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ELMACı KADıN

Kına gecelerinde kadınlnnn kendi
aralarmda oynadıklnrr oyu nln rdaud ır.

Ccllne kırıa yakılır. Bütün I07.br sınıyın

reJinl€:: oynarlar. Kınn ['.ccl'!f'lll1ı!ıı nyu n
çıkarmak adettir.

Topluluktan ıkı iiı; it 1')1 ıll'}'II'Ij':' ı:ıhııı

lar, Kmaya katılnnl.n lı'ı' ı ıyu u d11l11l1111

ncceğ!nl sezlnlerlnr. 1,'1,,111\1111, di'i'" ıl ii ı111.

rur, Içeriye erkek n lnunnz. Bıı lilr oyııı\·

br kadınlarm çcşitll h ı ynf'oto glreııp!( ynı"

ıığı eğlenceleı-dlr.

}{işİLERı

ı. Elınııcı Krıılııı ı 1111,1 )li\l'lılldlı Iİ ı1I1,1

Sarık sarıhln LA 'ill)

3. Göl kuşu gölde,
Çöl kuşu çölde i A i ~;)

4. Kortık yemişle sovlllr,
Çocuk yurnuşla ~,.vıılr til nıll

J{ısaııınnl~r ve Iaydn lnn ıl.ı n lın} 11111""1'
Ömer Asım Aksoy, II.Ul'lil i It'li \'tı 11('

ylmlcr, Ankara, 19135.

lI?u kaynaktan ahnnrı nın <;;"1.1111 111111 nn
dcca snyf'a numarası vıullınlş, 11111,11 ii ıl i

k ısalt 111 ~ ri i göst erilm c'ii ii~; i f r.)
!i. Döı:.:?o Ağ ızlarındu A lıı~/l"," i \ II Ilıl,

ylmlcr. Ankara, 1901).
Bölge Ağızlarımln Atasüz.lor! \'0 Do.

ymllcr/ lklrıcl Kitap. Ankn: Il, ıırll.

(-) Du Işaretle gôsterllen birkaç ata-
sözü Ise çeşitll kaynalclardan alınmıştır.

Not: Türk atasôzloılnln ynpuuylo IIUI1l
olarak değişik açılardnn ynpılnn ŞII hlr
kaç çalışmayı hatulul ıunvı fııyılıılt 1111111.
yoruz,

Ömer Ası111 AI<SOY, Al nRIII "·ıl vn i)n.
ylmlcr, Ankara, lfl:J:i, 1ri :10.

IbrnhimZeld BUHi II IIlI.II, • A1.,";(1"11.
rlmfzln Cümle Yapısı I. 'I'ilt lı 11111.

16 (l137). 1 Nisan 11111', son lil:\ı n, in
(189},1 Mayıs 19137, 220 :':11. lL. hıl.hl uCı'!.

LER, -Türk Atasözleri l)"orlno ltlr Am~JIlI'

'ma,- n. Milletlerarası Tlidc Follılıır ICmIK·
resi DlIdIrllcri/II. cm Hallc Edııblynlı. A 11

kara, 1982, 177.220.

Saim SAKAOCLU, .AtMö7.1orIIll17111
Yapısı,» Türk FoIklor Araştrrmnlnı-i Yıllı

ğı - BeI!etcn 1974. Ankara,· 1975. 133-111,

krıdın şeklindedir (Knk: '.' .•ut kurusu) ,
Yaşlı kadın giysilerI glydlrillr. Ayağına

şnlvar. yün çorap ve çarık; sırtına çarşaf

veya rerace g.ydlrfllr. Basma örtü bağla

n ır. Eline bır sepet vertllp IçIne elma dol
rlııııılur. Eğer evde elma yoksa soğan, pa,
Iııt,nri, kak ... vb. şeyler knulur.

2. Osmnnı Bu rol ıçın uzun boylu bir
lı 17. ~;eçilir. Kabadayı bir erkek kılığına so
lı ulur. Başinn varsa fes, yoksa kasket. sır,

1IIIIt erkck cekeli, ayağına pantolon glydl
1111 r. En nltta yün çorap ve çarık vardır.

ltu glys:ler öncelikle eskl ve klrll olanlar,
d,1ı1 fıtlçlllr. Peline kuşak bağlanıp arasına

1ı",'"I( sokulur, Yapağıdan büyük bıyıklar

lnhılır, EIlne de bir tcsblh verilIr.

