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TEKİRDAG'DA KADıNLARıN KENDİ ARALARıNDA
NİŞANDA. VE YÖRESELTOPLANTıLARDA OYNADIKLARI

OYUNLAR.VE ADETLERİ -

Ernıan ARTUN*

Derleme Ile ilgili notlar:'
lo'

Oyunlar Tekırdağ'ın birçok köyünde bilinmekte-ve ·arasıra

.oyn8lUIiaktadır. Yapiığıınar~tırmaya,göre, 10 yıl öncesine
kadar yaygınbir şekilde oynanıyordu. Tekirdağ'ın herköyüne
~ol, elektrik, televizyon, radyo vb, girmiştir..Folklorik ürünler
çok hızlı bir biçimdeyok olmaktadır. Bu.oyunları öğrencile

rimden derledim. Bir çoğu oyunlan hatırlamıyor. Hatırlanan

ları bir araya getirip okıılda oyna.d1k. Son şeklini aldi: Çok ge- .
niş alarılı bir tarama yapılsa daha birçok oyunun derlenebile-
ceği inancım taşıyorum. .

Bakanlık önerisi Valilik görevlendirmesiyle ekiplerbütün
yurtta oluşturıılursa pek- çoğu unutulmakta olan binlerce yıl~

lık 'kültür ürünü olan folklorik malzemeler su yüzüne çıkartı

lıp derlenebilir.

Genel kanı tiyatronun Tanzıraat Edebiyatı ile 1ürkiye'ye
girdiğidir. Derlenenbu oyunlar ilkel gibi gözükse de bence bir
halktiyatro geleneğinin çağlar boyu sürdüğünün bir kanıtıdır,

Batılı anlamda bir tiyatro şeklinde değerlendirilmese de hQlk
dehasının örnekleri şeklinde kabul edebiliriz.

Bu oyunlar, özünedokunmadan işlenirse ulusal tiyatro ör
nekleri ortaya çıka-bilir. Oyunlarınbir bölümünü (Ahret Ana,
Osman'ın Naciyesi, Oyna Patiş) 1978 senesinde derlenmiş, di
ğerleri 1981 yılında derlenmiştir. Oyunlar arasıra da olsa kına

gecelerinde yerel toplantılarda oynanmak.tadır.

(*) Teltlrdat Namık Kemal Lisesi Edebiyat ötretmenl.
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Oyunlari oynayanlar belli -kişiler -olduğu. -- gibi_. baız&nd~tı;
şik kişiler de olabilmektedir, -Qyunlan derlediğim_kfşiı~r.1Qm
den öğrendiklerinibilmiyorlar. «Bizim , çocukhığ\ıınuzdanber~
köyde devamlı ~yor,.şeklindecevaplıyorler; Oyu.n1ar -es
kiden çok sıkoyn.andığından halen aynen oynayabiliyorlar.
Köyden köye, söyleniş farklılıkları olabiliyor. Ama özünü koru-
yor. .

Bu oyunlan erkekler oynamıyor. Erkeklerin oynadığı bir
oyun derleyemedim. Oyunlan derle<;1iğim,öğrencilere, i!>yunla-
nn toplumdakı yaranm sorduğumda; ,

~ - Eğlence,

2 - Toplumsal ders,

3 - Boş zamerıları, yararlı ,bir şekilde değerlendirme,

4 - Yardımlaşma ve kaynaşma şeklinde, cevaplandırdiIar.

Bu tür eğlenoelerin azalmasıyle yardımlaşmanın kaybol-
duğu, dedikodu vb. gibi şeylerin yerini aldığını söylediler.

, '

Aşağıda kadınların kend~ aralarında, nişangibi özel gün-
lerde oynadığı köy seyirlik oYunları sunulmaktadır.

1 -:.. AHRET ANA:

Oyuna, gelin kız, abret ana"kakçı"şarapçıve hoca diye ad
landırılankişiler -katılır.

