karaman -  Taşkale [eski adı Kızıllar], 
Kozan köyleri, Mersin -  Silifke, Muğla, 
Muğla -  Fethiye, Ordu, Sivas -  Çcpni): 
146 160, 189, 191, 192, 193, 194, 196, 197,
231, 233, 520 

Arap ve Kız Kaçırma (Aksaray -  Çimeli Ye
ni köy): 213 

Arapaho Kızılderilileri: 380 
Arapça: 32, 33, 342, 355, 360, 372 
Arapi (Bulgar köylü oyunu): 109 
Arapkir (Malatya): 146 
Arapkir Halayı (Elazığ, Sivas): 46, 166, 168 
Arapkir I'amzarası (İzmir): 146, 163 
Araplar: 67, 355 
Araplı köyü (Maraş): 229 
Arapoğlu (yeni adı Akdoğan: Tokat-Zile) 

köyü: 97
Arası Kesti (takımlı koşmaca oyunu: Adana 

köyleri): 267 
Ardahan Barı (Kars): 146, 168 
Ares: 294



Arguvan Samahı ('Tokat): 160, 180 
Arı Oyunu (Sinop): 149, 160 
arınma: 104
Arifane / erfene dem (erkek derneği): 121 
Ârifiye (İzmit): 152 
Aristoteles: 43, 386 
Aristophanes: 43, 386 
Arka Oyunu (Samsun): 160 
arkeoloji buluntuları: 110, 295, 382 
Arkoğlu köyü (Tokat): 209, 220, 224, 232 
Arkuşta (Bitlis): 168
Arnavut Halayı (Sivas): 149, 153, 155, 156, 166 
Arnavutluk: 339 
Arpaçay (Kars): 146, 151, 168 
Arpaçay (Kars): 146 
Arpaçay köyü (Muş -  Genç): 146 
Arpaz köyü (Nazilli -  Aydın): 146 
Arpazlı 'Zeybeği (Nazilli -  Aydın, Bergama -  

İzmir): 146, 163 
Arrianus: 43
Ars Amatoria (Ovidiııs): 43
Arştan Mustafa (Konya): 148
Arslanbeyli köyü (Eskişehir -  Seyitgazi): 182
Artaııd, Antonin: 388
Artova (Tokat): 147
Arttırma (atlama -  sıçrama oyunu: Azerbay

can, Bursa): 273 
Arttırma Horonu (Trabzon): 160 
Artun, Erman: 11
Artvin / Çoruh: 146, 147, 148, 149, 150, 153,

154, 160, 161, 162, 174, 349 
Artvin Barı (Artvin): 146, 160 
Artvin horonları: 158 
Artvin Timurağası (Artvin): 146, 160 
Aruoba, Gül Oya: 16 
Anırıı Malı (Tanrıça): 106 
Arus Güley (bir Köse oyunu türü: İran -  Gi- 

lan bölgesi): 322 
Arzu ile Kamber (Ankara, Trakya): 148, 162, 

166
Arzu ile Kanber (bebek adlı kukla oyununda 

kahramanlar, Kayseri -  Tomarza -  Dok
lar -  Akmezar köyü): 237 

Arzııman köyü (Sivas -  Hafik): 146 
Arzumani (Kars): 168

âsa (Alevîlikte erkân değneği, tarik, alaca 
değnek): 365, 369 

Asa! Sorma (bilmeceli oyun: Burdur): 72, 
133, 279

Asbaş Zeybeği (Afyonkarahisar): 163 
Ash Wendsday [Kül Çarşambası]: 311 
Ası Kesi (düğünlerde oynanan para toplama 

oyunu: Kırşehir -  Avanos): 166, 286 
Asi Zeybek (İsparta): 163, 164 
Asker Kaçakçılığı (taklitli oyun: Burdur): 283 
Asker Zıkkası (atlama -  sıçrama oyunu: Kır

şehir): 273 
Askerani (Kars): 168
Askerlik Oyunu (savaş oyunlarından: Muş -  

Varto): 284 
Astarte (Tanrıça: Fenike): 106, 310 
Asur: 47, 310
Asya: 16, 46, 47, 96, 114, 363, 364, 372, 387 
Asya dansları: 387 
Asya gölge oyunu: 384 
Asya Türkleri: 38, 362, 363, 365, 372 
Asya ülkelerinin dram ve tiyatrosu: 384, 386 
Asyad (Z,âr töreninde bir cin): 355, 356, 357, 

358
Pencik (el oyunu: Gaziantep): 289 

Aşağı İmaret (Kastamonu): 160, 173 
Aşağı Kale köyü (Sivas -  Koyulhisar): 198 
Aşçı/Ahçı (Ayin-i cem ’de kurban etini pişi

ren görevli): 367, 368, 501 
Aşığım Ne Adam? (Baht) (aşık falı / oyunu: 

Kırşehir): 245 
aşık: 74, 79, 85, 99, 348, 364 
Aşık / Güvende / Sazandar (Ayin-i cem gö

revlisi): 367, 368, 372 
Aşık (aşık falı: Gemerek -  Sivas): 245 
Aşık Çakmaca (aşık oyunu: Niğde - Bor): 247 
aşık falı: 99, 245
Aşık Filân Ne Kişi? (aşık oyunu / falı: Gazi

antep): 245
aşık oyunları: 44, 56, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 

77, 78, 83, 85, 118, 136, 241, 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 284 

Aşık Oyunu (Burdur, Kars köyleri, Maraş): 
118, 245,247  

Âşık Paşa: 177
Aşık-GUHe^A.^ oyunu: Gaziantep): 246



Aşıkla Parti [Tura]Vurmak (aşık oyunu: 
Niğde): 245, 247 

Aşıney (Gaziantep): 171 
Aşırma (Bingöl, Bitlis, Hınıs -  Erzurum, 

Malatya, Muş): 168 
Aşırma Barı (Erzurum): 168 
Aşırma Tek Ayak B an  (Kars): 168 
Aşil: 42, 43
Aşiret Halayı (Sivas): 149, 174 
aşk oyunları: 35 
Aşkale (Erzurum): 53, 149, 199 
Aşkına (Bolvadin): 163
Aşkıya (Eşkıya) Oyunu (savaş oyunu: Safran

bolu [Karabük]): 284 
Aşma (Tokat): 160 
Aşşağdan Gelirem (Erzurum): 168 
Aştoret (Tanrıça: Fenike): 310 
aşure (Muharrem törenlerinde pişirilen özel 

yemek): 310 
Aşûre töreni: 66 , 104, 113, 310, 332 
at: 90, 91, 92, 97, 381 
At adamlar: 386, 387 
at heykelleri: 97 
At Meydanı (İstanbul): 115 
At Oynatma (Ermeni köylü oyunu: Anadolu): 

110, 336
At Oyunu (Balıkesir -  İvrindi; Tunceli): 149, 

168, 522
At ve Deve Yapmak (Ermeni köylü oyunu): 

111
Ata Barı (Çoruh): 148, 160 
Atalar inancı: 97 
Atasözleri; 57 
Atatürk: 100
Ateş Böcekleri (Ermeni köylü oyunu): 111 
ateş üzerinden atlamak: 53, 284, 285 
Ateşliyim (takımlı koşmaca oyunu: 'Tekirdağ):

269 
Atlıena: 294 
Athneaeus: 43 
atıcı oyuncaklar: 140 
Atın Üstünde Eğer (Erzurum): 168 
Atina: 295 
Atina Şenliği: 386
Atlama (atlama -  sıçrama oyunu: Ankara, 

Burdur): 130, 273

Atlama (Rize): 147
Atlama Bacak (ebeli ve ipli atlama -  sıçrama 

oyunu: Konya): 273 
Atlama Horanı / Horonu (Trabzon, Maçka ve 

Of): 147, 160 
atlama oyunları: 239
atlama-sıçrama-sekme oyunları: 273, 274, 

275, 276 
Atlaııbaç oyunu: 44
Atları idare (takımlı, göz bağlamaiı bulma 

oyunu: İstanbul): 278 
atlıkarınca (oyun aracı): 140, 141, 565 
Attis: 104, 106, 108, 187, 310, 382, 387 
Attis ritiielleri: 387 
Aubler, Albert: 354 
av ritiielleri: 94
Avanos (Kırşehir): 242, 243, 259, 261, 283, 

286
avcılık: 291, 340
avla ilgili oyunlar: 13
Avedis (Ermeni köylü oyunu): 111
Avravi (Urfa): 171
Avreş (Elazığ): 168
Avrupa: 16, 45, 47, 66, 68, 106, 112, 115, 116,

155, 293, 294, 298, 310, 312, 317, 318, 327,
332, 339, 346, 381, 382, 386, 388, 541

Avrupa dansları: 116, 155, 176
Avrupa dramatik köylü oyunları / ritiielleri: 

109, 112, 155, 292, 310, 311, 334, 381, 382, 
384, 388 

Avrupa şenlikleri: 381 
Avrupa dramı: 299, 386 
Avrupa tiyatrosu: 310, 386 
Avşar Ağırlaması (Kayseri): 157, 166 
Avşar Halayı (Kırşehir): 166 
Avşarlar / Afşarlar: 126, 127, 150, 237, 258,

270
Avuk (saklambaç oyunu: Çanakkale -  Ezine):

277
Avııstralasya: 296 
Avustralya: 379 
Avusturya: 293 
Ay: 366
Ay Do/anaydı (Erzurum): 168, 173 
Ay Gördiim (saklambaç tiirü oyun: Aksaray -  

Boztacatepe köyii): Z il



Ay Oğlan (Konya): 166 
ay yılı: 104
Ayağım Naili (takımlı koşmaca oyunu: Aksa

ray -  Bozcatepe köyü): 267 
Ayak Hoplamaca (ebeli ve ipli atlama -  sıçra

ma oyunu: Niğde -  Bor): 273 
Ayak üstünden atlama: 553 
Ayakçı (Ayin-i cem ’de aşçıya yardım eden 

görevli): 367, 368, 501 
Ayakta sayışmaca: 553 
Ayaş (Ankara): 131, 149, 253, 259, 285 
Aydede (çocuk oyıınıı: Konya, Muğla -  Ula): 

131, 288 
Aydın: 146, 147, 163, 164, 270 
Aydın Zeybeği (Aydın): 146, 163 
Aydıntepe (Zembek) köyü (Ordu -  Ünye): 

210 , 211 , 212 , 222 
Aydütıür (Ankara): 166 
Aygtin, Belgin: 17, 18
Ayı Diizme Oyunu (Karaman -  Taşkale [es

ki adı Kızıllar] -  İbrala [Yeşildere] köyü): 
225

Ayı ile Bakıcısı (ölüp dirilme oyunu: Tunus): 
332

Ayı Oyunu (Ankara, Ankara -  Ayaş, Beypaza
rı -  Zaviye köyü; Bitlis; Balıkesir -  Dur- 
sunbey; Erzurum -  Aşkale -  Pınarkapan 
köyü; Gaziantep -  Oğuzeli -  Uruş, T il- 
başar ve Yenice köyleri; İçel; İzmir -  S e 
ferihisar; Karaman -  Yeşildere [İbrala]; 
Muğla -  Fethiye; Muş; Sinop; Van; Zon
guldak -  Devrek -  Yazıcıoğlu köyü): 149, 
174, 199, 225, 226, 227, 519 

Ayışığı (Kars): 168
Ayin-i cem / Cem âyini / Cem: 29, 52, 365,

366, 367, 368, 369, 370, 372, 496, 497, 
498, 499, 500, 501 

Ayine-i Devran (çizgili, kaydırak taşlı çocıık 
oyunu: İstanbul): 276 

Aykal, Duygu: 16 
Aykırı Oyun (İsparta): 164 
Aytıu Fuynu (atlama -  sıçrama oyunu: Konya

-  Hadım): 273 
Ayol (Burdur): 164 
Aysoki (Muş): 168

Ayşe Bengi Oyunu (Kütahya): 163 
Ayşe kadın fasulyesi satanlar (Sinop): 160 
Ayvacık köyü (Kayseri -  Pınarbaşı): 220 
Ayvalık (Çanakkale): 148 
Azerbaycan (Kars): 168 
Azerbaycan: 96, 116, 133, 261, 264, 265, 269, 

272, 273, 277, 279, 280, 281, 282, 320, 
321, 327, 328, 331, 337 

Azerbaycan (İran’da bölge): 529 
Azerbaycan Türkleri: 328 
Azerî ağzı / Türkçesi: 264, 328 
Aziz Paulus: 363 
Aziz Petrııs: 363 
Azort B an  (Tortum): 168 
Azrail: 206

B

Baal / Bel (Babil Tanrılarından): 316 
Baal'in Şiiri: 316
Baba Can Baba (Ermeni köylii oyunu): 111 
baba (Bektaşî şeyhi): 181, 364, 365, 368, 370 
Baba Samahı /Miraçlama: 372, 497, 498 
Baba Zâr (Zanzibar’da zâr töreni yöreticisi): 

360, 361 
Bâbıâli: 10
Babıc Çarpması (ebeli ve ipli atlama -  sıçra

ma oyunu: Ankara): 273 
Babil: 295, 316 
Babilliler: 104 
Babilonya: 187, 310
Babuk Oyunu (kemikle oynanan ebeli değ

nek oyıınıı: Burdur): 260 
Baca pilavı (açık hava eğlentisi): 121 
Bacak Altı (aşık oyunu: Niğde -  Bor): 245 
Bacak Arası (kızlara özgü ip atlama: Erzin

can): 274 
Baced (Trakya): 162
Bacı Bacı (taklitli oyun: İzmir -  Seferihisar): 

283 
bacı: 181
Bademler köyü (İzmir): 12 
Bafra (Samsun): 12, 161 
Bağ Belleme Oyunu (Afyonkarahisar, Ankara 

köyleri): 150, 163, 173, 207 
Bağ Bozumu Şenliği (Çankırı köyleri): 224



Bağ Oyunu (Karaman -  Davgandos köyü): 
215

Bağlama: 367 
Baha Matbaası: 20 
Bahar cigör(açık hava eğlentisi): 121 
Bahar Çeşn (ilkbahar şenliği: İran): 319 
bahar karşılaması (törensel oyunlar): 54, 108 
bahar şenliği / törenleri: 108, 128 
Bahçe (Adana [günümüzde Osmaniye’ye 

bağlı]): 278 
Bahçe köyü (Sivas - Koyulhisar): 197 
Bahçeye İndim ki (Eğin): 168 
Bahçeye Kurdum Salıncak (Şarköy -  Tekir

dağ): 162
Bahçıvanlık (Ermeni köylü oyunu): 111 
bahşı: 19
Bahteniz [=Maydanoz] Bacı Oyunu (Gazian

tep -  Oğuzeli -  Akçamezar köyü): 202 
Bahteverdi (Kars): 168 
Bahtıbar (niyet çekme, Bucak): 128 
Bahtiyar çömleği (niyet çekme, İsparta): 128 
Bahtiyar oyunu (niyet çekme, Bolayır): 128 
Bakkha/ar (YMnpıAe.s)\ 386 
bakşı / bakşılar: 96, 234, 364, 485 
Balaban Keşkeği (güç gösterme oyunu: Bile

cik): 272 
Balalı Tavuk (Kars): 168 
Balı Dökme/i (aşık oyunu: Kayseri): 246 
Balık Ağı (koşmaca oyunu: İstanbul): 267 
Balık Battı (tura [mendil] saklama oyunu: 

Bilecik Avşarları, Konya): 278 
Balık Gaşdı / Balık Battı (esir almaca oyunu: 

Kayseri): 272, 278 
balık heykelleri: 97
Balık Kaçtı (tura [mendil] saklama oyunu: 

Kırşehir): 278 
balıkçılık: 291
Balıkesir: 125, 146, 158, 162, 163, 243, 245, 

247, 288, 494, 508, 522, 526 
Balıkesir'Zeybeği (Balıkesir): 146, 162 
Bali: 44, 343, 353 
Balkan Gaydası (Edirne): 162 
Balkan ülkeleri / Balkanlar: 11, 327, 339, 

340, 539
Balkondan Atla (çocuk oyunu: Niğde): 548

Ballı Callı (aşık oyunu: Çorum): 246 
Balon dansı: 80
Balthasar (Incil'deki üç müneccimden biri): 

318
Bandırma: 190, 206
Bangladeş: 343
Bapuri (Van): 168
Bar (Erzurum -  Tortum): 147
Bar Bölgesi: 158
Barak (Gaziantep): 149, 171, 172
Barak Baba (Kalenderi şeyhi): 364, 365, 366
Baraklar (Gaziantep): 41, 149
Baran, Musa: 12, 70
Barana / Kanlı pilâv  (kış sohbeti, Balıkesir - 

Dursunbey): 125 
Barazi (Gaziantep): 149, 171 
Bardız Ban  (Kars -  Sarıkamış -  Bardız 

köyü): 146, 168 
Bardız köyü (Kars -  Sarıkamış): 146 
barlar: 135, 144, 153, 154, 158, 199 
Barong (Bali Adası): 353 
Bartın: 160, 257 
Basbas (Antalya): 164 
Baso (Van): 168 
Basra Körfezi: 360 
Basso (Ağrı): 168 
Başağa: 17, 121, 370 
Baş Halay (Sivas - Yıldızeli): 166 
Baş yemeği (düğün şöleni): 122 
Başekrek köyü (Elazığ -  Çemişkezek): 146 
Başekrek Oyunu (Tunceli): 146, 168 
Başgöz, İlhan: 20, 57, 61 
Başkurtlar: 96
Batı (Avrupa kültürü / ülkeleri): 265, 298, 

388
Batı / Batı Anadolu: 119, 151, 158, 159
Batı Afrika: 295, 347
Batı Arabistan: 116
Batı Asya: 108, 379
Batı Bulgaristan: 340
Batı İran: 47
Batı Karadeniz: 159
Batı Kilisesi: 108, 310
Batı Sibirya: 95
Batı tiyatrosu: 36



Batı uygarlığı: 27 
Batılılaşma: 89, 298 
Batur, Baha: 20 
Batu r, Knis: 9
Hattı Balık (saklama -  bulma oyunu: Bolu):

278
Rau (Afrika’da Mangala türünden oyun): 44, 

343
Rayburd'un İnce Yolu (Kars): 168 
Bayburt: 12, 72, 128, 147, 148, 149, 150, 152, 

154, 160, 162, 277 
Bayburt Ban: 160 
Bayburt Dağları (Sivas): 166 
Bayburt Oyunu (Sivas): 153, 166 
Baycaıı (Kars): 168 
Bayındır (İzmir): 285 
Baykal Gölü: 96 
Baykurt, Şerif: 16 
Baylan Zeybeği (Manisa): 163 
Bayrak Kapmaca (koşma kovalamaca oyunu: 

İzmir -  Seferihisar): 269 
bayrak yarışı: 59
Bayrak yemeği (diiğün şöleni): 122 
bayram yeri: 564
Bayramiç (Çanakkale): 137, 258, 260 
Baytaş, Kemal: 16
Bazlanbaç / Bazlambaç (atlama -  sıçrama 

oyunu: Gaziantep): 133, 240, 273 
bebek (oyuncak): 140 
Bebek (yağmur yağdırma kuklası): 234 
Bebek köyü (Adıyaman): 226 
bebek oyunları: 291
Bebek (kukla) Oyunu: (Ankara; Burdur; 

Çankırı -  Eldiven Köyü; Kastamonu
-  Cide; Kars; Kayseri -  Tomarza -  'Fok
lar -  Akmezar köyü; Tokat; Tunceli -  Pı
narlar -  Tozkoparan köyü; Yozgat): 140, 
141, 166, 168, 236, 237, 238, 490, 527 

Bebekçilik (evcilik türünden oyun: Tekir
dağ): 283 

bebekle oynama: 56, 140 
beceri oyunları: 68, 69 
Beceriksiz Şaşkın Adam ( I ’unceli köyleri):

221
Beçiz (oyun): 43, 561

Bedadbaba (Ermeni köylü oyunu): 110 
bedeni eğiten oyunlar: 13 
Bedevî düğün dasları: 63, 64 
Bedevî topu (zikir): 114 
Bedevî: 113
Bedirik Oyunu (Yozgat): 150, 166 
Bedrik (Çorum): 166 
Befane (geçici kral kuklası: İtalya): 319 
Beğim, Beğım (Ermeni köylü oyunu): 110 
Bejini (Ağrı): 154 
Bekir Rengi (Kars): 168 
Beklemeli Mucu (taş oyunu: Niğde): 262 
Bektaşîler: 353, 362, 363, 364, 366, 367, 369, 

371
Bektaşîlik: 363, 366, 369 
Bektaşoğlu köyü (Kilis): 215 
Belçika: 294, 310 
Belen Cepki (Hınıs): 168 
Beleti (Hakkâri): 168 
Belili / Belit (Tanrıça): 316 
Belit / Belili (Tanrıça): 316 
Relita (Siirt): 171 
Bell, R. C.: 68 
Belucistan: 360
Ren Halayın Başıyım (Gaziantep): 171 
Ren Sana, Nedir O? (oyun: Gaziantep): 240 
Ren Tefimi (Kastamonu): 160 
Betıg Oyunu (Kütahya): 163 
Bengal: 295
Renge (İzmir - Bergama): 163 
Rengi (Eskişehir): 156, 166 
Rengi /  Çember (Balıkesir): 158, 162 
Rengi Alay (Çanakkale): 162 
Renim Bir Topum Var (top oyunu: Tekirdağ): 

253
Benk (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa): 163 
Benövşe (esir almaca oyunu: Azerbaycan): 272 
Berat Kandili: 128, 140 
Berber Oyunu (Aksaray köyleri; Karaman -  

Taşkale; Kayseri -  Felahiye -  Derecipı- 
nar köyü; Van): 208, 531 

berberient (Bulgar köylü oyunlarında ber
ber): 109 

Berde (Tunceli): 168 
Berete (Bitlis): 147, 158, 168



Bergama (İzmir): 151, 152, 163, 164, 268, 279
Bergama Zeybeği (Burdur): 146, 164-165
Bcrgman, İbrahim: 20
Beri Bası (Mardin): 171
Beri Bastı (Hakkâri): 168
Bering Boğazı: 46
Beritan Aşireti (Tunceli): 288
Berite (Muş): 168
Berlin: 18
Bermende köyii (Akşehir -  Konya): 146 
Bermende Zeybeği (Konya -  Akşehir -  Ber

mende köyü): 146, 166 
Berrak: 172
Zters/V//(Diyarbakır, Kars): 168, 171 
beslenme dansları: 62 
Beş Açılan (Kars): 151, 168 
Beş Ayak (Malatya): 147, 168, 171 
Beş Geçili (söz şaşırtması oyunu: Konya): 72, 

282
Beş Keçi Sahibi (Ermeni köylü oyunu): 110 
Beş parmağı Yüz veya Bin Yapmak (el oyunu: 

Urla): 83, 289 
Beş Parmak (Elazığ): 168 
Beş Taş (Ermeni köylii oyunu): 110 
Beş Taş (oyun: Konya -  Ilgın, Niğde): 42, 83, 

263, 264, 550 
Beş Yıldız (çocuk oyunu: Kütahya): 288 
Beşiği Çamdan (Silifke): 165 
Beşinci Sülâle (Eski Mısır): 42 
Beşkaza Zeybeği (Fethiye -  Marmaris - Muğ

la): 146, 163 
Bete Oyunu (aşık oyunu: Amasya): 247 
Beyazıd I (Yıldırım Beyazıd): 317 
Beydamı köyii (Tunceli -  I’ertek köyii): 226 
Beyler Bahçesi (Kastamonu): 160, 173 
Beyler'Zeybeği (Eskişehir): 166 
Beylerbeyi (Kırklareli): 162 
Beylerin Kini (Kayseri -  Erkilet -  Hırke 

köyü): 200
Beypazarı (Ankara): 147, 156, 195, 201, 225,

228, 253, 271, 326 
Beyrut: 64, 111
Beyşehir (Konya): 134, 242, 243, 244, 254, 

257, 262 
Beytlehem: 311, 318 
Beyyıımî (zikir): 114

Bezdik Oyunu (Erzincan): 152, 168 
Bezini (Ağrı -  Doğu Beyazıt): 168 
Bezirgân Oyunu (Sinop): 149, 160 
Bıçak (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan): 168 
Bıçak Havası (Bozcaada -  Çanakkale): 150,

162
Bıçak Horonu / Oyunu (Bilecik, Elazığ, Ke

mah -  Erzincan, Muğla, Rize): 150, 160,
162, 163, 175 

Bıh Taşı (taş oyunu: Muğla -  Diiğrek köyü):
261

Bızdık oyunu: 44

Biccik Oyunu (taş oyunu: Muğla -  Ula): 264 
Bico (Sivas): 166

Biççili (taş oyunu: Muğla -  Yerkesik): 264 
biçin ayı (ay adı): 104

Bidduğdu (gece oynıınıın saklambaç oyunu: 
Azerbaycan): 277 

Bidenem (İsparta): 165 
Biga (Çanakkale): 215 
Bilâl (Bilâl-i I labeşî): 354 
Bilâl Ağa (Samsun): 160 
Bilâlîler (Cezayir): 354 
Bilâl'ını 'Zeybeği (Muğla): 163 
Bilardo: 259
Bilecik: 136, 148, 162, 163, 254, 262, 270,

272, 278 
bilmeceler: 57, 60, 133, 335 
bilmeceli oyunlar: 13, 70, 72, 133 
Bilmeli A latal(bilmece oyunu: Kayseri): 133,

279
bilye oyunları: 77, 83, 239, 266 
Bin Gidelim Emmim Oğlu (Burdur): 165 
Binche: 339
Bindiğim Eşek (takımlı top oyunu: Çorum): 

253

Biııekli D ıvar(top oyunu: Ankara): 73, 252 
Bingöl: 148, 149, 150, 153, 154, 168, 169, 170, 

171, 174 
Bingöl Halayı (Bingöl): 168 
Binmece Eşek (takımlı top oyunu: Muğla -  

Ula): 253

Bint-i buhûr/ Kûdye (Zâr töreninde görevli 
kadın): 356, 357, 358, 359



Bir Ayak (aşık oyunu: Konya): 246 
Bir Ayak (Eğin [Kemaliye -  Erzincan], Tun

celi): 147, 168 
Bir Balık Kaçtı Gördün mü? (oyun: Gazian

tep): 240
Bir Evde İki Gelin (Malatya, Maraş): 154, 165 
B ir Fiske (gözü kapalı oynanan sorulu takım 

oyunu: Afyon -  Şuhut): 72, 279 
Bir Gelin Lâzım  (Sivas -  Ortakent -  Küplüce 

köyü): 200 
Bir Gül Ektim (Kars): 168 
Bir Karılı Mehmet Ağa (oyun: Gaziantep): 

240
Bir Kör İki Â^V(körebe oyunu: Kayseri): 269 
Bir Sanat İşlemek (Ermeni köylü oyunu): 111 
B ir Tiyatro Eylemi Olarak Şamanizm, Bir 

Oyuncu Olarak Şaman ve Günümüz Tiyat
rosuna Etkisi (Erhan Tuna) : 14 

Bir Top Kendir (atlama -  sıçrama oyunu: Ma
raş): 273

Bir Turp-İki Turp (söz şaşırtması oyunu: 
Uşak - Elmacık köyü): 282 

Bir, İki, Üç (oyun: Gelibolu -  Çanakkale): 78 
Bir, İki, Üç Oyunu (gizlenen bir eylemi bulma 

oyunu: Çanakkale -  Gelibolu): 279, 293 
Birçok Emenli Hodak (kemiklerle oynanan 

çukurlu değnek oyunu: Çorum): 260 
Birdir Bir (atlama -  sıçrama oyunu: Burdur, 

Bursa, Tekirdağ): 85, 273, 549 
Birecik (Urfa): 135
Birecik ve Halfeti Kabası (Gaziantep): 171 
Birge, John Kingsley: 363 
Biricik [Cübertme, Kondurma] (aşık oyunu: 

Kırşehir): 247 
Bir-İki-Üç Ayak (Eğin [Kemaliye] -  Erzin

can): 168 
Birinci Halk Oyunları Bayramı: 15 
Birinci Halk Oyunları Semineri: 101 
Birinci Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi: 14 
Birinci Uluslararası Türk Folklor Semineri: 

70
Biryan cemaat (erkek derneği): 121 
Bişero (Mardin): 171 
Bitirim  (Yozgat): 166 
Bitlis Ban: 146, 168 
Bitlis Koççarısı: 146, 168

Bitlis Zeybeği: 191
Bitlis: 144, 147, 149, 150, 152, 153, 154, 158,

168, 169, 170, 171, 174, 191, 260 
Bitti [Çay] (değnek oyunu: Antakya): 256 
Bizaııg (Bitlis): 168 
Bizans: 92, 101, 298 
Bizans Tiyatrosu (Metin And): 101 
Bizim Bağda (Kars): 168 
Bizim FJler (\'&n)'. 168 
Blackfoor dili: 33
Blind bock (“kör keçi” İsveç’te, Güney Al

manya’da körebe türünden oyun): 45, 294 
Blinde Kulı (Almanya’da oyun): 45 
Blinde-buk (Danimarka’da oyun): 45 
Bock, Bock [Keçi, Keçi] (Uzun Eşek türünden 

oyun: Almanya): 295 
Bodda (kozalak ve değnekle oynanan çu

kurlu oyun: Muğla -  Ula): 260 
Bodi Bodi / Bodi Bostan (yağmur yağdırma 

oyunu / kuklası): 104, 122, 235, 287 
Bodi Bostan / Bodi Bodi (yağmur yağdırma 

oyunu): 104, 122 
Bodlein Kitaplığı (Oxford Üniversitesi): 43 
Bodrum (Muğla): 122, 152 
Bodrum Zeybeği: 146
Boğaç Han (Dede Korkut’ta hikâye kahra

manı): 241 
Boğazlıyan (Yozgat): 134, 262 
Boğça (kumaştan top oyunu: İsparta): 255 
Boğça / Tura Saklanması (kapıp kaçınalı tura 

ya da kumaştan top oyunıı: Konya): 270 
Bohça Atma (kumaştan top oyunu: Konya -  

Hadım): 255 
boka (=ciizzamlı =ebe, Madagascar’da): 51 
Bokrijk: 339 
Bolayır: 128
bolluk / bereket ritiielleri / törenleri / oyun

ları: 20, 45, 53, 101, 107, 113, 191, 292, 
310, 314, 382 

Bolu: 72, 84, 91, 128, 196, 139, 140, 149, 152,
159, 160, 162, 196, 227, 260, 278, 280,
282, 349, 491 

Bolu Beyi (destan kahramanı): 227 
Bolu Yığması (Mangala türünden bir oyun: 

Muğla -  Fethiye): 349



Bolvadin (Afyonkarahisar): 195, 219, 230 
Bombaci, Alessio: 101 
Bonaparte, Napoleon: 355 
Boncuk Nişan Oyunu (Burdur): 266 
boncuk oyunları: 73, 266 
Boncuk Oyunu (çukurlu boncuk oyunu): 266 
Bor (Niğde): 73, 134, 137, 228, 242, 243, 245, 

246, 247, 252, 253, 254, 257, 266, 268, 
270, 273, 275, 283 

Boratav, Pertev Naili: 61, 69, 70 
Borchers, Philipp: 43
Boş Zamanları Değerlendirme Genel Mü

dürlüğü: 297 
Boşan da Dağlar (Ege): 163 
Boşnaklar: 353 
Botani (Mardin, Siirt): 171 
Boyakçınm Gelini (Kars): 168 
Boyalıca köyü (Çankırı): 253 
Bozcaada (Çanakkale): 162, 163 
Bozcatepe köyii (Aksaray): 261, 267, 276, 283 
Bozkır (Konya): 150, 219 
Bozlar köyü (Çanakkale -  Biga): 215 
Bozova (Antalya): 165 
Bozöyiik (Bilecik): 162, 163 
Bök (aşığın şişkin yüzü: Kars)

Breughel, Pieter (ressam): 42 
Brezaia / Turca / Capra (Keçi oyunu: Ro

manya): 312, 340 
Brezilya: 344 
Britanya: 47

British Mııseıım: 42, 321 
Bucak: 128 
Buddlıa: 38, 39 
Budist ermişler: 38 
Bııdist-Uygur metinleri: 38 
Budizm: 363
Buhara (Özbekistan): 486 
Buhur (Afyon): 163 
Buhurcular Zeybeği (Muğla): 163 
Bulanık (Bingöl): 168 
Bulanık Zeybeği (Denizli): 163 
Buldan (Denizli): 205 
Bulgar köylü oyunları: 109 
Bulgaristan: 312, 339, 340, 540 
Bulgur Oyunu (Ankara): 152, 166

Bıtm Oyunu (söz şaşırtması oyunları: İstan
bul): 282

Bunun Adı Ne? (tekerlemeli çocuk oyunu: 
Muğla -  illa): 288 

Burçak 'Tarlası (Yozgat): 152, 153 
Burdur Zeybeği (Burdur): 146, 165 
Burdur: 53, 122, 133, 146, 147, 151, 164, 165, 

166, 196, 247, 251, 254, 258, 260, 262,
266, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275,
278, 279, 280, 282, 283, 284, 530 

burhan göstermek: 353 
Burma: 379 
Bursa Ağırlaması: 162
Bursa: 56, 121, 128, 148, 149, 150, 158, 162,

163, 273, 284, 530 
Burundi: 344 
Bııryat dili: 38 
Buryatlar: 19, 91, 92 
biigii: 19, 180, 291, 385 
Bünyan (Kayseri): 203, 211, 220 
liiitiin Çnırdak (Kastamonu): 160 
Büyük Baş Ağa (Yârenlerin başkanı): 121 
Büyiik Cevizin Dibi (Eğin [Kemaliye] - Er

zincan): 168 
Büyük Paskalya: 53, 108, 311 
Büyük Perhiz: 338, 340 
büyük ritüeller: 327 
Büyük Tiyatro (Ankara): 16 
Büyiikbaykır köyü (yeni adı I lavuzluçam) 

(Gaziantep -  Oğıızeli): 200, 203, 225 
biiyülük ve törensel oyunlar / gelenekler: 

280, 283, 284, 286, 384, 385, 387

c

Caillois, Roger: 48, 68, 69, 291, 292 
Calusarii (seyirlik köylü oyunu: Romanya): 

340

Cambridge Okulu: 382, 383, 387 
Can (aşık oyunu: Konya): 246 
Can M aralI Gögerçin Vurdum (Kars): 168 
Can Taner Ağa (Bayburt): 148, 160 
canlılığa ara verme: 104 
Capayoga (Hindistan): 353 
Capra / Turca / Brezaia (Keçi oyunu: Ro

manya): 312, 340



Çarcı / Farrâş / Meydancı / Siipiirgeci (Ayin-i 
cemde meydanı süpüren görevli): 367, 368 

Carnaval / Karnaval: 109, 311, 328, 332, 333, 
334, 336, 337, 338 

Caspar (inci/'deki üç müneccimden biri): 
318 

Cava: 379
Ceffrî, Seyyid Hüseyin Ali: 344 
Celebes Adaları: 46 
Celvetî: 113
Cem / Cemşid (Efsanevî İran şahı): 366 
Cem âyini / Âyin-i cem: 18, 29, 52, 365, 366,

367
cem evi: 365, 366, 368 
Cem muhabbet (erkek derneği): 121 
Cemal Oyunu (Seyirlik oyun: Balkanlar, 

Trakya, Yozgat -  Şefaatli -  Bozlar köyü):
11, 215, 340 

Cemal Ritiieli ve Balkanlardaki Varyantları 
(Erman Artını): 11 

Cemalcik Oyunu (Seyirlik oyun: Trakya, Ça
nakkale -  Biga -  Bozlar köyü): 215, 340 

Cemale / Kuker (Bulgar seyirlik köylü oyu
nu): 109, 340 

Cembekli (Ankara): 166 
Cemile (Manisa): 163 
Cemşid / Cem (Efsanevî İran şalıı): 366 
Cenaze töreni: 92,
Cengi Harbi (Maraş): 165 
Çengin köyü (Kilis): 192, 201, 204, 205, 215, 

232
Cennet Cehennem (oyun: Gaziantep): 240 
Cennet Cehennem (çukurlu top oyunu: Gazi

antep, Bor - Niğde, Konya): 73, 254 
Cepken (Antalya): 165
Ceran [Ceylan] Oyunu (Tokat -  Arkoğlıı ve 

Serpin [Yenisıı] köyleri): 224 
Cermen kabileleri: 311 
Cevher (Alevî ve Bektaşîlerde kutsal top

rak): 366 
ceviz oyunları: 135, 266 
Ceylân / Ceylânı (Kars): 149, 151, 168, 174 
Cezayir: 116, 332, 354, 355 
Cezayir / Cezayir Oyunu (Barak -  Gaziantep,

Bursa, Elazığ, Maraş, Tunceli): 149, 162,
168, 171

Chester Beatty Kitaplığı (Dublin): 351 
Ciddi Ciddi (saklambaç oyunu: Bayburt): 72,

277
Cılınt ([cirit]değnek oyıınıı) 255 
Cıncık Oyunu (oyun: Gaziantep): 240 
Cıngıllı Şı/ı (Karaman Köyleri): 211 
Cırık Cııruk / Sayma (atlama -  sıçrama oyu

nu: İsparta -  Keçiborlu): 273 
Cıyyık Bıyyık Kaş (oyun: Gaziantep): 240 
Cız [Çizgi] (aşık oyunu: Kars): 246 
Cızdı [Çizili] Aşık (aşık oyımu: Çorum): 72,

246
Cızz... (sorulıı-şakalı oyun: Tekirdağ): 279 
Cici Aşşe (Ermeni köylü oyunu): 111 
Cici Mama (Ermenilerde kuklalı yağmur 

yağdırma töreni): 337, 493 
Cicoz (taş oyunu: Sinop): 265 
Cicoz (Balıkesir -  Dıırsıınbey, Çanakkale -  

Gelibolu): 251, 252 
Cicoz (bilye oyunu: Denizli): 266 
Cide (Kastamonu): 237, 280 
Cigoz (Samsun): 160 
Ciğeri Kediler Yedi (Bıırdıır): 165 
Cihan göçtü (yemekli komşu eğlentisi): 121 
Cihangir usulü (zikir): 114 
Cimbiz Oyunu (çukurlu değnek oyıınıı: Kay

seri): 261 
Cimdallı (Samsun): 160 
Çimeli Yeniköy (Aksaray): 213 
cin çıkarma: 62
Cincin (çukurlu top oyunu: Amasya): 253 
Cincintek (çukurlu top oyunu: İstanbul -  Ça

talca): 254
Cınemen (çukurlu top oyunu: Çorum): 253 
cinsellik: 79 
cirid (oyun: Niğde): 255 
cirit (değnek oyıınıı): 255, 285 
Cirit (oyun: Gaziantep): 240 
Cirit oyunu (Şabanözii, Çankırı): 118 
Cirmetiir (çelik çomak oyunu: Malatya -  

Giindiizbey): 257 
Çitti Bitti (saklambaç oyunu: Erzincan): Z il  
Cizreye Gittim (Mardin): 171



