
Bir kiiltiir olgusunu tammlarken ve onun toplumsal iglevini be- 
lirlerken en saglam yo], bu olgnnun en iIkeI, en eski kokenini incelemek- 
tir. Boyle bir qahgma ille de bu kokendeki %levin bugiin de var oIdu+u 
gerektirmez; tersine qoiu kez bu i&v kalkmig, belki yerini b a ~ k a  bir- 
iglev almig olabilir. ~ncak 'gene 'de qagdag bir toplurnda bir dengesizlik, 
bir bozulu§ta, kokendeki bu igeve doniilmek gereksinmesi duyulabilir. 
Ya da bu iglevler bu uy@amayl siirdiiren gevrelerde bilinqaltmda ya- 
gay abilir. 

Ritiielin aragtinlmasl 'folklorun, dinler tarihinin, antropoloji ve et- 
nografyqnm en Snemli alanlanndan birisidir. Ritiielin asal iglevleri iize- 
rine, derinli@e incelemeler giiniimiizde de iinemini yitirmedi. Ancak 
ritiielin toplumda iglevleri konusunda ilk duran, Ziya GokaIp'm 
da etkilendig, Fransiz toplumbilimcisi Emile Durkheim o1mugtur.l 
Dnrkheim'in saptad@ iglevleri Szetlersek dort asal iglev bnlu~uz. 
Giiniimiiz bndun bilim qdqmalan qok ilerlemig ve bunlara biiyiik 
yenilikler getin& olmakla birlikte, Durkheim'in saptad@ iglevlerde 
buyiik bir deggiklik olmarmgtlr. Bunlan giiyle ozetleyebiliriz: 

-1. Ritiiel, bireyi toplumda yqamak, iqip toplumun gerektirdig 
diizen ba+m slkdl&na, ac1 qekmeye h a d a r ,  bu yolda onu egtir .  

2. Ritiiel, bireyleri bir araya getirir; bireyler araslndaki toplumsal 
baslam giit$endkir, ortakl~& pekigtirir. 

' 3. Ritiielin toplumda, canlandvlcr bir iglevi vardu. Toplumun ilig- 
kinlerini kahtlarinm bilincine vardmr, geleneklerin siirmesi, inanqlann 

Ankara tfnivedtesi, Dil ve Twih-Co&Prye Fakii1tesi.Tiyah.o Kiirsiisii Ogretixu tfyesi. 
' Emile Durkheim, Les form- a6menfuires de la vie refigieurc. Le aysthze iothnipe 

en Australie, Paris 1937. 

Türk Folkloru Araştırmaları Yıllığı Belleten 1974, KB MİFAD Yay., A.Ü. Bsm., Ankara 1975, s.1-11
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tazelenmesi, deger yardanom, tiirelerin koklegmesine yarhm ederek 
toplumu cadi bir biqimde 'a ta tutu. 

- a  IF 10 Cii't,. 1 11 

.4. Mutluluk ' verici igles*: IToplgmun bir uyesi o h a m  .mutluluk 
duygasunu verir. C)zellikle toplumun bllnallmll donemlerinde, 1LigiIerin' 
cogku ve duygulanm bir arada dile getirmelerine olanak tamyarak 
bozulan dengeyi diizeltir. Durkhe-m'a gore biitiin iqlevsel yonden bir- 
talum gereksinmeleri kargdar, bu gereksinmeler de qegitli toplumlarda 
temelden birdir, o r t a W a r  gosterir. Toplu gosteri ve. torenler toplu 
gerqekleri canlandmr. Ritueller de toplu eterilerdir; bir arada yap&; 

i 
.- 

katllanlan cadanduu, *k~glurt&, korur, yeniden yaratlr. Kigiye kutsal 
olgular, olaylar kqlsmda nasll damanaca&l gosterir. Torenlerin 
nitelikleri, amaqlan ne olursa olsun hep.i.de bireyleri bir araya getirmek, 
aralanndaki baglan qogaltmak, yakdagagtrrmak, birbirleriyle daha iqli 
dqh olmak, topluluk bilinqlegtirmesini saglamaktu. Bireyler birlik 
iqinde yerlerini ve topluluk bak~mlndan daygularm yenilemig oludar. 
Nitekim 6lii iqin yas tutma ashda k i q i i  bir y a h  yitirmekten 
daydu& Szel dujtgulzkarglsmda do@ bir tepki d e g  fakat toplumun 
bireye zorla&& bir Sdevdir. 1 