Ahretatıayı ihtiyarbirkör kadını; kakçıyı, erkek 'kılığına.

girmiş, elinde s,epet olanbir kız; şarapçıyı,- erkek giysisiyle elin- ,
deşarapşisesi olan birkız; hocayı, ihtiyar. kıyafetine girmiş

elinde tesbih olan bir kız'oynar.
. _i . .,

delin ortaya gelerek. bir sandalye üstüne oturur vegelinin
başına grep konarakyüzü örtülür, Bundan sonra ahret ana ge
linin etrafındaö.ön~rek etrafı süpü.rü.1'. Bu sırada dışarıdan ka
pı vurulur, Kakçı elinde sepet içeri girşr, aJıret anaya sezdir-.
meden' etrafında,dolanır,
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"

- Kakçıgeldl kakçıı

Kakçı geldi _kakçu... · ..
Alana satarım

Almayanı dövertın

Armut kurusundandır
Çok iyidir bizim _kaklar .
Hem de ucuza. satarını

per ve ahret ananın önüne geçer.

- .Abretana, Ahret ana
Kızını versene bana

Ahret ana:

..... Seningibi kakçıya kız vermem.

. Der. Bunun üzerine kakçıgelininyüzünü açmaya çalışır, geli
nin ayağına. çelme takar.

Kakçı:

..;., Abret ana, Abret ana
Baksana şu kızına.

Kızm bana -göz ediyor
Kızmbeni aJ diyor,

Ahret ana süpürgeyi bırakarak, elini beline koyar ve .kakçıya
diitIenir.

Ahret -ana.:

- O kaş göz hareketiyapmaz
Benim kızım terbiyeli kızdır

Ne kaş ettiği var ne göz
Benim kızıma etme söz

Kakçı:

- Ahret ana, Ahret ana
Kızını.versene bana

- . .

Benim gibi damadı nerdebulcan; der ve kızın yanına

yaklaşarak ona manı söyler,
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sö

. . .

Bu maniyelAhret ana şu-maniyle ceva~ verır,

~et ana:

- Karanfilim üç ça,tal
Üçü de pembe açar
Gece .çuvalda yatar
Gündüz fiyaka satar..

Der ve Ahret ana ka.kçıyı kovar.

Abret ana:

- Seni gidi haddini 15ilmez kakçı, seni defol git kızımın

başından. der ve süpürmeye devameder, Dışarıdan kapıvuru
lur. şarapçı elinde şarap sısesı sağa sola yalpaIıyarak gelir,
türkü söyler.

Şarapçı :

- Alaca çorap, mavi çoraıp

İşte rakı, işte şarap .)"

Şişeyi ağzına diker,. içtikten sonra. kızı, fa-rkeder,'Sessizce Ahret
ananın arkasından vürür, sonra ahret ananın önüne çıkarak.

Şarapçı:

- Ahrerana, Ahret ana.)
Yedi dana .
Kızını versene bana

Ahret ana süpürgeşt bırakır şa-rapçıya.diklenir.

Ahret ana:

SeniıIı.gibi yolda tökezlenen sarhoşa ben kızımı vermem
alıp, boşarsın, sonunda ne haller olur acaba?

..
Ahret ana süpümi.eğe devam eder, şa.rapçı türküye başlar.
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Şa.rapçı:. .

....,.. Alaca çorap
Mavi çorap
İşte rakı

İşte şarap

Arpa ektimevlek evlek .'
Geldi kondu baba 'Ieylek
Baba ıeylekuçtu kaz kaldı

·Ks,vu.şmamıza. az kaldı..

Ahret ana tekrar' dıklenir.

Ahret ana: •

- Boşuna d.olanm~ sarhoşa :toz mız vermem ben.
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Şara,pçıgelinin yüzünü açmaya ~alışır, gelinin .ayağıne, çelme
taka.r.

Şarapçi :

- Ahret ana, Ahret ana
Baksana şu kızına

Kızın banagöz ediyor
Kızın beni al diyor..

Ahret ana süpürgeyi bırakır, şarapçıya dıklenır,

Ahret ana:

- O kaş göz hareketi yapmaz
Benim kızım terbiyelikızdır

Ne kaş ettiği var ne göz
Benim kızıma etme söz.

Şarapçı .

-:- Ahret ana, Ahretana
D~li dana
Kızını versene bana,

Şarapçı kızayak1aşır mani söyler.
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,Şarapçı: '

- Ev önünde kuyti:m.~

İnce akar sUyııDıui

Sevip sevip 'ayrıl.:mak

Yoktw" böylenuyumuz-

Ahret· ana şarapçıımınııani$inecevap verir:

Ahret ana:

. - Tarlası aynk1ıya

Ben kız vermem sarhoşa

Allah kısmet ederse
Boymıkırav:athya

Ahret ana süpürgeyle şarapçıyıkovaJa.r.