Codex Cumanicus: 39
Gol (top ve değnekle oynanan takım oyu

nu: Bitlis -  Ahlat): 260 
Corn Düzü (Gaziantep): 171 
Com Şirvanısı Üç Ayak (Gaziantep): 171 
Combert Havası (Kütahya -  Gediz -  Com

bert köyü): 146, 163 
Combert köyü (Kütahya -  Gediz): 146 
Comolıt (Maraş): 152, 165 
Congazlı (aşık oyunu: Ankara -  Polatlı): 247 
Congolosların kovuluşu: 287 
Congoloz Oyunu (Sungurlu ve çevresi): 215 
Cornaille: 388
Coşkun Çoruh (Artvin): 148, 160 
Cota / Çota (çukurlu değnek oyunu: Kırşe

hir -  Avanos): 261 
Courous (seyirlik köylii oyunu: Romanya): 

340

Cranford / Middlesex: 51 
( 'ud i (seyirlik köylü oyunu: Romanya): 

340
Çula Oyunu (Karaman -  Ağın): 214 
Cıılin, Stevvart: 343 
Cıımalık (düğün şöleni): 122 
cııra (küçük bağlama): 185 
Cuv (oyun: Gaziantep): 240 
Ciibertme [Biricik, Kondurma] (aşık oyıınıı: 

Kırşehir): 247 
Cüce (korkııtmalı şaka oyıınıı: İzmir -  Sefe

rihisar): 282 
Ciimbiiş (erkek derneği): 121 

Ç

Çabukay (Bingöl): 154, 168 
Çaçan (Bingöl, Diyarbakır): 168, 171 
Çaçani (Siirt): 171 
çadır hayal (ipli kukla): 487 
çağcıl oyunlar: 57

Çağırı bayramı (açık hava eğlentisi): 121 
Çağlayan, Oğıız: 350 
Çakacı Oyunu (Burdur, İzmir): 163, 165 
Çakma (aşık oyunu: Konya): 246 
Çal Oyunu (hedefli değnek oyunıı: Muş -  

Varto): 259

Çala kap ve Tiioccar (Tunceli -  Pertek -  
Ulııpınar köyü): 211 

çalgılı oyunlar: 144, 145 
Çalık oyunu-, 44
Çalışanlar [Kalanas] köyü (Trabzon -  Of): 

269, 275
Çam Çardak Oyunu: (Kayseri): 153 
Çamaşır Yıkama Oyunu (Burdur): 165 
Çamaşır Yıkar mısınız? (Samsun): 160 
Çamdan Sakız Akıyor (Maraş): 165 
Çamlıbel: 227
Çamlıca köyü (Tokat): 197, 209, 223 
Çamur (toprak ve su oyunu: Ula -  Muğla): 

72, 289
çan / zil / çıngırak: 67, 91, 92, 200, 215, 216,

219, 221, 222, 225, 250, 269, 312, 313,
317, 321, 322, 323, 324, 336, 337, 364,
365

Çan Sallama (çoban oyunlarından: Tunceli 
köyleri): 54, 216, 221 

Çanakkale: 72, 78, 137, 148, 149, 150, 152,
162, 163, 215, 253, 258, 260, 273, 277,
279

Çandırh Tiifek Oyunu (Giresun): 152, 160,
175

Çanta (Seylan’da Mangala türünden oyun):
44, 343 

Çankaya: 129
Çankır Oyunu (Bergama -  İzmir): 163 
Çankırı: 17, 118, 123, 127, 133, 136, 138,

149, 153, 155, 156, 166, 167, 193, 195,
206, 224, 234, 237, 242, 243, 244, 251,
253, 257, 258, 260, 271, 272, 277, 278,
279, 281, 282, 284, 288, 370, 490, 521,
527, 558 

Çankırı Y.eybeği (Çankırı): 166 
Çantı Oyunu (hedefli, ebeli değnek oyunu: 

Kayseri): 259 
Çapakay (Muş): 154, 168 
Çapıkay (Bingöl): 168 
Çapıl Yüzük (yüzük oyunu: Ankara): 251 
Çapik (Diyarbakır): 171 
Çapraz Çizgi Oyunu (kaydırak türü taş oyu

nu: Tekirdağ): 267 
Çaput Adamı (yağmur yağdırma kuklası): 

234



Çarışıı (Malatya, Mardin): 168, 171 
Çarişka (Kars): 168
Çark Samahı / Pervaz Sama/u (Maraş -  El

bistan): 180 
Çarşamba (Samsun): 129 
Çarşamba Çiftetellisi (Samsun): 160 
Çarşamba Oyunu (Ankara): 166 
çarşı resmi: 351 
Çarşıbaşı (Bitlis): 168 
Çarşıda Atlas (Bitlis): 168 
Çarşıda Uzunkara (Erzurum): 168 
Çatal Adam (Maldan / Yund Dağları): 521 
Çatal Mata! / Çatal Matal Kaç Çata! / Çatal- 

mata/ (sorulu, şakalı çocuk oyunu: İspar
ta, Konya, Tekirdağ): 70, 279, 547 

Çatalhöyiik (Konya): 379 
Çatalca (İstanbul): 254, 258, 260, 262, 269, 

270
Çatalca'mn ’Z.eybeği (Kütahya): 163 
Çatalhöyük: 102
Çatçat Çangı (sorulu, şakalı çocuk oyunu: 

Çankırı -  İlgaz): 279 
Çatka (İstanbul -  Çatalca): 256 
Çatkayır / Kayır Çeliği (çelik çomak türün

den oyun: Çankırı): 257 
Çatlım Eşek (yapılanı yapmaya dayanan er

kek oyunu: Kayseri): 281 
Çattı Pattı Kaç Attı? (Uzun eşek türünden 

oyun): 295 
Çay Zeybeği (Mersin -  Mut): 165 
Çaya Vardım (Mersin -  Silifke): 165 
Çayda Çıra (Elazığ): 64, 65, 120, 168 
Çayırın Ten Yüzünde (Erzincan): 151, 168 
Çaylak Kuşumu Kapamaz (ebeli takını oyu

nu: Eskişehir): 271 
Çaylı köyü (Tokat): 197, 207, 209, 223, 224 
Çeçen (Malatya, Bingöl): 168 
Çeçen Kızı (oyun, oyun havası, Kars): 49 
Çeçen Oyunu (Ankara, Güney Anadolu): 152,

176
Çeçer (Tokat): 160 
Çekici kadın (Uluborlu): 125 
çekirdek oyunları: 266 
Çekirdek Oyıuıu (Niğde -  Bor): 266 
Çekirge (Tokat): 160, 174 
Çekirgem Halayı (Sivas): 166

Çekme mi Sürme mi? (sorulu -  cevaplı oyun: 
Tekirdağ): 279 

Çelem/i Top (kaleli top oyunu: Burdur): 254 
Çelik / Çelik Çomak (oyun: Burdur, Konya, 

Kütahya -  Tavşanlı, Tekirdağ): 134, 256,
257, 258

Çelik Çubuk (çelik çomak oyunu: Kayseri -  
Ağırnas): 257 

Çelik Çulluk (çelik çomak oyunu: Maraş):
257

Çelik Değnek (değnek oyunu: Gaziantep): 
240

Çeliktendir (Kastamonu): 160 
Çelle Çeldim (çelik çomak oyunu: Antalya):

257
Çellenbış Oyunu (değnek oyunu: Niğde): 259 
Çellik Oyunu (çelik çomak oyunu: Denizli, 

Konya -  Beyşehir, Muğla): 257 
Çelmeci [Varan Gelen] (kaleli top oyunu: Kü

tahya): 254
Çelmeli Top (kaleli top oyunu: Çorum, İspar

ta, Konya -  Ilgın): 254, 255 
Çember (Kars): 168
Çember Çevirme (oyun: Gaziantep): 240 
Çembere Hastım (Erzurum): 168 
Çemberlitaş: 564 
Çemişkezek (Elazığ): 146, 168 
Çemişkezek (Tunceli):
Çenbeli Ağa (Mardin): 171 
Çenber (Afyon, Kütahya): 163 
Çepeku (Mardin): 171 
Çepik (Bingöl, Kars): 168 
Çepikli (Gaziantep): 171 
Çepni (Sivas): 191 
Çepiikey (Mardin): 154 
Çerağ: 367, 372
Çerağcı / Delilci (Ayin-i cem ’de mumları 

yakmakla görevli kimse): 367, 368 
Çerkeş (Çankırı): 271 
Çerkez Halayı (Merzifon -  Amasya): 149 
Çerkez Oyunu (İzm ir- Ödemiş): 149, 152, 163 
Çeroki Kızılderilileri: 379 
Çeş (Adıyaman): 171
Çeşn-i Nakali der Arak (Arak -  İran): 321, 323 
Çetnevir düzmek (erkek derneği): 121



Çevgân / Çevgen oyunu (değnekli top oyunu): 
74, 254 

Çevik (Kırklareli): 162 
çevirge (oyun aracı. Bolu): 84 
Çevirme Kayalı (Yozgat): 166 
Çeyiz yemeği (düğün şöleni): 122 
Çığşak (yüzük oyununda tekerleme, Ço

rum): 60, 131, 250 
Çıkrık (Aksaray köyleri): 202 
Çıkrık / Çıkrık Halayı (Yozgat): 166 
Çıktım Tepe (Muğla): 163 
Çılbez (oğlak ve kuzu aşığı: Kayseri)
Çıldır Harı (Kars): 168
Çıldır Yal/ısı (Kars): 168
Çılgın Kadınlar (Maenadlar): 387
Çıllık (ebeli koşmaca oyunu: Denizli): 268
Çınarbaşı (Niğde): 166
(7 W //-( lI r f a ) :  150, 171

Çıngıl Çıngıl Ben Geldim (çocuk oyunu: İs
parta): 289

çıngırak: 67, 91, 92, 200, 215, 216, 219, 221, 
222, 225, 250, 269, 312, 313, 317, 321, 322,
323, 324, 336, 337, 364, 365, 481, 491 

Çınlık Alınlık Giimiiş ibrik (gözii kapalı oyna
nan sorulu takım oyunu: İzmir -  Berga
ma -  Demircidere köyii): 279 

(''//•(esir almaca oyunu: Klazığ): 272 
Çırak Çıkarmalı (aşık oyunu: Kayseri): 246 
Çırakman köyii (Çarşamba -  Samsun): 129 
Çırakman (makara ve sopa ile oynanan 

oyun: İçel -  Mut, İstanbul -  Çatalca): 260 
Çırçırhande (Yozgat): 166 
Çırpı Toplama (erotik öğeler içeren oyun: 

Tunceli -  Pertek -  Tozkoparan köyü):
207, 292

Çırlı Çırtı (yapılanı yapmaya dayanan oyun: 
Azerbaycan): 281 

Çıt Pıt (çelik çomak oyunu: Konya): 258 
Çıtırdağ (Safranbolu): 160 
Çizili [Cızdı] aşık (oyun, Çorum, Kırşehir): 

72, 246, 247 
Çibik/i (Gaziantep): 154 
Çiçek (çocuk oyunu: Tunceli -  Beritan Aşireti): 

288
çiçek ayı (ay adı): 104

çiçek falları: 284

Çiçek Toplama (Krmeni köylü oyunu): 111 
Çiçekçi ve Şekerci (çocuk oyunu: Kayseri):

288
Çiçekdağı (Kırşehir): 326 
Çiçekdağ (Kayseri, Tokat, Kastamonu, Yoz

gat): 160, 166 
Çift Ayak (Çankırı): 166 
Çift Ayak (Rize): 160 
Çift Hasına Ayak (Çoruh): 147, 160 
Çift Beyaz Güvercin (Krzurıım): 168 
Çift Çıkarma / Çift Ekmeği (tarımla ilgili ritii- 

el: Kars -  Sarıkamış -  Yeııigazi köyü): 314 
Çift Kuseyri (Gaziantep): 171 
Çift Siirme Oyunu (Balıkesir -  Mumcu Köyü, 

Bandırma ve Karacabey arasında Yenice 
köyü): 206, 213, 526 

Çift Ta m zara (Kars): 168 
Çiftçi Oyunu (Giresun -  Şebinkarahisar, 

Tunceli -  Pertek -  Yolkonak köyü): 149, 
214

Çifte Ellik / Çivtelik Oyunu (bilye oyunu: 
Muğla): 266 

Çifte Kanı iş / İki Kamış (Gaziantep): 150, 171 
çifte nara: 487
Çifte Oyun (Afyonkarahisar): 148, 163 
Çifte Zeybek (Çanakkale): 148 
Çiftelik I Çifte ellik (oyun: Muğla) 72 
Çiftetelli (W\\cak, Bolu, Bursa): 160, 162 
Çiğdem Bayramı (Aksaray köyleri): 215 
Çiğdem donatması (Niğde): 128 
Çiğdem oyunu (Çorum): 128 
Çiğdem pilâvı (açık hava eğlentisi): 121 
Çiğdeme gitme (açık hava eğlentisi): 121 
Çik (aşığın çukur yüzü: Kayseri)
Çikçıko (Klazığ): 168 
ÇH Horoz (Kars): 168
Çil Kektik (Erzincan, Niğde): 149, 151, 166,

168
çile / çille: 196
Çile çıkarına (Kars): 128
çileler (ay adı): 104
Çilingir Oyunu (taş oyunu: Safranbolu [Kara

bük]): 262 
Çimen Çimen (Ağrı): 168 
Çimene Gel Gül Oğlan (Erzurum): 168



Çimenli köyü (Gaziantep -  Oğıızeli): 225 
Çin: 19, 32, 47, 343, 363, 364 
Çin dramı: 384 
Çin gölge oyunu: 56
Çin Tiirkistanı / Doğu Türkistan: 45, 96, 363 
Çince: 33, 364, 385
Çindilli (takke ile top gibi oynanan oyun: 

Konya): 254 
Çingene Oyunu (Kütahya): 163 
Çingenece: 48, 150 
Çingeneler (Erzurum): 149, 153, 168 
Çinliler: 32, 67,92
Çir (takım oyunu: Muş -  Varto, Doğu Ana

dolu): 268
Çitme [Çıtına] (değnek oyıınıı: Edirne -  Ke

şan): 256
Çivtelik / Çifte Ellik Oyunu (bilye oyunu: 

Muğla): 266 
Çizgi (sekmeli, taşlı, çizgili oyun: Konya -  

Hadım: 275 
Çizgiden Çıkına (aşık oyunu: Konya): 246 
Çizgili (aşık oyunu: Kayseri, Niğde): 245,

246, 247, 554 
Çiziktaş (çizgili, sekmeli, kaydırak taşlı 

ovun: Trabzon -  Of -  Kakınas [Çalışan
lar] köyü): 275 

Çoban (Maraş, 'Tunceli Pertek - Yeniköy): 165 
Çoban Baba / Koyun Baba (samah): 372 
Çoban Çoban (Ermeni köylü oyunu): 111 
Çoban EH (Ağrı): 168, 176 
Çoban Kavalı (Eruzurum): 168 
Çoban Kaydırağı (taş oyunu: Edirne -  Ke

şan): 262 
çoban oyunları: 61, 212, 216, 292 
Çoban bey Kabası (Gaziantep): 171 
Çobanbeyli Havası (Barak): 171 
Çobanla İkin Kızın Oyunu (Burdur): 165 
Çobantepe köyü (Maraş -  Tiirkoğlıı): 202 
çocuk çalgıları: 139
Çocuk Uüğiinii (Ermeni köylü oyunu): 111 
Çocuk Kültürünü Araştırma ve Uygulama 

Merkezi: 14 
çocuk oyuncakları: 293 
çocuk oyunları: 12, 13, 30, 31, 33, 48, 53, 54,

69, 116, 118, 127,221,239, 293

Çocuk Oyunları (Pieter Breughel): 42 
Çocuk Oyunları (Musa Baran): 12 
Çok Taş (taş oyunu: Konya -  Ilgın): 264 
Çolak I Kolsuz (Çankırı): 194 
Çom (değnek oyunu: Afyon): 260 
Çomça / Çömçe Gelin (yağmur yağdırma, kuk

la): 96, 122, 215, 235, 287, 337 
Çomçom Oyunu (Çankırı -  Boyalıca): 253 
Çongkak (Hindistan’da Mangala ben/.eri 

oyun): 44, 343 
Çorlu ('Tekirdağ): 138
Çoruh / Artvin: 146, 147, 148, 149, 150, 153, 

154, 158, 160, 161, 162, 174, 349
Çorum: 72, 83, 129, 131, 133, 134, 135, 136,

137, 144, 145, 149, 150, 152, 153, 154, 156,
157, 160, 161, 166, 167, 173, 175, 206, 211,
215, 246, 250, 252, 253, 260, 262, 269, 
277, 279, 281, 282, 289, 506, 512 

Çorum Halayı (Çorum): 144, 146, 154, 157, 
160, 166 

Çöğür: 367
Çök fSultatJ (aşık oyunu: Kırşehir): 247 
Çökçi/k Oyunu (İsparta): 165 
Çökeri Kuççari (Van): 168 
Çökertme Oyunu (Muğla): 163 
Çömçe / Çomça Gelin (yağmur yağdırma, kuk

la): 96, 122, 215, 235, 287, 337 
Çömçebaşı Bezeme (kukla ve çıngıraklı köre- 

be oyunu: Azerbaycan): 269 
ÇömçeH Gelin (yağmur yağdırmaya yönelik 

kuklalı oyun: Karaman, Kilis -  Karnebi, 
Çengin, Bektaşoğlu köyleri): 215, 287 

Çömlek Kapma (ebeli yer kapma oyunu: Af
yon): 270

Çömlek Oyunu (ebeli, tekcrlemeli yer kapma 
oyunu: Ankara, Eskişehir -  Mihalıççık, 
İzmir -  Ödemiş, Kütahya, Sinop, Sivas -  
Divrik [Divriği]): 76, 147, 160, 163, 270 

Çömlekteki Kedi (Aksaray -  Emirgazi köyü): 
230

çömlekten niyet çekme: 284 
Çöppen (avuç içine saklanan çöpii bulma 

oyunu: Samsun): 130, 278 
Çöte Oyunu (değnekli oyun: I latay -  Dört

yol): 258



Çöte Tüzlü Oyunu (değnekli oyun: Yozgat):
258

Çu Tulum Eşek (atlama -  sıçrama oyunu: 
Konya): 273 

Çuha (San Damingo’da Mangala türünden 
oyun): 44, 343 

Çubuk (Niğde): 166 
Çuğuş'ıuı Harmanlan (Samsun): 160 
Çukçi şamanı: 482 
Çukçiler (Sibirya’da topluluk): 67 
(7///7<v(çukurlu top oyunu: M uğla- Ula): 254 
Çukur Atma (çekirdekli çııkur oyunu): 266 
Çukur lieştaş (Mangala türünden bir oyun: 

Muğla -  Ula): 349 
Çııkurkuyu köyü (Niğde -  Bor): 228 
Çukurlu (bilye oyunu: Tekirdağ): 266 
Çukurova: 149, 164, 165 
Çullu Kadın (yağmur yağdırma kuklası): 235,

287
Çumra (Konya): 205
Çunkajon (Filipiııler’de Mangala benzeri 

oyun): 44, 343 
Çiişbindi (atlama -  sıçrama oyunu: Sivas):

273

D

Duban Halayı (Yozgat): 166
dadaş (Krzıırıım): 143
Dağda Hay ladini Kurdu (Kars): 168
Dağda Kestim Değnek (Kars): 168
Dağlar (Sivas): 166
Dağlar Raksı (İzmir): 163
Dağlı (İzmir - Bergama): 163
Dağlı Havası (İzmir): 163
Dalı Daha?I.enk (Krzıırıım): 151, 168
Dahomey: 344
Daire Oyunu (bilye oyunu: Tekirdağ): 266 
DakkatiilMeymoki (I lakkâri): 168 
Dakkatiılfeyki (Siirt): 171 
Dakon (Malay’da |Malezya] Mangala benze

ri oyun): 44, 343 
Dal Töresi (çoban oyunlarından): 216 
Da/ak'ta Katma (aşık oyunu: Konya): 246 
Dalaman (Fethiye - Mıığla): 146

Dalaman köyü (Köyceğiz -  Muğla): 146 
Daldala (Krzıırıım, Kars): 168 
Dalgınlık (Tunceli köyleri): 205 
Da/liko (Amasya): 160 
Dama: 84, 116, 346
Dana Küfü (kemikle oynanan değnek oyu

nu: Ankara): 260 
Danabııran köyü (Tunceli -  Mazgirt): 225, 

226
Danışık yemeği (diiğiin şöleni): 122 
Danimarka: 45, 47
Dans Risalesi (XV. yüzyıl): 115, 177, 178, 179, 

180
Dansın Sultanları: 16
dâr / dâra durmak / dâra dikilmek (Ale

vî âvin-i cemlerinde): 181, 183, 185, 367, 
369, 370, 498, 499 

Dardan indirme erkânı: 371 
dâr-ı maıısıır: 369
Durabil (takımlı kovalamaca oyunu: Gazian

tep): 74, 268 
D an Ekimi (tarımsal oyun: Urfa -  Diphisar 

köyü): 314 
D an Ekinli (Tunceli -  Pınarlar): 214 
I )arwin, Ch.: 27:
Das l.ange Ross (Uzun eşek türünden oyun: 

Almanya): 294 
Dasniçor (Krzıırıım): 168 
I)aş /)öğüşü (takımlı taş oyunu: Kayseri): 261 
Daşı (\i\/.c): 160
Daşoğlan (Kars, Muğla): 163, 168 
Davar Kurt Oyunu (ebeli takım oyunu: Ar- 

talya Tiirkmenleri): 271 
Davar Nöbeti (Tunceli köyleri): 221 
Davar Ozii (çoban oyunlarından): 54, 216 
Davaz Zeybeği (Burdur; Kütahya): 151, 163 
Davgandos köyü (Karaman): 212, 215 
davul: 90, 91, 96, 102, 114, 126, 152, 184,

190, 224, 237, 364, 385, 386, 388 
davııl dansı: 96, 388 
Davul Dansı (Bolu; Kastamonu): 491 
Davul Zurna Horonu (Rize): 160 
Davıılga (Afyonkarahisar -  Emirdağ): 238 
Davullar Çalar Kırk Haydut Oynar (K ı r k I a re - 

li): 162



Dayı (Hatay’da gençlik toplantıları başkanı):
121

Dazdaz (yemekli komşu eğlentisi): 121 
Dazmana köyii (Tokat): 220, 226, 232 
De I.udis Orientalibus (Thomas Hvde): 43, 

293
Debreh / Debreli Haşan (Samsun): 160 
Deccal: 319, 320
dede / miirşid (Alevîlerde din adamı): 364,

365, 367, 368, 369, 370, 372 
Dede (Ermeni köylü oyunu): 111 
Dede Korkut Kitabı: 296 
Dede Oyunu (Karaman -  Aşıran): 97, 98, 99, 

263, 528
Dede Oyunu / A rap Oyunu (Tokat): 191 
Dedem Korkud’uıı Kitabı (Orhan Şaik Gök- 

yay): 43, 241 
Değirme (Topaç) (oyun: Gaziantep): 240 
Değirmen / Değirmenci Oyunu (Bitlis, Burdur, 

Gaziantep -  Oğıızeli -  llruş ve Yenice 
köyleri, Malatya, Muğla -  Ula, Ordıı -  
Ünye -  Aydıntepe (Zembek) köyü, Tun
celi -  Pertek -  Tozkoparan köyü, Yozgat):
149, 153, 165, 166, 168, 174, 210, 283 

Değirmen Değirmen (Ermeni köylii oyunu): 
111

Değirmenci Dayı (Aksaray köyleri): 209 
Değ/eri (Adıyaman): 171 
değnek: 74, 85, 134, 239, 255, 256, 257, 258, 

259, 260, 261 
değnek oyunları: 254, 255 
Değnek Oyunu ([cirit]değnek oyunu) 255 
Değnek Oyunu (oyıın, İsparta): 71, 133 
değnekçi / gözcü: 125, 184, 368,372  
değnekli oyunlar: 70, 74, 85, 255, 256, 257,

258, 259, 260, 261 
değnekli top oyunları: 254 
Deki (Hatay): 165 
Deli Horan (Çoruh): 160 
Deli Dumrul (Dede Korkut Kitabı’nda bir hi

kâye ve bunun kahramanı): 296 
Deli Kızın Kocaya Gitmesi (Ankara köyleri): 

207
Deli Paşa (Kelkit, Trakya): 160, 162 
Deliilyas (Sivas -  Şarkışla): 249

De/iko (Hınıs): 168
Delil / Çerağ (Ayin-i cem’de yakılan mum):

367, 368
Delilci / Çerağcı (Ayin-i cem ’de mumları 

yakmakla görevli kimse): 367, 368 
Deliler (Rumeli’de oluşturulan fedailer bir

liği): 353
De/ilo (Elazığ, Hınıs, Tunceli): 154, 168 
Delilo / Üç Ayak (Diyarbakır): 171 
Deli/oy (Kars): 168 
Dello (Kars, Erzurum): 168 
Dello Can (Siirt): 171 
Dem Geldi (samah): 182 
Demdeme zikri: 114 
Demeter: 104, 191 
Demeter gemisi: 311 
Demirci (Gaziantep): 171 
Demirci (taklitli oyun: Muğla -  Ula): 283 
Demircidere köyü (İzmir -  Bergama): 279 
Demirciler (Muğla): 163 
Demircinin Körüğü (Ankara -  Kızılcaha

mam): 210
Demirderesi köyü (İzmir -  Bergama): 268 
Demirşeyh köyü (Çorıım -  Sungurlu): 206 
Deniz Kızı 'Zeybeği (Afyon): 163 
Deniz Ortasında (Tokat): 160 
Denizabat köyü (Mıığla): 262 
Denizin Dalgasına (Burdur): 165 
Denizli: 140, 146, 148, 150, 155, 156, 163,

164, 205, 257, 266, 268, 270 
Denizli (Maraş): 165 
Denizli Zeybeği (İzmir -  Bergama): 163 
Depçe (llrfa): 150, 171
Depiş Depiş (tekerlemeli çocuk oyunu: Kon

ya, llrfa): 130, 288 
Depki (Hatay): 147, 165 
depki oyunları: 158
Depmetura (körebe türünden oyun: Konya -  

İlgın): 270 
Depşororo (Hınıs): 168 
Derbendi (Kars): 168 
Derder Kınası (kadın eğlentisi): 120 
Derder Oyunu (adak ve dilek amaçlı türkülü 

kadın eğlentisi: Adana köyleri): 286 
Dere Bekleyen (Kastamonu): 160



Derecipınar köyü (Kayseri -  Felahiye): 208 
Derdeba (Kuzey Afrika’da sağaltma töreni): 

354
Derelerde Biter Kamış (Eğin [Kemaliye] -  

Erzincan): 168 
Dergâh Sama/ir. 180 
Derik (IJrfa): 171 
Deriko (Gaziantep): 148, 171 
Deri/o (Bingöl): 168 
Derleme Sözlüğü: 41 
dernek dansları / oyunları: 119, 176 
Derrebu Derinebil (takımlı kovalamaca oyu

nu: llrfa): 130, 268 
dervişler: 484, 485, 486 
Descriptn Moldavice (D. Kantemir): 312 
Despotluğu Bırakmak (Ermeni köylü oyunu):

110 
destan: 227 
destegiil: 365
Deve -  Kıptî Oyunu (Çankırı): 193 
Deve (Ermeni köylü oyunu: Anadolu): 111, 

336, 533
Deve Botlatnıası (seyirlik oyun; Mersin [İçel]

-  Mut): 524
Deve Dengi (güç gösterme oyıınıı: Çankırı -  

İlgaz): 272
Deve Düzme (Karaman -  ibrala [Yeşildere]):

222

Deve Oyunu (Adıyaman; Ankara; Çankırı; 
F^lazığ; Erzurum -  Aşkale -  I’ ınarkapan 
köyü; Karaman -  Taşkale; Karacabey -  
Yenice köyü; İzmir; Aksaray köyleri; Or
du -  (Jnye -  Aydıntcpe köyü; Sinop; To
kat -  Çamlıca ve Çaylı köyleri; Tunceli
-  Pınarlar köyü): 149, 163, 195, 197, 199, 
222, 223, 522

Deveci Emmi (Sivas): 166 
Deveci Oyunu (Bergama; Giresun - Şebin

karahisar; Sivas -  Koyulhisar -  Gökdere 
köyü; Tokat -  Çamlıca ve Çaylı köyleri; 
Yozgat köyleri): 149, 163, 222, 223 

Develi (Burdur, Çanakkale, Çoruh, Konya, 
Niğde): 160, 162, 163, 165, 166 

Develi (Kayseri): 200 
Develi 'Zeybeği (Afyon):

Deven Nerede? (çocuk oyunu: Tokat köyleri):
190

Deveran-Haleka zikri: 114 
Devlet Halk Dansları Topluluğu: 16 
Devlet Tiyatrosu: 17 
Devrek (Zonguldak): 226 
Devr-i Alî: 115
Devrik (Kaşkay Türklerinde müzikli ölüm 

töreni): 66 
/)«v/K(Rıfaîlerde sağaltma töreni): 354 
Devzer (Van -  Kâzımpaşa, Muradiye -  Dev- 

zer köyü): 146, 168 
Devzer köyü (Muradiye -  Van): 146 
Deyirman (yapılanı yapmaya dayanan erkek 

oyunu: Azerbaycan): 281 
deyiş: 372
D/ıetos (Sakız Rumlarında sıra dansı): 339
Dıbdan (Burdur): 165
Dımıdunt (Antalya): 165
Dıntıngo (Tunceli): 168
Dırıltı (Aksaray köyleri): 202
Dış Türkler: 158
Dicle: 47
Dielkustinda (Halat Çekme)-. 293 
Dik Har (Erzurum): 147, 168 
Dik Diki (Ankara): 166 
Dik Gördüm / Eş Gördüm (saklambaç oyunu: 

Kayseri): 277 
Dik Halay (Elazığ, Ergani): 147, 168 
Dik Horon (Ordu, Samsun): 147, 160 
Dik Kayda (Şebinkarahisar): 160 
Dik Oy mı (Sivas): 147, 166 
Dikici (Ankara -  Kızılcahamam): 210 
Dikili Taş (taş oyunu: Konya): 262 
Dikişli (aşık oyıınu: Ankara -  Polatlı): 247 
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF): 

102, 350
Dilan (Gaziantep, Malatya): 154, 171 
Dilbeyan köyü (Karaman): 208 
D i ley (Tokat): 160 
Dilican (Kars): 168 
Dilipiti (Elazığ): 168 
Dillala (Çorum): 166, 175, 506 
Dillan (Malatya): 168 
Dilmen, Güngör: 388



Dilo (Yozgat): 166 
Dilo Dilo (Siirt): 156
dilsiz / samııt / samıt / lâl oyunları: 53, 60, 

61, 70, 72, 81, 120, 123, 173, 231, 234, 136, 
231, 280

Dilsiz Oyunu (gülme ve konuşma yasaklı 
oyun: Burdur, İsparta, İzmir -  Seferihi
sar, Kastamonu -  Cide); 53, 280 

dilsiz-şaşırtma-şaka oyunları: 13, 280, 281, 
282

Dım Oyunu (daireli bilye oyunu: Edirne -  
Keşan): 266 

Dimyat (Mısır): 19 
Dinka (Sudan’da oymak): 67 
dinler tarihi: 307 
Dione: 105
Dionisos: 106, 112, 187, 224, 310, 386, 387 
Dionisos Şenlikleri: 224, 386 
Dionisos tapınımı: 387 
Dionisos ve Anadolu Köylüsü (Metin And): 

53, 100, 101, 102, 103, 109, 187, 286-287, 
292, 312, 317, 320, 328, 382 

Dipçik (Seyhan [Adana]): 165 
Diphisar köyü (Urfa): 314 
Dirdikere (Mançurya’da davul dansı): 96 
Diredöyme (güç gösterme oyunu: Azerbay

can): 272 
Diringi (Kars): 151, 168 
diş buğdayı / diş hediği: 122, 308 
dithirambos: 386
D'ıttimif Oyunu (çelik çomak türii oyun: Ça

nakkale -  Bayramiç): 258 
Divaneler: 114
Dîvânii Lügâti't-Tiirk (Kâşgarlı Mahmııd):

32, 38, 39, 41, 74 
Dıvitivar (Afyon): 163
Divriği / Divrik (Sivas): 76, 147, 153, 215, 

270 
divyati: 33
Diyarbakır: 148, 171, 172, 271 
Diz Çökme ve Sekme (Kütahya): 147, 163 
Diz Kırma (Bingöl, Kars, Kayseri): 147, 166,

168
Dodu / Dodu Çan (yağmur yağdırma gelene

ği): 104, 287

doğa taklidi oyunlar: 173 
Doğan, Arif (kuklacı: Afyonkarahisar -  

Emirdağ -  Gelincik köyü): 238 
Doğançayır köyü (Eskişehir -  Seyitgazi): 

182
doğmaca oyunlar: 60 
Doğru Oyun (İsparta): 152, 165 
Doğu (Doğu ülkeleri): 298 
Doğu / Doğu Anadolu Bölgesi: 147, 148,

153, 157, 158, 159, 168, 174, 244, 268, 528 
Doğu Akdeniz kültürü / ülkeleri: 107, 327 
Doğu Anadolu dansları / oyunları: 111, 144,

153, 157, 158 
Doğu Arabistan: 116 
Doğu Beyazıt (Ağrı): 168 
Doğu Karadeniz Bölgesi: 12, 149, 158, 159 
Doğu Mançıırya: 95 
Doğu oyunları: 43 , 157, 342 
Doğu Türkistan / Çin Tiirkistanı: 45, 96, 

363
Doğu Yeni Gine: 296 
doğumla ilgili danslar: 62 
Doktor (Aksaray): 207
Dokudum Hacı Dokudum (oyun: Gaziantep): 

240
Dokurcun / Tokurcun / Taşlı Dokuz Taş (taş 

oyunu: Tekirdağ): 99, 265 
Dokuz Ayak (Bitlis): 147, 152, 168 
dokuz taş oyunu: 42, 43, 44, 59, 68, 72, 99, 

265
Dokuz Taş Oyunu (taş oyunu: Niğde): 265 
Dokuzlu (Gaziantep): 171 
Dolama (Çanakkale): 162 
Dolaman (Fethiye): 165 
Dolanlar: 95 
Dolaşık (Afyon): 163 
Dolayı Horan (Trabzon): 160 
Domnesiki Yaşlı Kadın Maskesi (Romanya): 

539
Domino: 68, 116
Domuz Avı (Tunceli -  Pertek [bir köy]): 214 
domuz başı gezdirme (Ermenilerde): 493 
Domuz Oyunu / Donya Domuz Oyunu 

(Manisa -  Gördes -  Maldan Köyü; Si
nop): 160, 525 

donatım oyunları: 13, 70



Donkey {Eşek oyunu: İngiiltere -  Morpeth): 
293

Donya Domuz Oyunu (Sinop): 160 
Dorman, Yeşim Müderrisoğlu: 17 
Dök Dök Oyunu (şaka oyunu: Tokat köyleri):

282
döl dökümü (ay adı): 104 
döl töresi (çoban oyunlarından): 54 
Dön Kuyruğum (ebeli güç kullanma oyunu: 

Kayseri): 271 
Döne (Kars, Urfa): 168, 171 
Döne Döne Halay (Yozgat): 166 
Döneley (Antalya): 147, 165 
döner çark: 566, 567, 569 
dönme (dans, raks bölümü): 183 
dönme dolap (oyun aracı): 140, 565, 566, 567 
Dönme Hamamt (Kütahya): 121, 147, 163 
Dönme Oyunu (Tekirdağ): 156, 162 
dönüşlü danslar: 156 
Dört Ayak (Samsun)-. 147, 160 
Dört Güllii (Bozcaada): 162 
Dört Kapı (Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat): 

368
Dörtlü Oyun (Urfa): 148, 157, 171 
Dörtlü Zeybek (Balıkesir): 162 
Dörtyol (Hatay): 258 
dövüş ve savaş oyunları: 284 
dram / drama: 52, 103, 112, 380, 383, 386 
Drama Karşılaması (Trakya): 162 
dramatik köylü oyunları: 11, 13, 17, 19, 49,

60, 61, 119, 123, 134, 135, 206, 280, 282,
283, 284, 296, 307, 309 327, 328, 338, 381,
382, 383, 387

dramatik törenler / gösterimler / oyunlar:
60, 68, 119, 123, 134, 135, 280, 282, 283,
284, 309, 381, 382, 383 

Dreikönigstag (Üç Kral Şenliği: Almanya): 318 
Dringi (Bayburt): 152, 160
dromenon: 30
DTCF (Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi) :

102, 350
DTCF Tiyatro Bölümü: 11, 102, 350 
Dublin (İrlanda Cumhuriyeti): 351 
Duhterân-ı Hevâ (Zanzibar’da Z.âr törenine 

katılan medyum kız): 360 
Dumuzi (Sümerce’de Temmuz’un karşılığı): 

106

Dur Tut Oyunu: 44
Dur Yerinde / Şure Gel Barı (Kars): 169 
Durgun Çoruh (Artvin): 148 
Durik / İki Ayaklı Halay (Diyarbakır): 171 
Durkheim, Emile: 307 
Duma Barı (Kars): 168 
Durnalar (Afyon, Kelkit, Sivas): 149, 160, 

163, 166
Durnalar Halayı (Yozgat): 149, 166 
Dursunbey (Balıkesir): 123, 125, 225, 226, 

227, 251, 252, 282 
Dut Ağacı (Eğin [Kemaliye] - Erzincan): 168,

169
duvar resimleri: 42, 102 
Duvara Vurmalı (aşık oyunu: Kayseri): 246 
Duvarcı, Veli: 53, 54 
düğme oyunları: 266 
Düğrek köyü (Muğla): 136, 261, 268 
Düğün Barı (Erzurum - Hınıs): 169 
düğün dansları: 63 
diiğiin kâhyası: 198 
Düğün Oyunu (taklitli oyun: Kilis): 283 
düğün: 229, 365, 366 
Düğüne Toplama (Tunceli): 169 
Dükkân (Ermeni köylü oyunu): 111 
Dükkân oynamak (Ermeni köylü oyunu): 111 
Düllük Oyunu (çelik çomak türünden oyun: 

İsparta - Eğridir): 257 
Dümbiillü (Gaziantep): 171 
Diingülüş (çelik çomak türünden oyun: 

Amasra [Bartın], Zonguldak): 257 
Dünür Dünür (çocuk oyunu: Kütahya): 163, 

288, 293
Dünürcii (taklitli oyun: Sivas -  Şarkışla): 283 
Dünya: 354
Dünyada ve Bizde Gölge Oyunu (Metin And): 

384
Düşmeli (aşık oyunu: Niğde): 247 
Diivaz / düvazimâm  (Oniki İmâm için söy

lenmiş nefes): 371 
Düz (Adıyaman): 171
Düz Ayak (Afyon, Erzincan): 147, 163, 169 
Düz Bar (Kars, Erzincan, Erzurum): 148, 169 
Düz Halay (Sivas, Urfa, Yozgat): 148, 153, 