Ritiiel ve iglevleri uzerine qe* $riigIer agag +an birlegmekle 
birlikte, mithos ve ritiiel iligkileri iizedne tam bir go* birlig yoktur. 
Ritiiel lusaca bir ornek iizerine k- davmqlar ve tiireler butiipu- 

ise, rituelin duygu ve eyleminin s5ze donugiimiidiir. Ben- 
\ 
zerlik kurmak gerekirse dua-ibadet; zikr ve sema ikiliei buna b& iirnek- 
tir. fkisinin birlegmesiyle ortaya QkaP dram ise her ikisini de iperir. 
SozIii halk gelenekleri, iizellikle maeallar, soylence, deetanlar hep 
mythos gene1 qerqevesinde dugiiniilebib. Tamema ise mithos ve rituel 
ikilisinde hangisinin otekisinden &ti& iizerinedir. Eski Yunan dini 
ve d r m  iizerine temel aragtlrmalar yap- olan Jane Harrison's gore2 
ritiiel e lem, niythos ise ritiielin siissel iigesi oldu* iqin, mythos'un e okeni ritueldir; kesinlikle ondan +. Ancak bir bagka giiriigte3 bun- 
lann hangisinin atekinden q~kaca& i i z e ~ e  bir genelleme yapdamaz. 
Ba goriigte mythos ve ritiielin her ikisi de toplumun gereksinmelerine 
karghk verir; birinin ya da otekiniu giireceli yeri, bilinqli ya da bilinqsiz 
belli bir toplumda ve belli bir zamandnki ba toplumun bireylerinin ge- 
rekshmele~e  bajjhdu. Gozlemlerin sonncuna gore bir rituel bir topluma 

' J. E. Harrison, !l'hmis. A study .J rL. aacid wigins of Greek Religion, London 
1963. 

C. Kluckhohn. "Myths and Rituals: A G a d  Theory*', H-d ThsDbgkd Rmisw, 
35 (1942). se. 44-78. 
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a b c a ,  mythosun, ya da mythoslann ona 'eglik edecek ritiieli ahnma- 
yabilir. Mythos soz simgeleri y8ntekfien, ritiiel nesne ve eylem . 
@mgeleri' yontemidir. Her ikisi de 'aynl tiirden dGrumliZiiG&mgesel bir 
s i i x e z - d w r  

Ritiiel genellikle toplumun kayg  verici bir durumunda .kendili- 
ginden ortaya pxkan bir karghk, bir tepkidir. Ritiiellerin belirli bir 
tiiriinii inceleyen Arnold van Gennep'd gore geph ritiielleri ya da to- 
renleri adini: verdig bu tiire, bir toplumun bireylerinin yagam bir pa& 
dan otekine, bir ugagtan bir bagkaslna gepigler dizisidir. Bu pa& ve 
ugraglar belirli bir aynm oldugu zamanIarda bu migler erigtirme 
torenleri ile olur. Soz gelimi do&m, (bizde pocu3n ilk diginin giiziilmesi 
de d i ~  hedig?i a& altlnda bir torenle kutlan~r), siinnet, erinlik qa+a 
erigme (ome* Anadolu'da genp kizln biiyiiyiip art& bebekle oynama 
ga@ a g t l h z  beWemek i ~ i n  Kiigqe Di@nii adzyle bir tiiren yapzhr), 
evlenme, baba olma, daha ust bir s~nlfa erigme, u$aglarla ilgili gepigler- 
W e l m e l e r  (bizde iizellikle esnaf loncalan iqinde p a f i g  a h g ,  
kalfa ve usta ~ l m a  torenleri gibi), ve oliimle ilgili tSrenler.5 Ashnda bu 
yazmln konusa dqmda kalmakla birlikte gepig torenlerinde, torenin 
daha gok bir durumdan otekine gegigte, b i .  bagka defile 'w ya- 
pdmg oImasidu. Aday bu 'egikte' agamasmda ne birincinin, ne de yeni 

, durumun iligkinidir. fgte ritiiel bu agamada $aplmaktadu, ve gepigi 
kolaylagtlrmaktadu. Boylece toplum ipinde belirli bir diizen korun- 
maktadrr, 

Bir bagka giiriigte6 mythos, halk masah ve rituel ayni geyleri soy- 
lemenin deggik segenekleridir, mythos'un iglevi kigiye even ya da doga 
iistiine bilgi vermek d e g ,  fakat toplumsal yapxyl ve kendi toplumunun 
gleyigini anlamaya yardlm etmek ipindir. Co&mlukla masallar birey- 
lere ozgecilig, toplumun yaran ipin esirgemezligi ogretir. Halk masal- 
Ian toplumun biitiin gerpeklerine yanelik de&ldir, daha gok toplumsal 
yaplrun ogelerinde s h u ,  gerilim kaygu verici de&im, umut lunkh3, , 
oldu+ durumlarda giiriiliir; ritiiel de oyle. Bireyler de masal uydurur- 
lar, ancak bunlar bireyci ve bencil konularda oldukpa o toplumda yaga- 
mazlar. Biitiin budan gerek mythos gerek ritiiel bakimndan toparlar- 

' 

' A. Van ~ e n n c i ,  Lea rite  de passage, Paris 1909. 
' Anadolu k6yliisiinii mythos ve riitiiel aqsmdan inceleyecek on rat &trine hanrlad&nm 

dizinin bu cildi de bu ge~ig tareenleri iizerinc olacaktw. 
J. L. Fiacher, "The socio-psychological analysis of folktales". Current Anthropology, 

hmiran 1963, 4 (3). ss, 233-295. 
" 
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sak iligkini oldu* toptun iizerine h i y e  biIgi vermek ve onun k'a- , 
t h a s i n ~  denetlemektir. 