Dışarıdan kapı vurulur, hoca elinde tespihiraınaza.n manısım

söyleyerek gelir.

Hoca:

- İşte geldim kapınıza

. Bir taş attım başınıza.

Sel'amün aleyküm diyerek
Selam verdim hepinize. '

Manisinibitiren hoca. etrafına b~ ve kızı görür. Ahret
ananın arkasındanyürür.

Hoea .

- Ahretlik be, kızını versene bana
Ahretlik ana kızım isUyom ha
Sen tam ba.na.göresin ama
Anlasen gene de' kızını ver bana

Bunu duyan Abret ana hocaya diklenir.

Ahret ana:

. - Seningibi kamburu çıkmış sakallı hocaya' kız' vermem
ben, var git denginiara.

Hoca gelinlik kızın duvağını ,açmaya çalışır, kıZa çelme takar,
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Hoca:

- Abretlik beabretlik
.Baksana şu kızına

Kızın bana göz ediyor
Kızın beni al diyor, _

Ahret anasüpürgey! bırakır Hocaya d.iklenir.

Ahret ana .

.....,. O ka.ş göz hareketi yapmaz
Benimkızım ya.vaş kızdır

Ne kaş ettiği var ne göz
Benim kızıma etme Söz

Hoca:

- Abretlik be. eijne·na.z
Yeter bu kadar niya:z;
Ver bana şu kızını

Olsun bitsin yeternaz.

Hoca kıza yaklaşır menı söyler.

Hoca: .

-- Mavilimsin Masallah ~

Sen benimsin inşallah

Kavuşmadık yar olmaz
~avuşuruz inşallah,

. Ahren ana hocanın manislne cevap ·verir.

Ahret ana:

"'- Sıra sıra bacalar
İşte geldi hocalar
Hocaların karnı aç
İki dilim birkulaç

Ahret ana Hocayı süpürge ile kovalar. Biraz sonra kakçı gelir.

Kakçı:

- Kakçı geldi kakçıı

Kakçı geldi kakçıı
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Alana satarım
Almay:amdöverim
Armut kurusundandır.

. Çok iyidir bızım kaklar .
.Hem deucuza satanm.

. . ,

Kakçı ahret·ananınaı-kas.ına takılır, sonra önüne geçer.

Kakçı:

_. Ahret ana, Ahret ana
'. Deli dana

Kızını versene bana
Kızını vermezsen bana
Vara.oak bir,şarapcıya
Benim gibisini bulamazsızı.

.Ahret anakakçıya diklenirve koyar.

Ahret ana:

- Ne sana, ne hocava, ne şarapçıy~ vereceğim, kız yok,
senin gibi on kuruşlukkakçıya kız verilir mi? .

Şarapçı elindeş~rai> şişesi ile oyun.' a1aıiına gelir.

Şarapçı:

....;.. Ala.oa. çorap, mavlçorap
İşte'rakı, .Işte şarap <ı

Arpa. ektim evlek evlek
Geldi kondubaba laylek
Baba leylek uçtu, kaz kaldı

Kavuşmazmzaez kaldı.

Şarapçı .ahret ananınönünegeçer.

Şarapçı .

,..... Ahret ana, Ahret ana
Deli dana
Kızım ver bana
Vermezsen ka.çıraoa.ğmi onu.

Ahret ana:

-- S~~in.gibi yolda tö)r,ezlenen sıarhoşakız verınem.
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Şarapçı:

- Ahret ana, kızı ver bana'
Bende çok rahat' edecek

" Bir eli y.ağda., bir eli baJ.da olacak
Vermezsen kızın bana kaçacak

, '

Ahret ana:

- Kaçriıaz .benım kızını akıllı kızdır

Sana kız vermem, hem söver hem döversin
Defol git Karşımdan.

Saııaıpçı:

-- Vermezsen verme 'benden günah gitti.
Ahretana süpürgaye devam ederken Ş8.ra:PÇı ile kız kaçarlar.
Bir müddet sonra ahret ana kızının kaçtığının farkına varır.

Kızının oturduğu yere oturur. Ağlamaya başlar. Hoca telaşla

gelir. '

Hoca:

- Ahretlik be neden ağlJyorsun?'Kızın kaçmış ben sana
demedim mi? Şarapçıkaçıracak dedim ınanmedın, İşte gör
dün gitmişler. Ağlayıp da geri' migetirece~in?
Bu sırada şarapçı ile kız gelir.