166, 171



Düz Hava (Ordu): 148, 160 
Düz Horon (Çoruh / Artvin): 148, 153, 160 
Düz Kayda / ayak (Şebinarahisar): 160 
Düz Oyun (Ankara, Bilecik, Bursa, Kon- 

ya-Akşehir, Kütahya, Safranbolu [Kara
bük]): 121, 148, 156, 160, 162, 166 

düz oyunlar: 144, 156 
Düz Yallt (Kars): 169 
Düzey Oyunu (Urfa): 148, 171 
Diizgiin, Dilaver: 12 
dyutam (zarla oynama): 32 
Dzamalari / Dzmaldziji (Yugoslavya ve Ma

kedonya’da Cemal oyunu): 340

E

ebe / ebelik: 13, 53, 74, 75, 130, 136, 137,
273, 277

Ebe Beni Kurda Kuşa Kaptırma (ebeli güç 
kurtarma oyunu: Sivas): 271 

Ebe Beni Kurda Verme (ebeli güç kullanma 
oyunu: Gaziantep, İsparta): 240, 271 

Ebe Bit Bit (ebeli ve halkalı kovalamaca 
oyunu: Kayseri): 268 

Ebe Ciiciik (ebeli takım oyunu: Tokat köyle
ri): 271

Ebe Çıldır Oyunu (koşma -  kovalamaca oyu
nu: İstanbul): 267 

Ebe Gırlagaç (değnek oyunu: Ankara -  Ayaş, 
Konya): 259, 260 

Ebe Harar (takımlı saklambaç oyunu: Aksa
ray -  Bozcatepe köyü): Z il  

Ebe Kışkış (körebe oyunu: Safranbolu [Kara
bük]): 269

Ebe Saklama (saklambaç oyunu: Urfa): 277 
ebe seçimi: 59, 130, 136 
Ebeler (Kütahya): 154, 163 
Ebeli Saklambaç (Erzincan): 277 
Ebelik (saklambaç oyunu: Trabzon -  Of -  

Kalanas [Çalışanlar] köyü): 277 
Ebem Geçti (atlama-sıçrama oyunu: Gazian

tep): 273
Ebem Gırlagaç (oyun, Ankara -  Ayaş): 131 
Ebem Kızdı (kumaştan top oyunu: İstanbul):

255
Eberhard, W.: 61

Ebher (İran): 322, 323
Ebu Reyhan Birûnî: 324
Ebü’l-Ferec: 343
Ebü’l-Gazi Han: 96
Edilbecan (Kars): 169
Edirne: 162, 163, 206, 256, 262, 285
Edremit (Van): 149
Edremit Zeybeği (İzmir -  Bergama): 146, 151,

163 
efe: 143
Efe Havası (Muğla): 151, 163 
Efe Oyunu (Adıyaman -  Mahsenli Köyü; Af

yon; Burdur; Eskişehir): 163, 166, 196, 517 
Efeler Oyunu (Giresun): 149, 160 
efsane ve masallardan oyunlar: 61, 227 
Ege / Ege Bölgesi: 105, 143, 144, 158, 163 
Ege adaları: 338
Eğin [Kemaliye] (Erzincan): 146, 147, 149,

157, 168, 169, 170, 171, 173, 250, 271 
Eğin Kınası (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan):

169, 173 
Eğine (Afyonkarahisar): 151 
Eğir (değnekli top oyunu: Safranbolu [Kara

bük]): 252, 254 
Eğirmek (Ermeni köylü oyunu): 111 
Eğri Oyun (İsparta): 165 
Eğridir (İsparta): 257
Ein, zwei, drei-sauer Hering (gizlenen bir ey

lemi bulma oyunu: Almanya): 293 
Einsiedeln (İsviçre): 541 
Ekin sonu (Sivas -  Divrik): 215 
ekstasis: 106 
E l Çırpma (Siirt): 147
EJ EJ F.penek / Elelepenek / E l E l F.pelek (te- 

kerlemeli el oyunu: Ankara; İzmir -  S e 
ferihisar; Niğde; Sivas): 130, 288, 552 

E l E l Üstünde / FJ E! Üstünde Kimin E/i Var? 
/  E l E l Üstünde (sorulu şaka oyunu: Gazi
antep, Konya): 133, 240, 279, 550, 555 

el kuklası: 488 
E l Oyunu (Bolu): 44, 147, 160 
el sanatları: 60
EJ Tarakta (güç gösterme oyunu: Kayseri):

272
E,l Üste (kovalamaca oyunu: Konya): 267 
el vuruşturma dansları (Güneydoğu Anadolu): 

505



Kl-Adlî: 55
El-Bııleyde (Cezayir): 332 
Elamsama (top oyunu: Çorum): 253 
Klazığ: 64, 78, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 

154, 155, 156, 168, 169, 170, 171, 174, 175, 
175, 191, 253, 272, 273 

Elazığ Tamzarası (Elazığ): 169 
Elbaşı köyü (Kayseri -  Bünyan): 220 
Elbistan (Maraş): 180, 371 
Elçin, Şükrü: 135, 237, 239 
Eldiven (Çankırı): 527 
Elekçi (Ankara): 212 
EJele (Kütahya): 163 
Eleusis törenleri: 105, 191 
E/im EH m Epelek [Kelebek] (tekerlemeli 

oyun: Erzincan, Kayseri, Muğla -  Ula):
129, 130, 288 

Elim E.lim Öpelek (tekerlemeli oyun: Kayse
ri): 288 

Elim şevde (oyun): 84 
Elim Üstünde (oyun): 59, 71 
Elim Yağlı (takımlı koşma kovalamaca oyu

nu: Kayseri): 267 
Elin kıllaııdı (takımlı top oyunu: Elazığ): 

253

EUem Hellem (tekerlemeli el oyunu: İsparta):
288

EUem Hüllem (tekerlemeli el oyıınıı: Muğla -  
Ula): 288

50 Yılın Türk Tiyatrosu (Metin And): 9 
Ellik (şamalı): 180

Ellik Halayı (Muş, 'I'okat, Yozgat): 147, 155, 
160, 166

Elmacık köyü ( Uşak): 78, 272, 282, 283 
Elmalı (Antalya): 18, 251, 252 
Elmas (Kars): 169 
emeget: 97
Emen Çeliği (değnek oyunu: Tokat köyleri):

256

Emenli 'Top (çukurlu top oyunu: Çorum): 253 
Emet Zeybeği (Kütahya): 146, 163 
Emi Eşeyinin 'Zanaatı Nedirf (bilmeceli 

oyun: Niğde): 279 
Eminem (Kayseri): 153, 166 
Emmem Oyunu (Erzincan): 169, 173

Emir ün-Novruz (Mısır): 320 
Emirdağ (Afyonkarahisar): 238 
Emirgazi köyü (Aksaray): 230 
Emmiler (Konya): 166 
Endonezya: 47, 89, 343, 384 
Eneke(iri aşık: Kars)
Enek-Kozak (taş oyunu: Kayseri): 262
Engeli (Kars): 169
engelli koşu oyunları: 268
Engine (Afyon): 163
Enik (taş oyunu: İsparta): 262

Enişte Havası (Trabzon): 161
Enşeli (Kars): 169
enthousiasmos: 106
E/ızeli (Kars): 152, 169
F.pelek (şakalı, sorulu oyun: Kırşehir): 279
Epiphania: 318
Epir bölgesi (Yunanistan): 107 
Epostrakismos (Suda taş kaydırma): 293 
Equinoxc (tün-giin eşitliği): 104, 310 
Ereğli (Zonguldak): 161 
eren: 97, 364
Erenrik (Kastamonu): 161, 173

Erfene / arifane dem (erkek derneği): 121
Ergani (Diyarbakır): 148

Erginer, Gürbüz: 18
eriştirme töreni / oyunları / dansları: 62, 345,

362, 366, 380 
Erivan: 111
erkân (Alevî cemlerinde): 183, 184, 185, 365, 

366, 369, 370, 371 
erkân değneği (Alevîlikte âsa, tarik, alaca 

değnek): 365, 369 
Erkân Semâ'ı / Erken Sama/u (Antalya -  

Kumluca -  I lızırkâhya köyii): 184, 185 
erkek oyunları: 172
erkeklik organı / phallus simgesi: 50, 292, 

313, 323, 338, 339, 388 
Erkilet (Kayseri): 119, 200, 209 
Ermenek (Koraman): 129 
Ermeni / Ermeniler: 109, 110, 111, 321, 326,

333, 334, 337, 338, 365, 371, 498, 493 
Ermeni Han  (Çoruh): 161 
Ermeni köylü oyunları / dansları: 12, 109, 

110,336,533,534,535



Ermeni Tiyatrosunun ik i Bin Yılı (George 
Goyan): 110 

Ermenice: 20, 337, 371 
erotik oyunlar: 206, 207, 292 
Erzincan: 54, 128, 139, 146, 148, 149, 151, 

152, 168, 169, 170, 171, 173, 243, 264, 273, 
277, 279, 288, 289, 334 

Erzurum: 12, 138, 139, 143, 144, 146, 147,
148, 149, 150, 152, 153, 157, 158, 168, 169,
170, 171, 173, 174, 175, 199, 243, 243, 244, 
245, 247, 262, 348, 504, 512 

Erzurum Barı: 504
E.rzurum Köy Seyirlik Oyunları (Dilaver 

Düzgün): 12 
Erzurum oyunları: 157, 158 
Esenyel Oyunu (Samsun): 146, 161 
Esi (Tunceli): 169 
esir alma: 59
Esir Almaca (İstanbul, Konya, Mersin, Muğ

la - Ula): 150, 165, 271,272 
esir almaca oyunları: 150, 165, 271, 272 
Eski Anadolu dilleri: 102 
Eski Anadolu rimelleri: 100, 187, 310 
Eski Anadolu uygarlıkları / kültürleri: 97, 

100, 102, 103, 382 
Eski Babil: 316 
eski büyü ve afsunlar: 48 
Eski Çin: 32 
Eski Hindistan: 33, 42 
Eski İran: 319
Eski Hora (Eğin [Kemaliye] - Erzincan): 169 
Eski Kasap (Kırklareli): 162 
Eski Aiengi (Mersin - Silifke): 157, 165 
Eski Mısır: 42, 47, 67, 103, 104, 295, 309, 

310,311, 317, 355, 379 
eski mitologya izleri: 48 
eski olimpik oyunlar: 43 
eski ritüel izleri / kalıntıları: 48, 187, 216, 

294, 308, 340, 388 
Eski Roma: 63, 67, 294 
Eski Tavas Zeybeği (Denizli, Muğla): 156, 163 
eski Ttirk alfabeleri: 39 
Eski Türkler: 41
Eski Yunan: 296, 308, 309, 310, 384, 386 
Eski Yunan çömlek resimleri: 42

Eski Yunan dini: 308, 310
Eski Yunan dramı: 308, 384, 385, 386
Eski Yunan komedyası: 382, 386
Eski Yunan kültürü: 309
Eski Yunan tragedyası: 380, 382, 386
eski zanaat ustalarının argosu: 48
Eskimolar: 68, 379
Eskişehir: 122, 148, 154, 166, 167, 182, 191,

230, 262, 500 
Eskişehir Kadın Samahı: 500
E.skişeh 'ır Kaşık Oyunu (Eskişehir): 166
E.skişeh 'ır Zeybeği (Eskişehir): 166 
Esmer (Diyarbakır): 171 
£j7/tf/(bilmeceli oyun: İsparta): 279 
esnaf loncaları: 155,309
F.snaf Oyunu (Kastamonu): 48, 79, 127, 149,

175, 283
esnaf toplantıları / yâren / sohbet: 370 
Esnafa Ne L.âzım? (oyun, Karaman): 118 
esnaflık benzekleri (oyun kümesi): 61, 118, 

207
esriklik dansı: 386, 387
Estepeta (yapılanı yapmaya dayanan taklitli 

oyun: İstanbul): 71, 77, 281 
Estonya: 20 
Eş Bulma (Adana): 165 
Eş Gördüm / Dik Gördüm (saklambaç oyunu: 

Kayseri): 277 
eşcinsellik: 79, 207
Eşeğe Binme (Ermeni köylü oyıınıı): 111 
Eşeği?» Kürye (sorulu-şakah oyun: Amasya, 

Çorum): 279 
Eşeğimin Kuyruğunu (top oyunu: Konya): 252 
Eşek Arısından Değirmen Kurmak (oyun: Ga

ziantep): 240 
Eşek Efendi (Ermeni köylü oyunu): 110 
E'.şek Üstünden Börek Kapması (atlama -  sıç

rama oyunu: Konya): 273 
Eşek Yemleme (Tunceli -  Pertek -  Tozkopa

ran köyü): 234 
Eşeklı Kuduz (Ermeni köylii oyunu): 111 
Eşek Şenliği: 319
eşik: 309, 365, 366, 368, 371, 375 
Eşim Elşirn (saklambaç oyunu: Mıığla -  Ula): 

111



Eşim Eşim  / Testi Tutması (söz şaşırtması 
oyunu: İsparta): 282 

Eşim Seni Dürttü (oyun: Gaziantep): 240
F.şkili Top (takımlı top oyunu: Niğde): 253 
Eşkiya (Kırklareli): 162 
Eşkiya Horonu (Giresun): 149, 161 
Eşrefî usulü haleka zikri: 114 
E t Kesme Oyunu (Kayseri -  Erkilet -  Kemer 

köyü): 209 
E t Satma (Yozgat -  Sarı kaya): 209 
Etiyopya (Habeşistan): 44, 343, 355, 357, 359 
Etnografya: 307 
Etnografya Müzesi (Berlin): 18 
Eııboea (Yunanistan): 109, 310 
Eııripides: 386
Ev ev ya da Hala-'Teyze (Ermeni köylü oyu

nu): 111
Ev Göçtü (Mangala benzeri bir oyun: Kadirli

- Osmaniye): 350, 351 
Evril' Oyunu (Mangala türünden taş oyıınıı: 

M uğla-U la): 265,349  
evcik: 68
Evrilik (Ermeni köylü oyunu): 111 
evcilik: 283
Evim , itim nay (Erzurum): 169 
Evirlik (düğün şöleni): 122 
evlenme dansları: 62
Ev/enme Oyunu (Gaziantep -  Oğuzeli -  Bü- 

yiikbaykır [Havıızluçam] köyü): 203 
Evlerinin Onii (Sivas): 166 
EvHdâlı (oyun: Muğla -  Ula): 131 
Evliya Çelebi: 43
F.yirmet (Ermeni köylü oyıınıı): 110 
Eyııboğlu, Sabahattin: 101 
Eyüp Zeybek (Muğla): 163 
Ezine (Çanakkale): 273, Z il  
Fzingân-deresi (Kars): 169

F

Fadige-Demune (Gaziantep): 171 
Fadik (Afyon): 163 
Fadimem Halayı (Yozgat): 166 
Fafilfillo (Safranbolu [Karabük]): 161 
Fal Oyunu (Muğla -  Ula): 284 
Eal / falcılık: 12, 37, 69, 99, 241, 245, 284, 

384

Falaka Oyunu-, 44 
falımsı oyunlar: 13 
farandole (dans): 116
Fare Oyunu (Tokat -  Dazmana köyü): 226 
Farrâş / Çarcı / Meydancı / Süpiirgeci (Âyin-i 

cemde meydanı süpüren görevli): 367, 368 
Fars Bölgesi (İran): 324 
Farsça: 36
Fas: 64, 65, 104, 116, 332, 354, 355 
Fatih Kitaplığı: 177 
Fatiha: 358
Fatma (Tunceli köyleri): 205 
Eatmah (Elazığ): 169
Feast of Asseslasinariefesta (Eşek Şenliği: İn

giltere): 319 
Feke (Adana): (Çorum -  Sungurlu -  Demir- 

şeyh köyü): 206 
Felahiye (Kayseri): 208, 224 
Felek Han / Tavuk Han: (Kars): 169 
Eelfane (Niğde): 128 
Fellâlı düğün dansları: 63 
Fener köyü (İstanbul -  Silivri): 285 
Fenike: 310 
Ferahı (İsparta): 165 
Eerai Z.eybeği (Muğla): 163 
Fes Değiştirme (yapılanı yapmaya dayanan 

erkek oyunu: Çankırı): 137, 281 
Fes Kapma / Külah Kapma (oyun: Gazian

tep): 240
Festivals o f Fools (Soytarılar Şenliği: İngilte

r e ) .^ ^
Fet des Anes (Eşek Şenliği. Fransa):319 
Fet de Fous (Soytarılar Şenliği: Fransa): 318 
Fetes de Rois (Üç Kral Şenliği: Fransa): 318 
Fethiye (Muğla): 147, 148, 163, 164, 165, 

193, 205, 270, 519, 520 
fetva: 44
Fever (=ateşli hastalık, sıtma, Oranford / 

Middlesex’de): 51 
Fındık Kırma: 150 
fındık oyunları: 266 
Fırat: 47

Fırın (çamur oyunu: Ankara): 289 
Fırıttım (kadın eğlentisi): 120 
Fırlak oyunu: 44



Fırlanmak (Şebinkarahisar-Giresıın): 147 
Fısı/ı [mallı, mcılsız] (aşık oyıınıı: Gazian

tep): 245, 246 
Fıskiye (Ermeni köylü oyunu): 111 
Fış Fış Yapmak (Ermeni köylü oyunu): 111 
Fidayda (Çorum): 145, 156, 166 
Filcan Oyunu [Yüzük Oyunu] (Çorum): 250 
Fildişi Sahili: 344 
Filipinler: 44, 343 
Filistin: 64, 103

F'incan (yüzük oyunlarında): 247, 249, 250,

252
Fincan Oyunu (Balıkesir - Dursunbey): 252 
Fingil (Giresun): 161 
Fino-Ugor: 89 
Firdevsî: 55
Fitiş (aşık oyunu: Niğde - Bor): 247 
Fizan (Libya): 354 

Flavius: 43 
Flora: 294
folklor: 56, 57, 58, 59, 61, 129, 297, 327 
Forum (dergi): 9 
Foroııgh, Mehdi: 113

Fransa: 47, 68, 293, 294, 318, 319, 388, 541, 

542
Fransızca: 34, 35, 36, 291, 318, 339, 388 
Frazer, Sir James: 20, 105, 294, 295, 296, 382 
F'reerGalery (Washington D. C.): 321 
Freud, Sigmıınd: 27, 58, 296 
Freya (Töton Tanrıçası): 310 
Friedrich II: 317 
Frigya: 102, 106, 108, 310, 387 

Frigya kültürü: 102, 387 
Futbol Oyunu (Tunceli -  Pertek -  Tozkopa

ran köyü): 207 
/'«'/«/•(çukurlu top oyunu: Niğde): 254

G

Gabardış (Antalya): 165 
Gabatta (Habeşistan’da Mangala benzeri 

oyun): 44, 343 
Gabon: 344 
GaçkeBarı( Kars): 169

Gaggir Oyunu (ebeli koşmaca oyunu: İzmir-  
Seferihisar): 268 

Gakgak (oyun: Gaziantep): 240 

Gal: 47
Gala [Kale] (aşık oyunu: Kars): 246
Galata (Gaziantep): 171
Galattan (ölüp dirilme oyunu: İngiltere): 292
Galkima( Akşehir): 166
Gallalar: 355
Gamımı Gaç Aylık? (Gaziantep): 204 
Gar / Jar (Kıışîler’de [Etiyopya] eski bir 

Tanrı): 355 
Gari Gtza Tepsi Geldi (Gaziantep): 205 
Garibin Halayı /  Garip (Gaziantep): 148, 171 
Garipler köyü (Yozgat -  Sorgun): 146 
Garipler Sama/ıt (Sivas): 146, 152, 166, 182 
Garkın (Tokat): 161 
Garkın Halayı (Sivas): 166 
Garzan'ı (Bitlis, Kars, Malatya, Siirt): 169,

171
Gaşıııık (Bitlis, Kars, Van): 169 
Gâvur Köpürii (Afyonkarahisar -  Bolvadin): 

230
Gavuşturma (Ankara): 166 
Gazan Gup / Kazankııp (çukurlu top oyunu: 

Kayseri): 81, 82, 254 
Gaziantep: 41, 74, 121, 125, 135, 136, 137, 

138, 140, 141, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 
152, 154, 155, 171, 172, 174, 175, 189, 192, 
200, 201, 202, 203, 204, 205, 209, 225,
240, 243, 244, 245, 246, 250, 255, 261, 
262, 266, 267, 268, 272, 273, 277, 278,
279, 283, 289, 342 

Gazimihal, Mahmut Ragıp: 15 
gece oyunları: 85
Gecegü (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan): 146,

169
Geçi Boğazlama (oyun: Gaziantep): 240 
Geçiş ve eriştirme ritiielleri / törenleri: 308, 

309, 327, 365 
Gedik (Diyarbakır): 171 
Gediz (Kütahya): 146
Gel de Geç (atlama -  sıçrama oyunu: Elazığ):

273
Gelecek Elli Yılda Türkiye’nin Gelişine 

Eğilimleri Milletlerarası Konferansı: 298



Geleneksel Pontos Halk Tiyatrosu (Hristos 
Samuilidis): 12 

Gelibolu (Çanakkale): 72, 78, 149, 152, 163,
251, 253, 277, 279 

Gelibolu Zeybeği (Tekirdağ): 146, 162 
Gelibolulu Mustafa Âlî: 43 
Gelin -  Kaynana Oyunu (Gaziantep, İsparta):

165, 201, 205 
Gelin (evcilik türünden oyun: Muğla -  Ula):

283
Gelin Ağlatma (Tunceli): 169 
Gelin Alma Dönüşü (Ermeni köylü oyunu):

111

Gelin Almaca (çocuk oyıınıı: İsparta): 288 
Gelin Bindirme (Yozgat): 166 
Gelin Gok (yağmur yağdırma; Gaziantep -  

Oğuzeli -  Uruç, Tılbaşar, Yenice köyleri, 
Kilis -  Kazıklı köyü): 215, 235 

Gelin Götürme Oyunu (Diyarbakır, Siirt): 171 
Gelin Güvey (evcilik türü oyun: Aksaray -  

Bozcatepe köyü): 283- 284 
Gelin Halayı (Yozgat): 166 
Gelin ile Arap (Tunceli -  Pertek -  Tozkopa

ran köyü): 233 
Gelin Mehmet (Kars): 169 
Gelin Yapma (evcilik türünden oyun: Tekir

dağ): 283 
Gelin Yürütme Havası (Yozgat): 166 
Gelincik köyü (Afyonkarahisar -  Emirdağ -  

Davulga): 238 
Gelini almak için karşılıklı savaş (Ermeni 

köylü oyunu): 111 
gelişigüzel oyunlar: 13, 70 
Gemerek (Sivas): 245
Gemi Battı Horoz Öttü (yiyecek ve para top

lamaya dayalı oyun: Antalya -  Kumluca -  
Hızırkâhya köyii): 286 

Gemi Oyunu (Manisa, Tunceli -  Pertek - Ye- 
niköy): 153, 163, 234, 528 

Gemilerde Taliın Var (Burdur): 165 
Genceli / Gencer (bayram eğlencesi): 120 
Gencer I Genceli (bayram eğlencesi): 120 
Genç (Muş): 146
Genç Osman (Kastamonu, Konya, Safranbolu 

[Karabük]): 148, 161, 166 
genç oyunları: 239

Gençler Semâ'ı / Semahı (Antalya -  Kumluca
-  I lızırkâhya köyü): 185, 372 

Gençlik ve Spor Bakanlığı: 297 
Gençlik Yılı: 17 
Ger Ali (İçel): 146, 165 
Ger Ali köyü (Denizli -  Sarayköy): 146 
Gerdan bazı: 44
Gerede (Bolu): 160, 161, 162, 260 
Gerede (şakalı-sorulıı oyun: Erzincan): 279 
Gerede Havası (Bolu): 146, 161 
Gerede Zeybeği (Bolu): 161 
Germen dilleri: 34, 35 
Germania (Tacitus): 43 
Gestenkerecik (koşmaca oyıınıı: Muğla -  Ula):

267
Gevrak Oyun (Fethiye): 165 
geyik: 68, 93, 94, 97, 100, 223, 224, 312, 340, 

341, 366, 379, 383, 479 
Geyik Oyunu (Tokat -  Turhal -  Kelit [Ulute- 

pe| köyü): 223, 383, 523 
Geyve Zeybeği (Adapazarı, İzmit): 146, 162 
Gezek (açık hava eğlentisi): 121 
Gezek (erkek derneği): 121, 281 
Gezek âlemi (açık hava eğlentisi): 121 
Gezelek (açık hava eğlentisi): 121 
Gezclge (açık hava eğlentisi): 121 
Gezenek (açık hava eğlentisi): 121 
gezici oyuncular: 48 
Gezinti (Malatya): 169
Gezmedaş (beş taş tiirü oyun: Azerbaycan): 

264 
Glıana: 344
Gıcır Gıcır (Burdur, Konya): 166 
Gınık Oyunu (Muğla -  Fethiye): 165 
Gırat (Tokat): 161
Gızgıncık (saklanan nesneyi bulmaya daya

nan takım oyunu: Adana -  Bahçe): 278 
Gilan (İran): 322 
Gine: 344
Gilyak şamanı: 481, 482 
G'ıorno enotte (Gündüz ve Gece, oyun: İtalya): 

293
Gırani ( Bingöl): 146, 169 
Girani Gecigii köyü (Malatya -  Arapkir): 146 
Giresun: 12, 148, 149, 155, 160, 161, 162, 175,

270



Giresun Karşılaşması (Trabzon): 155, 161 
Girit: 105, 387
Gizlembeç (saklambaç oyunu: Trabzon -  Of

-  Kalanas [Çalışanlar] köyii): 72, 277 
gizli cinsellik: 79 
gizli dernek dasları: 62 
gizlilik: 29
Gobineau, Comte: 116
Go de Go Boncuk (güç göstermeye dayalı ço

cuk oyunu: Kayseri): 272 
Gode Gode (oyun, Safranbolu [Karabük]):

287
Gode Gode Boncuk (oyun: Kayseri): 71, 130 
Godu Godıt (yağmur yağdırma kuklası): 287 
Gogo-Mırdo (Ermeni köylü oyunu): 111 
Gokyar Han (Ermeni köylü oyunu): 110 
Golanga / Kolaııga (bayram eğlencesi): 120 
Gold kadın şamanı: 476, 481 
Goldlar: 50
Golf (top ve değnekle oynanan oyun): 81,

259, 298 
Goııı, Lady Alice 13.: 48 
Gomba Bük (aşık oyunu: Kars): 246 
Goncut (Diyarbakır): 171 
Gönder (Etiyopya | Habeşistan]): 355 
Gorani (Bitlis, Van): 169 
Gorişlıi-I.ezinka (Kars): 169 
Govenk (Bitlis): 153, 169 
Govent (Mardin, Siirt): 154, 171 
Goyan, Georg: 109 
Göbek Oyunu (Çankırı): 521 
Göbek (ya da Kazar) Oyunu (İran): 538 
Göbek/eşme (Zonguldak): 147, 161, 173 
Göç (Mangala benzeri bir oyun: Bilecik, E s

kişehir): 349 
Göçebe Oyunu (maraş -  Varvanıl köyü): 230 
Göçün (Mangala benzeri bir oyun: Türkiye): 

349 
Gök: 354 
Gök Tanrı: 105
Gökdere köyü (Sivas, Koyulhisar): 119, 197, 

205, 210, 223 
Gökgarga (Anamur): 165 
Gökte Ne Yar? (güç göstermeye dayalı çocuk 

oyıınıı: Muğla -  Ula): 272 
Gökte Yıldız 160 (Antalya): 165

Gökteki Yıldızlar (Samsun): 161
Gökyay, Orhan Şaik: 241
Göle Git Güneşe Gel (oyun: Gaziantep): 240
Göle’nin Diizü (Kars): 169
gölge oyunu: 385
Gölhisar köyü (Aydın): 147
Gölhisar Zeybeği (Antalya, Burdur): 146, 165
Gölpazarı: 233
Gömme Çelik Oyunu (çelik çomak oyunu: Ço

rum köyleri, Konya -  Ilgın, Niğde): 258 
Gömmece (değnek oyunu: Tokat köyleri): 257 
Gönlü hoş eden oyunlar: 12-13 
Gönüller Z.amahı (Tokat): 161, 184 
Gördes (Manisa): 339 
Görgü Ayini: 369

Görücü Oyunu (niyet çekme: Kütahya): 128,

163, 284
göstermelik (gölge oyununda): 384 
Göven (Bingöl, Urfa): 169, 171 

Gövend (Bingöl): 169 
Gövende (Bilecik): 162 
Gövendi (Bingöl): 169 
Gövenk (Malatya): 169 
gözbağcılık: 385
Gözbağlayıcı (körebe oyunu: Azerbaycan): 

269
gözcü / değnekçi (Ayin-i cem görevlisi): 125, 

184, 368, 372 
Grenard, Fernand: 114 
Groot, J. M. de: 364 
Grosme (Adıyaman): 171 
Grotowski: 354 
Guatemala: 46 
Gııernsey-Castel: 51 
Guggulikgu (Ermeni köylü oyunu): 111 
Gıdü Gulii Gubbe (kovalamaca oyunu: Konya):

130, 267 
Guyana: 343, 345 
Guyana yerlileri: 345
Giiât / Giiâti (Belucistan’da sağaltma töreni): 

360
güç kullanma oyunları: 271, 272 
Güççe / Kiiççe Düğünü (kuklalı oyun: Konya): 

122, 235, 309 
güçlendirme: 104



Güdü (değnekli top oyunu: Safranbolu -  
[Karabük]): 252, 254-255 

Güdül (Ankara): 129, Z il  
Giil Ebeye Yatan (sorulu-şakalı oyun: Kayse

ri): 78, 279 
Gülabi (Kars): 169 
Gülal, Suat: 20
gülbenk: 176, 182, 183, 369, 370, 371, 372
Güle (Mardin): 171
Güler, Ara: 15, 20
Güler, Haşan Hulki: 20
Güler, Mustafa Nuri: 20
Gülle (oyun: Gaziantep, Maraş): 240, 266
Gülle oyunları: 266
Gülli (Van): 169
Güllü Güllü (takımlı top oyunu: Niğde -  

Bor): 253
giilme ve konuşma yasağı (oyunlarda): 280 
Gülnar (Mersin): 129 
(/«/jra/(Hakkâri): 169 
Gtilşenî zikri: 114 
Güliim Oğlan (Kars): 169 
Giimrii Barı (Kars): 146, 169 
Giinırü Yallısı (Kars): 169 
Gümüş ibrik (gözü kapalı oynanan sorulu ta

kım oyunu: Burdur): 279 
Gümüşhane: 12, 72, 128, 138, 147, 149, 161,

162, 277 
Gün, Aydın: 17
Giindoğdu (İzmir - Bergama): 163 
Gündönümü oyunları / şenlikleri: 54 
Giindüzbey (Malatya): 257 
Güneş: 366
Güneş çıkarma töreni (Karadeniz kıyıları):

122

Güney Afrika: 344, 355 
Güney Almanya: 45, 294, 311 
Güney Amerika: 46 
Güney Anadolu: 158, 159, 363 
Güney Azerbaycan (İran): 529 
Güney İran: 360 
Güney İtalya: 41 
Güney Pasifik Adaları: 47 
Güney Rusya: 47
Güney Türkmenleri (Anadolu): 235

Güney Yugoslavya: 340 
Güneybatı Anadolu: 158, 321 
Güneybatı Bulgaristan: 340 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi / Oyunları:

145, 153, 154, 157, 158, 171, 175 
Güneydoğu Asya: 46 
Güneydoğu Bulgaristan: 313 
Güneydoğu Trakya: 312
günlük yaşam sahneleri / taklitleri (oyun 

kümesi): 61, 173, 174, 200 
Giirci Oyunu (Siirt): 171 
güreş: 42, 43, 228, 237, 240, 291, 322 
Giirr / Hörr Oyunu (taş oyunu: Gaziantep): 

262
Gürzî (Siirt): 169 
Güveleme (düğün şöleni): 122 
Giiven (Van): 169
Güvende / Âşık / Sazandar (Âyin-i cem gö

revlisi): 367, 368, 372 
Güvende postu: 368
Güvende (Balıkesir, Bitlis, Bursa, Muş, Van):

150, 158, 162, 169 
Güvenl' (Van): 169 
Giivent (Diyarbakır, Silvan): 172 
Güvercin (Eğin [Kemaliye] - Erzincan, Ela

zığ): 169 
Güzel Botin Boyarlar (Sinop): 161 
Güzeller (Sivas, Tunceli): 166, 169 
Güzeller Ban  / Nari (Bayburt): 161 
Güzellerden Güzel (niyet oyunu: İzmir -  S e 

ferihisar): 284 
Güzellik Oyunu (ebeli güç kullanma oyunu: 

İstanbul): 271 
Gvana (Fas’ta bir tarikat): 354

H

habbe: 365 
haberci: 106 
I labeş raksı: 115
I Iabeşîler / 1 labeşliler: 354, 355, 356 
I Iabcşistan (Etiyopya): 44, 343, 355, 357, 359 
I lâbil: 55
Hacca Gitme (Aksaray köyleri): 204 
1 Iace Saâde: 356 
Hacer Oyunu (Çankırı): 166



Hacettepe Üniversitesi: 298
Hacı Baba Oyunu (Sivas köyleri): 196, 198
Hacıbektaş (Nevşehir): 17
Hacı Bek taş Sama/ıı: 180
Hacı Bektaş Velî: 362
Hacı Oyunu (Gaziantep -  Oğuzeli -  llrııç, 

Tilbaşar[Giindoğan], Yenice, Meze- 
re köyleri; Tunceli -  Mazgirt -  Siiliintaş 
köyü): 204 

Hacılar (Kayseri): 200, 227, 231 
Hacıya mı Hocaya mı? (mendilli niyet oyunu: 

Muğla -  Ula): 284 
Haççaın Z.eybeği(Afyonkarahisar): 163 
Haçtn Suya Atılması Yortusu-, 318 
Haçko havası (Trabzon -  Akçaabat -  Haçko 

köyü): 147, 161 
Haçko köyü (Trabzon -  Akçaabat): 147 
Haçlı Seferleri: 47 
Haddim  (Mardin): 172 
Hades (Yunan Tanrısı): 191 
Hadım (Konya): 255, 273, 275 
Hadıdiye - Oğuzlu (Gaziantep): 172 
Hadde (San): 169 
Hafik (Sivas): 146, 216 
Haftamal(İran kökenli Alevî bayramı): 371 
Hafta no (Mardin): 172
HAGEM (Halk Kültürlerini Araştırma ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü): 13 
Haiti: 343
Hakan-Paşa / Han-Paşa oyunları (Anadolu 

Ermenilerinde seyirlik oyun türü): 333, 
334, 334, 335, 338 

Hakanın adına alay oyunları (Ermeni köylü 
oyunu): 110 

Hakek (oyun: Gaziantep): 240 
Hakimlik Oyunu (Karaman -  Dilbeyan 

köyü): 208 
Hakkâri: 168
Hakkâri Ban  (Bayburt, Erzurum): 146 
Hakkâri Havası (Urfa): 172 
Hala Kadın Oyunu (evcilik türünden oyun: 

Ankara); 79, 283 
Halabacı (Kars): 169
Halam Bulanı (toprak ve su oyunu: Niğde):

289

Halastı (korkııtmalı şaka oyunu: Safranbolu 
[Karabük]): 283 

Halay (Afyonkarahisar, Diyarbakır, Urfa)
163, 172 

Halay (): 172 
Halay Bölgesi: 158 
Halay Oyunu (Tunceli, Elazığ): 169 
Halayı Sekmesi (Konya): 166 
halaylar: 62, 135, 144, 152, 156, 158, 184, 192 
Halep (Maraş): 165 
Halep Adımı (oyun: Gaziantep): 240 
Halfane (yemekli komşu eğlentisi): 121 
Halıcı (oyun, Taşkale, Karaman): 123 
Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaç- 

lı): 101

Halil ve Komşu Bacı Oyunu (Sivas köyleri):
191

Halime Halayı (Yozgat): 148-149, 166 
halk masalı: 309
halk oyunları / dansları: 16, 117, 135, 155 
Halk Oyunları Semineri: 15 
halk takvimi: 104, 287, 388 
halk tiyatrosu: 298, 299 
halk türkülerinin siyasal işlevi: 59 
halk tiirküsii: 59, 60 
Halka (çocuk oyunu: Konya): 289 
halka dansı (Yakutlarda): 95 
Halka Oyunu (Eskişehir, Kemah -  Erzincan, 

Kütahya): 148, 153, 161, 163, 166 
Halkalı Halay (Yozgat): 153, 166 
Halkıışta (Bitlis): 154 
Hallâc-ı Mansûr: 366 
Hal!ume (Gaziantep): 172 
Halvet (Bursa’da kaplıca eğlentisi): 121 
Halvetî: 113 
Ilalvetî deveranı: 114 
Hama Kabası (Gaziantep): 172 
Hamam E vi (çamıır oyunu: Mıığla -  Ula):

131, 289 
Hamama (Afyon): 163
Hamama/anı (saklanan nesneyi bulmaya da

yanan takım oyunu: İzmir -  Seferihisar):
278

Hamarne (Hakkâri): 169



Hamamın Kapısı (Eğin [Kemaliye] - Erzin
can): 169 

Hammay (Hınıs): 169
Hamzalı köyü (Adana -  Feke): (Çorum -  

Sungurlu -  Demirşeyh köyü): 206 
Han (Ermeni köylü oyunu): 110 
Han-Paşa Hakan-Paşa oyunları (Anadolu 

Ermenilerinde seyirlik oyun türü): 333,
334, 334, 335, 338 

Han Taşı / Sım r Taşı (taklitli oyun: Uşak - 
Elmacık köyü): 283 

Ham Bağlama Günü (Ermeni köy seyirlik 
oyunu: Anadolu): 334 

Hanasar (Siirt): 172

Hançer B an  (Çoruh, Erzurum): 150, 161, 
169, 175, 504 

Hançer-Pıçak (Muş): 150, 169 
Handadır Handa (çocuk oyunu: İsparta): 288 
Hanım Ayşe (Trakya): 162 
Hamın Ban  (Bayburt): 161 
Hanım Esme (Sivas): 166 
Hanım Kızlar (Tokat): 161 
Hani Benimki (tura [mendil] saklama oyıınıı: 

İzmir -  Seferihisar): 278 
Hanime (Mardin): 172

Hankervan (tekerlemeli çocuk oyunu: Balı
kesir): 288 

Hapanzodan Yüklediler (Tunceli): 169 
harabatlı: 372
Harar (saklambaç oyıınıı: Niğde): Z il  
Hareli (Yozgat): 166
Harem ve Mısırdaki Müslu'manlar (Ni Soli- 

ma): 116 
I Iarizm: 324
Harkoşte / Harkuşta / Harkuşte (Bitlis, Malat

ya, Muş-Şirvan): 169 
harman ayı (ay adı): 104 
Harman Yapmak (Ermeni köylü oyıınıı): 111 
Harmanbiş (toprak ve su oyıınıı: Konya): 72,

289
Harmandalı (Aydın -  Nazilli, Bergama -  İz

mir, Kütahya, Manisa): 163, 164 
Harmandalı (Çanakkale): 162 
I larput (Elazığ): 75, 152, 250 
Harpu t  Karşılamasr. 152

Harrison, Jane: 308 
Haşan Paşa (Samsun): 161 
Hasanbey Zeybeği (Antalya): 165 
HasandağSekmesi (Kırşehir): 166 
Hasandağı (Ağrı, Gaziantep, Maraş): 165, 