7 

Bu soylediklerimiz asd konumuz olan dramatik koylii oyunlarindaki 
ritiiel 68eler iqin de do@du-; htr nedenle de gittikpe onem kazanmakta, 
llgi uyandumaktadirlar. Anadolu koyliisiiniin dramatik oyunlanmn bu 
yiinden incelenmesi7 uzun siireli aragt~rmalan gerektirmektedir. Once 
yeterince oyunun derlenmesi, aynca bunlara bag11 mythosun saptan- 
rnas~ndan sonra qegitli o$elerin gerek Anadoludaki oyunlar arasmda, 
p rek  bagka iilkelerdeki aynl tiirden oyunlarla karglla~tvllarak iglev- 
lerinin incelenmesinin sonucu, yalniz bilimsel bakimdan de@l fakat or- 
n e e  ulusal sanatin zenginlegtirilmesi, sanatta kendi benligni bdmak- 
t a  aybdatici ve esin kayna@ o l a ~ u  gibi pratik yararlan da biiyiik 
olacakur. Biitiin Anadolu koyliisiiniin dramatik opanlanndaki biitiin 
&el iigeler yerine, daha qok ritiielin yukanda ozetIedi@miz toplumun 
kaygu verici ~11~11th ya da slkmtmm egigndeki olgular karg~smda 
davranqlru belirten genellikle boll& torenleri, iizellikle de tanmsal 

' oyunlar diyebil~ceii;imia oyun tiiriindeki 6seler iizerine ornekler vermekle 
yetinecegz. 8 

Bu tk bolluk torenleri Esgi &u-Mezopotamya ve Anadolu'dan 
q h g ,  buradan yiizylllar boyunca yayxlm~gtw. Eski Yunan kiiltiiriiniin 
bGtan ogeleri gibi, bu bolluk ritiielltk de bugiin A-pa tiyatrosunun ' 
temeli olan Yunan tiyatrosunu olugturmagtur. Burada butiin Avrupa'ya 
yay~lan ve bugiin bile Avrupa koyiiisiiniin titizlikle korudui;;u ritiiel- 
lerin, as11 kaynah olan ve bugiin de Anadolu koyliisiince siirdiiriilen 
ritiiellerle biiy6k bir yaklnllk gi is tmesi  -bu bakundan gagutxcl olmak- 
tadu. Oy1e ki agagda ornekleriyle gGsterece@miz gibi Hvistiyanldc bu 
uygdamalara sert bi. savag aqmasma ragmen, bunlara sllu sihya 
b a s  halkm, inanqlanxu degigtiremedig iqin kendisini bunlara uydur- 
mak zorunda kalrn~gtu. Musevi, H e t i y a n  ve fsllm dinlerinin de gene 
bu bolgeden qikti$m unutmayalun. Nitekim fsllm iilkelerinde goriilen . . 
Muharrem ya da Agure torenleri, bn tijrenlerdeki mersiyeler, doviin- 
meter, o w ,  ve T e  denilen dramatik acl qekme oyunlan, ilk bahgta 
KerbeIP olaylna yonelik gibi goziikiirse de, a s h d a  bu ritiiellerin, uy. 

Bu konuda yazd~&mu her iki kitap ta b9 q w h m  es;ligi vc ritiitl yornmlan iizeriney- 
di. bkr. Metin And, Dionhos we dnadolu K5yWi, htanbul 1962: Metin And, Oyun veBiigii. 
Tiirk Kiikiiriinds Oyun Kavramr, tstanbd 1974. 

Tanmsal oyunlardan arnekler iqin b h  w BZgii, ss. 227-230. 
Muharrem ya da Agure ritiielleri k e r b  on dtlik dizimiein bu cildi olarak huu1an- 