E'mncı Knd:n Oyununun Metin Yapısı

\'tı Il uruhrşıu
J. Elrnacı kadının seyirellere elma

rı:d Il1n51.

:!. Elrnncı kndının bütün scylrcllere
1':11 nsmı harman sonu almak üzere elma.
\'1'1'1111'51.

3. Ehrincı knrhmn bir müddet sonra
/tnrp clrnalarm parasını lstemesl.

1. Scyirctlerln elmaları geri verrnek
t,;1 "Il ır' 111elerı'

rı. Elmacı ındının yardıma Osrnan'ı

çnğirmnsı.

n. Osman'ın ellcrlnde Iki tencare ka
pağıyla gelmesi.

7. Elrnscı kadının parajan tekrar ls
Iouu-nl, seytrcllcrhı vermemost.

R. Osman'ın seylrcllerlrı arasmsı gire,
11'11 ıoncere kapaklarını çalarak onları ra
lınıroı!. etmesı'

ll. Osmnn'ın kızlardan blrlnl kaçır

,ll1flSı ve oyunun sona ermesl,
Oyun, Elrnncı kndının kına odasına'

Hl'lllIf'nlylo başlar. Kolunda bır sepet var
rlu', Elma satmağa başlar.

.- Elrnacı, elmacı

Elmncı geldI.
Elmnlarrm IyIdir.
Elrnacı, olmacı geldi,
Alana satarım

Alınayanadayak atnron.,

dIyebağıra bağım bütün odayı dOlfo.şır•
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~()yjrcjler elmalam bakarlar. Fn lı nf. lı ii:
alan çıkmaz.

Elrnncı kadın:

Elmacı, olmacı geldi
Alana sn tarım

Almayanı döverlm.
1. Seyirci - Elmalar kaça?
Elmacı. - Beşi beş para.
II .Scylrcl - Çok pahalı.

m..Seylrcl - Elmalar r-kşlyo bcnzlynr,
LV. Seyirci - Bu-elmalar 11111f'1l1 1~llıl

buruşmuş.

Elmacı kn dm - Anlaşıldı bu Cıü.~ün evi
fn.ldr .Klınsen'n ceblnde p-ua yulı. U 11:11
ıin ben de vereslye satavım.

Elmacı, clmncı ~l'lııı.

Panısı harman sunu nn ,
Pnrnsı hnrrnnrı SOIııIıI:ı.

,Ilyo !l9.ğınr. n ...ınun üzerh ıo ~;,,\'lll'lI"r ,·1
I1H\ almaya razı olurlar.r'Elmnrı "'·I'ltril..ıl
Inle tck dolaşara k bırer elma vrvı lr. ()dıı

ılnn çıkar,

2-3 dakika sonra tekrar gnllr.

Elınacı, olmacı geldI.
Elmacı panılan ,;Imuğ a gl'l'lI.
Aldınız olm alnrr
Sükülün paraları.

So ylrc.lcr şşrurır. ıtiraz ('rHp ~;iiylC'ıılr

ler. Bazıları elrnalarr geri verrnek Ister
ler. Elın ncı kadın elrn '1la rı f,cri n 1ı1l1'7..

Kim serı i nde para vermeye niyeti olmruh
ğ ını görünce odanın ortasma g01ip brığ nır.

- Osman, yetiş Osman
Osman )'etfş gel Osman.

soylrcl şaşırrr, Bu sıı'ada odnya nskl, ldı ii
erkek giysileriyle Osman kılığına girmIş

kız gellr, Kabadayı Izlenimini hırakmak
Için bıyıklarını burar, Seylrcilcr!n üzorlo
rlrıe yürür, Eliertnde de iki toneuro hl1·
p::ı.ğı vardır. Tencore kapaklarını kcnnrn
koyar. Kızların arasına girer. Üstü kirli,
görünümü korkunç olduğu iç'n kızlar kor;
kar kaçarlar. Sonra kapının konurma bı,

raktığı tencere kapaklarını alır. Elmacı

kadının yanına gelır.