169, 172 
Hasavor (Van): 169 
Hasır kiifrii (Burdur): 53 
Hasluck, F. W.: 363 
hastalık korkutmak: 286 
Hatabaa (Kars): 169 
Hatay: 64, 121, 165, 258, 506, 519, 520 
Hatim yemeği (düğün şöleni): 122 
Hava Oyunu (Bursa): 147 
Hava Tanrısı: 105
Havarişka - Çibikli (Gaziantep): 154, 172
I lavsa (Edirne): 285
I lavza (Samsun): 12
Havuş (Gaziantep): 172
I lavva: 359
Hay Lalı) (Kars): 169
Hay Mendil (Kars): 169
Haydindik Oyunu (Edirne): 206
Haylili (Sivas): 166
lıayme-i şebbâzî (İran ipli kuklası): 489 
Hayriye (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan): 169 
Hayşere (I lakkâri): 169 
hayvan güreşleri / dövüşleri / oyunları: 70,

119, 120, 225 
hayvan taklitleri / benzetmeleri (oyun kü

mesi): 61, 92, 109, 173, 174, 194, 199, 221, 
225, 283, 292, 313, 336, 522 

He-hu (oyun, Gökdcrc köyii, Koyulhisar, Si
vas): 119 

Hekari (Kars): 169
Meleşe (yemekli komşu eğlentisi): 121 
Heleşcm (yemekli komşu eğlentisi): 121 
Hcleşenk (yemekli komşu eğlentisi): 121 
He/İsa Oyunu (Çankırı): 127, 153, 156, 166 
Helkus/inda (halat çekm e oyıınıı): 31 
Hellapıı (taş oyunu: Amasya): 262 
Hellence: 35 
Hel Uran (Adıyaman): 172 
Helosa (Safranbolu): 161 
Helvacı (taklitli oyun: İzmir -  Yakapınar 

[Uladı] köyii): 283



Hemecük (kuklalı oyun: Tokat köyleri): 236 
hemeçik, hemecük (kukla, yapma bebek; Ana

dolu, Erzurum -  Tercen, Kars, Tokat 
köyleri): 236 

Hemedan (İran): 323, 529 
Hemşin (Rize): 161 
Hemşin Horonu-, 146, 161 
Hendek (Kastamonu): 161 
henek (Kars’ta şaka oyunlarına verilen ad): 231 
Hetıhemni (Bitlis): 169 
Her Alaley (Hakkâri):
Hera: 105, 387 
Herakles: 294 
Herkiişte (Malazgirt): 154 
Herodotos: 43
Herrani/ Esmerim (Diyarbakır): 172 
Herrani/ Harani (Bingöl): 169 
Hey Alaylar Alaylar (çocuk oyunu: İsparta):

288
Hey Bön Ayı Bön Ayı (oyun: Gaziantep): 240 
Hey M afi / Atlama / Uzun Eşek (atlama -  sıç

rama: Burdur): 273 
Hey Narı (Kars): 169
Heyamola I “Çardak” dansı (İnebolu - Kasta

monu): 153, 161, 508 
Heybeli Torbalı (güç gösterme oyunu: Uşak - 

Elmacık köyü): 78, 272 
Heynare (Erzurum): 169 
Hıcıp (aşık oyunu: Gaziantep): 240, 246 
Hıdiv İsmail Paşa: 355 
Hıdivler (Mısır): 116, 355 
Hıdrellez / Hıdırellez: 104, 121, 128, 141, 

284, 285, 286, 370 
Hılbılı (aşık oyunu: Çorum): 246 
Hımhımı (Bitlis): 153, 169 
Hımlıime (Malatya): 169 
Hınıs (Erzurum): 168, 169, 170, 171 
Hırhır(Van): 169 
Hıristiyan kültürü: 55, 108 
Hıristiyan şamancılar: 89 
Hıristiyan takvimi: 311 
Hıristiyan yortuları: 108, 318 
Hıristiyanlar: 107, 108
Hıristiyanlık: 97, 100, 108, 109, 112, 187, 

355, 358, 363, 382

Hıristiyanlık dramı (acı çekme oyunu): 112,
113

Hıristiyanlık öncesi: 382 
Hırkaköy (Kayseri -  Erkilet): 200 
Hırııan 'ı (Hakkâri): 169 
Hırpani (Mardin, Siirt): 172 
Hırsız ve Paşa (Ermeni köylü oyunu): 110 
hırsız-polis (oyun): 283 
Hırvatlar: 353 
Hızır (Rüz-ı Hızır): 104 
Hızır / Hızır Nebî: 104, 370, 371 
Hızır bayramı: 370, 371 
Hızırkâhya köyü (Antalya -  Kumluca): 184, 

285-286
Hikarı Ban  / Tavuk Barı (Erzurum): 169, 174
Hilaria (Roma’da şenlik): 108
Hileyli (Van): 169
Hilli Vay (Erzurum): 169
Hind-Avrııpa: 34
Hindistan: 19, 47, 64, 116, 343, 353, 379, 384
Hindu kültürü: 20, 55
Hindıılar: 20
Hinne (Mardin): 172
Hint mitosu: 32
Hisarımızın Çevresi (Sinop): 150, 153, 161 
Hitit kültürü: 102 
Hititler: 47, 102, 103
Ho (atlama -  sıçrama oyunu: Tekirdağ): 273 
Hobbişli Aşık (aşık oyunu: Çorum): 246 
Hoca Saat Kaç? (sorıılıı-şakalı oyun: Tekir

dağ): 279
Hockey (top ve değnekle oynanan oyun [ho

key]): 259, 298 
Hol Getir (çukurlu top oyunu: İsparta): 254 
Hollanda: 20, 27 
I lollandaca: 35 
HoIIu Halayı (Çukurova): 165 
Homeros: 43, 66, 387 
Homo Faber: 27
Homo I.ııdens [Oyuncu insan] (Johan I lııizin- 

ga): 20, 27, 36, 291, 295 
I Iomo Lııdens: 27, 289 
Homo Sapiens: 27 
Honamlı Boğazları (Burdur): 165 
Honamlı Oymağı: 271



Hop Barlam (Ankara): 166 
Hop Cilveli (Niğde): 166 
Hop Dündarlı (Niğde): 166 
Hop Nari (Erzurum): 169 
Hopa (Artvin): 14 
Hopbara (Yozgat): 166 
Hopkins, L. C.: 364
Hoplanın (Bilecik, Burdur, Malatya): 148,

162, 165, 169 
Hoppala (Burdur): 165 
//»/ (Mardin, Van): 169, 173 
Hora (Ankara, Bozcaada, Çankırı, Eğin [Ke

maliye -  Erzincan], Eskişehir, Giresun, 
Manisa, Niğde, Samsun, 'l’okat, Tunceli): 
147, 161, 162, 164, 166, 169 

HoraDepmei Konya): 166 
Mora köyü (Muş - Malazgirt): 147 
Hora Tepme (Şirvan): 169 
hora tepme: 144 
horan (eğlenti yeri): 120 
Horan (Yozgat)
Horhotı Bicosıt (Sivas): 166 
Horo (Muş, Trakya): 147, 162, 169 
Horo köyü (Bitlis): 147 
Horo m (Of): 161 
Horon Bölgesi: 158
Horon/ Horonlar: 15, 135, 144, 147, 151, 154,

156, 158, 174 
Horoz Oytnıu (sekmeli, taklitli oyun: Ahlat - 

Bitlis): 75, 275 
Horoz Oyunu (Yozgat): 166 
Horpiç Oyunu (hedefli, ebeli değnek oyıınıı: 

Kırşehir -  Avanos): 259 
Hortlak Bezeme (Kars -  Susuz -  İncesu 

köyü): 191 
Hortlak Oyunu (Ankara): 232 
//o/v/»(Bilecik): 162
Horum / Güvercin Oyunu (Elazığ): 149, 169 
Horıımi (Mardin): 147 
Horun (Ordu, Tunceli): 161, 169 
Horuz Oyunu (Kars): 151, 169 
Hastanın Bademleri (Eğin [Kemaliye] - Er

zincan): 169 
Hostaya Keçi Geldi (Eğin [Kemaliyel - Erzin

can): 169

Hoş Bilezik (Erzurum, Şebinkarahisar, Kars, 
Sivas, Giresun, Tokat, Van): 161, 166, 169 

Hoştut Oyunu (Safranbolu [Karabük]): 161 
Hot Oyunu (hedefli değnek oyunu: Ankara -  

Kızılcahamam, Çankırı): 259, 260 
Hotak / Kaydırak / Maya / Kaykı Oyunu (taş 

oyunu: Konya -  Beyşehir, Konya -  Ilgın): 
262

Hotak Oyunu (değnekle oynanan çukurlu 
oyun: İsparta): 261 

Hot/ama (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan): 169 
Hou-sinan-wou (Orta Asya kökenli Çin dan

sı): 364
Hozaıı Dağı Barı (Erzurum): 169 
Hömbek (atlama -  sıçrama oyunu: Kayseri): 

133, 273

Hörr / Gürr Oyunu (taş oyıınıı: Gaziantep): 
262

//ö/ö/(aşık oyıınıı: Gaziantep): 246 
Iluizinga, Jolıan: 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 35, 36, 46, 69, 291, 295 
Humma (aşık oyunu: Amasya): 246 
Hurişidin Halayı / Hurşit Bey (Gaziantep): 

149, 172 
I lıırremdere (İran): 321 
Hül Oyunu (ucu kıvrık sopa ve tahta topla 

oynanan takım oyunu: Gaziantep): 261 
Hüllü Oyunu (çengelli sopalar ve yuvarlak 

nesnelerle oynanan oyun: Bolu -  Gere
de): 260 

Hüriilü (Tokat): 161
Hürünü (Çorum, Erzincan): 152, 161, 166, 

169, 175
Hyde, Thoınas: 43, 264, 293, 342, 351 
I Iz. Âdem: 55, 359 
I Iz. Alî: 115, 184, 363, 365, 366 
Hz. Haşan (İmâm): 353, 363 
Hz. Hüseyn (İmâm): 353, 363, 368 
Hz. İsâ: 108, 187, 310, 311, 317, 318, 319, 320,

363, 382 
Hz. İsa’nın ölüp dirilmesi: 310 
Hz. Mııhammed / Hz Peygamber: 179, 184, 

317, 354, 358, 368 
Hz. Musa: 323 
I Iz. Şııayb: 323



İğdır: 325
İğdır Ban  (Bayburt, Kars): 146, 154, 155. 169 
İğdır Yallısı (Kars): 169
// Cavallo lungo (Uzun Eşek türünden oyun: 

İtalya): 294 
İlgaz (Çankırı): 272
Ilgın (Konya): 134, 255, 258, 262, 264, 270 
Inanna / Iştar (ana Tanrıça: Fenike): 106, 

187, 310, 316 
Iorga, N.: 340 
Irak: 96 
Ink  Bitig: 37
Isbaha (Denizli -  Buldan -  Kadıköy): 205 
Ishida, Mikinosııka: 364 
Isı ah (Yakutlarda el ele tutuşarak yapılan 

dans): 363 
Isis (Tanrıça: Eski Mısır): 106, 310 
Isis gemisi: 311 
Is/amaç (oyun): 70
Ismarıç (Kayseri -  Pınarbaşı -  Kalaycı köyii):

204
İsparta: 53, 71, 75, 78, 119, 129, 133, 134,

136, 138, 139, 140, 143, 147, 148, 149, 150,
152, 154, 164, 165, 166, 173, 205, 243,
244, 247, 253, 254, 255, 257, 258, 261,
262, 266, 273, 279, 281, 282, 288, 289,
499, 547 

İsparta Erkek Sama/u: 499 
Istafalka (Edirne): 162 
Işdır Barı (Bayburt): 161

i
İberia yarımadası: 47 
İbişti Halayı (Tokat): 161 
İbiski köyü (Tokat- Niksar -  İbiski köyü): 

147
İbn Battûta: 19, 92 
İbrahim Paşa: 569
İbrahim'in Kurbanı (ta‘ziye konusu): 113 
İbrala [Yeşildere] (Karaman): 214, 218, 222, 

225, 231 
ibrama (Kırşehir): 166 
İç Anadolu Bölgesi: 158, 166 
İçel: 147, 149, 165, 227, 260, 271, 524

İçi Umman (takımlı top oyunu: Ankara): 253 
İçli Dışlı (bilye oyıınıı: Tekirdağ): 266 
idam Oyunu (Karaman -T aşk ale): 232 
ideogram: 364 
İğne dansı: 80
İğdeli Gelin (Çorum): , 153, 166, 173, 512 
iğne M iğne Kirazı? (tekerlemeli çocuk oyu

nu: Urfa): 130, 288 
İğnen Yitti, İpliğin Yitti (taklitli oyıın: Kayse

ri): 283
İki yİyak (Samsun, Tunceli, Urfa): 161, 169, 172 
İki Ayak Yürümek (Pazar): 148, 161 
İki Kamış / Çifte Kamış (Gaziantep): 150, 171 
İki Öküz (Kırklareli): 525 
iki Parmak Zeybeği (Aydın, Bergama, İzmir): 

164
İkili Güvende (Balıkesir): 148 
İkili Samah (İzmir -  Bademler Köyü): 502 
İkili 'Zeybek (Balıkesir): 162 

(Erzurum): 169 
İkinci Dünya Savaşı: 27 
İkrar âyini (Bektaşîlikte tarikata girme töre

ni): 366, 368, 369 
İkrar-ı bend: 369 
İldi Aldı (aşık oyunu: Konya): 246 
Ilimon (Burdur): 165 
ilinx (çoşkulu oyunlar): 69 
ilkbahar şenliği: 108 
ilkel dinler: 380
ilkeller / ilkel budunlar: 57, 63, 68, 380 
İ/yada: 66 
İ/yarn (Elazığ): 169 
İmâm Hüseyn (Hz. Hiiseyn): 51 
İmam Kunduz (değnekli oyun: Muğla - Ula): 

258-259 
lmmahan (Yozgat): 166 
İnan, Abdulkadir: 96, 241 
inanç benzeşmesi: 363 
hıce Çayır (Konya): 166 
İnce Hava (Bilecik): 162 
İnce Kırma (Konya): 166 
İnce Mehmet 'Zeybeği (İzmir): 149, 164 
İnce Minare (top oyunu: Konya): 253 
İnce Oyun (Bilecik, Çanakkale - Eceabat, 

Eskişehir, Yalova): 162, 166 
İncesu köyü (Kars -  Susuz): 191, 210 
İncil. 318



incizleme (ebe tekerlemesi): 129 
İndim Derede Durdum (Kars): 169 
İndus Vadisi: 47 
İnebolu (Kastamonu): 153, 161 
İngilizce: 16, 34, 35, 36, 291, 318, 364 
İngiltere: 47, 292, 293, 294, 318, 542 
İnnabi (Kars): 169 
Ifi (kız oyunu: Burdur): 274 
ip Atlama (kız oyunu: İstanbul, Tekirdağ):

274

İp (Oyun ve eğlence aracı): 74, 274 
ip atlama oyunları: 274, 549 
Ipip İlmeden (oyun: Gaziantep): 240 
ipli kukla (çadır hayal): 487, 488 
İran: 65, 113, 116, 319, 320, 321, 324, 325,

328, 332, 333, 355, 361, 366, 371, 488, 
489, 529, 538 

İreşvan (Sivas): 166 
//v^ (ilenişin - Rize): 161 
İrlanda: 47 
İrlandalIlar: 67 
İsa Hah (Gaziantep): 172 
İsa’nın doğumu: 112 
İsa’nın öliip dirilişi: 108, 109, 112 
hasar Sallaması (Çoruh): 161 
iskambil kâğıtları /oyunları: 56, 68, 116 
İskandinavya: 47 
İskoçya: 318

İslâm: 46, 65, 95, 100, 114, 180, 310, 319,
324, 327, 355, 362 

İslâm dünyası: 43, 343 
İslâm inançları: 116, 310 
İslâm kiiltürii: 55, 62, 89, 112 
İslâm öncesi inançlar: 116, 176 
İslâm öncesi Orta Asya: 50 
İslâm öncesi törenler: 104 
İslâm öncesi Türk dansları: 115, 176 
İslâm öncesi Türkler: 38, 104, 115 
İslâm takvimi : 104 
İslâm ülkeleri: 116. 310, 332, 352, 354 
İslâmî yasaklar: 50, 51, 97, 115, 180 
Istnağan Oyunu (Bıırdıır): 196 
İsmail Paşa: 427 
İsmail Paşa (Mısır Hıdivi): 355 
İspa/ıi Oyunu (Burdur): 196

İspanya: 67, 294 
İspanya Yahudileri: 67 
İspanyol: 333 
İspanyolca: 34: 35 
İsrail: 66

İstanbul: 10, 14, 15, 71, 92, 115, 116, 117, 129,
138, 205, 207, 254, 255, 256, 258, 260,
262, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273,
274, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 283,
288, 289, 293, 382, 383 

İstanbul Çeliği (çelik çomak türü oyun: Muğ
la -  Ula): 258 

İstanbul çocuk oyunları: 116, 138 
İstanbul Limanı: 14 
İstanbul Sanat Festivali: 17 
İstanbul Şehir Tiyatrosu: 17 
İstanbul'a Gitme (Sivas -  Koyulhisar -  Gök- 

dere köyü): 205 
İstiklâl Savaşı (Kskişchir köyleri): 230 
İsveç: 45, 295 
İsviçre: 541
İş Bankası Kültür Yayınları: 9, 10, 20 
İşçi Oyunu (yapılanı yapmaya dayanan oyun: 

Niğde): 281 
İştar/ Inanna (Tanrıça): 106 
İştar / İnanna (ana Tanrıça: Fenike): 106, 

187, 310, 316 
İtalya Carnavalı: 311 
İtalya: 41, 47, 293, 294, 319 
İtalyanca: 34, 35, 311 
İtalyanlar: 41
Ito Oyunu (koşmaca oyunu: Muğla -  Diiğrek 

köyü): 268 
İvrik (Balıkesir): 494 
İvrindi (Balıkesir): 522 
İzmir: 148, 149, 151, 152, 163, 164, 181, 226, 

227, 268, 269, 279, 285, 288 
İzmir Zeybeği (Burdur): 165 
İzınit:152, 162, 163 
İzzet Hora (Kırklareli): 162

J

Japon dramı: 384 
Japonca: 20, 33 
Japonya: 294, 353, 379



Jar / Gar (Kuşîler’de [Etiyopya] eski bir 
Tanrı): 355 

jarjara (Hindistan): 384 
Julian takvimi: 310 
Jupiter: 294
Journal of American Folklore: 344 

K

Kaba (Seyhan [Adana]): 165 
Kaba Ardıç /  Kabardıç (Burdur): 165 
Kaba Çöğüz (Samsun): 161 
Kaba Güvende (Bozcaada - Çanakkale): 162 
Kaba Oyun (Gaziantep): 172 
Kabaağaçlı, Cevat Şakir (Halikarnas Balık

çısı): 101
Kabaceğiz (Pamııkova - Sakarya): 162 
Kabadayı (Samsun, Trakya): 161, 162 
Kabağı da Boynuma Takarını (Sivas): 166-167 
Kabak Halayı (Yozgat): 166 
Kabak Havası (Artvin): 161 
Kabak Oyunu (kukla; Adana köyleri): 237 
Kabil / Kabilli: 333
Kaç Çatal? (sorulu şakalı oyun: Muğla-Ula):

279
Kaç Kurtul (esir almaca oyunu: Kayseri): 271 
Kaçak Kızlar (Kayseri-Biinyan-Karakaya 

köyü): 203 
kaçıp kovalama oyunları: 253 
K adal( [cirit] değnek oyunu) 255 
Kadanay[z] (Eskişehir): 166 
Kadı Çavuş (mendilli niyet oyunu: Muğla -  

Ula)
Kadı Kus Kus (çelik çomak türü oyun: Kon

ya): 258
Kadı Oyunu (Yenice köyü; Burdur; Taşkale

-  Karaman; Tokat köyleri): 195, 196, 233, 
520

Kadı ve Fasulye Dişli Adam (Manisa -  
Gördes -  Maldan Köyii): 534 

Kadıköy (Denizli -  Buldan): 205 
Kadın Düz Hava (Bilecik): 162 
kadın erkek karışık oyunlar: 172 
Kadın Halayı (Yozgat): 166 
Kadın Horonu (Karadeniz): 510

kadın oyunları: 172 
Kadın Zeybeği (Yozgat): 166 
Kadın-erkek ilişkisi taklitleri (oyun kümesi): 

173, 175
Kadıoğlu / Kadıoğlu Zeybeği (Muğla -  Fethi

ye): 164, 165 
Kadifeci Güzeli (tekerlemeli çocuk oyunu: 

Çankırı, Kayseri, İstanbul): 288 
Kadifeden Kesesi (Bıırdıır): 165 
Kâdirî Devri: 153 
Kâdiriyye: 113, 356 
Kadirli (Osmaniye): 350 
Kafa Kırma (bilye oyunu: Tekirdağ): 266 
Kafakarış (gülle oyunu: İstanbul): 266 
Kafe Çeçen (Yıldızeli): 166 
Kâfirler (Afganistan’da bir topluluk): 66, 95,

114
Kafkas Oyunu (Samsun): 161 
Kafkas Raksı (Bozöyiik): 162 
Kafkasya Flrmcnileri: 333 
Kaflan: 55
Kagant ([Ermenice yılbaşı, yeni yıl] Alevî 

bayramlarından biri: Elbistan, Maraş, Si

vas): 371 
Kağızman (Kars): 147, 169 
Kağızman Ban  (Kars):
Kahire: 116 
kahve falı: 546 
kahvehane / kahve: 351, 546 
Kakkııdaş (taş oyunu: Erzincan): 264 
Kal'a Oyunu (esir almaca oyunu: Diyarba

kır): 271
Kalalıa (Mangala türü biri oyun): 351, 544 
Kalanas [Çalışanlar] köyü (Trabzon -  Of):

269, 275, 277 
Kalangalar (Rodezya): 346 
Kalantor (Ermeni köylü oyunu): 111 
Kalari (Kars): 169
Kalaycı (Ankara -  Kızılcahamam, Tunceli -  

Pertek -  IJlupınar köyü): 210, 227, 296 
Kalaycı köyü (Kayseri -  Pınarbaşı): 204, 227 
Kalaycı Oyunu / Kale Çeliği (takımlı değnek 

oyunu: Tokat köyleri; Hatay): 257, 519 
Kaide: 42 
Kaldırıcı: 125



Â7//’ı?(giiç kullanma oyunu: Hurdur): 272 
Kale (Afrika’da Mangala türünden oyun): 44, 

343
Kale Çeliği / Kalaya Oyunu (takımlı değnek 

oyunu: 'l'okat köyleri): 257 
Kale Kapmaca (esir alma oyunu: Elazığ): 78, 

272
Kale oyunu (Ermeni köylü oyunu): 110
Kaleli top oyunları: 254
Kalem Oyunu (değnekli oyun: İsparta): 258
Kalender (Kars): 169
Kalender dervişler: 19, 114
Kalendcrîler: 364
Kaleobası köyü (Gaziantep -  Yavuzeli): 189, 

192, 193 
kaleyi alma: 59
Kalık (Erzincan'da Saya’ya verilen ad): 54 
Kalk Oyuna Kızan, Kalk Oyuna (Kütahya): 

164
Kalkağaıı Oyunu (Doğu illeri): 191 
Kalkan Kılıç (Urfa): 169, 172 
Kalkan Oyunu (Burdur, Bursa, Muğla, Kü

tahya): 150, 164, 175, 284 
Kal/ak Oyunu (çukurlu değnek oyunu: Muğ

la): 261 
Kaloş (Kars): 169
Kalpazan (büyükbaş hayvan aşığı: Kayseri): 
kam (şaman): 19, 50, 364 
Kamalı Halay (Yozgat): 150, 166 
Kamboçya: 317, 379 
kamçı (şaman): 50 
Kamerun: 344 
Kâmil Hey (Muğla): 164 
Kamo Oyunu (Sivas): 167 
Kanada: 385 
kandil: 369 
Kandilli (Tokat): 161 
Kangal (Sivas): 71, 129, 288 
Kanlı Kale (taş oyunu: İzmir -  Seferihisar): 

262
Kanlı pilâv / Barana (kış sohbeti, Balıkesir - 

Dursunbey): 125 
Kantemir, D.: 312
Kanunî Süleyman (Osmaıılı padişahı): 58 
Kap Kaç Oyunu (takımlı, kovalamalı mendil 

oyunu: İstanbul): 269

Kapı Ardına (Afyon): 164 
Kapıcı (Alevî cemlerinde cem evinin kapı

sında bekleyen görevli): 368 
Kaplıca eğlentisi (Bursa): 121 
Kaptı Kaçtı (taş oyunu: Niğde): 263 
Kar im Yağdı Kütahya'nın Dağına? (Kütah

ya): 164

Kara Bacak Oyunu (Aksaray köyleri): 232 
kara dervişler: 19

kara kanı / şaman (Burgatlarda kötü şaman= 
karain bö): 19, 50, 474 

Kara Kedi (ebeli takım oyunu: Uşak): 83,
271

Kara Kız (Gaziantep): 172 
Kara Koyunlu oymakları: 97 
Kara Tavuk Oyunu (atlama -  sıçrama oyunu: 

Niğde): 273 
Kara Toprak (Şarköy -  Tekirdağ): 162 
Kara bağ (Artvin / Çoruh, Kars -  Kağızman): 

151, 161, 169 

Karabağ köyü (Kars -  Kağızman): 147 
Karabiberi,Konya, Eskişehir): 167 
Karaca Ahmet: 368
Karacabey: 189, 190, 206, 213, 223, 526, 630 
Kara çar / Kara çor / Karaçiir (Çukurova; 

Eğin [Kemaliye] -  Erzincan; Tunceli): 
154, 165, 169, 235 

Karaçayır (Çanakkale): 162 
Karaçiir / Karaçar / Karaçor (Çukurova; 

Eğin [Kemaliye] -  Erzincan; Tunceli): 
154, 165, 169, 235 

Karadeniz: 15

Karadeniz (Bölge): 143, 147, 159, 160, 174, 
175

Karadeniz (Çoruh): 161 
Karadeniz dansları / oyunları: 155, 160 
Karadeniz Horanı (Samsun): 161 
Karadeniz kıyıları: 122 
Karadeııli (Fethiye - Muğla): 147 
Karadiıı köyü (Antalya -  Korkuteli): 147 
Karadüzen (Erzurum’da kadın eğlentileri): 

120

Karagas şamanı: 480 

Karagiosis (Yunan Karagözü): 103



Karagöz oyıınıı: 56, 103, 129, 234, 338, 340, 
388

Karagöz. Turkis/ı Shadow Theater (Metin 
And): 384 

Karagözcülük: 236 
Karalıisar (Malatya): 169 
Karalıisar (Sivas): 167
karain bö (Burgatlarda kara/kötü şaman): 

19, 50
Karakaya köyii (Kayseri -  Bünyan): 203, 211 
Karakıştan} (Siirt): 154, 169, 172 
Karakuş (Eskişehir): 167 
Karakuştani (Hakkâri):
Karakuşun Kanadı (Yozgat): 167 
Karakuyu (Gaziantep): 147, 172 
Karakıızıı Havası (Kastamonu -  Karakıızıı 

köyii): 147, 173 
Karakıızıı köyü (Gaziantep -  Nizip): 147 
Karakıızıı köyü (Kastamonu): 147 
Karalar (Adana): 285 
Karam (Niğde): 167
Karaman: 97, 118, 119, 123, 129, 167, 188, 

192, 197, 202, 203, 208, 211, 212, 214, 215, 
216, 218, 221, 222, 225, 231, 232, 263, 
272, 278, 281, 287 

Karamanlı (Burdur): 165 
Karamuk (Sivas): 167 
Karanfil (Konya): 167
Karanfil Oyunu (Kastamonu / Yozgat): 161, 

167
Karanlık Dere (Çanakkale): 162 
Kara oğla» (Maraş -  Araplı köyü): 229 
Karapınar'ın İrimi (Mıığla): 164 
Karapiirçek (Kars): 169 
Karaşar köyü (Ankara -  Beypazarı): 147 
Karaşar 'Zeybeği (Ankara -  Beypazarı -  Kara

şar köyü): 147, 167 
Karayılan (Kastamonulu davulcu): 491 
Karayusuf (Trakya [Edirne -  Karayıısuf 

köyii]): 147, 149, 162 
Karayusuf köyii (Edirne): 147 
Kardaonht (Kars): 169
Kargı Oyunu (değnekli oyun: Mersin -  Silif

ke Tiirkmenleri, Sinop): 161, 258 
Kargtlama (Tunceli): 169

Kart Koca (bir eylemi yapanı bulma oyunu: 
Karaman): 278-279 

Karinom (Bıırdıır): 165 
Karkın Halayı (Sivas): 167 
Karnabet köyü (Kilis): 192 
Karnaval / Carnaval: 109, 311, 328, 332, 333, 

334, 336, 337, 338, 537 
Karnaval oyunları: 110, 333, 334, 336, 337, 

537
Karnaval ve Despot (Ermeni köylü oyunu):

110

Karnebi köyü (Kilis): 203, 204, 215 
Kars: 12,49, 118, 128, 137, 143, 146, 147, 148, 

149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 168,
169, 170, 171, 174, 175, 176, 191, 200, 210,
222, 231, 237, 244, 246, 250, 285, 292, 
314, 325, 326, 337, 383 

Kars Ban: 146,
Kars oyunları: 156, 157 
Kars Yal!ısı (Kars): 169 
Kars Zeybeği (Kars): 169, 175 
Kars’ın Kalesi (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan):

169
Kars'ın Önü (Kars): 146, 169 
Karsani (Siirt): 172 
Karşıdaki G/m-/(Kütahya): 154, 164 
Karşıdan Karşıya (Erzurum): 169 
Karşılama (Balıkesir, Bergama, Bingöl, Bolu, 

Bozcaada, Bıırsa, Erzincan, Giresun, Muş, 
Ordu, Şarköy, Tekirdağ, Trakya, Van):
148, 152, 155, 158, 161, 162, 164, 169, 173, 
176

Karşılatma (Giresun): 161 
Karşılıklı Kol Oyıuıu (Urfa): 148, 172 
Karşılıklı Oyun (Bilecik): 163 
Kartal / Karta! Halayı / Kartal Oyunu (Siirt, 

Sivas, Tokat, Yozgat -A kdağm adeni- 
Kartal köyü): 161, 167, 169, 172, 174, 514 

Kartal Oyunu / Karakuş (Adıyaman -  Bebek 
köyü, Bingöl): 169, 174, 226 

Kartal Sama/u: 180 
Karzani (Mıış): 169
Kasap (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan, Sam

sun, Siirt): 169, 172 
Kasap Havası (Çanakkale -  Gelibolu): 149,

163, 190



Kasap Horosıı (Kırklareli): 163 
Kasap Oyunu (Balıkesir -  Bandırma ve Ka

racabey arasında Yenice köyü, 'l'okat -  
Çamlıca ve Çaylı köyleri): 190, 209 

Kasını (Rûz-ı Kasım): 104 
Kasnak (Bergama): 164 
Kasnak Oyunu (Yozgat): 238 
Kasnakçı Oyunu (Sinop): 149 
Kastamonu: 91, 127, 148, 149, 152, 153, 158, 

160, 161, 162, 173, 175, 283,491 
Kaşengi / Kaşeııgi Oyunu (Malatya, Kars):

154, 169 
Kâşgar: 484, 485 
Kâşgarlı Mahmud: 32 
Kaşgay Aşiretleri (İran): 324 
Kaşık Havasr. 150
kaşık oyunları (Anadolu): 46, 145, 156, 158, 

159
Kaşık Oyunu (Antalya; Bursa; Konya -  Boz

kır; Eskişehir; Mersin -  Silifke): 150,
158, 159, 165, 167, 507, 509 

Kaşıklatma: 150
Kaşık/ı Efe Oyunu (Afyonkarahisar): 150, 164 
Kaşık/ı Kırık Oyunu (Balıkesir): 125 
Kaşıktı Kol Oyıuıu: 150
Kaşıktı Oyun (Ankara, Safranbolu [Kara

bük]): 150, 167 
Kaşıktı Satlanıa (İsparta): 150, 165 
Kaşkaylar (Türk boyu): 66 
katharsis (çılgınlık): 387 
Katır Oyunu (İçel): 227 
katışık aşık oyunları: 246 • 
katışımlı oyunlar: 69 
Kâtip Çelebi: 114
Katmalı (aşık oyunu: Kayseri): 245, 246 
Katsondonisler: 107 
Kavak (Erzurum): 169, 174 
Kavak Kesme (Tunceli köyleri): 207 
Kavaktepe köyü (Tunceli -  Mazgirt): 233 
Kayalar (Konya, Nevşehir): 167 
Kayası/ Oyıuıu (taş oyunu: İstanbul -  Çatal

ca): 262 
Kayda/ama (Afyon): 164 
Kaydırak / Maya / Kaykı / Hotak Oyunu (taş 

oyıınıı: Konya -  Beyşehir, Konya -  Ilgın): 
262

Kaydırma (Kelkit): 161 
Kaygılı köyü (Yozgat -  Şefaatli): 215 
Kayır Çeliği / Çatkayır (çelik çomak oyıınıı: 

Çankırı): 257 
Kayış Top (oyun: Gaziantep): 240 
Kaykı / Maya / Kaydırak / Hotak Oyunu (taş 

oyunu: Konya -  Beyşehir, Konya -  Ilgın): 
262

Kaykuz Kaykıız (çukurlu boncuk oyunu: İs
parta): 266

Kaymakam (Gaziantep -  Yavuzeli -  Kale- 
obası ve Saraymağara köyleri): 189 

kayon (Endonezya): 384 
Kaynanan Cadı Diyorlar (Konya -  Çumra -  

Fethiye köyü): 205 
Kayseri: 71, 76, 78, 81, 119, 126, 129, 130, 131, 

133, 135, 136, 137, 140, 153, 154, 156, 157,
166, 167, 200, 203, 204, 208, 209, 211, 213,
220, 224, 227, 231, 237, 243, 244, 245, 246,
250, 251, 254, 261, 262, 267, 268, 269, 271, 
272, 273, 275, 277, 278, 279, 281, 283, 288,
289, 293, 513, 532 

kaz: 90, 91 
Kayseri Hatayı: 513 
Kaz Ayağı (Kars): 169 
Kaz Dağı: 363
Kazak Han (Erzurum): 149, 169 
Kazaki (Kars): 169 
Kazakistan: 344 
Kazak-Kırgız bakşıları: 41 
Kazankup / Gazan Gup (çukurlu top oyunu: 

Kayseri): 81, 82, 254 
Kazanlık (Bulgaristan): 540 
Kazık Atmaca (değnekli oyun: Muğla -  Ula):

256
Kazık Oyunu (değnekli oyun: İsparta): 256 
Kazıklı (çelik çomak türünden oyun: Niğ

de): 257 
Kazıklı köyü (Kilis): 215 
Kazıklı Tura (güç kullanma oyunu: İsparta, 

Muğla - Ula): 74, 78, 272 
Kâzını Zeybeği {Afyon, Burdur): 164, 165 
Kâzımpaşa (Van): 146 
Kazıt)e (Edirne): 163 
Keban (Elazığ): 171 
Keban Çiftetellisi (Elazığ): 169



Keçeli (Ankara, Kırşehir): 167 
Keçeli Oyun (Barak -  Gaziantep): 172 
Keçi Adam (Ermeni köylü oyunu: Anadolu): 

111,337,533 
keçi adamlar: 386
Keçi Oyunu (Ermeni köylü oyunu): 111, 493 
Keçi Oyunu (seyirlik oyun): 320 
Keçibaş (Yağmur yağdıran) (Ermeni köylü 

oyunu): 111, 493 
Keçiborlu (İsparta): 273 
Keçiğe Caney (Hakkâri): 169 
Keçikan'ı (Mardin, Diyarbakır): 172 
Keçike (Elazığ): 155, 169 
Keçi ki I Nadem Hırçıki (Hınıs): 169 
Kedi Oyunu (Aksaray köyleri, Tunceli -  Per

tek - Yeniköy): 206, 226 
Kefali (kelhalil) (aşığın atılırken tutulan çu

kur ve girintili yüzü: Kayseri)
Keklik (Konya, Mersin - Silifke): 149, 165,

167, 173, 226 
Keklik Halayı (Yozgat): 167 
KeklikMengisi (Silifke): 154, 155, 165 
Kel Geldi (Ermeni köylü oyunu): 111 
Kelit ([IJlutepe köyü]) (Tokat -  Turhal):

223, 224
Kelkit (Gümüşhane): 138, 160, 161 
Kelkit Türküsü: 161 
Kelo (Maraş): 165
Keloğlan (masal ve oyun kahramanı, kişisi): 

227, 228 
Keloğlan Oyunu (Ankara): 228 
Kemah (Erzincan): 148, 150, 153, 161, 173 
Kemal Çavuş (Tunceli): 149, 169 
Kemaliye [Eğin] (Erzincan): 139, 146, 149, 

157, 168, 170, 171, 250, 271 
Kemaliye I'amzarast (Malatya): 146, 169 
Keme Çekti (korkutmalı şaka oyunu: Muğla -  

Ula): 282 
kemençe: 15, 144, 367 
Kemer köyü (Kayseri -  Erkilet): 209 
Kemeraltı (Bergama - İzmir): 164 
Kemik (saklanan nesneyi bulmaya dayanan 

takım oyunu: Konya, Muğla): 278 
kemiklerle oynanan oyunlar: 241, 278 
Kenan (Yozgat): 167 
Kenek( Kars): 169

kenosis (boşalma): 103 
Keııtvari (Kars): 151, 169 
Kenya: 343, 344 
Kenya Üniversitesi: 344 
Kepçe Başı (yağmur yağdırma kuklası): 235 
Kepçe Kadın (yağmur yağdırma kuklası): 235, 

287
Kepçecik (Balıkesir-İvrik): 494 
Kepecik (yağmur yağdırma kuklası): 235, 287 
Kephalovrisso: 107 
Keraboza (Maraş): 165 
Kerbelâ / Kerbelâ olayı: 113, 310, 353, 366 
Kereboz / Adana Üç Ayağı (Gaziantep): 172 
Kerem / Keremin Halayı (Gaziantep): 149, 

172
Keriboz (Urfa): 172 
Keriboz Halayı (Yozgat): 167 
Kerimoğlu (Muğla): 164 
Kerkçeşme (Yozgat): 167 
kernay: 487 
Kersi(Van): 169
Kervan Oyunu (bir Köse Oyunu çeşitlemesi; 

Kars): 231
Kesik (Let) (törpü ile düzeltilmiş aşık: Kars) 
Kesik Çayır (Konya): 167 
kesik oyunlar: 144 
Kesik Zeybek (İsparta): 165 
Kesirtayn (Mardin): 172 
Keskelle (atlama-sıçraına oyunu: Çanakkale

-  Ezine): 273 
Keskin (Ankara): 146 
Kesme {Kars): 169 
Kesme Doğrama (Trabzon): 161 
Kestirme (Burdur): 165 
Keşan (Edirne): 256, 262 
Keşiş Oyunu (Kilis -  Karnabet ve Çengin 

köyleri): 192 
Kete oyunu (Boyabat): 120 
Kevaş (Bitlis): 169 
Kevetık (Bitlis): 169 
Khezel Oy (Kars): 169
Kıbık (Mangala benzeri bir oyun: Amasya): 