Hooa .

'..;.... Alıretlik sil gözünün yaşını bak kızın gelditanıdınmı?

Ahret ana ~özlerüıi oğuşturur, Kızını ~yamaz.

Ahret ana:

-'--Bu benim .kızım değil. Benim kızımın gözünde.benl var
dı. Bunda yok

Hoca:

- Ahretlik bırak ağlamayı sil gözününyaşını iyice bak
Bu senin kızın.

Ahret anatekrar gözlerini oğuşturur.

Ahret ana:

- Te şimdi tamyablldim, Ah kızım nerelere keydun beni?
Hani'hiçbırakmayacaktmbeni? '
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Gelin kız manı söyleyerek annesine cevapverir.'

- Kulağımda klüpeler
Altın değilparlainaz

Veranne Istediğima

Kendi düşen a~az .
.Ben hep seninle mi yaşayacağıni?

Ahret ana:

-Masa üstünde dan
Ne darılttın ananı

Ankara'dan tel geldt
Sarhoşlara yok kaıi.

Şarapçı:

.- Tarlalar çizi çİzi.

İçleri motor izi
Söyle yarim arıana

Eş yapsİn ikimizi.

.Gelin kız :

-o. Dere boyu nane
Ne diyorsun be anne?
tlk yarim.e vennedin
Bundan ayrılmam anne.

Hoca:

/

- Yeter gayri sitemin, her şeyolup bitmiŞ, sen buIşe he
de olup bıtsın,

Ahret a.na:

- Sarhoştan da ne .kooa olur ya ne yapalıin yazgıda sar
hoşa kız. vennek de varmış, ne diyelim kısmet.

Hoca:

- Gelin .bakalım .birnikAh kıyalım.·

Şarapçıyla kız gelirler.

Hoca:

- Eyşek de paldum mu? .
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Hoca:

- Sen bUçoCukagittinmi? '

Kız·
"

-- Gittim.

Hoca:

- Şarapçı sen kızı a.ldın,a.nası<iabana kaldı.

Hoca Ahret anaya. dönerek:

Hoca:

- Sarı. gülüm sanırsın

Saranp da eolersın

Banayarçok ama
İsterim sen olasın.

Ahrei ana:
'"'"'": Testiyi doldurdun mu?

Gelirken.yoruldun mu?
Ben sana dede derken '
Sen bana. vuruldun mu?

'-
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" '

Hoca Ahret anaya' dönerek:

- Eşekte paldum mu?

Ahret ana:

- Paldum,

Hoca':

- Sen banavardın mı?

Ahret ana:

, - Ne yapalım., yalnız kaIm~nsa varırım sana. Neyler
sin ahir ömrüınde kısmeıtte çıktı bana.

Şarapçı:

- Ha bakalım oyun bitti .. , diyerek oyunu bitirir.

2. OYNA PATIş:
, .

Oyun, Patiş ve Osman ,adlı Ikı kişi arasında geçer. Osman,
Patiş'i,n kocasıdır. Oyunşöyle başlar.

Patiş, sırtına .ve beline ye,st* koymuş, devamlı oynama.,k-,
tadır. Çevresinde' bulunan kızıardatürkü söylerler.

K~ar:

- ()yna Patiş oyna
Şimdi Osman gelecek
Kamburunu kıracak.

diyetürkü söylerken 'Patiş türkü eşliğinde durmadan oynar.
Bu sırada dışandan kapı vurulur. Osman içeriye girer. Patiş
oyunu bırakır.

Patiş:

.- Evimiıı direği,gel Osman'cığım,

Osman:

- Kan, karnım zilçalıyor,aç1ıktankarnım kesiyor, ikiye
ayrıldım. Yemek yaptın ını?'
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- Şey Osman'cığrm ne yapayım söyle?. Kuru fa,sUıye mi,
:bulguır mu? Amatencere yok..

Osman:

-Ben şimdl bir yerden. tırtıklar getiririın. sen bekle... der
'Ve Osman dışarı çikıar. Patiş yeniden oynam&'ya başlar. Kızlar

yine türkü söylerler.

Kızlar :

---:. OynaPatiş oyna.
Şimdi Osman gelecek

. Kamburunu kıracak.

Kapıvurulur elinde-teneere Osman içeri girer. Patiş.,oyunu bı

rakır.