mahrdu. 
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gulamalann kiikeni, bu arada pigirilea '6gi1t.e bile fsl~mdan pok iince- 
' sindedir. Soz gelimi acl qeken tanriga, toprak ana, bakarsak Frigya'nm 
Kibele'si, Fenikelilerin fgtar-Astarte-Aporet'i, Asur ve Babilonya'llm 
Militta'si M~srrUann Isis'i, bir bahma Y u n d a m  Afrodit'i, ve 
Romdlann Veniis'iinden soma Totonlann tannqasi Freya'nin, Meryem 
Ana'da siird&iildii@e, bir in an^ vardu. Oyle ki agagda deginecegimiz 
bolluk torenlerindeki gemi gepirmeyle ilgilidir. C)rne@ Belqika'da birpok 
gemilerde Meryem Ananin resimleri vardu.10 Nitekim . f ~ a ' ~ i  dn, Osi- 
ris-Attis-Adonis-Dio~sos gibi oliip dirilen tannlam bir siirencemesi 
gibi gorebiliriz.11 Takvim bahrmndan da H~ristiyanlik kendisini eski 
rituellere uydurmugtur. C)zellikle giin-tiin epitlig, equinoxe (21 Mart- 
23 Eyliil), ve giin durumu, solstice (22 Haziran-22 Arahk) gibi. Noel ve 
Paskalya'mn tarihleri ilginptir. Noel, Julian takvimine gore 25 h a l i k  
h g  giin durumundadu. Bu' giinde giinler uzamaya bagar, bu doniim 
noktasmda giinqin giicu, etkisi artmaya baglar. M~sudaki Hvistiyanlar 
fsa'rnn d o b m  giinii iqin 6 Ocab sepmigkrdi; Bat1 Kilisesi ise bunu 
benimsemedi, 25 Axah& saptadi. Bu daha pok halkln giinegin dogumuna 
diigkiinlii&inden yararlanmak-ipindir: Ayni gey Adonis ile fsa'nm iiliip 
dfi inin aym isribe diigmesi icin de Boylenebilir. Attis, Roma'da 
bahar giin-tiin eqliijnde kutlaniyordu, butiin lug uyumuf tamnun . 
canlanmasi i$n en uygun bir tarihti. Boylece fsa'llln iiliip dirilmesinin 
kutlaximasw 25 Mart'ta olmasi eski gelene& korunmasi oluyor. An- 
cak ufak tefek t a d  kaymalan olur. f sa'nin dirilmesi de Attis'in diriligi 
d e  22 Mart'ta olacaktm. Bir bagka Hvistiyan inanc~nda fsa'nm iiliimii- 
niin 23 Mart'a, diriliqini de yirmi bege koymugtur, boyle olunca Attis'in 
d-iyle f sa'nm diriligi bir olur. Hrristiya&&n yaydmasi, her 
yerde tutunmaw iqin bu esnekliklere 9er verilmigtir. Din oncesi inang- 
larm hallun biliicinde nasll yagandx* giirmek icin uzaga d e a ,  Pas- 
kalya'dan iinceki haftada Yunanistan'da Euboea'ya girmek yeter. 
Orada yagh bir h d m  giiyle soyleyecektir: "Elbette kaygdamm. fsa - y a m  dirilmezse bu yd buadaylmiz olrnaz."12 Cegitli yortu giinlerinin ad1 
da ilginptir. Soz gelimi fsa'run vaftizini simgelemek iqin Ortodoks 
kilisesince h a p  suya atilmasi ya da Mecusilerin f ~ a ' ~ ~  gormek ipin 
Beytleheme gelmesini kutlayan 6 Ocaktaki yortudan sonra gelen, 
ilk Pazartesiye Plough M o n d a y  (Saban Pazartesi) denmesi ve nitekim 

bkz. J. M. Wolf, "Die Dea Nehalennia", Johrbuer  d. Vereins Altmumsfreunden im 
Rheinlande, XII, as. 30, 32. 

" C)ltp diuilne, bolluk t6renIerindeki en 6nemli shgesel eylemdir. Bu konuda bkz. Di- 
onisos ve Anaddu K&yliisii, ss. 48-54; Oyun ue Biigii, ss. 196-201. 

" J. C. Lawson, Modern Greek and Ancient Greek ReIigion, Cambridge 1910, s. 573. 



bu giinde birqok yerde sabamfi ev ev dolagtdarak gezdirilmesi; Pas- 
kalya'dan Snce gelen biiyiik perkizin ilk giiniine Ash Wednesday (kiil 
Caqambasi) denmesi ve bugiinde' daga kiil koyma' gelene3 '%$f~tir. 
dynca bu balumdan da Anadolu k6yIiisiiniin Noel, Paskalya HI- 