349
Kıbrıs Zeybeği (Silifke): 146, 165 
Kıcır Ktcır (İsparta): 165



Kıfı henk (erkek derneği): 121 
Kılıç Kalkan Oyunu (Siirt, Urfa): 172, 175 
Kılıç Oyunu (Rize; Urfa): 150, 161, 510, 511 
Kılıççı (Muş - Malazgirt): 169 
Kıltç-Ka/kan (Bitlis, Hakkâri, Malatya, 

Muş): 150, 169 
Kılıçlı / kalkanlı düğün dansları: 63, 64 
Kıl ley t (aşık oyunu: Gaziantep): 246 
Kımıl (Urfa): 174 
kımız töreni: 95
Kımızlı (aşık oyunu: Kayseri): 246 
kına gecesi: 120, 122, 201, 203, 236, 332 
Kına Havası (Trabzon): 161 
Kına vurmaç (oyun): 70 
Kına yemeği (düğün şöleni): 122 
Kınalı Keklik (Kastamonu): 149, 161 
Kınalı Parmak - Allı Yemenim (Gaziantep): 

172
Kındım (erkek derneği): 121 
Kınık köyü (Muğla -  Fethiye): 147 
Kınık Oyunu (Muğla -  Fethiye -  Kınık 

köyü): 147, 165 
Kıpçak / Kıpçık (Denizli): 150, 155, 164 
Kıpırdım (Bilecik): 163 
ÂV/V(Kars): 169-170 
Kırat Z.amahı (Tokat): 161, 180, 184 
Kırdırma (Bilecik): 163 
Kırgız /Tatar Müslüman şamancılar: 89 
Kırgız Kazaklar: 99 
Kırgız şamanları: 362, 363 
Kırgızistan: 344 
Kırgızlar: 50, 362 
Kırık Hava (Bursa): 163 
kırık havalar: 144
Kırık Oyun (Balıkesir, İçel, Konya, Kütahya):

163, 164, 165, 167 
Kırık 7avas Z.eybegi (Denizli): 164 
Kırıkcan (Gaziantep): 172 
Kırıkhan (Adana): 165 
Kırın (Tekirdağ): 163 
Kırıntı (düğün şöleni): 122, 143 
Kırk Budak: 362 
Kırıtma (Kütahya): 148, 164 
Kırka Zeybeği (Eskişehir): 167 
Kırklar: 368, 372

Kırklar Cemi: 368 
Kırklar dolusu: 372
Kırklar Semâ'ı (Narlıdere köyü -  İzmir, 

Antalya -  Kumluca -  Hızırkâhya köyü): 
182, 184, 185 

Kırklar zamahı (Tokat): 161, 180, 184 
Kırklareli: 128, 130, 162, 163, 269, 284, 525 
Kırına (Giresun): 161
Kırmaz Kim Kırar (oyun: Gaziantep): 240 
Kırmızı-Reyaz (takımlı kovalamaca oyunu: 

İstanbul - Kayseri): 76, 293 
Kırşehir: 147, 149, 166, 167, 200, 243, 245, 

247, 257, 259, 261, 273, 278, 279, 283, 286, 
326, 548, 552 

Kirtil köyü (Mersin - Silifke): 15, 502 
Kıskanç (Kars): 176 
Kış Oyunu (İsparta): 165 
Kış sohbeti (Balıkesir - Dursunbey): 125, 226 
kış yarısı (törensel oyunlar): 54 
Kışyarısı (Malatya köyleri): 187 
Kıvrak Reşkaza (Fethiye): 165 
Kıvrak Çoruh (Artvin): 148 
Kıvrak Halay (Kırşehir): 167 
Kıvrak Oyun / Oyunu (Fethiye, Muğla): 148,

164, 165 
kıvrak oyunlar: 144 
Kıyâmî (zikir): 113 
Kıyık Halayı (Yozgat): 167 
Kıyılı (Çorum, Kayseri): 157, 167 
Kız Postanda Lahana (Eğin [Kemaliye] -  

Erzincan): 170 
Kız Evlendirme Oyunu (Gaziantep -  Oğuzeli

-  Biiyiikbaykır köyü): 200 
Kız Halayı (Tokat): 161
Kız Havası (Uludağ -  Bursa): 148 
Kız Horonu (Trabzon): 161 
kız kaçırma oyunları (Anadolu): 61, 104, 109, 

187, 191,192, 195, 196, 199, 227, 272, 292, 
335

Kız Kaçırma (güç gösterme oyunu: Afyon- 
karahisar- Bolvadin, Ankara -  Beypazarı
- Karaman, Gaziantep -  Yavuzeli -  Kale- 
obası ve Saraymağara köyleri, İzmir -  Se
ferihisar, Sivas köyleri, Tunceli -  Pertek
-  Tozkoparan köyü): 192, 193, 195, 196,
199, 226, 272



Kız Oyunu (Denizli, Van): 148, 164, 170 
Kız Sana Düğür Geldiler (Kilis -  Karncbi ve 

Çengin köyleri): 204 
Kız Satma Oyunu (Ankara köyleri, Maraş -  

Türkoğlu -  Çobantepe köyü): 202, 207 
Kız Vermek (Ermeni köylü oyıınıı): 111 
Kızartma (el oyıınıı: İstanbul): 289 
Kızdı Kızdı (güç kullanma oyunu: Burdur):

272
Kızgın Taş (saklanan nesneyi bulma oyunu: 

Muğla -  IJIa): 278 
Kızık Halayı (Sivas -  Zara -  Kızık köyü):

147, 153, 167 
Kızık köyü (Sivas -  Zara): 147 
Kızıl Elma (Erzurum): 170 
Kızılbaş Kürtler: 363 
Kızılbaşlar: 114, 363, 365 
Kızılca köyü / Kızılcaköy (Kırşehir): 326, 517 
Kızılcahamam (Ankara): 210, 259 
Kızılören köyü: 130 
Â'/2 /r(aşık oyunu: Kars): 246 
Kızıştı (oyun: Ula -  Muğla): 73, 253 
Kızlar (Siirt): 172 
Kibele (Frig Tanrıçası): 310, 387 
Kibidik (taş oyunu: Eskişehir): 262 
Kilimli (Zonguldak): 161 
Kilis: 192, 203, 204, 205, 215, 232, 283 
Kilitleme (Tunceli): 170
Kim Değdi? (gözü kapalı oynanan sorıılıı oyu- 

n: İzmir -  Seferihisar): 279 
Kim Kime (Ermeni köylü oyunu): 111 
Kim VurduP (sorulu şaşırtmalı oyun: Konya, 

Muğla -  Ula): 279 
Kinal, Fahri: 20
Kin Davar / Kentvari (Kars): 170 
Kiııdek (bilye oyunu: Amasya): 266 
AT/»//?A(Diyarbakır): 172 
Kip (Bingöl): 150, 170 
Kiraz bayramı (açık hava eğlentisi): 121 
Kirby, E. T.: 383, 384, 386, 387, 388 
Kirby, Miclıael: 383 
Kiriboz Halayı (Yozgat): 175 
Kirmen / Terşi (Gaziantep): 174,
Kirpi/  Kipri Oyunu (Aksaray köyleri): 226 
Kisolo ya mungıı [Tanrı oyunu] (Afrika’da 

Mangala türünden oyun): 345 
Kişi yemeği (düğiin şöleni): 122

Kitabul-Rganî (Ebii’l-Ferec): 343 
Kivi (İran): 324 
Klasik Latince: 34 
Kobak / Kobak Horonu (Artvin): 161 
Koca (Kırşehir -  Mucur): 200 
Koca Arap (İzmir -  Bergama -  Muğla -  Fet

hiye): 164, 165 
koca -  aşk -  âşık üçgeni: 388 
Kocaeli: 242
Kocaların Yüzünii Ağartmak (Yozgat -  Sarı- 

kaya): 205 
Kocaman ( Trabzon -  Akçaabat): 196 
koç / koyun heykelleri: 97 
Koç Ran  (Kars): 170,
Koç Halayı (Bitlis, Sivas -  Şarkışla, 'Tunceli):

149, 154, 170, 173-174,
Koç Katımı (Ankara -  Beypazarı -  Zaviye 

köyü, Malatya, 'Tokat köyleri), 128, 216,
219, 225 

koçak (Kars): 143 
Koçaklama (Ağrı): 170
Koççari (Kars, Kelkit - Gümüşhane, Erzu

rum): 161, 170 
Koçeri (Bingöl, Mıış, Erzincan, Krzurtım): 

170
Kodu Gelin (yağmur yağdırma kuklası): 235, 

287
Kofçaz (Kırklareli): 128 
Kof f i  (Ağrı): 170 
kokla (kukla): 96, 103 
Kol Kırması (Buhur): 148 
Kol Korçak (Kuğurcak) 487 
kol oyunları: 144, 158
Kol Oyunu (Gaziantep, Giresun, Muş, Ordu, 

Sivas, 'Tunceli, Yozgat): 79, 161, 167, 170,
172

Kol Salma (Erzurum, Malatya): 170
Kot Takma (Bingöl): 148, 170
Kolanga / Golanga (bayram eğlencesi): 120
Kolan (Kars): 170
Kolbastı Havası: 150
Koldan kopan / Abdal Musa Erkânı: 370
Kollabismos (Çatal-matal türünden oyun): 293
Kolsuz / Çolak (Çankırı): 194
komos /  komus / gaıtıos: 106, 386



Komşu Komşu (tekerlemeli çocıık oyunu: İz
mir): 288

Komşuculuk (evcilik türünden oyun: Tekir
dağ): 283

Komşu-Komşu (evcilik türünden oyun: Muğla 
-U la ): 283 

Komşuluk (oyun): 283
Komşunun Oğlu (Kilis -  Karnebi köyü): 203 
Kondu rayı Mor Boyarlar (Kars): 170 
Kondurma [Biricik, Cübertme] (aşık oyunu: 

Kırşehir): 247 
konuşma dili: 380
Konya: 51, 72, 73, 102, 129, 130, 131, 134, 

141, 143, 146, 148, 149, 150, 158, 159,
166, 167, 173, 205, 219, 235, 242, 243, 
244, , 245, 246, 250, 252, 253, 254, 255, 
257, 258, 260, 261, 262, 265, 267, 269, 270,
272, 273, 275, 277, 278, 279, 282, 283, 
288, 289, 379, 507 

Konya/ı (Burdur, Konya): 165, 167 
Korçak (kukla, bebek, heykel; Anadolu, 

Bayburt ve Gümüşhane): 96, 236 
Kordelâcı Hanım (oyun: Kayseri): 288 
Kordon Zeybeği (İzmir): 164 
Kore / Persephone (EskiYıınan): 104, 105, 

191, 294 
Kore: 17, 47
Koribantesler: 386, 387 
Korkuteli (Antalya): 131. 147 
Korkutmaca (korkııtmalı şaka oyunu: İzmir-  

Seferihisar): 282 
koro: 386

Korudere Zeybeği (Sakarya): 163 
Kos-kosa (Köse oyunu: Azerbaycan): 328,

329, 330, 331,332 
Kosa Gelin (Ermeni seyirlik köylii oyunu: 

Anadolu): 337 
Kossa Gelin (Köse türünden oyıın: İran -  

Ebher): 323 
Koşay, Hamit Zübeyir: 97 
koşma / koşmaca / kovalamaca -  zor kullan

ma oyunları: 133, 239, 267, 268, 269, 270 
Koşma / Koşmaca Oyunu (Krzıırıım): 58, 59, 

71, 170
Kotan Ban  (Kars -  Ani): 170, 175

kovalama / kovalamaca oyunları: 130, 253,
267, 270, 294 

Kovalamaca Oyunu (Konya): 130 
Kovandan Arı Çalma (Adana -  Feke -  Ham- 

zalı köyü): (Çorum -  Sungurlu -  Demir- 
şeyh köyü): 206 

kovboy: 79
Koyrak Oyunu (taş oyıınıı: Burdur): 262 
Koyseri -  Kuseyri (Gaziantep): 172 
Koyulhisar (Sivas): 119, 197, 205, 210, 223 
koyun / koç heykelleri: 97 
Koyun Baba / Çoban Baba (samah): 372 
Koyun Yatırma (açık hava eğlentisi): 121 
Koyun Yiizii (Tokat köyleri): 220 
Koz (Ceviz) oyunu: 44 
Koz, M. Sabri: 9, 18 
Kozak köyü (İzmir -  Bergama): 147 
Kozak Zeybeği (İzmir -  Bergama -  Kozak 

köyü): 164 
Kozan: 191, 225, 226 
Kozangel (Trabzon): 161 
Kozanoğlu (Konya): 167 
Kozik /  Kuka Oyunu (taş oyunu: Erzurum): 262 
Kozyol (Keçi) (Uzun Eşek türünden oyun: 

Rusya): 295 
Köççeri (Kars): 170 
köçek / köçeklik: 143, 155, 351, 546 
Köçek Oyunu (Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kü

tahya, Samsun, Tokat): 155, 161, 167 
Köçeri (Mardin, Muş): 170, 172 
Kök (çelik çomak türü oyıın: Muğla -  Ula):

258
Kökböri (oyun): 43 
Koksal, H. Ünal: 20 
Köktürk yazıtları: 38 
Kölete köyü (Kayseri -  Bünyan): 220 
Kömes Köstü (Kümes Çöktü) (taklitli oyun: 

Uşak -  Elmacık köyü): 283 
Kömürcü (Pazar -  Rize): 149, 161 
Köpek Oyunu (Aksaray köyleri): 226 
Köpriilii, M. Fuat: 49, 114 
Kör At Kazığı (güç kullanma oyunu: Kayseri):

zız
Kör Çapar (körebe oyunu: Kırklareli, Muğla 

-U la ): 130, 269



KörÇebiş I Kör Çepiş (Ankara, Muğla -  Ula):
45, 130, 269, 294 

Körebe [Gözbağlama] / Kör Ebe Oyunu (Ço
rum köyleri; İstanbul; İzmir -  Seferihisar; 
Kırşehir; Konya; Maraş; Tekirdağ; Trabzon 
- O f -  Kalanas [Çalışanlar] köyü): 269, 552 

körebe oyunu: 45, 73, 78, 130, 269, 294 
Körlebbek (körebe oyıınıı: İzmir -  Tire): 269 
Köroğlu (Adana, Bolu, Bursa, Çoruh, İçel, İs

parta, Kars): 149, 165, 170, 175 
Köroğlu (destan kahramanı): 227 
Köroğlu Barı (Kars, Erzurum): 149, 152, 155,

170
Köroğlu Oyun Türküsü (Bursa): 163 
Köroğlu Oyunu (Samsun, Bolu, Çoruh, İz

mir -  Bayındır -  Yakapınar [Uladı] köyü, 
Kayseri -  Pınarbaşı -  Kalaylı köyü, To- 
marza -  Ahmezer köyü, Hacılar): 161, 
227, 228 

Köroğlu Zeybeği: 149
Körüğü Gapa (Kars -  Sıısıız -  İncesu köyü): 

210
Köse (Türk masal kahramanı; Anadolu ve 

Azerbaycan seyirlik oyunlarında tip): 51, 
135, 189, 201, 202, 213, 316, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330, 
331,332

Köse / Köse Gelin (seyirlik oyun: Azerbay
can): 320

Köse /  Köse Gelin (Ermeni köylü oyunu: Ana
dolu): 111,326 

Köse Bernişîn / Rükûb el Köse / Köseııişîn (ilk
bahar şenliği: İran): 319 

Köse Gelin / Köse ile Gelin /  Köse-Gelin Oyunu 
(Doğu Beyazıt -  Ağrı; İğdır): 191, 325, 529 

Köse Gezdirme (Kırşehir -  Çiçekdağı -  Köse- 
fakılı köyü): 326 

Köse Oyunu (T ille Köyü -  Adıyaman; Ak
saray; Ankara -  Beypazarı -  Yoğıınpe- 
lit köyü; Kars; Kırşehir -  Kızılca köyü; 
Van): 49, 50, 51, 188, 196, 200, 201, 207,
231, 292, 316, 320, 325, 326, 328, 371, 
516, 529 

Köse Oyunu (İran): 529
Köse töreni (İran -  Hemedan -  Ahııtepe): 

323

Kösefakılı köyü (Kırşehir -  Çiçekdağı): 326 
Kösem Var (seyirlik oyun: Kırşehir -

Kızılcaköy): 517 
Köseııişîn / Riikûb el Köse / Köse Bernişîn (ilk

bahar şenliği: İran): 319 
Köskiiç (değnekli oyun: Adana): 256 
Köşe Kapmaca (koşma, yer kapma oyıınıı: İs

tanbul, Kayseri): 270 
Köşkdereli (Denizli): 164 
Köşker (Besni): 146 
Köşker köyü (Urfa): 146 
Köte/e Oyunu (değnekli oyun: Adana): 258 
köy temsilleri: 117
Köy / Kiinü (aşık oyunu, Konya): 131, 246 
Köy Ağırlaması / Düz Halay (Sivas): 167 
Köy Göçtü (oyun: Sivas - Koyulhisar -  Gök- 

dere köyü): 119 
Köy Göçtü (takımlı top oyunu: Niğde -  Bor): 

253
Köy Halayı (Sivas): 156, 167, 174, 514 
Köy İşleri Bakanlığı: 297 
köy ortaoyıınları: 117
Köy Temsilleri (Ahmet Kutsi Tecer): 11, 327 
köy tiyatrosu: 117
köylü dansları: 133, 143, 144, 145, 146, 152, 

292, 293
Köylü Kızı (çocuk oyunu: Niğde): 547 
köylü müziği: 143
köylü oyunları: 11, 12, 13, 49, 61, 104, 116,

120, 133, 143, 145, 146, 151, 152, 292,
293

Köylü Şehirde (Tunceli -  Tozkoparan köyü):
205

Kral (Ermeni köylü oyunu): 110 
Kral yapma oyunu (Ermeni köylü oyunu): 110 
Kralın eşeği (Ermeni köylü oyunu): 110 
Kralıyım Kralıyım (Ermeni köylü oyıınıı):

110

Kraliçe I latasu: 42
Kralların Kaçışı Şenliği / Regifugium (Roma):

317 
kridati: 33
Krişna (Hindu Tanrısı): 20 
Krohn, Elsa: 114 
Ksantos (Ak adam): 387



Ksenefon: 43

Ksoçipilli (Meksika Tanrısı): 294 
Kubbe Çötürüm (güç gösterme oyıınıı: Gazi

antep): 240, 272 
Kubuguza (Afrika’da Mangala türünden 

oyun): 44, 343 
Kuç Kuçura / Kuçkuçura (güneş çıkarma töre

ni: Karadeniz): 104, 122, 147 
Kuçera köyü (Trabzon -  Sürmene): 147 
Kûdye / Bint-i buhûr (7.âr töreninde görevli 

kadın): 356, 357, 358 
kuğurcak (kukla): 96, 487 
Kuka / Kozik Oyunu (taş oyunu: Erzurum): 

262
Kukah Saklambaç (Erzincan): 277 
Kuker / Kukeri Oyunu (Bulgar köylü oyunu: 

Güneybatı Bulgaristan, Sredna-Gora Böl
gesi): 109, 312-313, 340, 540 

kukla: 46, 56, 60, 68, 96, 103, 113, 215, 234, 
235, 236, 237, 238, 269, 385, 481, 482, 
487, 490 

Kukla Müzesi (Moskova): 113 
kukla oyunları / geleneği: 46, 56, 60, 68, 96, 

237, 385, 487 
Kuku (saklambaç oyıınıı: Rize): Z il  
Kule Ney !V/r(Kars): 170 
Kuleyi Gider Yaban (Kars): 170 
Ku/ik Oyunu (Çocuk oyunu: Niğde): 551 
Külte (taş oyıınıı: Safranbolu [Karabük]): 262 
Kum Oyunu (güç oyıınıı: Niğde -  Bor): 268 
Kuma Oyunu (Gaziantep -  ('engin ve Zalha 

köyleri): 201 
kıımalak (Özbeklerde taş falı): 99 
kumar: 29, 31, 33, 34, 42, 44, 69, 73, 84, 135, 

137, 241, 245, 284 
Kumar oyunu: 44 
kumaştan top oyunları: 255 
Kumbe [Yalak] (çukurlu top oyıınıı: Çanak- 

kali -  Bayramiç): 254 
Kumluca (Antalya): 184, 285 
Ku/ıpe Demir Z.ubbe (oyun: Gaziantep): 240 
Kurak Oyunu (ebeli, kaleli değnek [çomak] 

oyunu: Safranbolu -  [Karabük]): 260 
Kuran: 369

kurban: 92, 190, 184, 357, 358, 360, 363, 365,
366, 367, 368, 369, 370, 371 

Kurban (Güngör Dilmen): 388 
Kurbana (Ayin-i cem’de kurban kesmekle 

görevli kimse): 367, 368 
kuretes: 386, 387 
Kurna tapınağı: 42 
Kuroğlan (Muğla): 164 
Kurşunlu (Çankırı): 258 
Kurt I Zincirkmna (ebeli güç kullanma oyu

nu: Burdur): 271 
Kurt Dolaştırma (çoban oyunlarından): 54, 216 
Kurt Kuzu Oyunu (ebeli güç kullanma oyu

nu: İçel -  Mara Yaylası -  I lonamlı Oyma
ğı, İstanbul): 271 

Kurt Oyunu (Burdur, Muş): 149, 151 
Kıırııhöyük köyü (Kayseri -  Felahiye): 224 
Kusarına (Erzurum): 170 
Kuse Gelin (Köse oyunu: İran -  Fars Bölgesi, 

İran -  Kaşgay aşiretleri): 324 
Kuse vo Nakkali (Köse oyıınıı: İran -  Arak 

bölgesi): 322, 323 
Kusturmak (aşık oyunu: Kyseri): 246 
kuşak bağlama (Baba şamalımda): 497 
Kuş tutmaca (oyıın): 70 
Kıışîler (Etiyopya’da topluluk): 355 
Kuşsaray köyii (Çorum): 211 
Kuşumun Başı (tura [mendil] saklama oyunu: 

Kayseri): 278 
Kıı/kı/t Harı (Bayburt): 150, 161 
kutsal sayılar: 92 
Kutu Kutu Pense: 556 
Kutto (Hınıs): 170 
Kııııdî (zikir): 113 
Kuvent (Van): 153, 170 
Kuvvet Taşı (taş oyunu: Konya): 261 
Kııy Taş (Mangala benzeri bir oyun: Artvin): 

349

Kuyu (Mangala benzeri bir oyun: Aydın -  
Yıımalak Çankırı): 349 

Kuzey Afrika: 47, 332, 354 
Kuzey Amerika Kızılderilileri: 33, 299 
Kuzey Amerika: 46, 47, 89, 295 
Kuzey Anadolu: 158, 159 
Kuzey Arizona: 46



Kuzey Hindistan: 47
Kuzey Irak: 105
Kuzey İran: 355
Kuzey Sıımatra: 65
Kuzeydoğu Bulgaristan: 312
Kuzu bahçeleri (açık hava eğlentisi): 121
Kıızıı günü (açık hava eğlentisi): 121
Kürrari (Bitlis): 170
Küççe /  Güççe Düğünü (kuklalı oyun: Konya): 

122,235 
Küçe/er (K-ars)-. 170
Küçük Baş Ağa (Yârenlerin başkan yardım

cısı): 121
Küçük Tamzara (Eğin [Kemaliye] - Erzin

can): 170 
Küdiik Karza (Elazığ): 170 
Kü/torbası (düğünlerde konukların üzerine 

kül dökme geleneği: İzmir -  Bayındır -  
Yukarıpınar [llladı] köyü): 285 

Kiiltiir Bakanlığı: 11, 13, 16, 297, 346 
Kümes Çöktü (Kömes Köstü) (taklitli oyun: 

Uşak -  Elmacık köyü): 283 
Kiint (köşe kapmaca türünden gece oyunu: 

Malatya): 270 
Kültü7  Köy (aşık oyıınıı, Konya): 131, 246 
Küplüce köyü (Sivas -  Ortakent): 200 
Kürdün Kızı (Ayaş, Bayburt, Çankırı, Gümüş

hane, Kütahya): 127, 149, 161, 164, 167 
Kürdün Yazmanı Barı (Erzurum): 149, 170 
Kürt (Anadolu köylü oyunlarında tip): 189, 

227, 228 
Kürt Barı (Erzurum): 149, 170 
Kürt Çeliği (değnek oyıınıı: 'l'okat köyleri): 

257
Kiirt Halayı (Çukurova, Merzifon -  Amasya, 

Sivas): 149, 165, 174 
Kürt Horonu (Samsun): 149, 161 
Kürtçe Hora (Yozgat):
Kürtçe Hora (Yozgat): 149 
Küstüm (Konya): 167 
Kiişdalılı (Yozgat) 167 
Kiişdahlı (Yozgat):
Kütahya efesi: 125
Kütahya 'Zeybeği (Kiitahva): 146, 164
Kütahya: 121, 125, 128, 138, 146, 147, 148,

150, 151, 154, 156, 159, 164, 173, 175, 176, 
243, 244, 247, 254, 257, 284, 288, 293 

Kiivent (Bingöl): 170
Küydüme (çelik çomak türünden oyıın: Ma

latya): 257 
Kybele (Ana Tanrıça): 106, 108

L

La Galime (kız kaçırma oyunu: İtalya): 293 
Laççıbana-. 157 
Laççuı (Hınıs): 170 
Laççi (Ağrı): 170 
Laçin Barı (Kars): 170, 173 
Lâdik Horanı (Samsun): 161 
Lâfla Sa/ıreye Gitmek (oyıın: Gaziantep): 240 
lâl / samıt/ samııt/ dilsiz oyunları: 53, 60, 61,

70, 72, 81, 120, 123, 173, 231, 234, 280 
Laldinmez Oyunu ((gülme ve konuşma ya

saklı oyun: Azerbaycan): 280 
Lâle( Kars): 170 
Lâlellim (Tokat): 155, 161 
Laley Oyunu (Kars): 170 
Lane, Edvvard YVilliam: 44, 356 
Latin alfabesi: 39 
Latince dualar: 48 
Latince: 34, 35, 264,311,342  
Lattuka (Sudan’da oymak): 67 
Lavtk B an  (Erzurum): 170 
I.âz B an  (Erzurum, Kars): 49, 149, 170 
Lâz Halayı (Merzifon - Amasya, Yozgat): 

149, 167
Lâz Horonu (Ordu, Trabzon [Doğu Karade

niz]): 149, 161 
Lâz Oyunu (Ereğli, Kilimli, Muğla): 149, 161,

164
l.e Misanthrope (Moliere): 388 
Le jotır et la nuit (Gündüz ve Gece, ovun: 

Fransa): 293 
Lebleb Oyunu (şaşırtmalı, yaıııltmaçlı söz 

oyıınıı: Karaman): 281 
Leb/i Çoban (çocuk oyunu: Kayseri): 289 
Leiden Üniversitesi: 20 
Leh Aşa Oyunu (Elazığ): 170, 174 
Lengeran (Azerbaycan): 331 
Leningrad Genel Kitaplığı: 321



Leopoldstadt (Viyana): 569 
Les Jt7/.v etl.es Hommes [Oyunlar ve İnsanlar] 

(Roger Caillois): 291 
Let (Kesik) (törpü ile dii/.eltilmiş aşık: Kars) 
Levend, Agâh Sırrı: 177, 180 
Levent 'Zeybeği (Muğla): 164 
Levzer Oyunu Havası (Tunceli): 170 
I.ey/a He Mecnun (Karagöz oyunu): 388 
Ley/ana Hatayı (Elazığ): 170 
l.eylek Oyunu (İzmir -  Bayındır - Yakapınar 

[Uladı] köyü): 226 
/.^■//«/(Gaziantep): 145, 152, 172 
Lezge köyü (Urfa -  1 Iarraıı): 147 
Lczgi köyii (Ankara): 147 
Lezgi Oyunu (Bitlis, Van): 170 
Lezgi-Heııgi (Kars): 152, 170 
Lez/iOyunu (Erzurıını-1 lınıs, Kars): 170 
Lhasa (Tibet): 317 
Liberya: 343 
Libya: 332 
Liege: 339
Li/i Oyunu (Burdur): 165 
l.inıo (Konya): 167
Liva (İran’da ayakta yapılan Z.âr benzeri 

dans): 361 
Living Tlıcater: 354 
Lofçalı (Edirne): 163 
Loğa (çukurlu top oyunu: Bilecik): 254 
Lokma (Ayin-i cem ’de yenilen yemek): 501 
Lokma toplama'. 128 
l.olo (Diyarbakır): 172 
loncalar: 155 
l.orge (Tunceli): 170
l.orke (Adana, Bitlis, Malatya, Mardin, Kars, 

Urfa): 165, 170, 172 
l.orkey (Gaziantep): 172 
Lorki (f lınıs): 170

l.u’b-/ aklî (Suriye’de Mangala benzeri oyun): 
44, 343

L u’b-ı Mecnun (Suriye’de Mangala benzeri 
oyun): 44, 343 

lııdııs: 69
Lupani Şeytan Maskesi (Romanya): 539 
Lüleburgaz: 146 
Lycosa tarantıda: 41

M

Macar şamanı: 50
Macaristan: 68, 339
Macigin Istanbul (Metin And): 385
Maçka (Trabzon): 161
Maçka Düz Horonu (Trabzon): 146, 161
Madagaskar: 51, 344
Maden, Sait: 20
Madımak (Sivas, Yozgat): 156, 167, 175 
Madji (Habeşistan’da Mangala benzeri 

oyun): 44, 343 
Maenadlar (Çılgın Kadınlar): 387 
Magnaııe, Georges: 292 
Mahi (Çankırı): 167 
Mahkeme (Ermeni köylü oyıınıı): 110 
Malıkenıe (korkııtmalı şaka oyıınıı: Burdur): 

282
Mahmudiye (Kars): 170 
Mahsenli Köyü (Adıyaman): 517 
Makara (Ermeni köylü oyunu): 111 
Makaraka (Sudan’da oymak): 67 
Makaronas (Makarna Adam: Kumlarda tahta 

kukla): 339 
Makedonya: 340 
Ma k tel-i Hiiseyn: 113
Malatya: 128, 147, 148, 152, 154, 168, 169,

170, 171, 187, 254, 257, 270 
Malavi: 344

Malay (Malezya): 44, 343, 379 
Malaya adası: 47, 65, 116 
Malaya-l’olinezya: 46 
Malayya (Mardin): 172 
Malazgirt (Muş): 154, 524 
Maldan köyii (Manisa -  Gördes): 339, 521, 

525, 532 
Maldiv Adaları: 343 
Ma/eş Kızları (Kırklareli): 163 
Malezya: 44, 343, 379 
Mali: 343
Malinovvski, Bronislavv: 295, 296 
Mam (aşık oyunu: Niğde - Bor): 247 
Mama Zâr (Zanzibar’da Z.âr törenini yöne

ten kadın): 360, 361 
Mam/ş (taş oyunu: Muğla -  Ula): 262



Mam/şık Oyunu (taş oyunu: Muğla -  Deniza- 
bat köyü): 262 

Mamma cadııta dal monte (kız kaçırma oyu
nu: Sicilya): 293 

Mamsuz / T'ıko / Tıkıt Oyunu (taş oyıınıı: Si
nop): 262 

Manastır köyü (Denizli): 270 
Mangal (Afrika’da Mangala türünden oyun): 

44, 343
Mangala / Mankala oyunu: (Daha çok Asya 

ve Afrika ülkelerinde yayılmış bir oyun: 
Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan, Hin
distan, Maldiv Adaları, Bangladeş, Sey
lan, Zaire, Malezya, Tayland, Vietnam, 
Moğolistan, Çin, Endonezya, Filipinler, 
Habeşistan, Somali, Kenya, Mısır, Mo
ritanya, Senegal, Zambia, Sierra Leone, 
Liberya, Mali, Guyana, Antiller, Haiti, 
Zengibar, Tanzanya, Uganda, Rııan- 
da, Burundi, Malavi, Rodezya, Güney 
Afrika, Brezilya, Nijerya, Niger, Togo, 
Fildişi Sahili, Yukarı Volta, Kamerun, 
Gabon, Madagaskar, Gine, Ghana, Da
homey): 44, 68, 240, 264, 342, 343-344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 544, 
545, 596

Mangala (oyun: Gaziantep): 240, 264, 342,
344, 349 

Mâni (Gaziantep): 155, 172 
mânî/ manîler: 126, 127, 128, 135, 137, 284 
Mani alfabesi: 39 
Mani metinleri: 37
Manisa: 143, 153, 157, 163, 164, 339, 531 
Manttfar (açık hava eğlentisi): 121 
Maııtuvar Eğlencesi (Hıdrellez’de niyet çek

me: Bursa): 129, 284 
Mara Yaylası (İçel): 271 
Maraş Ağzı (Maraş): 146, 165 
Maraş: 136, 148, 152, 164, 165, 166, 180, 202,

229, 230, 243, 245, 254, 257, 266, 269,
273, 275, 371 

Mardin: 154, 172, 173 
Mardıık (Babil Tanrılarından): 316 
Marmara / Mermere (Gaziantep): 172 
Marmara Bölgesi: 162

Marmaris (Muğla): 163 
Maro (Tokat): 161 
masallar: 58, 129, 227, 335 
Maskari (Bulgar köylü oyıınıı): 109 
maske: 31, 54, 117, 128, 134, 173, 286, 313, 

323, 324, 331, 335, 337, 339, 340, 380, 381, 
385, 386, 478, 479, 491, 532, 539 

Maske Oyunu (Ermeni köylü oyunu): 111 
mason ritiielleri: 48, 60 
Mat (aşık oyıınıı: Kars): 246 
Mater Dolorosa: 55 
Matrak (oyun): 569
Matur Oğlum (Tokat -  Çaylı köyü): 207 
M avi Yelekti Yarim (Eğin [Kemaliye] - Er

zincan): 170 
M avili (Afyon): 164
Maya / Kaydırak / Kaykı / Hotak Oyunu (taş 

oyunu: Konya -  Beyşehir, Konya -  Ilgın):
262

Mayla (esir almaca oyıınıı: Çankırı -  Çerkeş, 
Kemaliye -  [P>zincan]): 271 

Mazgirt (Tunceli): 204, 225, 226, 233 
Mazoter Kızılderilileri: 352 
Mc Pherson: 359 
Me Sana? (çocıık oyunu): 70 
Mecûsîler: 311
Medjiwa (Bali’de Mangala benzeri oyun): 44, 

343
meddah / meddahlık: 129, 385 
Mehdî (Onikinci İmâm): 366 
Mehmet! I (Çelebi Mehmed): 317 
Mehmet Ali Paşa (Mısır Valisi): 355 
Mehmet Bağır / Mehmet Bakır (Kars): 170 
Mehmet Turhan Barı (Bayburt): 149, 161 
mehter: 569 
Meksika: 42, 294, 352 
Mektebin Bacaları (Bayburt, Sivas): 161, 167 
Mektepli Tamzarası (Çoruh): 161 
Melampus (Yunan hekimi): 58 
Melanthos (Kara Adam)
Melehior (///c/Y’deki üç müneccimden biri):

318
Melicertes: 294
Melik Oyunu (Ermeni köylü oyunu: Anado

lu): 110, 335 
Melikkof, irene: 370



Mellaart, James: 102 
Memetina (Pazar): 161 
Metnili (Diyarbakır): 172 
Memyene (Malatya): 170 
Menari Hinei (Malaya’da dans): 65 
Menberi (Niğde): 167 
Mendan (Kastamonu): 161 
mendil: 19, 49, 52, 125, 126, 131, 134, 150,

151, 152, 154, 157, 190, 225, 226, 239, 245,
247, 252, 278, 284, 323 

Mendil Kapmaca (kovalamalı mendil oyu
nu: Trabzon -  Of - Kalanas [Çalışanlar] 
köyü): 269

Mendil Oyunu (Giresun -  Şebinkarahisar, 
Ordu): 150, 161, 284 

Mendil Oyunu (niyet oyunu: Ankara): 284 
Mendil saklama (Çocuk oyıınıı): 556 
Mendil Zeybeği (Kütahya): 150 
Mendilim Köşe Köşe (oyun: Erzincan): 288 
Mendilli (Gaziantep): 150, 172 
MendiUi Oyunu (Kırklareli): 163 
Menekşeli Menevşe/i (Burdur): 165 
Menekşesi Biçim Hiçim (Afyon): 164 
Meneli [Çukur/u] (top oyıınıı: Konya -  Ilgın): 

255
Meneli Taş Oyunu (Mangala türünden oyun: 

Konya -  Ilgın): 264, 349 
Menevşeli / Menekşeli (Bıırdıır): 165 
Meııge (Manisa): 164
Mengi / Mengi Oyunu (Antalya, İzmir, Mersin

- Silifke - Kirtil köyü, Tecirli Avşarları): 
15, 125, 152, 154, 157, 158, 164, 165 

mengiiç: 365
Mentivar (oy un: Gaziantep): 240 

(Bitlis, Sivas): 167, 170 
Mercanla M ikan Oyunu (Maraş -  Araplı 

köyü): 229 
Mercure: 294
Merdiven Altında Tavuk Gıdıklaması (İspar

ta): 165, 173 
Mereköçdü (Mangala türünden taş oyunu: 

Azerbaycan): 264 
Meri (aşık oyıınıı: İsparta): 247 
Mersin: 129, 165 
mersiye: 310 
Meryem (Gaziantep): 172

Meryem / Meryem Ana: 310, 319 
Meryem Harkuştası (Bitlis): 157, 170 
Meryem Türkü Oyunu (Bitlis): 170 
Meryemo (Bingöl): 170 
Merzifon (Amasya): 97, 135, 149, 162, 176 
Merzifon Amerikan Koleji: 97, 176 
Mesçi, Ayşe Kmel: 388 
Mesih: 319, 320
Mesudiye köyü (Karaman): 202 
Meşeli Oyunu (Afyon, Ankara, Bolu): 144,

146, 152, 157, 161, 164, 167 
Met (çelik çomak türünden oyun: Ankara, 

İsparta, Safranbolu [Karabük], Kırşehir, 
Niğde): 257, 258, 260 

Met Değnek (çelik çomak türünden oyun: 
Niğde): 257 

Met Oyunu (değnek oyunu, İsparta, Sivas):
71, 260 

metektik: 30 
Metelik (Trabzon): 161 
Metelik döndürme (oyun): 69 
M e ti Gülü'ye Tıkmak (çukurlu değnek oyıınıı: 

Niğde): 260-261 
Mevâ'idii'n-NefcTis f î  Kavâidi'l-Mecâlis (Geli

bolulu Mustafa Âlî): 43 
Mevj'mvı (Bali’de oyun): 44 
Mevlevî dervişleri: 115, 353, 387 
Mevlevî semâları: 19, 113, 115, 353, 364, 387 
Mevlevîler: 353, 387 
mevlid: 371
mevsimlik törenler / oyunlar: 30, 103, 382, 