- Buyur, Elmacı benI iili 1,:lIp;lrdın?

- GelOsman bunlar (rıllyln nf'yln~llıı

ri göstererek) elmaları nldılnı, !;lllll\l 'lll
parasını vermiyorlar. Seyircilor ll.lrnz nllııl'_

ler .
I, Seyirci - Al almaları Istomlyoruz

If"br ve elrnayı uzatır.

II. Seyirci - Elmaları hn 11111111 VC'1'l111 i ,
yesi aldık.

lB

III nl'Yll d: Sözünde dur, harmana
i' [\ı.

I\'. ı:l'jlll'\ - Borcumuz borç, har
LLL" ııdıı \"'il'ı'''r~17..

1'lııı~ı1"ıı tr-k rar' geriye vermek Ister.
11'1'. l"I'lırlı'l lı nd ın olmaları almaz, onları

1111111'111"'.

i I, i 1"1 ii '1'111', - Haydi 05111':ın. dcr,
1)':1111;11 -Madoın p ırnlnrı n lam adrk,

hn ıl !ı1lH'1I!1!7.1 nlahm.» diyerek scylrcllcrln
ıll':ı';ıII:ı girnI', Elma nlnnlnrı tck tek kulak.
hnnın dibinde tc nccre -kapnklarm t hmçla
blrhlrlno vurur. Sonunda kızlardan birini
kucuır, Uyun böylece sona erol',

1111 ,;, i lı ll k oyunu Teklrdnğ'm Kara-
l"ıhil'II'II·I. hi'll'i\ııclcn ]929 doğumlu, ılkokul

111'·:111111 Ioııılıın Nacn k'tnn dcrlcndl. Genç
11[ \ 111" " Iıll nvu nu o yn-ım ıs. K'rnd on öl""Qn
"lidıii 1,"'11111)1'. Çocukluğundan beri kına

"1'1"11 i ıııl" \'llj'f(lIl bır şeklldo oyrınnd ığrm,

l'III:ıill';ı1 111,11 ı'ı\ller h nt nla nd ığ uu söylüyor,
::,.ylıllh Iıiil' ovu nln r ı art ık yozlaşmış şekıl

IILI ",\1'11111/11 lıırafından oynanıyor.

---_.-._------------::-
/\ 1/\ i (iliK KÜLTÜR, DIL ve TARIH

YÜKSEK KURU:.1U

Yr-ul k uru lan -At atürk Kült'ü'I',

lJII \'0 'I'n ılh Yüksek Kurumu- Ilk
tı'iıl:ııı! 1.';1111 :'.0.]2.]083 günü saat ]0.00

dı, 'I Til il J )11 Kurumu salonunda. yap

Iı.

1'1.I:U OLL:} tarlhll 2876 sayılı Ka

111111111 h uı ulrın ve Türk Dil Kurumu,

'I'üı l: 'I'n ılh Kurumu, Atatürk Araş-:

111'111(\ Mo rkezl Ile Kültür Merkezl'ni
lıll' n ru yn pontiren yeni YÜI<SEK KU.
JlIlh1'1ı, 'l'ürk lye Ünivcrsilelorlnde ça

hşıunlnrmda öz~ııjkle temayüz elmiş

bilim vo sarı'at adamları da üye se.

çllrll.

Bu üyelerin yarısı YÖK tarafın.

dilıi flrl/,~lll1le, yarısı da Yüksek Ku.
111111'1111 lnrclhi ile oluşturuldu.

i LLL lınr ıı.ldığımıza göre, değerli ar

hllll!I'jlllll1. Doç.. Di', Flkrot TÜRK.

td 1':1 i 110 lorclh edilenler arasındadır.

nlı}'11l 'I'üıhmerı'I candan kutlar, bun

i ı IILI nı ınrn ıcı çaIışmaJarın da da başa.

1'11111' """1'17..
_ >f'~'t;ıo...A"·.I ~'~. , _

i

1
\

"

,
.e