' ristiyan takvimine uyan uygulamalan da aqlklanabilir; bunlann Hiris- 
t i y a w a  ilgili olmadia aq~k sepik bellidir. Carnaval da aynca ilginqtir. 
Biiyiik perhizden once gelen Carnaval sSzcii$i de diigiindiiriicudiir. 
Sozciigiin daha pok Hlristiyan yorumuna g6re Latince carnem levare, 
1talyanca carne levare, et yenmesinin bir yana blralalmasr anlamma 
karsm, gerpek kokeni Latince carrus navalis (= ge-mnba)'dir. Ciinku 
eskiden de, daha soma da bu kutlamada gemi ge@ilmesi iinemli bir uygu- 
larnadm.14 Gemi ge~irilmesi tanmsal ritiielin biu ogesidir, tann bir gemi 
ile simgelenmektedir. Gemi bir geqit alayl ile tarlalardan, ve koyiin 
s d a n n d a n  geqirilir. Ashnda bu uygulama y h z  denizci uluslarda 
goriilmez. Mmlr'da Isis gemisi, Y u n a d a r d a  toprak tannqasl Demeter'- 
in gemisi eski orneklerdir. Sabanla siirme ve tohum ekme genlig~de 
yaphakIa  birlikte soz gelimi kimi yerde lug yansma (17 AraLk) ras- 
lamas1 aplrlanamamlgtu. RomaMann Carnaval'a benzeyen Satur- 
nalia's~nda, Saturnus sabanla ' siirmek ve toham ekme ile ilgilidir. Ve- 
nedik'te de Carnaval 26 Arahkta kutl-. Aynca qagdag ftalyan 
Carnavah 25 1bZarttaki Attis'iu diriliginin kutlanmaslna benzer. Gemi 
uygularnas~ Cermen kabilelerinde de goriiliir. Gemi birqok tanngamn sim- 
gesidir. Almanya'nm birgok y e r l e ~ d e  ilkbahann baglnda kutlanlr. 
Almanya'm kimi bolgelerinde sabanla siirmenin y a m a  bir de gemif 
yiiriitiiliir15. Aynca Yunanca gemi anlamma gelen siizcii&in, Almanca9- 
da saban yeriue kullan~lrmg olmasl da ilgiu~tir.l6 Ashnda tanmsal 
ritiiellerle gemi ogesinin bir araya geligi b q h  bagma bir konudur. 
OzelIikle qegitIi 6geIer yoluyla Ayrupa kiiyliisiiniin siirdiirdii6 tanm- 
' sal ritiieuerle, Anadolu koyliisiiniin tanmsal ritiieUeri araslnda benzer- 

likler say~lamayacak kadar qoktur, her ikisi de gene bu bi-lgeden q ~ k -  
mqtrr. Anadolu k6yliisu kaynagn bagmdadu, ve eski k&tm bekqisi- 
dir. 

Edmund Chambers, The Mediaeval Stage, 0. U. P, 1902,1, as. 118, 121. 
" Anadolu'da bii ritiiel olarak gemi yapmu ve yo- iqin bkz: Dionisos us Anadolu 

K6y3iizri, BE. 7675; Oyun us Biigii. sii 252. 
W. Mannhardt, Wold = u. Feldkdts d. t3rmanen, L (18751, R 559. 

'* 1 .  H .  Sepp, Die Religion der alien Deutschen und ihr Foda&ud in VoNusogen und 
F d r k h e n  bia rur Gegenwarr (1890). s. 55. 

" Bu konuda bkz. Maximillian Josef Rudwin. The Origin a /&e German Carnivd 
C o d y ,  New York 1920. ss. 4-12. 
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Bu eanh bir bi~imde yagayan geneg]  Avrupa'dan iince komgu 
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.buluyoruz. Yunanistan, ~dgaddtan ,  Romanya gibi ulkeler- 

deki kiiyliiniin dralhatik gelenekIe&de bizimkilere biiyiik bir y a k d k  
buluyoruz. Aynca yalniz benzerlik de@ fakat bu oyunlarda kuIlamlan 
sozciiklerin pek q o b  da Tiirkp'dir. OzeUikle Yunanistandaki oyunlan 
daha once incelemigtikl8. Tiirkqe sozciikleri bu yerlerin daha bnce Os- 
ma& egemenliede oluguyla aqrlrla&&miz gibi, aynca bu yerlerde 
bu oyunlanp Tiirkler eliyle buralara yerlegmig olmasl olasd& da dugiinii- 

. ' lebilir. Bu yavda da Rumanya ve Bnlgaristan'dan da ornekler verece- 
@z. Romanya'da kxg rituelleri araslnda ikisi ilgimizi qekiyor. Kig gun 
durumundan Ocak ortasina kadar pcuklar evleri dolagarak turku siiyle- 
yip yiyecek toplarlai. Aynca maskelzr takhr. Fakat bunlar i~ inde  
konumuzu ilgilendire bir tanesi "k- saban" adun tagu. Genqler 

C 

bir sabana dort -beyaz okuz qekeder, hayvanlar ve sabanlar qmpak-  
larla, p m  dallan ve renkli k83t  geritlerle siislenir. Tanm qalqmalannm 
&ni ydda bolluk getirmesi iqin bnna iizgii koguklar siiylenir. Bunlar 
suayla tanmsal i$emleri ekimden, b e d a y m  degirmende o&tiilmesine 
dek s a w ,  simgesel yoldan d o k q  aqrk ellilig belirtilir. Gene lug 
ritiideri araslnda cok yaygm olan~ Capra, "K3"dir. Kimi yerde 
Turca ya da Brezaia da denir. Oyunda bag h i ,  kepi M @ a  girer. h l i i  
Romanyah tarihgi Kantemir XVIII. y i i zyh  baglndaki bir Kepi oyununu 
Descriptia Moldavie a& eserinde goyle anlatmaktadn:" . . . bir qocuga 
giisterigli boynuzlan olan bin geyik kafatasi t a u ,  aynca ayaklanna 
kadar uzanan renkli bezlerden bir iirtii giydirilir. Onun iistiine kambur 
yagh adam m & d a  bagkasi biner. Boylece etv ev dolagular, danseder- 
ler, garlu soylerler, onlan bir kalabahk. izler. "Daha sonralan bu qok 
giiridtiilii bir giisteri biqimini almqtir. Bir ip y a r b y l a  iqerden iple 
gqik kafatasmn a@ takudatlln. Aynca geyi@n iistii renkli bezler, 
altm ve giimug teller, aynalar, qmguaklar, tahtadan oyma susler, maden 
paxqdan iIe suslenir".lg 