383
Meydancı / Garcı / Farrâş / Siipürgeci (Ayin-i 

cemde meydanı süpüren görevli): 367, 
368

Mey remi (I lınıs): 170 
Meyremo (Mardin): 170 
Meyriko (Ağrı): 170 
Meyruhi (Malatya): 170 
Meyruki (Bitlis): 170
Mezere köyii (Gaziantep -  Oğuzeli): 204 
Mezopotamya: 47, 103, 105, 309, 317, 382 
Mık Oyunu (taş oyunu: Muğla -  Ula): 262 
Mısır: 47, 64, 67, 104, 108, 116, 295, 311, 320, 

332, 342, 343, 347, 355, 356, 382, 492 
Mısır I Iıdivleri: 116



Mısır Hıristivanları: 108, 310 
Mısır Yalnıclileri: 64 
Mısri Oyunu (Klazığ): 170 
Mısro Oyunu (Barak): 172 
Mıstafa Kan  (Kars): 
mızıkçılık: 137, 138 
Miço Halayı (Yozgat): 167 
Miço (Çorum): 167 
Miqucl, Jcan Pierre: 388 
Milas (Muğla): 163
Militta (Asıır vc Babilonya’da Tanrıça): 310 
Millet (Rize: l'rabzon): 161 
Milletlerarası Birinci Tiirk Sanatları Kong

resi: 97
Millî Kğitim Bakanlığı: 297, 346 
Milli Horan (Sürmene: Ordıı): 161 
Mim Havası (Urfa): 152 
mimetik: 30 
Mi/ney (Gaziantep): 172 
Mimi '/'eşi Havası (llrfa): 172 
mimicry (yansılama, taklit oyunları): 69 
mimik oyunları: 60 
mimus oyuncuları: 112 
mimus: 112, 200 
Mina gecesi (Harizın): 324 
Minarede Ezan Var (İzmir - Ödemiş): 164,

173
Minehead (İngiltere): 542 
Minyatür Cirit (Çankırı): 558 
minyatür sanatı: 112, 115 
Minyatürlerle Osman/ı-lslânı Mitologyası: 9 
Miraçla m a / Baba Sama/u: 372 
Miranı (Siirt): 172
Mire (aşık oyunu: Amasya, Kayseri): 246, 

247
Mirza/ıi (Kars): 170
M irzavi (Kars): 170
il/«/r/(Ankara): 167, 513
mithos: 52, 92, 103, 227, 296, 308, 309
mitologya: 387
Miyanct (körebe oyunu: Azerbaycan): 269 
M o d  er o M od er wo ist Kindken blieteen? (kız 

kaçırma oyunu: Almanya): 293 
Moğol Buryatlar: 91 
Moğolca: 96 
Moğolistan: 343, 347 
Moğollar: 97

Moliere: 388 
Moritanya: 343 
Morpeth (İngiltere): 293 
Moskova: 113
Mostra (Sakız Rumlarında taklide ve dansa 

dayalı oyunlar): 339 
Moz-Mozu (değnek oyunu: Azerbaycan): 261 
Mübadil oyunları: 158 
Mucur (Kırşehir): 200  
Mudurnu (Bolu): 162
Muğla: 71, 72, 73, 75, 130, 131, 133, 134, 136,

137, 140, 141, 147, 148, 150, 163, 164, 175,
196, 251, 253, 254, 257, 258, 260, 261,
262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269,
270, 271, 272, 273, 275, 277, 278, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 288, 289, 519 

Muğla Oyunu Havası: 146 
Muhacir ağzı: 158
Muhammed Balışi Uygur (Siyah Kalem): 19 
Mııhammed Gah in: 359 
Muharrem orucu: 113,310 
Muharrem törenleri: 104, 113, 310, 332, 344, 

353, 371 
Muiııda (Körebe): 293 
Mukri (İran): 320
Mum Dibi Oyunu (yapılanı yapmaya dayanan 

oyun: Çorum): 281 
mum maske: 67 
Mum toplama (Bolu): 128 
Mumcıyan, Ş.: 20  
Mumcu Köyü (Balıkesir): 526 
Mungala (Afrika’da Mangala türünden oyun): 

44, 343 
Muradiye (Van): 146 
Murray, Gilbert: 106
Musahip / Rehber / Sâlıip (Bektaşîlikte ta

rikata girccek kimseyi yetiştiren görevli):

368, 369 
Musahip tutma erkânı: 369 
Musahiplik (Alevîlikte ahret kardeşliği):

362, 369
Musevi 'fiiccar (Ermeni köylü oyunu): 111 
Musevîlik: 310
Mustafa KeınalPaşa (Kars): 170 
Mustafam Zeybeği (Kütahya): 164



Muş: 146, 147, 148, 149, 150, 152, 154, 168,
169, 170, 171, 175, 259, 268, 284, 509 

Mıış-Madı (aşık oyunu: İsparta): 247 
Mut (Mersin [İçel]): 165, 260, 524 
Mutki Harkuştası (Bitlis): 157, 170 
mühürleme (Alevî-Bektaşî cemlerinde): 185, 

368,370  
Münih: 18
Münşide (Zâr töreninde görevli şarkıcı ka

dın): 356,358  
mürebbi: 181, 184, 185 
mürşit: 181, 184, 185, 369, 370 
Müslüman Çin: 116 
Müslümanlık: 112,358 
Mzab bölgesi (Büyük Sahra’nın kuzeyinde): 

333

N

Nabove: 316
Nabııkadnezar: 55
Nadem Htrçıki (Kr/.urum-l Iınıs): 170
Nafa (Mardin): 172
nahıl: 128
Nahora (Mardin): 172 
Nahseni (Gaziantep): 172 
Nahsey (Gaziantep) 149 
Nainay (Malatya): 170 
Nal Bir (değnekli oyun: Konya): 258 
Nal Mıh (oyun: Gaziantep): 240 
Naldır Naç (değnekli oyun: Konya): 258 
Naldırnaç (taş oyunu: Aksaray -  Bozcatepe 

köyü): 261 
Nalkalım Oyunu (Beypazarı): 156 
Namık Kemal: 36 
Nana: 108
Nanay (Kars): 145, 170 
nanaylar (Doğu Anadolu): 144, 153 
Naneci (taklitli oyun: İzmir -  Bayındır - Ya- 

kapınar [Uladı] köyü): 283 
Nanet (Siirt): 172 
Napoli / Massa: 51
Nar Ağacı (Ermeni köylü oyunu): 111 
Naran / Naranı (Seylan’da Mangala benzeri 

oyun): 44, 343 
Nare (Bitlis, Kars): 170

Narey Barı (Erzurum): 170 
Nargüliim (Hınıs): 170 
Narı (Kars): 170
Nari (Bingöl, Bitlis, Hınıs-Erzurum, Malat

ya): 153, 170 
Narinci (Mardin): 172 
Narini (Kırşehir): 167
Narlı (kozalakla oynanan değnek oyunu: 

Çanakkale -  Bayramiç): 260 
Narlıdere köyü (İzmir): 181 
Nasib almak (Bektaşîlikte tarikata girmek): 

368
Natır Oyunu (Ankara): 212 
nazar boncuğu: 102
Nazari günü (Mânîli niyet çekme, Kırklareli

-  Kofçaz -  Yukarı Kanara köyü): 128 
Nazeyleme (Kars): 154, 155 
Nazilli (Aydın): 146, 164 
N a z ım  (Kars): 170
Ne Dinem, Ne Dürüstüm (Hakkâri): 170 
Necip Hatayı (Tokat, Necip köyü): 147, 161 
Necip köyü (Tokat): 147 
nefes (Alevî ve Bektaşîlerde) : 52, 184, 185,

363, 367, 368, 369, 370, 371 
nefir: 365
Nembut (Japonya): 353 
Nenet (Samayed) şamanı: 479, 480  
Neni (Diyarbakır): 172 
Nepal: 47 
Nerra (Kelkit): 161 
Neüzüb'ıllâh (oyun: Gaziantep): 240 
Nevruz: 18, 128, 285, 321, 323, 328, 332, 367, 

370
Nevruzi ("Kars): 170 
Nevşehir Halayı (Nevşehir): 167 
Nevşehir: 167 
New York: 176
New York llniversitesi: 299, 383
Neynarn (Samsun): 161
Nezberi / Naz Barı (Kars): 170
Ni Solima (Rüştü Paşa’nın karısı): 116
Nice (Fransa): 474
Nietsche, Friedrich: 382
Niger: 344
Niğde: 73, 128, 131, 133, 134, 135, 136, 137,

152, 166, 188, 202, 204, 206, 207, 208,



209, 211, 212, 213, 215, 222, 226, 228,
230, 232, 242, 243, 244, 245, 247, 252,
253, 254, 255, 257, 258, 259, 260, 261,
262, 263, 265, 266, 267, 268, 270, 273,
275, 276, 277, 279, 281, 283, 289, 326, 547, 
548, 551 

Nijerya: 317, 344
Nikâh yemeği (düğün şöleni): 122
Nikisaruari Titreme (Samsun-Bafra): 148, 161
Niksar (Tokat): 12, 147
Nil Nehri: 47, 317

Ninarano (Hınıs): 170
Ninhursaha (Tanrıça): 106
Ninmah (Tanrıça): 106
Ninnannay (Sinop): 161
Nintu (Tanrıça): 106
niyâz: 52, 184, 185, 365, 368, 371, 372, 496, 

497, 499
niyâz etme / niyâzda bulunma / niyâzlaşma:

181, 182, 184, 185, 186, 368, 370, 371, 372, 
496, 497, 499 

niyet çekme: 128, 284, 285 
niyet oyunları: 284 
Nizip (Gaziantep): 147 
Nöbet (Siirt): 172
nobiles (Eski Roma’da ölü alayı) 67 
Noel: 310, 311
NoelAğact (Ermeni köylü oyunu): 111 
Noh (Japonya): 384 
Noksanı Havası (Berrak): 172 
Nokta nokta hat (çocuk oyunu): 70 
Nöbet (Balıkesir): 163 
Nöbey (Malatya): 152, 170 
Növbe (Siirt): 172 
Nuri (Burdur): 165

O

O Olmasın Bu Olsun (Erzurum): 152, 170 
O Süsem O Sübül (Van): 170 
Ocak verme (bir sonraki eğlentinin yerini 

belirleme): 121 
Oda (erkek derneği): 121 
Odalar (Kars): 170 
Oduncular (Erzurum): 149, 170

Oedipus kompleksi: 55
Of (Trabzon): 160, 16, 162, 269, 275, 277
Of horonu: 161, 162
Oğlak bahçeleri (açık hava eğlentisi): 121 
Oğlan (Afyon): 164 
Oğlan Adın Hüseyin (Silifke): 165 
Oğlanın Adı İsmail (Bilecik): 163 
Oğuzcan, Ümit Yaşar: 10, 20 
Oğuzeli (Gaziantep): 192, 200, 202, 203,

204, 209, 215, 225 
Oğuzkent köyü (Erzurum -  Oltu): 348 
Oğuzlu - Hadidiye (Gaziantep): 172 
Okyanusya: 47, 89 
Oltu (Erzurum): 348 
Omaha kızılderilileri: 35 
Omuz Halayı (Tokat): 148 , 153, 161 
Onamastikon (Pollux [Polydeukes]): 293 
Onbaşı Oyunu (Sivas): 167 
Onbinler Oyunu (takımlı kovalamaca oyunu: 

İzmir -  Bergama -  Demirderesi köyü):
268

Ondalık / Öşür (Ermeni köylü oyunu: Şebin
karahisar): 111, 337 

Ondört (Çoruh, Kars): 152, 161, 170 
Ondört (Mangala benzeri bir oyun): 343 
ongon: 96, 97, 385 
Oniki Günler: 317, 318, 319 
Oniki Havarî: 363 
Oniki İmâm: 363, 368, 371 
Oniki Post: 368
Onuncu Uluslararası Antropoloji Kongresi 

(Yeni Delhi): 344 
Onıır, Bekir: 14 
orağ ayı (ay adı): 104 
oranlamalı aşık oyunları: 246 
oranlamalı top oyunları: 255 
Ordu: 139, 140, 148, 150 160, 161, 162, 209, 

211 , 212 , 222 

Orhan (Sultan): 56
Orman (değnekli koşmaca oyunu: Tahtacı 

oymağı - Silifke - Mersin): 78, 269 
Orohan kadın şamanı: 476 
Orospu Bohçası (kumaştan top oyunu: İstan

bul): 255 
Orta Afrika: 47, 355



Orta Anadolu: 143, 244, 532 
Orta Asya: 38, 43, 50, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 

234, 292, 352, 363, 364, 365, 383, 487 
Orta Asya kukla geleneği: 487 
Orta Asya Kültürü: 89, 97, 99, 101, 103, 234, 

292, 362, 363, 364, 366, 383 
Orta Asya şaman dansları: 116, 363, 364 
Orta Asya şamanı / şamanlığı: 19, 37, 50, 

116, 352, 362, 363, 364, 383, 388 
Orta Asya Türkleri: 38, 362, 363, 365 
Orta Baturn (Kars): 146 
Orta Batum: 162 
Orta Cala (Kars): 170 
Orta Hindistan: 317 
Orta Krallık dönemi (Eski Mısır): 42 
Orta Oyun (Malatya): 170 
orta oyunları: 13, 70 
Orta Oyunu (Samsun): 161 
Ortaca saçı yemeği (düğün şöleni): 122 
Ortaçağ: 48, 64, 110, 112, 298 
Ortaçağ tiyatrosu: 380 
Ortadoğu: 47 
Ortakent (Sivas): 200 
Ortaoyunu: 58, 117, 120, 129 
Ortodoks Kilisesi: 311, 318 
Osiris: 104, 106, 108, 187, 310, 316, 382 
Osman Ağa (Van - Edremit): 149, 170 
Osmaneli (Bilecik): 148, 262, 270  
Osmantm (su dökmeli şaka oyunu: İzmir -  

Seferihisar): 282 
Osmanlı (Safranbolu -  Z o n g u l d a k  [bugün 

Karabük’e bağlı]): 119, 147, 149, 152, 161 
Osmanlı büyük oyuncakları: 563, 564, 565, 

566, 567, 568, 569 
Osmanlı İmparatorluğu: 89, 109, 327, 338 
Osmanlı köyü (Safranbolu [ K a r a b ü k ] ) :  147 
Osmanlı masa oyunları: 559, 560, 561, 562 
Osmanlı minyatürleri: 320, 351, 381 
Osmanlı oyunları: 342, 351, 385 
Osmanlı şenlikleri: 106, 381, 385  
Osmanlıca: 33 
Osmanlılar: 57, 236, 355 
Ostiyak şamanı: 482 
Ostiyaklar: 94, 95
Ostrakinda (gece-giindüz ya da siyah-beyaz 

oyunu): 293

ot biçimi (ay adı): 104 
Ot göçü (açık hava eğlentisi): 121 
Otlama (Yozgat): 167 
Oturak (erkek derneği): 121 
Oturak (Kütahya): 164 
Oturak havast (Kastamonu): 161 
Oturma önk (çalgılı) (erkek derneği): 121 
Oturmacı Parptr (ebeli kovalamaca oyunu: 

Bilecik -  Osmaneli): 270 
Oturmalı danslar / oyunlar: 156 
Otyam, Fikret: 20 
Ova Yellemesi (Yozgat): 167 
Ovidius: 43
Oxford Üniversitesi: 43 
Oyalanma oyunları: 118 
Oymak Halayı (Çukurova): 149 
Oynar (Bingöl): 170 
oyun çıkarma: 117 
oyun kâhyası (Sivas köyleri): 196 
oyun kavramı: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 

36, 60, 61, 125, 291 
oyun kuralları: 29 
oyun kültürü: 14
Oyun Sende, Benim Gibi Ol (şaşırtmalı, cezalı 

oyun: Tokat köyleri): 280, 281 
oyun tahtası: 42
oyun tekerlemeleri: 13, 41, 47, 48, 272 
Oyun ve Bügü. Türk Kültüründe Oyun Kav

ramı (Metin And): 9, 10, 11, 19, 342, 347, 
352, 362, 363, 365, 383, 385 

“Oyun ve Büyü” (Metin And): 9 
oyun yasağı: 115 
oyuncak: 138, 139
Oyum / Baban Öldü (Tunceli -  Pertek -  Ye- 

niköy): 207 
oyunla eğitim: 58 
oyunlara bağlı efsaneler: 55 
oyun-şenlik-ritüel üçiizü: 31 
Oyun-Tapmaca (bilmece oyunu: Azerbaycan): 

133, 279

Ö

Obülük Oyunu (çelik çomak türünden oyun: 
Niğde -  Bor): 257 

öceş (yarışma): 32



Öcümen Oyunu (ebeli koşma-kovalamaca 
oyunu: Burdur): 267 

Ödemiş (İzmir): 146, 164, 173, 270 
Ödemiş Zeybeği (İzmir - Ödemiş): 146, 164 
Öfe Yakma (ateş yakma oyunu: Tokat köyle

ri): 284- 285 
Öküz Gezdirmek (Ermeni köylü oyunu): 111 
Öldürün Gelsin (sekmeli, taklitli oyun: Kay

seri): 275 
Ölen (Gaziantep): 172 
ölmeden önce ölme: 369 
ölmek (oyunda): 52
Ölü Oyunu (Kayseri -  Hacılar, Develi, Erki- 

let, Pınarbaşı, Sarız, Tomarza; Manisa):
200, 231, 531, 532 

Ölüm / yas dansları: 62, 66, 67, 68 
ölüm törenleri: 68, 365
ölüp dirilme oyunları / törenleri: 61, 101,

103, 105, 108, 109, 119, 187, 190, 191, 196, 
199, 227, 233, 292, 332, 335, 366, 382,
383, 388

ölüp dirilme + kız kaçırma oyunları: 61, 105, 
109, 187, 197, 227, 292, 335, 388 

Ömer Ağa (Ağrı): 170 
Ön Asya: 105 
öpüşmeli oyunlar: 59 
Ördek (Elazığ, Muş): 149, 170 
Ördek Biber Ekme (çocuk oyunu: Çorum):

289
Örfene (yemekli komşu eğlentisi): 121 
Örnek, Sedat Veyis: 17 
Öşür /  Ondalık (Ermeni köylü oyunu: Şebin

karahisar): 111, 337 
Öte Yakaya Geçelim, Atlara Yonca Biçelim 

(Kütahya): 164 
Öte Yüz (Kayseri): 167 
ötgün (taklit): 32 
özanlatım: 59
özanlatım gereksinmesi: 59 
Özbekçe: 41 
Özbekler: 99

Özhan, Mevlüt: 13, 18, 349 
Özyön, Salim: 20

P

Pabuç Almaca (güç kullanma oyunu: Muğla
-  Ula): 272 

Pabuç Çarpmaç (oyıın: Gaziantep): 240 
Pabuç Kıran (Rize): 161 
Pabuç Sekme (sekmeli, taklitli oyun: Bur

dur): 275
paidia (çocuksu, gürültülü, gelişigüzel oyun): 

31, 68 
Pakistan: 360 
Palazım  (Afyon): 164 
Palemi (top oyunu: Tekirdağ): 253 
palheng: 365 
Palu (Elazığ): 147
Pamuç Çitmesi (ebeli ve ipli atlama -  sıçrama 

oyunu: Niğde -  Bor): 273 
Pamuk Basması (atlama -  sıçrama oyunu: 

Kayseri): 273 
Pamukçu Bengisi (Balıkesir -  Pamukçu 

köyü): 146, 153, 508 
Pamukçu köyü (Balıkesir): 146 
Pamııkova (Sakarya): 162 
Pamukova Zeybeği (Sakarya): 163 
Pancar Havası (Kırklareli): 163 
Pancaro (Kilis -  Çengin köyü): 232 
Panti (değnek oyunu: İstanbul -  Çatalca): 258 
pantomim: 385
Papak Altı (yüzük oyunu: Kars): 251
papatya falı: 284
Papbure (Ağrı): 170
Papilat (Pazar): 147
Papinus: 43
Papiri (Yozgat): 167
Papore (Siirt): 172
Papori (Bitlis, Van, Malatya): 170
Papuç Çitir (Sivas): 167
Papulat (Karadeniz, Rize): 147, 161
Papuri (Bayburt, Bitlis): 154, 161
Papur'ı / Pağpııru (Kars): 170
Parga (Epir -  Yunanistan): 107
Paris: 69, 292, 388
Paris-VIII Üniversitesi: 388
parmaklar ve ellerle oynanan oyunlar: 289
Parsaklı Aşireti (Kilis -  Çengin köyü): 205
Pasifik Okyanusu: 379



Paskalya: 108, 109, 310, 311, 338 
Passion (acı çekme): 112, 113 
Paşa Dudu (Samsun): 161 
Paşa Oyunu / Paşa Yapmak (Ermeni köylü 

oyunu): 110, 335 
Paşagözlü (Kars): 170 
pathos-threnos: 106 
Pausanias: 43
Pay -  Sobe (saklambaç oyunu: Aksaray -  

Bozcatepe köyü): 276 
Pazar (Rize): 161, 162 
Pazarcık (Maraş): 148, 164 
Pazarören (Pınarbaşı -  Kayseri): 127 
Peçiç (oyun): 43, 562 
Pekmez Oyunu (Maraş): 151, 165 
Pencereden Bakıver (Burdur): 165 
Penceresi Kanat Kanat (Afyon): 164 
Pençe-'ı Âl-i Abâ: 369 
Penk (Urfa): 172 
Pentheus: 387
Persephone / Kore (Eski Yunan): 104, 105,

191, 316
Pertek (Tunceli): 196, 206, 207, 210, 211, 

214, 221, 225, 226, 234 
Peru: 295
Peru Amazonu: 352
Pervane (Ayin-i cemde habercilik yapan gö

revli): 367 
Pervaz (Tokat): 184
Peşte (=Veba, Napoli / Massa’da oyun): 51 
peşineli: 181 
Peşrah (Bolu): 161
Peşrav / Peşrev Oyunu (Afyon, Antalya): 164,

165
Petrie, Flidrens: 342
Peygamber (Hz. Muhammed): 179, 184, 317, 

358, 368 
Pezo (Erzurum): 170
phallus simgesi / erkeklik organı: 50, 292, 

313, 323, 338, 339 
phallus tapınımı: 50 
Philostratııs: 43 
phratria: 29: 32
Piç (Mangala betızeri oyun: Erzurum -  Oltu -  

Oğuzkent köyü): 348 
Ptçak oyunu (Ordu, Trabzon): 150

Pınarbaşı (Kayseri): 127, 200, 204, 220, İZİ 
Pınarbaşı Dolanayım (Erzurum): 170 
Pınarkapan köyü (Erzurum - Aşkale): 53, 

199
Pınarlar (Kayseri): 120, 208 
Pınarlar (Tunceli): 212, 214, 223, 237 
Pırsak [Küçükova] köyü (Kars): 285 
Pıtık oyunu (Samsun - Bafra): 161 
Piçik (Kars): 170
Piçügürik (Erzurum -  Hınıs): 170
Pigmeler: 380
Pir Sultan Abdal: 362, 366
Pisi ile Karga (Maraş -  Araplı köyü): 229
Pişik (Kars): 151, 170, 174
Platon: 30, 31, 43
plerosis (doldurma): 103
Pliny: 43
Plough Monday [Saban Pazartesisi]: 311 
P/us fort cheval (Uzun Eşek türünden oyun: 

Belçika): 294 
Plııtarch: 43
Poisonous Fungi (=zehirli mantar, Guernsey- 

Castel’de oyun): 51 
poker: 78, 84 
Pola (Elazığ): 154 
Polatlı (Ankara): 242, 243, 244, 247 
Polinezya: 19 
Pollux (Polydeukes): 293 
Polo (değnek ve top oyunu): 298 
Pomak Gaydası (Edirne): 163 
Pontos: 12
Porsuk (Ermeni köylü oyunu [Karnaval’da]: 

Anadolu): 110, 335 
Portakalım Tekerlendi (Silifke): 165 
Portekiz Yahudileri: 67 
Portekiz: 67 
Portekizce: 34 
Portekizliler: 46 
Poshov Barı (Kars): 170 
Posof (Kars): 120 
post: 365, 369, 371, 372 
Post Çarkı: 180
Prensim Prens (Ermeni köylü oyunu): 110 
Proteus: 58 
Publius: 43



Püskürtme (Burdur): 165 
Püskürüm / Püskürüm Sekme (çocuk oyunu: 

Konya): 73, 167, 289

R

R adi ov, W.: 90, 91, 92 
Rakaçu (Tunceli): 170 
Rakı içtim (Kastamonu): 161 
Rakosi (Doğu Türkistan’da dans): 46 
raks: 180
Raksa (Araplarda ölü dansı): 67 
Ramazan: 104, 128, 131 
Regifugium / Kralların Kaçışı Şenliği (Roma): 

317
rehber: 184, 185, 368, 369 
resimli oyunlar: 13, 70 
Reşi Halayı (Gaziantep): 172 
Reşit ile Hurşit (Tunceli -  Mazgirt -  Kavak- 

tepe köyü): 233 
Reşki O Massi (Köse benzeri oyun: İran -  

Arak): 323 
Rıfaî [Rüfaî]: 113, 153, 353, 354, 492, 495 
Rtşvan (Eğin [Kemaliye -  Erzincan]): 147,

170
Rışvan köyü (Kırşehir): 147 
rida: 365
Ridgeway, Sir William: 379, 382 
Rigveda: 20
Rîsurilede priveghi (seyirlik köylü oyunu: 

Romanya): 340 
ritüel / ritüeller: 11, 20, 28, 29, 30, 31, 36, 60, 

79, 187, 200, 263, 280, 293, 294, 296, 298, 
299, 307, 308, 309, 310, 314, 340, 341,

345, 363, 381, 382, 384, 387 
Ritüel Çocuk Oyunları ve Bunların Yaratıcı 

Dramada Kullanımı (Tülin Sağlam): 14 
ritüeloyun: 30

Rize horonu (Rize, Trabzon): 146, 161 
Rize: 147, 148, 150, 160, 162, Z il  
Rodezya: 344, 346 
Rodop (Bulgaristan): 340 
Roma / Romalılar: 34, 44, 47, 108, 294, 310, 

317
Roma: 108, 294, 387

Roma Tanrıları: 294 
Romanya: 312, 339, 340, 384 
ronde (dans): 116

Rosalia / Rusalia (Yunanistan’da gül bayra
mı): 107 

Roşkani (Siirt): 172 
Roulette (rulet): 84 
Ruanda: 344
ruh-oyunsal boşalım yöntemi: 48 
Rum (Romanya köylü seyirlik oyunlarında 

tip): 341 
Rum / Rumlar: 12, 371 
Rum dramatik köylü oyunları: 338 
Rum horanı (Ordu): 161 
Rum Kızı (Trakya): 149, 163 
Rum Sallaması (Maçka): 161 
Rumca: 12 
Rumelihisarı: 17 
Rumence: 34 
Rumî takvim: 370 
Rumlar: 320, 338, 339 
Rumtiki (Elâzığ): 170 
Runcinman, Steven: 101, 102 
Rusalia / Rosalia: (Yunanistan’da gül bayra

mı): 107 
Rusça: 110 
Rusya: 113, 295 
Rûz-ı Hızır: 104 
Rûz-ı Kasım: 104
Rükûb el Köse / Köse Bernişîn / Kösenişîn (ilk

bahar şenliği: İran): 319

S

Saatini Satsana (Kütahya): 164 
Sabah Namazı Oyunu (Bergama, Muğla - Mi

las): 151, 164 
Sabahtan Bizim Pınara (Sivas): 155 
Sade Bico (Sivas): 167 
Sâdî: 113
Safayi (Kayseri): 167
Safranbolu (Karabük): 44, 118, 119, 128, 131,

138, 139, 140, 147, 150, 152, 160, 161, 250,
252, 254, 257, 260, 262, 264, 269, 283, 284 

Sağa Zanbak (Karaman): 119, 167



Sağa Zebbah (Konya): 167 
sağaltma (=diriltme, oyunda): 52, 56, 352 
sağaltma (şamanlıkta): 384, 385 
sağaltma ritüelleri / dansları: 20, 62, 352 
Sağba (sağ bacaktan çıkan aşık: Kayseri) 
Sağlam, Tülin: 14 
Sağlık Bakanlığı: 297 
Sahaniye (erkek derneği): 121 
Sâhib / Musahib / Rehber (Bektaşîlikte ta

rikata girecek kimseyi yetiştiren görevli): 
368

Sahre etmek (Gaziantep’te açık hava eğlen
tisi): 121

Sahtekâr Tüccar (Kayseri -  Bünyan -  Kara- 
kaya köyü): 211 

Sakarya: 158, 163 
Sakız Adası: 338, 339 
Sakız Adası Rumları: 338, 339 
Sâkî (Ayin-i cemlerde içki ya da şerbet su

nan görevli): 367, 368 
Sâkî postu: 368
sâkî suyu (Ayin-i cemlerde sunulan içki ya 

da şerbet): 367 
saklama-saklanma-oranlama oyunları: 276, 

277, 278, 279 
saklamalı aşık oyunları: 246 
saklambaç (oyun aracı): 140 
saklambaç / saklanbaç oyunları: 72, 73, 78, 

85, 135, 137, 272, 276, 277 
Saklanbaç / Saklambaç (Ankara -  Güdül -  

Sorgun köyü, Çorum köyleri, Gaziantep, 
İzmir -  Seferihisar, Kayseri, Konya): 72, 
137, 240, 277 

Salcı, Vahit Lûtfi: 176 
Salın Selvi (Çanakkale): 163 
salıncak (oyun aracı): 19, 20, 141, 564, 565, 

566, 568, 569 
Salıncak (İzmir): 164 
Salıncak Sekmesi (oyun, Konya): 141 
Sallama (Afyonkarahisar; Akşehir; Antalya; 

Artvin; İsparta; Kars; Konya; Mersin- 
Mut; Ordu; Rize -  Pazar; Mersin -  Silif
ke; Trabzon): 154, 161, 164, 165, 170 

Sallama (Konya): 167
Sallama Horonu (Artvin, Trabzon -  Of):

148, 161

Sallama Zeybeği (Balıkesir): 148 
Sallangel (Sivas): 167 
Salma Oyunları (Trakya): 163 
Salyabasa (Artvin): 161 
samah (düğün eğlentisi): 147 
Samah (Sivas -  Divrik [Divriği]): 153, 176 
Samah / Zamah: 125, 183, 184 
Samah köyü (Malatya -  Akçadağ): 147 
Samah (semah, zemak, zima, samâ, semâ1, 

zimah) / samahlar: 15, 17, 29, 52, 62, 92,
176, 177, 180, 181, 183, 185, 353, 362, 363,
364, 368, 369, 370, 372, 496, 497, 498, 
499, 500, 501, 502 

samıt / samut / lâl / dilsiz oyunları: 53, 60,

61, 70, 72, 81, 120, 123, 136, 173, 231, 234,
280

Samoyed (Nenet) şamanı: 479, 480 
Samsun: 12, 129, 130, 148, 149, 152, 160, 161, 

162, 278 
Samuilidis, Hristos: 12 
samut / samıt / lâl / dilsiz oyunları: 53, 60,

61, 70, 72, 81, 120, 123, 136, 173, 231, 234,
280

Samut / Samıt Oyunu / Dilsiz (gülme ve ko
nuşma yasaklı oyun: Bolu, Çankırı, Çan
kırı -  Yapraklı, Muğla - Ula): 123, 234, 280 

San Damingo: 44, 343 
Sanat (Ermeni köylü oyunu): 111 
Sanat Dünyamız-. 14 
Sançmak (niyet çekme, Bayburt): 128 
Sanskrit dili: 32, 33, 35,
Sapa Sappa (oyun: Batı Anadolu): 119 
Sapağ (oyun: Batı Anadolu): 119 
sapan: 75, 140
Sar (Somali’de eski bir ritüel dansı): 355 
Sara (Of): 161 
Saray (Bayburt): 161 
Sarayköy (Denizli): 146 
Saraymağara köyü (Gaziantep -  Yavuzeli): 

189, 192 
Sardunya: 68
Sarhoş Barı / Sarhoş Barı (Erzurum, Kars, 

Sivas): 167, 170 
Sarhoş Havası (Barak): 172 
Sarhoş Zeybek (Kütahya): 164 
Sarı Bülbül (Ağrı): 170



Sarı Çiçek (Çoruh): 161 
San  Gelin (Kars): 151, 170 
Şart Gül (Kars): 170 
S a n  Kanarya (Balıkesir): 163 
Sarı Kız (Kaz Dağı’nda): 363 
Sarı Kız (Bayburt, Gümüşhane -  Kelkit, Or

du): 161
San  Kızın Saçları (Anamur): 165 
San Zeybek (Bitlis, Elâzığ, Burdur, İsparta, 

Manisa, Sivas): 152, 164, 165, 167,170, 175 
Sarıkamış (Kars): 146, 147, 314 
Sarıkaya (Yozgat): 205, 209, 212 
Sarımsak Satma (taklitli oyut: Aksaray köy

leri, İzmir - Seferihisar): 211, 283 
Sarımsakçı Dayt (Ankara): 211 
Sarısözen, Muzaffer: 15 
Sarışta (Hemşin): 161 
Sarız (Kayseri): 200 
Sarkaç (Ermeni köylü oyunu): 111 
Sarma (Ağrı): 170 
Sarma Samahr. 372
sarmaşık (esrimek için Maenadlarca [Çılgın 

Kadınlarjçiğnenir): 387 
Sarmısak Döveyim (Ermeni köylü oyunu):

111
Sarsı köyü (Tokat -  Artova): 147 
Sarsıl (samah, Tokat -  Artova): 147, 161-162, 

180
Sasa (Çoruh): 154, 162 
Sasa Horonu (Kars): 170 
Satı Zeybeği (Muğla): 164 
Sattr (Tunceli köyleri): 207 
satir: 386
Satranc-t Urefâ (oyun): 43
satranç: 44, 55, 56, 59, 68, 69, 72, 346
satranç efsaneleri: 55, 56
satranç tahtası: 55, 56, 81
Satranc-t Urefâ: 560
Sattt (aşık oyunu: Kars): 246
Saturnalia: 311
Saturnus: 311
savaş dansları / oyunları: 57, 62, 70, 175 
Savay (saklambaç oyunu: Çanakkale - Geli

bolu): 72, 277 
Say Çakmak (aşık oyunu: Gaziantep): 245 
Say Çtkmalı (aşık oyunu: Gaziantep): 246

Saya / Saya Gezme / Gezmesi (çoban oyunla
rından) (Afyonkarahisar -  Bolvadin; Ak
saray köyleri; Ermenek; Erzincan; Ilgın; 
Karaman - Beydili, Taşkale köyü [eski 
adı Kızıllar]; Sivas -  Koyulhisar -  Yeşil
yurt, Gökdere, Aşağı Kale, Bahçe köyle
ri; Sivas -  Hafik -  Yalıncak köyü; Tun
celi köyleri): 54 , 128, 188, 189, 197, 198,
216, 218, 219, 220, 221, 231, 530 

saya manîleri: 216 
Sayışmaca (Çocuk oyunu): 557 
sayışmacalar / sayışmaçlar / saymacalar: 48,

129, 136
Saylı Top (kaleli top oyunu: Beyşehir -  Kon

ya): 254
Sayma / Cırık Cııruk (atlama -  sıçrama oyu

nu: İsparta -  Keçiborlu): 273 
saz: 185
sazandar / sazcı / âşık / Güvende (Alevî 

cemlerinde saz çalan): 184, 185, 186, 367, 
368,372

Schwarz-Weiss (Siyah ve Beyaz, oyun: Avus
turya): 293 

Sedir Kenarı (Erzincan): 170 
Sefer Oyunu {Kütahya): 164 
Seferihisar (İzmir): 196, 251, 262, 268, 269,

271, 272, Z il , 278, 279, 281, 282, 283,
284, 288

Seğmen (Sâmen, Selmen, Seyman / Seymen) 
/ alayı / Oyunu (Bolu, Kütahya -  Simav, 
Manisa): 122, 149, 157, 162, 164 

Seğmen Sekme (Denizli, İzmir - Ödemiş):
149, 164

Seke Seke Ben Geldim (sekmeli, taklitli oyun: 
Kayseri): 275 

Sekelim Kızlar (Konya): 167 
Sekkeleme (kaydırak taşıyla sekme oyunu: 

Niğde -  Bor): 275 
Sekteme (sekmeli oyun: Konya): 275 
Sekme (Bingöl, Bursa Erzurum, Eskişehir, 

İsparta): 148, 163, 165, 167, 170 
Sekme (sekmeli oyun: İstanbul): 275 
Sekme Barı (Erzurum): 148 
Sekme - Terekeme (Kars): 170 
Sekmece Çubuk (sekmeli çocuk oyunu: Muğ

la -U la ): 275



Sekmen Halayı (Kırşehir): 167 
Seksek / Sek-Sek (sekmeli oyun: Erzincan, 

İstanbul): 275 
Seksen Örük (Erzurum): 170 
Sekteleme (Ankara): 167 
Sektirme (Antalya, İsparta, Konya): 148, 165 
Sektirme (Konya): 167 
Selâmlık (Bolu): 162,
Selânik (Edirne): 163 
Selen, Ayşe: 18 
Selim Sırrı Zeybeği: 149 
Selman (Ayin-i cem ’de Dede’nin eline su 

döken görevli): 367, 368 
Selman-ı Pâk: 368
Semâ': 19, 92, 112, 113, 114, 115, 176, 178, 

179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 363,
364, 372, 387, 495 

Semah (Sivas): 167 
Semele (toprak ana): 105, 106 
Semerkand: 319
Semet geleneği (Kastamonu - Taşköprü): 

120

Semra (Mardin): 172
Sen de A l /ya da Gel] (Kütahya): 154, 164 
Sen Sevin Sen Sevin (oyun: Gaziantep): 240 
Senegal: 343
Senam Oyunu (Barak): 172 
Sende (yapılanı yapmaya dayanan erkek oyu

nu: İsparta): 75, 136, 281 
Seneca: 43
Senem / Sanam  (Kars): 170 
Senirkent (İsparta): 123, 137, 250 
Sepetfioğlu (Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, 

İsparta, İzmir-Bergama, Kastamonu, Kır
şehir, Sinop): 149, 152, 156, 158, 162, 164,
165, 167 

Sepi (Bitlis): 170 
Sera atlama (Trabzon): 162 
Serçe (Kayseri): 156, 157, 167, 174 
Serçe Oyunu (Gaziantep): 149, 172 
Seren köyü (Tokat): 224 
Serenler Serenler (Burdur): 165 
Serenler Zeybeği (Afyon, Burdur, İsparta):

154, 164, 165 
Serhoş Barı / Sarhoş Barı (Erzurum, Kars, 

Sivas): 167, 170

Serpin [Yenisu] köyü (Tokat): 224 
Serik Kıvrak Zeybek (Antalya): 165 
Ses benzerliği: 40 
Sese (Urfa): 172 
Şeydi Eerrâş: 368 
seyirlik oyunlar: 30, 143, 173 
Seyitgazi (Eskişehir): 182 
Seylan Adası: 44, 47, 342, 343 
Seymen (Manisa): 164 
seymen (Orta Anadolu): 143 
Seyran (açık hava eğlentisi): 121 
Seysene günü: 122
Sıçan-Pişik (güç gösterme oyunu: Azerbay

can): 272 
Sıçdı (aşık oyunu: Konya): 246 
Sıçrama {Urfa): 148, 172 
Sıçratma (Maraş):148, 165 
Sıçratma / Tikbar (Kars): 170 
Sığa (aşığın ön yüzü: Kayseri)
Sığır Gütme ve Ekin Kurtarma (Aksaray, To

kat -  Dazmana köyü): 212, 220 
Sığırcı Keloğlan (Ankara -  Beypazarı -  Yo- 

ğıınpelit köyü): 228 
Sığsara (Trabzon): 162 
Sıkkani (Hakkâri): 170 
Sıklama (Eğin [Kemaliye] - Erzincan): 170 
Sıkma Ban  (Krzıırum): 170 
Sıksara / Sığsara / Sıksaray (Rize, Samsun, 