·Patiş:

:- Geldin Ini? Direğim, ağaoım.

Osman:

- Al getirdim teneereyİ, yemek yap bakıalım.şimdikarrum
çok acıktı.

Patiş:

-Ama Osma,n'cığımyağ.yok; SOğan yok, nasıl yemek ya
.payım.

'Osman:

..:.- Pekala ben şimdi bakkaldan alıp gelirim.

,der ve Osman yine çıkar; kızlar türküyebaşlar,Patişyine oynar.

J{ızlar:

- Oyna Patiş oyna .
Şimdi Osman gelecek
Kamburunu kıracak.

Kapıvurulurvelinde yaf v:e sokan Osman girer. Patiş. oynama
yı bırakır.

Patiş,

- Geldin mi? Direğinı ağaoım, Qsman'eığımdediklerimi

aldın mı? Aldıysan yemek çok güzel olacak.
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Osman:

- Geldim. DedikIerini getirdim. Ama yemeğituzsuz biber-'
siz.yııpma.

Patiş:

- Ay... oy.tuz yok, biber yok... Taneereyl ne üstüne ko
yup pişireceğiz, sacaYağİ yok.

, Osman:

...;... .Senin istedi~in tuz biberle sa.cayak 'olsun hemen bulur
getiririm.. Osman böyle diyerek çıkar. 'Patiş yine oyuna başlar.

Kızlar türkü söyler.

Kızlar:

- Oyna Patiş' oyna
Şimdi Osman gelecek
Kamburunukıraoak.

Kapı vurulur, tuz biber ve sacayakla Osman içeri girer.

Patiş:

- Geldinmi?' Osman'cığım, direğim, ağacım, dediklerimi
aldın mı? Hepsi tamam' mı?

Osman. :

- Tamam timıamdediklerinigetirdim. Çok~ıuım artı1r
pişlr....

Patlş .

- Biraz bekle, en iyisi sen çık biraz gez, öyle gel yemek
hazır olm. Bunu duyan Osman dışarı çıkar ve Patiş gene oyu
na başlar.

Kızlar:

- Oyna Patiş oyna
Şimdi Osman gelecek
Kamburunu kıracak.

Biraz sonra Osman gelir.

Osman:

- Yemek hazır mı? Kimbilir ne kadar tatlı oldu. Artık da
. yanarnıyorum.. Çok acıktım..
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f:~: -Patiş:

~'_ -.:. Evimin direği, gönlümün aslanı, Osman hoş geldin.

'_,Osmansağa solabakar, yemek göremez vePatiş'e bağırır.
,.'. -
;.,: Osm&n:
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- Bırak hoş beşi, direği, arslanı~.. yemek nerde yemek~

'Patiş':

. ..- Osman'rm hep oynadım. y~mek yapamadım.

Osman:

-' - -,Madem oynamaktaIi yapamadın yemek
31,

Senin gibiler ister üç öğün kôtek.

_der ve Patişi kovalamaya başlar. Bu sıradakızlartürküsöyler.
~-' .. '.'

Kızlar:

, ......;, Oyna Patiş. oyna
, Şimdi Osman gelecek'

Kamburunu kıracak.

Ve oyun sona erer. Ve kadınlarınarasından biri çıkarak kız

lara cEee kızlar... ·ne demişler, ağziİl1ayranbudalasıgibi açıp

bütün günoynayarak işini yapmayan Patiş'in başına gelenler
size ders olsun..' diyerek" oyunu nold;a1ar.

3. OSMAN'IN NA c/YESI

oyuna, ayakkabıeı rolünde Hasan diye adlandırılan, erkek
kılığına girmiş bir kız ve gene erkek kılığında Hüseyin adinda
bir kız katılır.

Oyun şöylebaşlar.

Hasanayakkabıcıdır.Bir' teneke üzerine.. oturmuş ayakka
bı çekiciyle ayakkabıya çivi vurmaktadır. Ve devamlı olarak
türkü söylemektedir.

Hasan:

- Naciye, Naciye cilveli Naciyem.
Naeiye, Naciye cilveli Naciyem.
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,

Bu sıradaHüseyin te1aşJ.a içeri girer ve Hasen'ın yanına gelir.