Bulgaristan'da qok y a y p  elan K ' r  ad11 ritiielde bizden pek 
qok iige bttluruz.20. Kuker oyunn Trakya'nm giineydo&sunda, kuzey 

Bn oyunlar ve iqlerindeki Tiirkw sazciikler iqin bkz. Dionisos ve Anodolu K8ylusfi, s. 22-30. 
" Dr. Paul Petrescu, "Coutumes d'Hiierm, Lo Roumanie d'oujourd'hui, 1973, eapr 

218, 8. 31. 
Bn oyun iqin bkz. Dionisos've Anaddu KelSi i ,  s. 29; G. Kazarow, "Karnevalbriiuche 

in Bdgarien". Archiv fur ReligiontoiraencbqP, XI (1908), ss. 407-409; Waldemar Liungman. 
"Einige worte iibu das Kukerispiel in Hagios Gwrgios und mei  damit zuzammenhangende 
namenawienw, Byzantinisch-Neugriechiache JolitbiicLcr, 1-3 (1939), ss. 21-28; T. D. Ziatkovs- 
kaia, "On the origin of certain elements of tbc Kuku ritual among the Bulgarians ", Sovetskoio 
dnqgrafiia, 1967, no. 3, ss, 34-46. 



-B HETIN AND 

$:: a t :  
do* Bdgaristan ve bagka bolgelerde goriiliit. Giineybat~ ve bat1 bol- , 
gelerinde oyuna kat~lanlar kendilerine kukeri, suruaskari, babigeri, 
gkuri, wasiliqari ve baeka adlar verirler. Giineydo& Trakya'da ve iil- 
kenin knzeydo@sunda oyuncular kendilerine kukeri, arapi, cernale 
(bunun bizdeki karglhg uzerinde daha ilerde durulacaktrr), baaka bolge- 
lerde kukeri, startsi, babartsi, rnaskari terimleri kulladrr. Oyunun eksen 
kigisi kuker ya da kukeri adini alrr; sayllan degigir. Bunlar kegi y a  da 
koyun p t u  giyinirler. Yiizlerine maske takarlar, maskenin ~oj$dnkla 
boga boynuzlan olur, ayrlca tuy ve geritle~le siislenir. Belleline ve g o s s -  
lerine qrngvak gibi irili ufakh gegitli ses qikaran geyler talullr; g m p a k -  
lann saplnln yuzu buldu* olur. Elinde erkeklik a y g t w  simgeleyen 
b u  sopa, bir tahta k h q  ya da pomet veya metla denilen ucuna deriden 
b i .  tulum talalmg uzun bir sopa tutar. Oyuna kadan otekiler gunlar- 
6aba [= yagll kadin, koylii kadm] ya da kukeritsa [=kadm kuker] 
eski piiskii giyinir, s ~ r t ~ n d a  kamburu v a r h ,  kollan arasmda ya da bir 
sepet ipinde yapma bir bebek tagrr; buUca (=gelin] kadln k&,ha gir- 
mig delikanl~; damat; damadm luzkardqleri; harwari piirkpe haracpdan 
dan bozma;'harag2 topla;] Tiirk gibi giyinir; pl iu fke  [= kiil atanlar] 
bunlar yiizlerini karaya boyarlar, ve bqlanna koriik takarlar. Oyunun 
dehmez bir kigisi de berber ya da berberinr'dir; kigileri bir tahta &$la 
trag eder.21 Daha az raslanan kigiler arasinda gunlan buluruz: hekim, 
rahip, yarg~g, gingene ve bagkaan. Giisterinin ikinci kesiminde h r -  
lag- biu salial, bagma tag ya da qelenk takmrg, elinde uzun hir sopass 
olan krd da vardlr. , 

Oyun iki kesimdir. flk kesim sabahtan akgam yeme&e dek siirer. 
Evict d o l q h .  iiriin i ~ i n  u@r fienir, yiyecek, a i m a h  toplamr. fkinci 
kesim saban siirme ve ekim ritiielidir. kesimde oyanun e i l e r i  kasa- 
ba rn ,  kayiin meydamnda toplanular. Kuker slgraylp hoplar, zilleriyle 
ses &am, elindeki tulumla [porneti] vump giiriiltii yapar. Meydanda horo 
oynanu. Kuqiik oyunlar oynamr, gelin ve bebek kaqmllr, harag topla- 
lur, kiil serpilir vb. Bundan sonra.evler dolag~lrr, s a w ,  bolluk dileuir. 
Evlerden kukeri oyunculanna iqecek, tahll, tereyag ve beuzeri arma- 
ganlar verilir. Hora tepilir. Ubivanieto denilen bir kiiciik oyun goste- 
rilir: Damat kukerileri old-, gelin onlarl diriltir. Bir de Zhito m seme 
denilen bir sozsiiz oyunda gelin tahll ogtiir.  Giineydob.Bulgaristan'da 
kepi, okiiz, kug, koyun ve bagkaca hayvanlan belirten maskeler giyi- 
lir. Oynnnn ikinci kesimine gelince. Burada eksen kigi kraldir, kral mey- 