Trabzon): 152, 162 
Sınır Taşı / Andaşı, Kenar (Karaman -  Mesu

diye köyü): 202 
Sırıır Taşı / Han Taşı (taklitli oyun: Uşak - 

Elmacık köyü): 283 
Sıra gezme (erkek derneği): 121 
Sıra Zeybeği (İsparta, Kütahya, Manisa): 148,

164, 165 
Sırplar: 353 
Siam adası: 47
Sibirya: 50, 67, 89, 94, 96, 97, 384 
Sibirya şamanlığı: 89, 384 
Sicilya: 47, 293 
sicim oyunları: 84 
Sierra Leone: 343
Siirt: 150, 154, 156, 157, 169, 171, 172, 175 
Sildim Süpürdüm Geldim (oyun: Gaziantep): 

240



Sildirsip Cezası (yüzük oyununda ceza- 
oyun: Sivas -  Şarkışla -  Deliilyas köyü): 
249

Silifke (Mersin): 15, 78, 136, 152, 154, 155,
157, 165, 166, 196, 258, 269, 502, 509 

Silifke Türkmenleri: 136 
S'ılifke 'Zeybeği (Silifke): 165 
Silifkenin Yoğurdu (Silifke): 165 
Silivri (İstanbul): 146, 285 
Sille (Konya): 167 
Silvan (Diyarbakır): 172 
Silvani (Muş): 152, 170 
Sim Simi (Adıyaman): 172 
Simav (Kütahya): 146, 147, 164 
Simav Zeybeği (Kütahya - Simav): 146, 147,

164
Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin: 366 
Simsim (Tokat): 119, 150, 162, 175 
Simurg: 365
Sin Gitti (Körebe oyunu: İstanbul - Çatalca):

151, 269
Sinanlı (Eğin [Kemaliye] - Erzincan): 149,

170
Sitıcani / Zengâni (Kars): 170 
Sinkurdu (İçel): 151, 227 
Sinlenmecik (saklambaç oyunu: Muğla -  

Ula): 277
Sinop: 138, 140, 149, 150, 153, 154, 160, 161,

162, 245, 262, 265 
Sinsin (Amasya, Çankırı köyleri, Çorum, Er- 

kilet, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Maraş, 
Samsun, Seyhan [Adana], Sinop, Yozgat): 
119, 150, 151, 162, 165, 167, 170, 175, 180,
224, 272

Sipahi Oyunu (taklitli oyun: Burdur): 283 
Siramana oyunu: 44
Sirkasvari (Batı Bulgaristan’da seyirlik yeni 

yıl oyunu): 340 
Sirkeci (Ordu -  Ünye -  Aydıntepe Köpü): 

212
Sirto (Bozcaada, Kırklareli, Samsun): 162, 

163
Sirto ve Hora Bölgesi: 158 
Sirveni (Maraş): 165
Sivas: 12, 71, 76, 119, 129, 144, 146, 147, 148,

149, 152, 153, 155, 156, 157, 166, 167, 174,

175, 191, 196, 197, 200, 210, 215, 216, 223, 
233, 243, 244, 249, 260, 270, 272, 273,
283, 288, 289, 371, 511, 514, 530 

Sivas Hatayı (Sivas): 144, 167, 511 
Sivas halayları: 157 
Sivas Samahr. 180 
Sivas Türkmenleri: 64 
Sivasî kolu (Halvetî) deveranı (zikir): 114 
Sivik (Kırşehir): 167
Siyah Kalem (Muhammed Bahşi Uygur): 19, 

20

Sobe (saklambaç oyunu: İzmir - Seferihisar):
277

Sociologie du sport (Georges Magnane): 292 
Sofracı (Ayin-i cem ’de sofra kuran görevli): 

368
Softa - Yeniçeri (Kütahya): 154, 164 
Soğan Kalktı Havuca (oyun: Gaziantep): 240 
Soğan Köklemece (güç kullanma oyunu: İz

mir -  Seferihisar): 271 
Soğancı (Çorum -  Kuşsaray köyü): 211 
Soğuk Kuyu (Muğla): 164 
Soğuk Su (Burdur, İzmir - Bergama): 164,

165
Sohbet (yâren de denilen erkek derneği): 17,

121, 123, 370 
Sohbet baranası (erkek derneği): 121 
Sohbet yeme (erkek derneği): 121 
Sokrates: 43
Sol (sol bacaktan çıkan aşık: Kars)
Solba (sol bacaktan çıkan aşık: Kayseri): 
Solitaire (oyun): 84 
Solstice (gün durumu): 104, 310 
Somali (İzmir): 164 
Somali: 343, 355 
Sonalar (Kars): 170 
Sorgu âyini: 369, 370 
Sorgun (Yozgat): 146 
Sorgun köyü (Ankara -  Güdül): Z il  
Soyot şamanı: 476, 477, 480 
Soytarılar Şenliği: 318 
soytarılık: 386 
soyut danslar/oyunlar: 173 
Sölek (çizgili, kaydırak taşlı sekme oyunu: 

Maraş): 275 
Söndür söndür ya da bayıl (Ermeni köylü 

oyunu): 110



Sören Süm bül/ Süsen Siimbül (Kars): 151, 170 
söylence: 126
Söz Derleme Dergisi: 134, 135, 136, 137, 138,

139, 140, 141 
söz şaşırtmaları: 281 
söz-eylem ilişkisi: 126 
Sphairinda (topla oynama): 31 
Spor Toto: 297 
sportif oyunlar: 13, 70 
St. George: 106 
St. George oyunu: 106, 107 
St. Jonh günü: 20 
Sta s/a (Of): 162 
Stambolîler (Tunus): 354 
Startzi (Rodop ve Güneybatı Bulgaristan’da 

yeni yıl oyunu): 340 
Statius: 43
StoffVerkaufen (kız kaçırma oyunu: Avustur

ya): 293 
stratejik oyunlar: 265 
Strobos ("topaç çevirme^: 293 
Su, Ruhi: 15
Su Değirmeni (Ermeni köylü oyunu): 111 
Su Geçme (kızlara özgü ip atlama: Erzincan):

274
Su Gelini (yağmur yağdırma kuklası): 235 
Su İnce Gelir Harktan (Eğin [Kemaliye] - Er

zincan): 170 
Su Keşiği (Çankırı -  Yapraklı): 206 
Su Oyunu (Ermeni köylü oyunu): 111 
Suda Batık (Afyon): 164 
Sudan: 67, 116, 343, 355, 356, 357 
Sudan Geçirme Oyunu (Kütahya): 152, 176 
Sudan tartımı: 356 
Sûfîler: 114, 115 
Sultan Dağları: 270 
Sultan oyunu'. 44
Sultat [Çök] (aşık oyunu: Kırşehir): 247
Sungurlu (Çorum): 206, 215
Sura Zeybeği (Kütahya): 164
Surena (Corneille): 388
Suriye: 44, 64, 96, 102, 103, 108, 116, 343
Surnâme: 115
Susuz (Kars): 191, 210
Suşehri (Sivas):
Suudi Arabistan: 343
Sülaka (Çocuk oyunu: Kırşehir): 548

Sülenke Oyunu (taş oyunu: Yozgat -  Boğa/.lı- 
yan -  Ahdili köyü): 262 

Süleymanâbâd köyü (İran -  Hemedan): 323 
Siiley m anî (Van): 170 
Süleymaniye (külliye): 58 
Süleymaniye (Siirt): 172 
Süllür Sümük (saklanan nesneyi bulmaya 

dayanan takım oyunu: Adana - Bahçe):
278

Sülüman Ağa (Adapazarı): 163 
Siilüman Ağa (Samsun): 162 
Sülümpe (oyun, Kızılören köyü): 130 
Sülüntaş köyü (Tunceli -  Mazgirt): 204 
Sümer Oyunu (bilgisayar oyunu): 57 
Sümer: 42, 47 
Sümer, Faruk: 241 
Sümerce: 106, 316
Sündürme (değnek oyunu: Tokat köyleri):

257
sünnet düğünü / töreni: 229, 309, 346, 365 
Sünnîler: 332 
Sünsün (Elazığ): 170
Süpürge Başlı Eşek Kral / Süpürge Başlı Kral 

/ Süpürge Kralı (Ermeni köylü oyunu: 
Anadolu): 110, 334, 533 

Siipürgeci / Çarcı / Farrâş / Meydancı (Ayin-i 
cemde meydanı süpüren görevli): 367,
368

Süpürgesi Yoncadan (Burdur, Eğin [Kemali
ye] -  Erzincan, Konya):165, 167, 170 

Sürdüm Oyunu (Ankara): 167, 176 
Sürek Halayı (Çukurova): 165 
sürekli danslar: 156 
Sürmeli (Maraş -  Araplı köyü): 229 
Sürmene (Trabzon): 147, 161 
Sürmene Sallaması: 162 
Sürtme (Eskişehir): 167 
Sürtme (Gerede - Bolu): 162 
Sürtme ban  (Bayburt): 162 
Sürümele (Ordu): 162 
Sürütme (Sivas): 167 
Süsen Sünbiil (Kars): 151 
Sütle Yaşasın Oğlunı (Ermeni köylü oyunu):

111
(Siirt): 172 

Süzme Oyunu (Bitlis): 154, 170



Svahili dili: 360 
Svvansea: 51

Ş
Şabanözü (Çankırı): 118, 237, 242, 243, 244, 

490 
Şafiî Bey: 356
Şah (Ermeni köylü oyunu): 110, 534, 535, 

536
Şahin, Rıza: 20 
şaka oyunları: 282 
şaka ve dilsiz oyunları: 61, 231, 280 
Ş a h  BilbilŞakı (oyun: Gaziantep): 240 
Ş a h  BilbiUm Şakı (bilmeceli koşmaca oyu

nu: Gaziantep): 133, 267 
Şak ildi m (Tunceli): 170 
Şalvar Sürütme I Üç Ayak (Eğin [Kemaliye] - 

Erzincan): 170, 173 
şaman / şamanlar / şamanlık: 19, 37, 38, 39, 

90, 91, 96, 114, 363, 364, 365, 379, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 474, 475, 476, 477, 
478, 479, 480, 481, 482, 490, 492 

şaman adayı: 93
şaman dansı /oyunu / töreni: 90, 92, 95, 114, 

116, 474
şaman davulu: 90, 91, 95, 385, 388, 479 
Şamanî Türkler: 96
Şamanizm / şamanlık: 49, 56, 96, 99, 180, 

241, 352, 362, 365 
Şamil (Pazar - Rize): 162 
Şamil Oyunu (Muş): 149 
Şana!t m (Kars): 170 
Şapa/ıe Zeybeği (Kütahya): 146, 164 
Şapka oyunu (Ermeni köylü oyunu): 111 
şarap: 387
şarap ayı (ay adı): 104 
Şarkışla (Sivas): 149, 249, 283 
Şarköy (Tekirdağ): 162, 163 
Şarlo (Chalie Chaplin, “Charlot”): 381 
Şaro (Siirt): 172
şaşırmaca!ı / şaşırtmalı söz ve eylem oyunla

rı: 13, 70, 280, 281, 282 
Şaşırtmaca (söz şaşırtması oyunu: Bolu): 72, 

282
şaşırtmaca / şaşırtmaç (yanıltmaç): 56, 131 
Şau-Wöng (Cin gölge oyununun mııcidi): 56

Şebek Oyunu (Ankara): 149, 167 
Şebinkarahisar (Giresun): 12, 147, 148, 149,

160, 161, 162, 270, 334 
Şebinkarahisarlı Ermeniler: 334 
Şefaatli (Yozgat): 215 
Şehir Kal’asın(/a (Van): 170-171 
Şehnâme (Eirdevsî): 366 
Şehribatı (Afyon): 164 
Şehriban Oyunu (Van): 170 
Şekeroğlan (Kars): 171, 176 
Şen Ola (Adana): 165 
Şenat köyü (İran -  Ebher): 322 
Şener, Sevda: 17, 379
Şengela (söz şaşırtması oyunu: Azerbaycan): 

282
Şenköy (Hatay): 165 
şenlik: 104
Şerbeti Kaldı Tasta (Kars): 171 
Şereflikoçhisar (Ankara): 146 
Şeve Kırmak (Elazığ): 150, 156, 171 
Şeyh Bedreddin (Simavna Kadısıoğlıı): 366 
Şeyh Küşterî: 56
Şeyh Şamil Oyunu (Kars, Muş): 171 
Şeyha (Zâr töreninde görevli kadın): 356, 

359
Şeyhane (Sivas): 156, 167 
Şeyhani (Siirt): 172 
Şeyhhaıılı (llrfa): 172 
Şeynae (Siirt): 171
Şeytan (Eninsiedeln -  İsviçre): 541 
Şeytan Oyunu (Eskişehir köyleri, Tokat -  

Dazmana ve Akoğlu köyleri): 191, 232 
Şıbloz Ağa (Ermeni köylü oyunu): 110 
Şıh Oyunu (Karaman -  Yeşildere - 1 aşkale):

231, 232 
Şıhlı (Şeyhli) köyü (Adana): 268 
Şıkıldım  (Elazığ): 143 
Şıkırdım (Ankara, Çankırı, Eskişehir): 167 
Şıngıldım (Yozgat): 167 
Şiî inancı: 113, 332 
Şiîler: 332
Şilük / Şiiliik Oyunu (çelik çomak türünden 

oyun: Niğde): 257 
Şimşidinı Oyunu (oranlamalı top oyıınıı: An

kara): 255 
Şingalı (Mardin): 172



Şiran köyii (Gümüşhane): 147 
Şirinnar (Gaziantep): 172 
Şiron (Siirt): 157 
Şirvan (Siirt): 169
Şirvan / Ş'ırvani (Aşkale, Bingöl, Çoruh, Di

yarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, 
Urfa, Van): 149, 172 

Şirvan Diizii (Gaziantep): 172 
Şobâsm (İran’da ayakta yapılan 7âr  benzeri 

dans): 361 
Şoenofilinda (tura oyunu): 293 
Şoru/(Kars): 171 
Şuhut: 72
Şurup Satma (oyun: Gaziantep): 240 
Şiiliik / Şilük Oyunu (çelik çomak türünden 

oyun: Niğde): 257 
Şiirege! Yalhsı (Kars): 171

T

Tabanca oyunu: 44 
Tacikler: 45 
Tacitus: 43
Tag und Nac/ıt (Gündüz ve Gece, oyun: Al

manya): 293 
Ta/ıan Girdi (aşık oyunu: Kars): 246 
Tahin-Pekmez Oyunu (yapılanı yapmaya da

yanan şaşırtma oyunu: İstanbul): 281 
Tahmurs (Efsanevî İran şahı): 366 
Tahran: 323
'Tahta At Oyunu (İran): 538 
'Tahta Ayaklı / Topa! (Sivas köyleri): 198, 233 
tahta kılıç: 324 
Tahta kıran (Çoruh): 162 
Tahtacı oymağı (Silifke): 78, 136 
Tahtacılar: 125, 181, 184, 269, 363, 365 
Tahtacılarda Gelenekler (Abdurrahman Yıl

maz): 181 
'Tahtahı (oyun: Gaziantep): 240 
tahterevalli (oyun aracı): 140, 141, 569 
'Takara Tukara (saklama-bulma oyunu: İz

mir -  Seferihisar): 278 
'Takla Oyunu (atlama -  sıçrama oyunu: T e

kirdağ): 44, 273 
taklit oyunları: 13, 173, 283, 381 
Taklitli (oyun: İstanbul): 283 
'Talak (aşık oyunu: Niğde): 247

Talebe Okutma (Yozgat -  Sarıkaya): 212 
talih ve rastlantı oyunları: 69, 284 
Talimi (Sakız Rumlarında savaş oyunu): 339 
Taltos (Macar şamanı): 50 
Tamara (Artvin): 147, 162 
Tamara köyü (Gümüşhane -  Şiran köyü): 

147
Tamaşa (Artvin, Muğla, Bodrum): 162, 164 
Tamzara (Bingöl, Çoruh Elazığ, Erzincan, 

Erzurum, Gümüşhane, Muş, Sivas, Ş e 
binkarahisar -  Giresun, Tokat, Tunceli, 
Van): 154, 162, 167, 171 

Tanbur: 367 
tangara: 97 
Tansuğ, Sabilıa: 339 
Tanyol, Cahit: 15 
Tanzanya: 343 
Tanzimat (dönemi): 36 
tapınım dansları: 62 
Tapşin Havası (Trakya): 163 
Taraklı / Bilecik Karşılaması (Sakarya): 163 
Taran teli a: 41 
Tarascon (Fransa): 542 
'Tarascon Yaratığı (Tarascon -  Fransa): 542 
Tarcan, Bülent: 15 
Tarenghi, Emil: 351, 544, 545 
'Tarhanama Tavuk Girdi (ebeli koşmaca oyu

nu: Ankara): 268 
tarımsal oyunlar / ritücller / büyüler: 50, 61, 

212,292,311,314,387  
'Tart Piring (Tabak Dansı: Kuzey Sumat- 

ra’da): 65
tarik (Alevîlikte âsa, erkân değneği, alaca 

değnek): 365, 369 
tarikçi (Alevîlerde cem görevlisi): 185 
Tarla Çobanı (Ermeni köylü oyıınıı): 110 
Tarla Kazma (Giresun): 162 
Tarhı Sınırı (Çorum -  Sungurlu -  Demir- 

şeyh köyü): 206 
'Tarla Sürme (Kayseri -  Tomarza -  Ahmezer 

köyü): 213
Tarlaya Su Götürme (Çorıım -  Sungurlu -  

Demirşeyh köyü): 206 
Tarsus (Mersin): 286 
Tartı (Ermeni köylü oyıınıı): 111



tartımlı oyunlar: 60 
Tartmaca (Ermeni köylü oyunu): 111 
Tas asası (düğün şöleni): 122 
tasvir yasağı (İslâm’da): 97 
Taş Atması (taş oyunu: İsparta): 261 
taş ve gülle oyunları: 261, 262, 263, 264,

265, 266, 267 
Taşçılık (Ermeni köylü oyunu): 111 
Taşkale [eski adı Kızıllar] (Karaman): 123,

197, 208, 214, 219, 221, 225, 231, 232 
Taşkale, Haşan: 20 
Taşköprü (Kastamonu): 120 
Taşlı Dokuz Taş (taş oyunu: Tekirdağ): 265 
Taştan Uşağı (Kars): 151, 171 
Tatyan (Trabzon): 162 
Tava Tava (Ermeni köylü oyunu): 111 
Tava Yapmak (Ermeni köylü oyunu): 111 
tavaf: 114
Tavas Zeybeği (Aydın, Burdur, Denizli): 146,

164, 165
tavla oyunu: 44, 57, 68, 346, 351, 546 
Tavşan ve A va  Oyunu (Tunceli -  Pertek -  

Beydamı köyü): 226 
Tavşanlı (Kütahya): 257 
Tavuk Ban  / Hikari (Erzurum, Kars): 149,

171, 174
Tavukpazarı (Çemberlitaş -  İstanbul): 564 
Tayland: 343 
Taylor, E. B.: 46
Tayyare Oyunu (kaydırak türü taş oyunu: T e

kirdağ): 267 
Ta'ziyr. 112, 113, 114, 115, 310, 332, 379 
Ta'ziye yazmaları: 113 
Teatry Kukol: 113 
teber: 365
Tecer, Ahmet Kutsi: 11, 15, 101, 177, 327 
tef: 114, 126, 157, 201, 212, 220, 225, 235,

323, 326, 335, 489,
Tefenni (Burdur): 262 
Tefenni Zeybeği (Burdur): 164 
Tejima, N.: 20
Tek Adım  (oyun: Gaziantep): 240 
Tek Ayak (Bingöl, Kars, Malatya, Sivas, Urfa, 

Yozgat): 148, 167, 171, 172 
Tek Ayak (ipli kız oyunu): 274 
Tek Donbalak (oyun: Gaziantep): 240

Tek E m e n li Hodak (kemiklerle oynanan çu

kurlu değnek  oyunu: Çorum): 260 
Tek mi Ç i f t  mi Oyunu: 44 
Tek Oyun (M uş): 148, 151, 171 
tek oyu n cu : 386 
Tek P a rm a k  (Denizli): 164 
Tek T am zara  (Kars): 171 
Tek Zeybek  (Mersin - Mut): 165 
lekap k ö y ü  (İran -  Arak): 324 
Teke (A ydın , Burdur, İçel köyleri): 147 
Teke oyunları: 158
Teke O yunu  / Teke Zarflatması (İsparta ve 

Burdur dolayları): 147 
Teke Zortlatm ası / Teke Oyunu (İsparta ve 

Burdur dolayları): 147, 149, 157 
Teke Z ortro s Mengisi: 165 
Tekecik — Koç Katımı (çoban oyunu): 221 
Tekec'ık (ço b an  oyunu) (Konya -  Bozkır): 219 
Tekeleme (Tokat): 184 
Teker (U rfa): 172
Tekerleme Oyunu (Çankırı, Ergani-Maden, 

Sivas -  Kangal): 71, 131, 133, 171, 282, 288 
Tekin, Ş inasi: 20
tekerlem eler: 47, 48, 56, 58, 59, 60, 70, 129,

130, 131, 132, 133, 136, 139, 215, 249, 250,

253, 2 60 , 262, 267, 268, 270, 272, 282, 
287, 2 8 8 , 335, 336 

tek er lem eli oyunlar:13, 70, 71, 72, 131, 133, 
249, 2 5 3 , 260, 268, 270, 272, 282, 288 

T ekirdağ: 129, 138, 139, 140, 143, 156, 162,

163, 2 4 6 , 252, 253, 254, 255, 258, 265,
266, 2  67, 269, 273, 279, 283, 284, 289 

T ekke k öyü  (Antalya - Elmalı): 18 
Telden Teleme (oyun, Muğla -  Ula): 131 
T elen g it şamanı: 478 
Telgrafın telleri (Samsun): 162 
te lli çalgılar: 91 

Tellice (K ars): 151, 171 
Tel/o (K ars, Muş): 171
Temel devran  (Kına gecesi öncesi eğlentisi, 

Bodrum ): 122 
Temer A ğ a  (Siirt): 172 
Temirağa (Bitlis, Siirt): 153, 171 
T em m u z  (Tanrı): 104, 106, 108, 187



Temurağa / 'Timurağa / Temurağa Ağırlaması 
(Bayburt, Bingöl, Çoruh, Erzurum, Kars, 
Sivas, Van): 149, 156, 162, 167, 171 

Tenis: 84
Tenzere (Bingöl): 153, 171
Tepsev (Konya): 167
Terakul (Merzifon - Amasya): 162
Terazi (Gaziantep): 172
'Terazim Kırıldı (Erzurum): 171
Tercan (Erzurum): 139
tercüman / terceman: 370, 371
tercüman lokması: 367
Terekeme (Kars): 150, 152, 171, 175
Terekeme-Yallısı (Kars): 171
Ter-l.açın Barı (Kars): 171
Terlikoyun (Amasya, Rize, Trabzon): 162
Ternek (erkek derneği): 121
Ters Ayak (Trabzon): 148
Ters /tor (Kars): 171
Ters Rico (Tokat): 153, 162
Terşi /  Kirmen (Gaziantep): 154, 172, 174
Terzi (Tokat -  Arkoğlu köyü): 209
teslim taşı: 365
Testi Tutması / Eşim Eşim (söz şaşırtması 

oyunu: İsparta): 282 
Teşi (Artvin, Bitlis, Orta Batum): 150, 162,

171, 174 
tevhit: 114 
Texcatlipoca: 382
Teyze-Teyze (evcilik türünden oyun: Niğde -  

Bor): 283 
Tezleme (Malatya): 167 
The Drama Reviem: 299, 383 
The Golden Bough (Sir James Frazer): 20, 

294, 295, 382 
The Moulide o f Egypt (Mc Pherson): 359 
The Plaue (=Veba, Swansea’de oyun): 51 
Thespis: 386 
Threnos: 106 
Thueydides: 43 
Tığ-bend: 368, 369
Tıkıt l  Tiko / Mamsuz Oyunu (taş oyunu: Si

nop): 262
Tmgızlı (aşık oyunu: Ankara -  Polatlı): 247 
Tmtıngo (Tunceli): 171

Tugay (Adıyaman): 172
Tırnana (Eğin [Kemaliye] -  Erzincan): 171
Tibet: 47, 67, 114, 363
Tibet dansları: 114
Ticaret (söz şaşırtması oyunu: Bolu): 282 
Tietze, A.: 61
Tik Halay (Diyarbakır): 172 
Tik horon (Trabzon -  Of): 162 
Tiko / Tıkıt / Mamsuz Oyunu (taş oyunu: Si

nop): 262

Tikveş (Çanakkale -  Gelibolu):152, 163 
Tilbaşar (Giindoğan) köyü (Gaziantep -  

Oğuzeli): 192, 204, 215, 225 
Tiliko (Bayburt): 162
Tilki (Ermeni köylü oyunu: Anadolu, Kars 

köyleri): 111, 337 
Tilki Oyunu (Antalya -  Elmalı köyleri; Ka

raman -  Taşkale [eski adı Kızıllar] -  İb- 
rala köyü [Yeşildere]; Kayseri -  Felahiye
-  Kuruhöyiik köyü; Kozan; Tokat -  Çay
lı köyü; Tunceli -  Pertek -  Tozkoparan 
köyü; Tunceli -  Mazgirt -  Danaburan 
köyü; Yozgat): 149, 167, 224, 225, 226,
251, 272 

'Fille Köyü (Adıyaman): 516 
Timurağa (Sivas, Trabzon): 162, 167 
Tipinos (çizgili, kaydırak taşlı ve sekmeli 

oyun: Burdur): 275 
Tire (İzmir): 269 
Tiringi (Kars): 171 
Tiringo (Bitlis): 154 
Titiz (Giresun): 162 
'Titreme Horonu (Rize): 148, 162 
Tiyatro Araştırmaları Enstitüsü

(AÜDTCF): 13, 126 
Tiyatro Araştırmaları Dergisi: 13, 14 
tllaçtli (Meksika yerlilerinde top oyunu):

294

Toee (Afrika’da Mangala türünden oyun): 44, 
343 

Togo: 344 
Togollar: 96
Tohan (dik duran aşığın kabarık yüzü: Kars) 
Tohum Ekimi (Karaman -  İbrala [Yeşildere] 

ve Taşkale [eski adı Kızıllar] köyleri): 214



Toka (taş oyunu: Bilecik -  Osmaneli): 262 
Tokat: 17, 147, 153, 155 160, 161, 162, 174,

182, 183, 190, 191, 197, 204, 207, 209, 219,
220, 222, 223, 224, 226, 232, 233, 236, 
237, 256, 257, 271, 280, 282, 284, 288, 523 

Tok-Çik Atışmak (aşık oyunu: Niğde): 245 
I'oklar (Kayseri-Tomarza): 237 
Tokturma (değnek oyunu: Tokat köyleri):

257
Tokurcun / Dokurcun / Taşlt Dokuz Taş (taş 

oyunu: Tekirdağ): 265 
Tokyo Üniversitesi: 388 
Tolaka Oyunu (ebeli, turalı kovalamaca oyu

nu: Aydın, Urfa): 270 
Tomarza (Kayseri): 200, 213, 220, 227, 237 
Tombala: 84
Tombala (Çocuk oyunu: Niğde): 551
Tombili (Niğde): 167
Tombul Makina (Tokat): 162
Tomovza (Kayseri): 167
Tonton (Yozgat): 167
l'onya (Rize): 162
top: 74, 79, 85, 134, 239, 252, 253
Top (takımlı top oyunu: İsparta): 253
Top oyunları: 44, 85, 134, 252, 253, 254, 255
Top Top Kadife (oyun: Gaziantep): 240
topaç çevirme'. 42
topaç oyunu (ftrça / kozak oyunu, Konya): 51
topaç: 139
Topal (Ankara): 233
Topal / Tahta Ayaklı (Sivas köyleri): 198, 233 
Topal Çoban (çoban oyunu: Tunceli -  Pertek

-  Tozkoparan köyü): 221 
Topal Koşma (Ankara, Kastamonu): 155, 162 
Topal Tavuk (sekmeli, taklitli oyun: kayse

ri): 275
Topkapı Sarayı / Müzesi: 115 381 
Topla Kama Tıkma (top oyunu: Tekirdağ):

253
Toplu Dokuz Taş (top oyunu: Tekirdağ): 255 
Toplu Oyun (Muğla): 152, 164 
Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu: 14 
Toprak Bastı (düğünlerde karşılıklı oyna

nan soru-cevaplı ve maskeli oyun: Adana 
köyleri): 286

toprak ve su ile yapılan oyunlar: 289 
Toros Dağlan / Toroslar: 270, 363 
Tortum (Erzurum): 146, 168 
Tortum Barı (Erzurum): 171 
Toskana: 68
Tostik (aşıkla oynanan değnek oyunu: Amas

ya): 260
Tot (yuvarlak taş ve değnek oyunu: Çorum, 

Kastamonu): 260 
Totem ve Tabu (Sigmund Freud): 296 
Totem: 32
Totemizm geleneği: 96 
Tovvnshend, Philip: 344, 345 
Toy (Konya): 167 
Toycular (Van): 171 
Tozağan Halayı (Sivas): 167 
'Tozkoparan köyü (Tunceli -  Pertek): 196,

205, 206, 207, 210, 221, 225, 233, 234, 237 
Tör, Vedat Nedim: 15 
törensel oyunlar: 280 
Tötonlar: 310
Töverek Koran (Eskişehir): 154, 167 
töz / tös: 96, 97, 385 
'Trablus: 116
Trabzon: 12, 129, 147, 148, 160, 161, 162 
Trabzon Sıksarası (Trabzon): 155, 162 
tragedya: 52, 106, 379, 386 
tragoidıa / targos: 386
Trakya: 11, 106, 146, 147, 148, 149, 154, 158,

162, 163, 340, 387 
Trakya horaları: 158 
Tren (taklitli çocuk oyunu: Konya): 283 
Tringo (Malatya, Bitlis): 171 
Trobriand Adaları (Doğu Yeni Gine): 296 
Troparıum derlemeleri: 112 
Troya savaşları: 43 
TRT: 11, 291
Tu portes la pus (=pire taşıyorsun, Valen- 

cia’da oyun): 51 
'Tubalar: 97
Tuğlacı (Tunceli -  Pınarlar): 212 
Tukili (oyun): 70 
Tula (M eksika’da): 42 
Tuna, Erhan: 14
Tunceli: 147, 148, 149, 154, 158, 168, 169,

170, 171, 191, 196, 204, 205, 206, 207, 208,



210, 211, 212, 214, 220, 221, 223, 225, 226, 
233, 234, 237, 288, 292 

Tunguslar / Tunguzlar: 94, 95, 97 
Tunguz şamanı: 474, 477, 478, 479 
Tunus: 116, 332 
Tür: 179
tura: 74, 118, 135, 208, 256, 270, 278 
Tura (para saklama oyunu: Çankırı): 278 
lüra t  Boğça Saklanması (kapıp kaçmalı tura 

ya da kumaştan top oyıınu: Konya): 270 
tura oyunları: 44, 74, 77, 118, 135, 270, 272,

278
Tura Oyunu (Afyon, Ankara, Bilecik Avşar- 

ları, Giresun -  Şebinkarahisar, Niğde -  
Bor): 150, 164, 270, 272, 278 

Turatıç (aşık oyunu: Kırşehir): 247 
Turca / Capra / Brezaîa (Keçi oyunu: Ro

manya): 312, 340 
Turfanda, Oytun: 16 
Turhal (Tokat): 204, 223 
Turizm Bakanlığı: 16 
Turna (Afyonkarahisar): 149, 164 
Turna Barı (Erzurum): 149, 152, 171, 174 
Turna Köyü (Kazanlık -  Bulgaristan): 540 
Turna Oyunu (Avşar Oymakları, Konya -  

Akşehir, Kütahya, Sultan Dağları, Toros- 
lar): 164, 270 

'Turnalar (Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, 
Kelkit, Konya, Sivas): 149, 154, 160, 162,
167, 171 

Turnalar Samahı: 180, 182 
Turnam (türkülü halay, Kayseri Avşarları 

[Pazarören-Pınarbaşı]): 126, 127 
Turnavurdu (güç gösterme oyunu: Azerbay

can): 272 
Turşucular (Kütahya): 149, 164 
Tutmalı Çelik'. 557
'Tuttum Direk (koşma, yer kapma oyunu: 

Muğla -  Ula): 270 
Tuz Şekirdim (Ankara): 152, 167 
Tüccar (Amasya -  Uygur köyü): 211 
Tüccar Hacı Oyunu (Tokat -  Ulutepe köyü): 

204
Tük (aşığın arka yüzü: Kayseri)
Tülü Kabak (Balıkesir): 526

Tüneg (Manisa): 143, 164 
Tünzile [Alçılarım] (aşık oyunıı: Erzurum):

247
Türk / Türkler: 12, 38, 89, 90, 92, 102, 107,

111, 113, 115, 180, 234, 235, 312, 327, 344, 
371, 382, 383 

Türk (Arap ve Balkan ülkeleri seyirlik 
oyunlarında tip): 333, 339, 340, 341 

Türk bilmeceleri: 57 
Türk budunları: 92 
Türk dansları: 383 
Türk Dil Kurumu: 11 
Türk dünyası: 43
Türk Folklor ve Etnografya B'ıbhyorafyası (I- 

IV): 11
7 'ürk Halkbilimi (Sedat Veyis Örnek): 17 
Türk halk oyunları: 143, 155 
Türk Halk Oyunlarını Yaşatma ve Yayma 

Tesisi: 15 
Türk Kızı (Tunceli): 149, 154, 171 
Türk köylü dansları / oyunları: 109, 158, 172,

173, 337
Türk kültürü: 33, 112, 291, 338 
Türk dansları / oyunları: 43, 58, 344, 364 
Türk zeybeği: 103 
Türkâni (Siirt): 172
Türkçe: 16, 32, 34, 36, 89, 109, 113, 291, 312, 

320, 333, 335, 336, 337, 342 
Türkistan: 19, 37, 362, 364, 478 
Türkiye: 9, 10, 11, 16, 36, 89, 115, 116, 143,

241, 264, 297, 327, 348 
Türkiye Çingenecesi: 35 
Türkiye Tiirkleri: 89
Türkiye'de Çocuk Oyunları Kültürü (Mevlüt 

Özhan): 13, 349 
Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü 

(TDK): 16
Türkiye'de İlk Halk Oyunları Semineri (yhz.: 

Şerif Baykurt): 15 
Türkmen Hatayı / Çelebi Halayı: 165 
Türkmen Kızı (Çorum, Eğin [Kemaliye], Si

lifke): 149, 165, 167, 171, 174 
Türkmen / Türkmenler: 136, 364 

Türkoğlu (Maraş): 202 
türküler: 47, 48, 126, 128, 141, 335 
türkülü danslar: 60, 172, 173



türkülü oyunlar: 13, 60, 70, 144, 144, 172, 
173

7»//^ (Kars): 171 
Tütsü: 357, 358 
Tylor, E. B.: 293

U

Ubivanieto (oyun: Bulgaristan): 312 
Uçtan (değnekli oyun: Antalya): 258 
Uçtu Leylâm Oyunu (niyet oyunu: Ankara -  

Ayaş): 285 
Uçtu Uçtu (oyun: Gaziantep): 240 
Uçuk Havası (Tokat): 162 
Uçurdum (Gaziantep): 172 
Uçurtma: 19, 51, 121, 138 
Uçurtma (erkek derneği): 121 
Uçurtma bayramı (açık hava eğlentisi): 121 
Uçurtma Oyunu (Konya): 51 
Ufacık, Karacık (Niğde): 167 
Uganda: 317, 343, 346
Ula (Muğla): 72, 73, 75, 130, 131, 133, 134, 

136, 137, 140, 141, 251, 253, 254, 256, 258, 
260, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 
271, 272, 273, 275, 277, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 288, 289 

Ulama (Nokta) (aşık oyunu, Muğla): 71 
IJIubey (Ordu): 139, 140 
Uluborlu (İsparta): 125 
Uludağ (Bursa): 148, 162 
Ulupınar köyü (Tunceli -  Pertek): 209, 211 
ulusal bayramlar: 155 
Ulutepe [Kelit] köyü (Tokat-Turhal): 204 
Uma-Nori (Uzun Eşek türünden oyun: Ja

ponya): 294 
Umma (aşık oyunu: Ankara - Polatlı): 247 
Umman Denizi: 360
Ummana Gelen Domala Kalsın (takımlı top 

oyunu: Ankara): 253 
Uno, duo, tre, stella (gizlenen bir eylemi bul

ma oyunu: İtalya): 293 
Ur: 42
UR-DRAMA. The Origins of Theatre (E. T.