Hüseyin :

. - Hasan ne ya,pıyorsUIl? Ne işlerle ~ıp duruyorsun?
Diyerek başınrhiç kaldırmadan.Qalışan Hasan'ınarkasına gtz
lıce geçer; Ve Ipebsğlanmış tenekeyi gizlice Hasan'ın arkasına

koyar.

H~ durmadan türkü söylemektedir.

- Naciye, Naciye ... cilveli 'Naciyem.
Nacıye, Na.ciye .. , cilveli N~iyem.,

Hüseyin':

- Ne yapıyorsun be adam?

Hasan hiç durmayarak elindeki ayakkabıyı evire çevire Hüse
yin'e gösterir.

Hasan: .

- Naciye, Na.ciye .. , cilveli Naclyem
Naclye, Naclye .. , cilveli NaClyem.

Hüseyin:

- Hasan duysana. be•.... baban ölmüş, mezara. götür. Bırak

şu işi çok para istiyorSan al şu beş.kuruşu eteğine bağla.'

Hasan :

- Naeiye, Naciye oilveli Naclyem
Naciye, Naoiye cilveli Naclyem.

Hüseyin:

- Hasan uykuda mısın be, ne aJ.emleredalınışsinrüyada
, mısın? Hüseyin Hesan'ı silkeler.

- Kalksana be ana.n..baban ölmüş, mezaragötür, indir,
su götür.

Hasan:

- Naciye, N:aciye cHveli Naclyem
Naciye, Naoıye eilvel·i Naclyem.



Hüseyin:

. - Hasan. Hasan... Bu yaptıklairım mezara mı gömeceksin?
Hüseyin o anda tenekenin ipini Hasan'ın arkasınabağlarHa-
sanhaJA türkü söylemektedir. '

- Naciye, Naciye cilveli Naciyem
Naciye, Naciye cilveli Naoiyem.

Hüseyin ,

:.-.. Uyan be Hasan. ... uya.ns~vay :... başına. gelenler ....
duy $y ... karın ölmüş. .

gunu. duyan. Hasan yerinden fırlar.işini. bırakır.

Hasan: II

.' -- Ne diyorsuD. .senotJ.UkHüseyin 'saJıi mi diyorsun?
Hüseyin:

- Tab.ıı sahl yaihu, neden. ysJan BÖy,leyeyim. Hiç duydun
.mu benim yalan söyıediğim A bre Hasan gitti 'gitti.:.

Hasan:

- Ölürem Naciyem... Ben sensız yaşayarnam Naoiyem,
Vay başıma.gelenler vayanam vay vay babam vay, Naciyem...
Hasan dövünadövüne .yerindenkalkar. Ve arkasındakı tene
kede tekerlenir. Hasan oyuna geldiğini anlar.

Hasan ı

- Vay ... ·Ot1~· Hüseyin yine beni oyuna getirdin.

diyerek onu kovalar.

Ve oyunda böylece biter.

4. tLK KOCAM:

Bu oyun iki kız veya iki kadın tamfmdan ovnanır: Kızla

rm. tkıstnın de yüzleri birer çemberle örtülür, Birinci kız diğe

rine «Komşu, komşu'kocan geldi mi?.. diye sorar. Oda «geldi
geldi..,.der. Birinci kız -Benimki yok... diyerek' ağlamayabaşlar:
Ye ikinci kıza kocasının yaptıklarınıanlatır; ağlayıp sızlana

rak şikayet eder. Ve başlar', söylenmeye. . .
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- tık kooam ilk kocam
Eşeğin ayaklarıIiı getirdi de.
Karıbak ne güzel -
Karfola olacliLk dedi de
Ölmeseydi de-
Ne çokişle.r b~ak.tıda

tıkk~m.ilk kocam
Dereden kurbağa getirdi de
Kan -bak 'ne' güzel
Masa satınalacakdedi-de
ölmeseydüde .
Çok işler başaracaktı da.

İlk kocam
tık kocam eşeğindişleri getirdi de
Karı bwana inCi -boncuk
Alıcam dedi de
Sana.çok yakışıyor dedi de

İlk kocam ilk kocam
. Ölmeseydı de
Çok işler başa.raoakt1 da

nk kocam ilk kocam

diye' ağıdına devam. eder.