21 AltPdOlu k6yliisii bu tiirlii herber oyuaunu ha&msrz olarak oynamaktadu. Orneklcr ' 

icm bkx. Oyw ve Biigii, ss. 221-222. 



dana iki 6kiiz (valovere) k&@a girmiq iki oyuncunun qektiii arabayla 
-'#+tirilir. Bu arada kukeriler oradan geqen bir h z a  satagular, ve seyreden- 
1: lere ellerindeki tulumla vnrurlar. Bagkalan ise ordoto denilen bir quval 

tohum getirirler. Tohumn gmeIlikle kral, ya da bulka (par@) eker. 
Saban siirmeyi ise kukerler ya da yargq yapar. Bu arada kuker slpar, 
q ~ n p a W ~ y l e  ses ~ ~ k a n r ,  eski inanca gore ne kadar qok mqrar ve ses 
pkanrsa iiriin de oyle iyi y e w .  Kral, ednotohillanaf' yani iiriiniin 
bire bin olmasl dile@nde bulrmur. Ekirnden soma toirak bir sakm fir- 
lathr. Saksi agzi yukan olnrsaiiriin kotii, agzi agagl diigerse iyi olacaktlr. 
lkinci durumda herkes sevingerini beIirtir. Saban siirmenin sonhda 
kukeri birden krahn iistiine saldmr, ve onu iildiiriir. Kimi kez oldiiriilen 
kral de&l gelindir. Baba krala yas tutar, aglar. Kral diriltilir, herkes 
sevinele sipar. Oyunda zamada kimi iigeler k a l d d m ~ g  yerine fotog- 
rafqiya gitmek, doktorun iyilqtirmek iqin i@e yapmaal gibi qagda~ 
iigeler ahnmlgtlr. 

Kulier oyununda gijrdiik bir ad1 da cemale iq. Ojun Cemd, Cemal- 
rik a &  ile Trakya9da Tiirk kiryiisiince ~ o ~ p a n m a k t a d i r .  Aynca aym 
adla Yozgat, Slvas gibi Anadolu'nan bagka ~erlerinde de raslamr.22 
Cemal ritiielinin TegLdah  Malkara fleesi, $ahin Bucag Bathn ti- 
yiinde oynanlglnl giirelim.23 Ogunun bolluk getirdigne bugiin de i n a d -  
maktadir. Diirt delikanlldan biri gelin, biri geytan iiteki ikisi kepenek 
iqine saman dolu p v a l  kepenek giyinirler. fki  kigi Cemal'dii. Oyun 
ilk tohumun topraga diigtiig sonbaharda oynamr. Seytan siyaha 
boyanrmgtlr, baglnda posttan $vri kiilsh~ vardw. Cemal'ler bellerine, 
ayaklama qmpak,  Fan takarfar, Megalelerle gayda egliede yiirijrler. 
Oyun ateg-qevresiade baglar, pnlanyla ses q&ararak ateg qevresinde 
oynarlar. "Cemal geldi duyduxruz mu ? /SelBm verdi al&mz ml? udiye 
bir tekerleme soylerler. Biri B t e h e  sopayla vurur, beriki yere d+er, kal- 
kar gene s~grarlar. Bir daha wrur ,  gelin onun baglnda aglar, oteki ise 
sopa vurur, 6lii 01- bir ax+ havaya kalkar. Sonra dirilip kalkar, 
gene sqrarlar. Bundan soma evleri dolaglrlar. Her ev . sahibi onlara 
verece3 bugdaydan bir kaq avucunu evin damma savmhr. Oyuncular 
verene bolluk dilerler, vermeyene kiitii sozler soylerler. Eglenceler dii- 
zenlenir, qocuklara armaganlar verilir, gayda once, arkada oyuncular, 
sonra qocuklar bakkala gidip, pazarlrkla bugdaylama1 satarlar. Buradan 
ekin yerine giderler, gayda e q w d e  luzla erkekli slra danslan oynarlar. 