Kirby): 384 
Ural-Altaylılar: 89, 95 
Uranhay Türkleri: 97

Urfa: 83, 129, 130, 131, 135, 147, 148, 150, 
151, 152, 171, 172, 174, 175, 266, 270, 272, 
277,288, 289,314, 511 

Urfalı (Urfa): 172
llruş köyü (Gaziantep -  Oğuzeli): 192, 204, 

209, 215, 225 
Ustan Kim idi? (Konya): 167 
usu geliştiren oyunlar: 13 
uşak (Karadeniz): 143 
Uşak: 78, 83, 214, 271, 272, 282, 283 
utanmasız sözler: 281, 282 
Uva Yanlaması (Yozgat): 167 
uygarlık tarihi: 291 
Uygur köyü (Amasya): 211 
Uygurca: 20, 38, 40
Uygurca metinler (Uygur metinleri): 38, 39 
Uygurlar: 92 
Uzak Doğu: 38 
uzay adamı: 79
Uzun banam (açık hava eğlentisi): 121 
Uzun Çötürüm (oyun: Gaziantep): 240 
Uzun Eşek (atlama-sıçrama oyunlarından: 

Konya): 44, 273, 293 
Uzun Halay (Sivas): 167 
uzun havalar: 144
Uzun Hovanııes (Ermeni köylü oyunu): 111 
Uzun Urgan (takımlı güç kullanma oyunu: 

Ankara, Çorum, İsparta, İzmir, Kayseri, 
Kütahya, Tekirdağ): 71, 83, 155, 163, 164, 
271

Uzunburun (kukla oyunu: Çankırı köyleri): 
237

Uzundere (Çoruh, Kars): 162, 171, 174 
Uzunlambaç (Zonguldak): 162

Ü

Üç Aşık (aşık oyunu: Kars): 246 
Uç Ayak (Ankara; Bingöl; Diyarbakır -  Er

gani; Elazığ; Gaziantep; Kars; Kırklareli; 
Kırşehir; Maraş; Şebinkarahisar; Tokat; 
Tunceli; Yozgat): 162, 163, 165, 167, 171, 
172, 173

Üç Ayak (aşık oyunu: Niğde -  Bor): 246 
Üç ayakyürümeli (Pazar): 148, 162 
Uç Ayaklı Halay (Çukurova, Hatay, Sivas): 

148, 165, 167



üç boyutlu tasvir yasağı (İslâm’da): 97 
Üç Çeşmeden Sular İçtim Kanamadım (Kütah

ya): 164
Üç Dede Oyunu (taş oyunu: Muğla - Ula): 70, 

262
Üç Geri (Tunceli): 148, 171 
Üç İleri (Sivas)
Üç Kral / Üç Kral Şenliği-, 318
üç taş oyunu: 59, 68, 70, 72, 135, 265
Üç Taş Oyunu (taş oyunu: Niğde): 265
Üç Tök Dört Çik (aşık oyunu: Kırşehir): 247
Üç Yahudi Oyunu (Fas): 537
Üçleme (taş oyunu: Konya): 265
(içler: 372
Üçler dolusu: 372
Ünye (Ordu): 210, 211, 212, 222
Ürdün: 343
Üregiil köyü (Ankara -  Çankaya): 129 
Üste Binmece (takımlı top oyunu: Ankara -  

Ayaş): 253
Üstten Atlamaca (atlama -  sıçrama oyunu: 

Muğla): 75, 273 
Üşüdüm (Ankara, Sivas): 167, 288 
Üşüdüm / Üşiidüm Kızlar (Kütahya): 154, 164 
Üşiidiim Üşüdüm (tekerlemeli çocuk oyunu: 

Kayseri, Niğde): 131, 288, 289 
Ütümlü oyunlar: 13

V

Valencia: 51
Van: 75, 146, 148, 149, 154, 155, 168, 169, 

170, 171, 196, 325, 531 
van Gennep, Arnold: 308 
Van Koççartsı (Erzurum, Van): 146, 171, 275 
Van Naresi (Van): 171

Vantanz bayramı (Ermeni köylü oyunu):
110

vantrilogluk: 385

Var Anam Gel Anam Oyunu (Manisa): 164 
Varagele (Bilecik): 163
Varan Bir Top Geri (kaleli top oyunu: İstan

bul): 254 
Vardır Yeldir (Bilecik): 163 
Vargel (Adapazarı, Bozöyük - Bilecik): 163

Varıp Gelme (Zonguldak): 162 
Varto (Muş): 259, 268, 284 
Vartuvaria / Vartavar (Ermenilerde gül bay

ramı): 107 
Varyanlı köyü (Maraş): 230 
Vatikan Kitaplığı: 113 
Veliç (Malatya): 171 
Venedik: 311
Venüs (Tanrıça: Roma): 310 
Veracruz Kızılderilileri: 352 
Vertevor (erkek derneği): 121 
Veylişhane (Urfa): 151, 172 
Veysel B an  (Bayburt): 149, 162 
Veyselefendi köyii (Bayburt): 147 
Vezi (Adana): 159, 165 
Vız (şakalı sorulu oyun: İstanbul): 279 
Vietnam: 343 

(Yıldızeli): 167 
Vilik / Vilk (Tunceli): 147, 171 
Vilik köyü (Elazığ -  Palu): 147 
Viyana: 569 
Vize (Kırklareli): 207 
Vurdu Kızdı (aşık oyunu: Konya): 245, 246 
Vurun Gelin Kınasını / Karşılama (Kırklareli):

163
Vurup Döndürmeç (aşık oyunu: Gaziantep): 

246
Vuruşmak oyunlar/ danslar: 13, 158, 173 

W

Wang (Çin İmparatoriçesi): 56 
Wari (Afrika’da Mangala türünden oyun): 44, 

343
Washington D. C.: 321 
VVazara (Fas’ta düğün dansçısı): 65 
White, G. E.: 97, 176 
VVisconsin Üniversitesi: 298 
Woodo kabileleri (Orta Afrika): 355 
Wu (Çin İmparatoru): 56 
Wu (Çin şamanı / dansçı): 364, 385

Y

Ya Şunda Ya Bunda Oyunu (avuçtaki nesneyi 
bulma oyunu: Gaziantep): 278 

Yağ Satarım (turalı, koşmacalı, ebeli çocuk 
oyunu: Muğla -  Ula): 70, 270



Yağ Satanın B al Satarım t (mendilli, koş- 
macalı, ebeli çocuk oyunu: Tekirdağ): 
289

Yağ Satarım Duz Satarım  (tekerlemeli çocuk 
oyunu: İzmir -  Seferihisar): 288 

Yağcı (Karaman -  Davgandos köyü): 212 
Yağlı Kenar (Seyhan [Adana]): 152, 165 
yağmur ayı (ay adı): 104 
Yağmur Duası (Çorum): 215 
Yağmur Yağar, Dereleri Sel Alır (Kütahya):

164
Yağmur Yağdıran Çocuk (Ermeni köylü oyu

nu): 111
yağmur yağdırma oyunları / ritüelleri / dans

ları: 20, 54, 56, 62, 104, 107, 122, 128, 131, 
215, 234, 337, 493, 494 

Yağmurcuk (Karaman): 494 
Yahşi (Sivas): 167 
Yahııdiler: 64, 66, 67, 104 
Yakapınar [Uladı] köyü (İzmir -  Bayındır): 

226, 227, 283, 285 
Yakındoğu: 47, 63, 105, 292 
Yakışır Allar Sana (Sivas): 167 
Yakut düğünü: 95 
Yakut şamanı: 475, 477, 479 
Yakutlar: 37, 94, 95, 97, 363 
Yalabık (Bergama): 164 
Yalabık Zeybeği (Bergama): 164 
Yalak (çukurlu top oyunu: Konya): 254 
Yalak Çıkartmaç (zor kullanma oyunu: Ada

na köyleri): 271 
Yalakkaya (Mangala benzeri bir oyıın: 

Amasya): 349 
Yalandan Em ir Şenliği (İran): 320 
Yalıncak köyü (Sivas -  Hafik): 216 
Yalkuşta (Muş): 171 
Yallı{ Kars, Ağrı): 153, 171 
Yallılar (Doğu Anadolu): 144 , 153 
Yalova: 139
Yalpalı Düz Halay (Sivas, Yozgat): 148, 154, 

167
Yamaguçi, Masao: 388
Yamak (erkek eğlentilerinde kahve getiren 

kişi): 121 
Yaman Aıışam (Niğde): 167 
Yanama (Sivas): 167

Yandır (Bergama):
Yangın (kızlara özgü ip atlama: Erzincan): 274 
Yanıltmaç Oyunu (söz şaşırtması oyunu: Ço

rum): 133, 282 
yanıltmaçlar / şaşırtmaçlar: 47, 56, 57, 58, 60, 

131, 132, 133, 281, 282 
yanıltmaçlı oyunlar: 72, 132, 133, 281, 282 
yanılsama: 385
Yanlama (Bilecik Tokat, Yozgat): 148, 162,

163, 167
Yamuk (Gaziantep): 150, 172, 175
Yapı ve Kredi Bankası: 15
Yapma At (Minehead-İngiltere): 542
Yapı Kredi Yayınları: 9, 14, 16
Yapraklı köyü (Çankırı): 206, 234
Yar Giizel (Van, Ağrı): 171
Yar Oyunu (Keban): 171
Yaralı Şamo (Ermeni köylü oyunu): 111
Yare/i (Sivas): 167
Yâren (esnaf ağırlıklı erkek eğlentileri ve 

buralara katılanlar): 121, 370 
Yâren / Sohbet geleneği: 17 
Yâren - Sohbet (gösteri): 17 
Yârenbaşı (Çankırı): 123, 135 
Yargıç (Ermeni köylü oyunu): 110 
Yargıç, Kral (Ermeni köylü oyunu): 110 
Yarım Çıtırdak / çardak (Kastamonu): 148, 

162
Yari (Hınıs): 171 
Yarkışta (Siirt): 172 
Yarkıştan (Van): 171 
Yarkuşta (Hınıs, Muş, Van): 154, 171 
yas dönemi / töreni: 66, 346 
Yasalar (Platon): 30 
Yastık (savaş oyunu: Çankırı): 284 
Yaş Oyunu (Kars): 191 
yaşam ağacı (“hayat ağacı” vakvak ağacı): 
Yattı Kalk (çocuk oyunu): 70 
Yattı Kalktı (oyun: Muğla -  Ula): 133, 288 
Yattı Pırasa Kalktı Pırasa Oyunu (yapılanı 

yapmaya dayanan erkek oyunu: İzmir -  
Seferihisar): 281 

Yavi, Ersal: 523 
Yavuz (Keban): 171
Yavuz Bağlaması (İzmit - Arifiye): 152, 163 
Yavuzeli (Gaziantep): 189, 192, 193



Yayıl’ (Kars): 175 
Yayık Halayı (Yozgat): 167, 175 
Yayla Harı (Kars): 171 
Yayla Tiirkiisü (Bingöl): 153, 154, 171 
Yayla Yolları (Antalya, Mersin - Mut, Muğla

-  Fethiye, Mersin - Silifke): 165 
Yayvan lia n  (Erzurum): 171 
Yazıbağı köyü (Tokat): 17 
Yazıbağı’nda Şenlik Far (gösteri): 18 
Yazıcıoğlıı köyü (Zonguldak -  Devrek): 226 
Yedesta (Siirt): 172
Yedi Ayak (aşık oyunu: Niğde -  Bor): 246 
Yedi Deve (Gaziantep): 149, 172, 174 
Yeldirme (İzmir - Bergama): 152 
yeldirme (samah bölümü): 181, 186 
Yelleme (Tokat): 153, 184 
Yemek Oyunu (Karaman -  Yeşildere [İbrala]): 

203
Yemen: 66, 355
Yemen Yalıudileri: 66
Yeni Bengi / Yeni Mengi (Silifke): 152, 166
Yeni Delhi: 344
Yeni Gine: 19
Yeni Meksika: 46
Yeni Ters Bar( Kars): 171
yeni yıl / yılbaşı şenlikleri: 316, 371
Yeni Zelanda: 46
Yenice köyü (Gaziantep -  Oğıızeli): 192, 

194, 195, 204, 209, 225 
Yenice köyü (Karacabey -  Bursa): 189, 206, 

213, 215, 223, 292, 526, 530 
Yenigazi köyü (Kars -  Sarıkamış): 314 
Yeniköy (Tunceli -  Pertek): 207, 221, 226, 234 
Yenisey Şamanı: 477, 478 
yer kapma oyunları: 270 
yer kuklası: 236, 490 
Yer Topu (top oyunu: Niğde -  Bor): 252 
Yeralma (değnekli takım oyunu: Çankırı -  

Kurşunlu Avşarları): 258 
Yerdim Yer 0Mangala benzeri bir oyun: 

Amasya): 349 
Yerim Kurtlandı (kovalamaca oyunu, Konya):

130, 267 
Yerli Halk Oyunu (Bilecik): 163 
Yerli Oyun (Konya): 149, 167 
yerli oyunları: 149, 155, 158

Yer/i Z.eybek (Bilecik, Çorum, Mudurnu - Bo
lu): 149, 150, 152, 158, 162, 163, 167, 175 

Yeseviyye [Yesevîlik]: 362, 363 
Yesi (Türkistan): 362 
Yeşildere ([İbrala] Karaman): 203, 225 231 
Yeşilleme (Yozgat): 167 
Yeşilyurt köyü (Sivas -  Koyulhisar): 197 
yetişkin oyunları: 239 
Yezid: 51
Yığma Kayrak (taş oyunu: Burdur -  Tefenni): 

262
Yıhılı Bamya (aşık oyunu: Niğde): 247 
Yıkılgan (Sivas): 167
yıl döngüsüne ve takvime bağlı törenler: 328 
yılbaşı (yeni yıl) oyunları / şenlikleri: 53, 54, 

316, 371 
Yılbaşı Oyunu (Elazığ): 191 
Yılbaşını Çağırmak (Ermeni köylü oyunu):

111
Yıldız (çelik çomak tiirü oyun: Konya -  Il

gın, Niğde): 167, 258 
Yıldızeli (Sivas): 166, 167 
Yıldızlı (fenerli) uçurtma (Konya) 51 
Yıldızlı Çelik (çelik çomak oyunu: Niğde): 257 
yıllık kurban ('Tahtacılarda): 184 
Yılmaz, Abdurrahman: 181 
Yısa (Pazar): 162 
Yisera havası (Trabzon): 162 
Yoğunpelit köyü (Ankara -  Beypazarı): 201, 

228, 326
Yol Göstermesi (şaka oyunu: Muğla -  Ula): 283 
Yol Havası ('Trabzon, 'Tunceli, Yozgat): 162, 

167, 171
Yol paklama (diiğiin geleneği: Eskişehir): 122 
Yoldaş Seni Kim Apardı? (gözü kapalı oynanan 

sorulu takım oyunu: Azerbaycan): 279 
Yolkonak köyü ('Tunceli -  Pertek): 214 
Yoncalar Oyunu (Van): 155 
Yortu oyunları: 110,334 
Yozgat: 146, 147, 149, 150, 152, 153, 166, 167,

174, 175, 205, 209, 212, 215, 222, 238, 287 
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu): 14, 16, 18 
Yönetken, Halil Bedi: 15, 113, 176 
Yöriik Ağırlaması (Sivas): 174 
Yörük Ali (İzmir-Bergama): 164 
Yöriik Halayı (Sivas): 174 
Yugoslavya: 236, 339, 340



Yukaglıirler: 94 
Yukarı Havasr. 162
Yukarı Kanara köyü (Kırklareli-Kofçaz): 

128
Yukarı Volta: 344
Yııkatanlı Mayalar: 46
Yum Yum Yumurta (oyun: Gaziantep): 240
Yuma (aşık oyununda enek: İsparta):
yumruk oyunu: 59
Yumruk Yumruk Üstüne (sorulu şaka oyunu: 

İzmir -  Seferihisar): 279 
yumucu (saklambaç oyunu): 277 
Yumuç (saklambaç türii oyun: Gaziantep): 277 
Yumurta Oyunu-, 44
Yumurta Saklama (şaka oyunu: İzmir -  Sefe

rihisar): 282 
Yumurta şenliği (açık hava eğlentisi): 121 
Yumurtalı Tavuk (çukurlu top oyunu: Tekir

dağ): 254
Yumurtalı Tavuk (takımlı, göz bağlamalı 

saklama-bulma oyunu: Tekirdağ): 278 
Yumuşak (korkutmalı şaka oyunu: İzmir -  

Seferihisar): 282 
Yunan dramı: 103, 384, 385, 388 
Yunan köylü oyunları: 109 
Yunan kültürü: 101 
Yunan mithosu: 105 
Yunanca: 31, 33, 311, 318, 320 
Yunanistan: 12, 47, 101, 104, 109, 312, 338, 

339, 353, 540 
Yunanlılar: 102, 138, 311 
Yund [Yunt] Dağı (İzmir - Bergama): 151, 

164, 339, 521, 525, 532 
yurt: 90
Yusuf Zeliha (Gümüşhane): 162 
Yutturdum (söz şaşırtması oyunu: İzmir -  

Seferihisar): 282 
Yutturma (söz şaşırtması oyunu: Konya): 72, 

282
Yutturmam (söz şaşırtması oyunu: İstanbul): 

282
Yuvarlak (Denizli): 164 
Yuvarlamaca (oyun, Ula, Muğla): 73 
Yücel, Haşan Âli: 10 
Yüksek (Rize, Trabzon): 162 
Yüksek Oyun (Bursa): 148

Yümsek Hava (Bursa): 163 
Yüriik Ağırlaması (Sivas): 150, 167 
Yürük Halayı (Sivas): 150 
Yiirük Kızı Oyunu (İsparta - Uluborlu): 150, 

166
Yürüme (İsparta): 166 
Yürütme (Afyon): 164 
yürütme (dans, raks bölümü): 181, 183 
Yütük (saklambaç oyunu: Çankırı): Z il  
Yüz Boyama (tarımsal oyun: Adana köyleri): 

315
Yüz Kömbesi (Kayseri -  Tomar/a -  Alıme- 

zer köyü, Kayseri -  Pınarbaşı -  Ayvacık 
köyü, Kayseri -  Bünyan -  Kölete ve El- 
başı köyleri, Tunceli köyleri): 220, 221 

100 Türk Halk Oyunu: 15 
Yiizbir (Kars): 151, 171, 176 
yüzme: 59
Yüzük (Ermeni köylü oyunu): 110 
Yüzük (oyun: Gaziantep): 240 
Yüzük Bulmaca (İzmir -  Seferihisar): 251 
Yüzük Kimde? (yüziik oyunu: Kars): 250 
yüzük oyunları: 73, 75, 118, 130, 131, 135, 

247, 248, 249, 250, 251, 252, 278, 284, 558 
Yiizük Oyunu (Balıkesir -  Dursunbey, Burdur, 

Çankırı, Çorum, Elazığ -  Harput, Erzin
can -  Eğin [Kemaliye], Gaziantep, İsparta, 
İsparta - Senirkent, İstanbul, İzmir -  Sefe
rihisar, Kars, Kayseri, Konya, Muğla -  Ula, 
Safranbolu -  [Karabük], Sivas -  Şarkışla -  
Deliilyas köyü, Van -  Ahlat): 75, 118, 130,
131, 137, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 558 

Yiizük Saklama Oyunu (İsparta -  Karaağaç -  
Kadıköy): 247-249

Z

Y.abbak / 7Mbbak Oyunu (Afyon, İsparta): 119,
164, 166 

Zagmuk (Siimerce yılbaşı): 316 
Zahma (Sivas): 167 
Zaire: 343
Zalha köyü (Kilis): 201, 215 
Zambia: 343
Zamah (Ankara, Çorum, Kayseri, Konya, 

Ordu, Tokat): 162, 167, 175, 176, 183, 184



zamah (oyun, eğlenti): 119, 121 
'/.cırnak (Çorum, Kırşehir): 150, 167 
Zambak (Konya): 167
'Zambak / Zıbbak (ebeli koşmaca oyunu: Bur

dur, Denizli -  Manastır köyü, Konya, 
Muğla -  Fethiye): 270 

Zanzibar / Zengibar: 343, 360 
’/apbak  (Muğla): 164 
zar / zar oyunları: 68, 78, 241 
Z.âr dansı / töreni: 62, 116, 352, 354, 355, 356, 

357, 358, 359, 360, 361, 368, 492 
Zara (Sivas): 147 
Zara (İran): 355 
zarp tevhidi (zikir): 114 
Zaviye köyii (Ankara -  Beypazarı): 225 
'/.ayak (Maraş): 78, 166 
'/.aza Halayı (Bingöl, Maden): 171 
Zebek (Kskişehir): 167 
zekâ oyunları: 69
Zekir Oyunu (Balıkesir -  Dursıınbey, Antal

ya -  Klmalı köyleri): 251, 252 
Z.eliyi (Hınıs): 171 
Zemarkh: 92
Zembek (Aydıntepc) köyü (Ordu -  Uııyc): 

210,211,212 
Zembilli, Z.Umbiillii (tekerlemeli oyun: Muğ

la -U la ): 288 
Zencir Kırmcif (oyun: Gaziantep): 240 
ZenctrU Kör oğlu (Kars): 149, 171 
Zengibar / Zanzibar: 343, 360 
Zeııs: 105
Zeybek (Ankara, Bilecik, Bitlis, Bolu Bozca

ada, Bıırsa Elâzığ, Kars, Konya, Maraş, 
Muş, Van): 151, 157, 162, 163, 166, 167, 171 

Zeybek Bölgesi:, 158 
Zeybek Gezen/ıelmesi (Burdur): 166 
Zeybek Hora (Bıırsa): 163 
Zeybek köyü (Kars -  Sarıkamış): 147 
Zeybek Osman (Kırşehir): 149, 167 
zeybek: 103, 158 
zeybekikos (Yunan zeybeği): 103 
Zeyneb Fovaz: 359 
Z.eyno (Ağrı): 171 
'Zeytin Halayı (Maraş): 166 
Zhito za seme (seyirlik oyun: Bulgaristan): 313

Z.ıbbağ / Z M a k  / Zambak / (ebeli koşma
ca oyunu: Burdur, Denizli -  Marnastır 
köyü, Konya, Muğla -  Fethiye): 164, 270 

Zıbbak / Z.ıbbağ / Zambak / (ebeli koşma
ca oyunu: Burdur, Denizli -  Marnastır 
köyü, Konya, Muğla -  Fethiye): 164, 270 

Zıp Bir Gel Geç (atlama -  sıçrama oyunu: 
Konya): 273 

Zıpçık (Kayseri - Pınarlar): 120 
Zıpzıp (bilye oyunu: İstanbul): 266 
Z.ıvara (Hınıs): 171 
Z.ibek (Konya): 167 
Zigoş (Trakya): 154, 157, 163 
'Zikir I MendiHi (Gaziantep): 172 
zikir /zikr: 52, 353, 362,492  
zikir-semâ‘ ikiliği: 52 
Z.ikr-i aleni: 353 
Z.ikr-i bedenî: 353 
Z.ikr-i cehri: 353, 362 
Z.ikr-i devvâr / Zikr-i devrân: 353 
Z.ikr-i ene: 362 
Z.ikr-i hafr. 353 
Zikr-i halaka: 353 
Zikr- kalbî: 353 
Zikr-i kıyam; 353 
Z.ikr-i kuud: 353 
'/.il (aşık oyunu: Niğde): 247 
zil / çan: 91, 216, 221, 222, 223, 324 
Zille Köçek Oyunu (Kütahya): 150, 164 
Zilli Oyun: 150
'/.imi Oyunu (ebeli, sekmeli kovalamaca oyu

nu: Bıırdıır): 268 
Zincirkırma / Kurt (ebeli güç kullanma oyu

nu: Burdur): 271 
Ziya Gökalp: 307 
Zonaro, Fausto: 354
Zonguldak: 147, 149, 152, 161, 162, 173, 226, 

257
zor kullanma oyunları: 267, 270
'/öbek (Elazığ): 171
Z.ubo (Kırşehir): 167
Zurna horonu (Rize, Artvin): 162
zurna: 49, 126, 127, 184, 224, 237, 487
Z.ümbiilBahçesinin Karanfili (Bergama): 164





ALBÜM



AG Ara Giiler

AS A. Sanıayloviç

HA Belgin Aygiin

HN Bibliothecjue National (Paris)

C B L  O hestcr Heatty Library (D ublin)

FO  F ik re t O tyam

F'F  F ra n //F aeseh n er

FIAGKM K ültür Hakanlığı 1 laik Kültürlerini Araştırma ve G eliştirm e G enel M üdürlüğü Arşivi

IAAK İstanbul Alman Arkeoloji E nstitüsü

MA M etin  And Arşivi

M Ö  M evliit Ö/.han Arşivi

N Y PL Nevv York Public Library

SS Salomon Seluveigger

S'F S ab iha '1 ’ansıığ

'FSM  T opkap ı Sarayı M ü/esi

VB Bdovana

VDK Viyana D evlet Kitaplığı



Orta ve Kuzey Asya ’da 
Şaman ve Şamanlık



ŞAMANLAR

1- D anseden iki kara şam an |T S M  11. 2152)

2- Tunguz şamanı (1986’da N icc’dc gerçek- 3- Tören giysileri içinde şaman [MA] 
leştirilen Kongrede okunan bildirilerin 
toplandığı kitabın kapağı)



Yakut Ş a m a n l a n

5- Y akut şam anı |M A |4- Yakut şamanı |M A |

6 a-b Yakut şamanı (O ıulcn vc arkadan) | M A |



9 a-b Gold kadın şam anı [MA] 

------------ 4 7 8  ------------



10- Yeniscv şam anı [MA] 11- Soyot şam anı [MA]

12- T u n g u z  şam anı [MA]



13 a-b T e len g it şam anının giysileri |M A |

ş a m a r ı m ı n 15- Yenisey şam anının 
giysisinin üstü [MA]

14- Yakut 
giysisi [MA]

16 a-b T u n g u z  şam anının takıları: Bakırdan kiiçiik boy insan m askeleri [MA]



18- Şam an asası 
[MA]

19- N en e t (Sam oyed) 
şamanımn davulu [MA]

22- Y akut şam anım n 
davulu (içi vc dışı) [MA]

21- T unguz şam anımn davulu 
(Davul üzerinde bir dizi geyik 

resmi görülüyor) [MA]



23 Soyot şam arım ın başlığı [MA]

24- Karagas şam arım ın iki başlığı. 
Soldakinde üç kuş, sağdakinde 
ise insan yüzü vardır. [MA]

26 Karagas şam anının iki 
boynuzlu ve çıngıraklar 

asılı başlığı [MA]

27- Karagas şam anının üzerinde 
insan yüzü resm i olan başlığı [MA]

25- N e n e t (Sam oyed) 
şam anının başlığı [MA]



TÖS-ONGON GELENEĞİ  
Ruhlar ın  S i m g e s i  Kukla lar

28- Gold ve G ilyak şam arım ın kuklaları [MA]

29- Gold şam anm ın kuklaları [MA]





Şaman lığın İzleri



ŞAM ANLIĞIN İZLERİ  
K â ş g a r ’da



35- Kâşgar’da dervişlerin 
zikri ve esriklik dansı [MA]

36- Kâşgar’da hikâye anlatan bir bakşı [MA]



B u h a r a ’da



39 [MA] 40 [AS]

Kol Korçak (Kuğurcak) Burada kuklacı bir torba içine gizlenir, bir kangurunun cebi gibi önündek i bir 
yuvadan kuklaları oynatır. Bunıı gezerek ten  de yapabilir. Burada eşlik müziği kernay, çifte nara, 
zurna ve te f

41 Çadır 11 ayal (İpli Kukla) eşlik müziği çifte nara, zurna, te f  [AS]



42- El Kuklası (Keçel Pehlivan) Yukarda soldan sağa: Servinaz H anım  ve çocuğu; E rm eni Karabet; 
D ev Şeytan. Aşağıda soldan sağa: I lırsız; zenci uşak M übarek; Yahudi; Keçel pehlivan. [MA]





45- Uç kuklalı yer kuklası (H arem ağası vc iki cariye (Şabanözü-Çankırı) [MA]

46 Bebek oyununda D elikanlı ve Kız [MA]



47- Bolu D avul Dansı [AG] 48- Krmenilerde şaman gibi giyinmiş bir
Erm eni. Üzerine kem ikler asılmış, başında 
bir öküz başı maske, boynuzlarda küçük 
çıngıraklar. Aslında bu, düğünde gelin alma
ya gidenlerin başında dans eden  kişidir [VB]

49 Kastam onu Davul Dansı (Karayılan) [MA]



M ıs ı r ’da  Ş a m a n l ı ğ ın  İzleri

51- M ısır’da bir köyde Zâr [MA]



E r m e n i l e r d e  Y ağ m u r  Yağd ırm a  G e l e n e ğ i

53- E şeğe ters b inm e [VB] 54- Keçi başı gezdirm e [VB] 55- D om uz başı 
gezdirm e [VB]



57- Yağm urcuk (Karam an) |l  IAGKM]



T e k y e ’d e  S e m â 4

58- T e k y e ’de Semâ* İH. yiizyıl (Biiyiik olasılıkla Rıfaî T ekyesi) | M A |



A lev î l e rd e  Ayin-i  C e m  v e  Şam al ı l a r

59- Âyiıı-i C em  (genel göriiniinı) [BA|

60- Âyiıı-i C e m ’de ııiyâz (Açık havada) [BA|



61- Baha Sam ahı'nda kadın erkeğe kıışak bağlıyor |BA]

62- Sam ah’ta önce Baha’ya n iyâ/ |BA]



63- Baba Samahı: Ağırlama [BAJ

64- I Iizm etlcri sona eren ler dara duruyorlar [BA]



65- N iyazdan sonra dfıı [BA|

66- İsparta Krkck Samahı |BA]



67- Eskişehir Kadın Sam ahı |BA]

68- Kurbancılar |BA]



69- Ahçı-Ayakçı | BA|

70- Lokm a-B âde [BAJ
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71- Şamalı (Kirtil Köyii-Silifke) |ACî|

İZ- İkili Şamalı (B adem ler Köyii) [S İ ]



Anadolu Dansla i



74- E rzurum  eşlik m üziği [MA]73- I lançer Barı (E rzurum ) [MA]



76- G üneydoğu Anadolu eşlik müziği | M A |

77- G üneydoğu Anadolu el vuruşturm a dansları [MA|



78- D epki (I Iatay) [MA]

79- Dillala (Çorum ) [MA]



80- Kaşık O yunu (Konya) [MA]



83- Pam ukçu Bengisi (Balıkesir) [MA]



84- Kaşık O yunu (Silifke) [MA|

85- Sıra dansı (M uş) [MA|



86- K aradeniz Kadın H oronu [MA]

87- Karşılıklı iki sırada Kılıç Oyıınıı [MA]





90- İğdeli G elin (Çorum ) [MA]

91- E rzurum  kadın sıra dansı [MA]



92- Ankara M isketi |MA]

93- Kayseri Halayı [MA]



94- Kartal Halayı | FO]

95- Köy Halayı (Sivas) [MA]



Dramatik Köylü Oyunları



K ö se  O yunu 
Ti l l e  Köyü (Adıyaman)

96- Kösc’nin ölüm ü [MA]



98- Kfc oyununun kişileri (M ahsenli Köyü /  Adıyaman) |l  IAGKM]

99- “Kösem Var” oyunu (Kızılcaköy /  Kırşehir) |l  1AGEM]



100- Ç ift Sürm e (Kırklareli) [I IA G EM )

101- Yılbaşı oyıınıı (Adıyam an) [IIA G EM ]



102- Ayı O yunu (Fe th iye  /  M uğla) [MAGKM]

'«MİL.
103- Kalaycı oyunu kişileri (I latay) |I IAGEM ]



106- Arap oyıınıı kişileri (I hıtay) (I IACîKM)



107- G öbek  oyunıı (Çankırı) |I IAGKM]

108- Çatal Adam (M aldan / Yund Dağları) [ST]



H ayvan B c n z e tm e c e le r i

109- D eve Oyıınıı (Adıyaman) (I IAGKMJ

110- At O yunu (İvrindi / Balıkesir) 11IAGKM]



8§&
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I 11- Tokat’tan G eyik Oyıınıı (Ersal Yavi’nin yağlı boya tablosundan)



112- D eve Botlatm ası (M ut /  İçel) [MA]

113- M alazgirt/M uş’tan dram atik bir oyun. O yun kişileri: M aym un, D eve ve sakallı [MA]



114- İki Ö küz (Kırklareli) [AG]

115- D om uz (M aldan / Yund Dağları) [ST]



116- T ü lü  Kabak (Balıkesir) [MA] 117- Ç ift Sürm e (Yenice Köy/Karacabey) [MA]

118- Ç ift Sürm e (M um cu /Balıkesir) [HAGEM ]



119- B ebek oyunu [HAGEM ]



121- D ed e  O yunu  (Karam an) [MA]

122- Gem i O yunu (T unceli) [MA]
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123- Köse ile G elin  (D oğu Anadolu) [F ö ]

124- İran’da Köse oyunu (Solda H em edan  Bölgesinden Köse; sağda Azerbaycan Bölgesinden Köse ile 
G elin  [MA]



125- Saya G ezm e O yunu: İki gelin, beyaz sakallı şişm an, Arap (Sivas) [MA]

126- Arap O yunu/K ız Kaçırma -  Kişiler: Efe, Arap Z enneler (Yenice Köyü / Karacabey) [MA]



127- Ölii O yunu (M anisa) |i  IAGKM]

128- B erber O yunu (Van) [HAGEM ]



129- Bir eğlencc m askesi (Orta 130- Ö lü O yunu (Kayseri) [MA|
Anadolu) [MA]

131- M aldan’dan İki M aske: Kadı ve Fasulye Dişli Adam (M aldan / Yund Dağları) [S İ ]



132- D eve O yunu  [VB] 133- Keçi Adanı O yunu [VB]

134- Süpürge Kralı O yunu [VB]



Ş a h -H a n -P a ş a -M e l ik -P o r s u g  Oyunları



139 140

Şah-Paşa-I Ian-M elik-Porsug vb. oyunlardaki m askeler ve tipler [VB]





149- Fas’ta bir Karnaval Oyıınıı [MA]



151- G öbek  ya da Kazar oyunu [MA]

*



B a lk an la r ’d a  D ram atik  O yunlar



155- Bulgaristan’da (K azanlık’a bağlı T u rn a  Köyü) K uker oyuncuları [MA]

156-Y unanistan’da dram atik gösterim  [MA]



A v ru p a ’d a  D ram atik  O yunlar

157- A m elie-les-Bains’de (Fransa) sokakta bir oyııncıı .urubu. 
G eleneksel Kişiler arasında bir de Sarin görülüyor [MAİ

15<S- E insied e ln 'd c  (İsviçre) 
Şeytan (MA)



159- M inehcad’dc (İngiltere) yapm a at [MA]

160- Tarııscon’da (Fransa) “Tarascon Yaratığı” [MA]



Çocukların, Gençlerin, 

Yetişkinlerin Oyunları



161- İki O sm anlı Kadım M angala oynuyor (İS. yüzyıl) [IAAK|

162- Bir çeşit mangala olan Kalaha oynayan
iki Arap (Res. Kmile T arengh i) | ( )zeI Koleksiyon)



n r m

163- Mangala oynayan iki Arap (Res. Em ile T arcngh i) [Özel Koleksiyon]



164- T iirk  Kahvehanesinde Mangala (16. yüzyılın sonundan kalma bu eser, Türk kah
vesini gösteren tek minyatürdür. Burası bir kültür evi gibidir. Sohbet edenler, 
kahve falına bakanlar, kitap okuyanlar, ya/.ı yazanlar ve müzik eşliğinde danseden 
köçek görülüyor. Kıı altta solda iki kişi tavla, sağda iki kişi ise mangala oynamaktadır. 
[CBL]



165- Köylii Kızı (N iğde) [MC)|

166- Çatal Matal (İsparta) [MÖ]



167- Balkondan Atla (N iğde) |M Ö |

168- Siilaka (Kırşehir) [M ()|



169- İp Atlama [M Ö|

170- Birdirbir [M O |



171- Kİ el ü stünde [MÖ]

172- Beş taş [MÖ]



173-Kulik O yunu (N iğde) [M Ö |

174- Tombala (N iğde) [M Ö |



175- Kİ el cp e lek  (N iğde) [MÖ]

■

176- Körebe (Kırşehir) |M Ö |



177- Ayak üstünden  atlam a [M Ö |

178- Ayakta sayışmaca [MÖ]



179- Aç Kapıyı Bezirgan Başı [MÖ]

':-"v s
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180- Çizgili Aşık [MÖ]



181- Ç ek irdek  O yunu [MÖ]

182- Elim  elin ü stünde kim in eli var [MÖ]



183- Kutıı Kutu Pense [MÖ]

184- M endil saklam a [MÖ]

rı *



185- Sayışmaca [MA]

186- T u tm alı Ç elik  [MÖ]





Osmanlı Masa Oyunları



189- Satranc-ı llrcfâ: Zarla oynanan bu oyun aşağıdaki hanelerden başlar. Zar kaç gelirse 
taş o kadar ilerler. Y ılanlardan birin in  kuyruğuna gelirse başının olduğu haneye 
gelinir. Yılanın başına gelirse kuyruğunun olduğu haneye inilir. O kun arkasındaki 
haneye gelirse başındaki haneye çıkılır. Yııkardaki visâl hanesine ilk ulaşan oyunu 
kazanır [Sedat Kumbaracılar]



190- Beçiz O yunu: Bu oyun altı zarla oynanırdı. Bu zarların yalnız bir yüzünde 1 vardır, öteki yüzleri 
beyazdır. Altı zar b irden atdır, beyaz yüzler ve 1 sayısının okluğu yüzün du ru m u n a  göre pullar 
ilerletilir [Sedat Kumbaracılar)
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191- Pcçiç üy ıınu : Bu oyunda sekiz katır tırnağı kullanılır. Bu taşların bir yüzii bir de tersi vardır. Sekizi 
birden atılınca yüzüstü  gelenlerle tersine g e l e n l e r e  göre sayı yapılır [Sedat Kumbarıcılar]



Osmanlı Büyük Oyuncakları



O sm an lı  B ü y ü k  O yuncak ları

192- 16. yüzyılda Ç e m b e rlitaş’ta (T av ııkpazarı) bir bayram  yeri. M iizik eşliğ inde büyük  salıncakta 
sallanılıyor [VDK]



193- 16. yüzyılda dönm e dolap [Kassel] 194- 16. yüzyılda salıncak IKassel]

195- A tlıkarınca l'I SM |



196- 18. yüzyılda sal üzerinde dönm e dolap [TSM ]

197- 17. yüzyılda döner çark |B N ] 198- 17. yüzyılda salıncak |IİN]



200- 17. yüzyılda 
dönm e dolap [NYPL]



201- 16. yüzyılda salıncak [SS]

202- 17. yüzyılda salıncak [FT ]



203- 16. yüzyılda eğlence parkı [NYPL]

2 0 4 -V iyana’nın doğusunda L eo p o ld stad t k e n tin d e  T iirk  Elçisi İb rah im  Paşa, her gün Viyana halk ı
na m üzik dans, m atrak oyunu, çift kılıçlı eskrim  ve büyük oyuncakları (salıncak, döner çark, tah
terevalli...) gibi eğ len ce le r sunuyordu . Sağdaki çadırda m ehter, solda ise İb rah im  Paşanın çadırı 
bu lunuyor.



Oyun ve Bügü, konusunda Türkçe kaleme alınmış 
ilk monografi. Frazer, Huizinga, Caillois ve 
Malinowski gibi araştırmacıların açtığı yoldan giden 
M etin And, otuz yıl önce basılıp büyük ilgi gören 
ve genç kuşaktan araştırmacıları etkileyen kitabında, 
Türklerin Anadolu’da yarattığı “oyun” diye nitelene
bilecek etkinlikleri geniş bir açılımla ele alarak 
halkbilimsel deneyler yapıyor, ritüel ile tiyatronun 
buluştuğu yerlerde ilginç sentezlere ulaşıyor.

And’ın, Anadolu halk danslarına, dramatik köylü 
oyunlarına ve çocuk, genç ve yetişkin oyunlarına 
getirdiği bakışlar, Orta Asya, Anadolu ve İslâm 
kültürlerinin kaynaştığı bir dünyada eski kültürlerden 
çağımızın gündelik hayatına geçişler de içeren bir 
düzlemde sergileniyor.

Oyun ve Bügü, yaşamını Türk tiyatrosunu her evresi 
ve boyutu ile araştırmaya adamış bir bilim adamının 
“eskilik”, “yaygınlık”, “kutsallık”, “ritüel bağlantısı”, 
“din”, “büyü” ve “gösterim sanatları” gibi kavramların 
kapsayıcı gölgeliği altında vardığı, pratikte de yararlı 
olabilecek sonuçları içeriyor.

M etin And, Oyun ve Bügü nün genişletilmiş baskısı 
ile Anadolu labirentinin gizü çıkmaz ve geçitlerinde 
kılavuzluk etmeyi sürdürüyor.

Kapak Resmi: Siyah Kalem’den kara şaman [T S M  H . 2152]