* Oyun we mgii, 6. 230. 
Yapluu ve ybnetimi Metin Denizk olan, bu ki5yde e l m i s  Cemal oyununun filmi 

televizyonda 13 ekim 1974 getmi gijsterilmigtu. 
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I* 's' , 
Anadolu'da tarimla ilgili ritiidhlen daha Znceki kitaplanpada, 

yer alzuamg iic ornek verelim. Karsym Sankamg ilpesine bagh Yeni- 
gazi koyiinde nisan-mayls aylan i&k Cift Czkarma y a  da Ciji Ek- 
me@ oynamr24. Cift prkarma, .k;ur slbarun topraga ilk vurulugudur. 
Karlann erimesinden sonra taddam &hum atma vakti gelince genlig 
diizenleyecek aile bagkaru koyiin aeri gelenlerinden torenin tarihinin 
saptanmawni ister. Yemekler hazdaum, ekmekler pigirilir, Aile bagkam 
iistiine tersine qevrilmig b u  kiirk eer, kiirkiin tiiylerine gekerler ba& 
lam.  Beline kemer yerine urgan ya da ip baglanlr. Beline tohum pegte- 
mah a s h ,  bagrna bork g e q i d k  Elinde uzun bir sopa vardlx. Sapan 
renk renk boyalarla siislenir. E)kii& de muskalar, boncuklarla siislenir, 
boynuzlanna yag siiriiliir. Bo+- kogulan okuzlerle tarlaya dogm 
yola qrkh.  onden giden d e l i t d a r  ellerindeki tepsilerden herkese 
dilim dilim qift ekmejji da9tlrlar. @+in s m a  yumurta atip su ser- 
perler, arkasina papavralardan yq&q kuyruk baglarlar, yiiziine is 
siiriip karartrrlar. Koyiin ileri g d e a k i d n  en yaglrsl iki gig yumurtayr 
okiizlerin ahnlarma h p  kuar, 5kiizke qift ekmeg yedirir. Dua . 
edilir, bolluk dilenir. Yore1 dansiar yap&. Delikaddar pifti boyunduru- 
ga baglarlar. Ciftci pegtemal~na t&am_doldurur, koyiin imam1 bu to- 
humdan bir auvp alarak dua okaq ~ t e m a l a  doker. KSyiin biiyiiklesi' 
t o h u m u  iqine bozuk para ve g e k e r ~ p u u l a r .  Cocuklar a t ~ l a n  tohumla 
birlikte topraga diiaen para ve e e r i  toplarlar. Cift siirme bitince 
boyunduruga tersine agdarak tadadam Eye diiniiliir, yemekler yenmeye 
baalanir. Ve gelecek yd tSreni b'mhr diizenleyeceg saptaxm. Bundan 
sonra qegitli oyunlar, eglenceler yap&. 

Tanrnla ilgili bir ritiielin &ag biqimini Urfa'm Merkez ilpe- 
sine bag11 Diphisax koyunde h &mi atLyle buluyoruz.25 Oyunun 
kigileri sgoyledir: Aka, Yanc~, C d a z ,  h a p ,  Kadm, iki koylii,. Aga 
tarlasm birinci .yancIya verecektit Y m c ~  bulunur, buraya dam eke- 
cektir. Tarlay1 inceler, okiizu oh i&&m siiyler. Aka canham goriip on- 
dan iki okiiz almasini soyler. Seyidcr arasrndan iki kigiyi okuz olarak 

' 
seper. Bu kez yancz agaya Arab's &mh$m soyler. 0 da bulunur. Ara- 
btn pahgmasmi bekenmez, o da  s q u  Zikiizkre yukler. Arab'a yeniden iki 
okiiz getirir. Arap bu kez k a h  ism. A&, Arab'a vermek iizere yan- 
crya, kad~n luli&na +mi? bir oyrrna vair. Arap kad~nla tarlay1 eker- 
ken iki koylii, kadin iqin dedikodn m a r k .  Arap hem kadim, hem iki 

Z4 Adli Egiter. "Kars'ta Cift Qkanua -it Tarn Mecmuosr, ekim, 1969, ss. 41-43. 
*' Ksa bir azetini verdigimiz oyunun metnbi Bsrererrcim omer Kaylsr yerinde sap 

tarmgtu. 



kiiyliiyii diiver. Arap, bu kez iki yardimc~ Arap daha ister. Kadin, 
yarlcmm kendisine s a t a g t ~ w  siiyler. Tarlaya domuz girer, Arap iki 
tane de kopek ister. Arap, kopeklerin yakaladig domnzu oldiiriir, de- 
risini yiiziip satmaya gotiiriir. Arttumada derileri aia ah .  

Adana kiiylerinde =Yiiz Boyama" adlyle bu$daym kaynathp bul- 
gur yapll&& temmuz ve aylannda oynamr. Bunu y b  kaddar  oynar. 
Akgam bir meydana biiyiik bir ateg yaklu, iistiine biiyiik bir baku 
kazan, icine de temizlenmig bugdayla su konur. Bugday on, on beg 
evden toplanu. Bugday verenlerin hepsi yiizlerini karaya boyarlar. 
Burada tannya bolluk vermesi igin y a k a h .  Herkes smayla kallup 
danseder gibi a t q  qevresinde dolanirlar. Bugday gece ymslna d o h  
helva gibi hvamma gelir, i~inde geker atllarak hdva y a p h .  Ertesi 
giinii bu helva komgulara daktllu. I 
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