5. . BAŞIT.:mşIT :

oyun iki kişi arasmda oynanır. Bunlar Başit adında oğlan
.kılığına girmişbir kız ve anasıdırler, Bu. oyun kış gecelerinde
kızlar erasındaoynanır.Oyun şöyledir;

Başit'leanası trenle bir .yere gitmeyekarar verirler, Raşit

biraz kendi halindedir. Trensaat üçtekalkacaktır. Başit ve
annesi daha seat dokuzda. evden çıkarlar. Trenin yanına ge
lirler. Treninyanına gelince anası Rqit'e yerinden biraclım

bile attırmaz Başittrene 1?inmek istememektedir. An~ı cRa.şit

oğlum haydi trene binelim, bak trenka1ka.Qa.k-.der. Ra.şit hiç
aldırmaz. Annesi gene yalvanr. «Başit. Ruşit.. hadi benim gü
zeloğlum; hadisene tren kalka.cak-der. Raşitgene·~rmaz.

Trene bınmez.Anası iyice. kızar, sınırlentr ve Raşire bağınn.ar-

,.
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ya başlar. eNiye bu kadar babasına benzedi? Ben bunun ba
basından kaç sene çektim. Bununla da mı çekeceğim Iııh ba
bası kılıklı şey,. der. Sonra gene iyilikle yalvarmaya başlar.

«Başit, Ruşit oğlum su mu ısteyen?» der su götürür, Suyu iç
mez. -Ekmek mi Isteyen?» der ekmekgetirir. Başit ekmeği de
yemez. Anası böyle çabalarken tren kaçar. Başit yine yerin
den kalkmaz, Anası en sonunda -Başit, Ruşit oğlum kız mı is
teyon?» der demez Raşit yerinden fırlar. Orada bulunan kız

lardan birini seçer ve evlenirler.

6. MERCıMEK SATMA:

Bir kişi oturan kadınların-*arasında dolaşarak «Benim bir
araba çalıyla bile pişmeyen mercimeğim var. Kaç kilo alacak
sınız?» der. Oradaki kadınlar ne kadar istediklerini söylerler.
Herkesin fikrini aldıktan sonra oradakiler kaçar kilo istediler
ise onlara o kadar sopa atar. Ve oyun böylece biter.

7. TOPUZ:

Bu oyunda kadının biri bir torbaya paçavra doldurur, ağ

zını bağlar. Orada bulunsır her kadının yanına gidip -Ağabe

yimin düğününe geldin mi?» diye sorar. Karşısındaki kadında

-geldlm- ya daxgelmedim» diye yanıt verir. Geldim derse elin
de torba olan kadın ona -cümle alem gelmedi sen niye geldin?»
Gelmedimderse -kocaman kocaman dolmalar yapıldı, yumru
ğum gibi helvalar yapıldı. Herkes geldi de sen niye gelmedin?»
deyip elindeki torbayla o kadına istediği kadarvurur. Ve oyun
da biter.

8. NIYET ÇEKME:

Oyunda bir kişi orta yere oturur. Çevresinde toplanan ka
dın ve kızlar ona niyet olarak bir şeyler,verirler. Ortada bulu
nan kızverilen eşyalaraaltmakoyar. Herkesten niyet için bir
şeyler aldıktan sonra niyet çekecek olan kadına sorar:
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- Pazara gittin mi?
Pazarda güzellerden kimigqrdün?

Niyetçi kadın:

- Oç cihan güzelini kraliçeyi gÖrdüm.
Dünyalar güzelini gördüm.

diye cevap verir ve niyetlerin üzerinde oturan kaçtıllın_altın
dan bir kişinineşyasını çeker. Çıkan eşya kinı,jnse o kimse
-güzel» olur.

Sonra gene aynı kadın sorar:

- Pazara gittin mi?
Çirkinlerden kimi gördün?

Niyetçi kadın çok çirkin bir şeyi gördüğünüsöylet._Yine _ni
yetçikadının altından bir eşya çekilir. O eşya kiminse çirkin
odur.

oyun herkesin eşyası çekilene ka~ar devameder. -Daha- sonra,

tki güzel çıkmış oyuna
Bak şunların selvi boyuna.
Otur güzel

i

Çirkin kalksızı senin yerine

diyemani söylenir. Ve çirkin çıkanlar-oyuna kalkadar. Oyun i
ovnarlarken: - . . .

ot

tki çirkin kalkmış oyuna
Bak şunların mundar boyuna
Otur çirkin
Güzel kalksin senin yerine

denilerek orada bulunan tüm kadınlar kızlar oynatılır ve oyun
biter.

9. YOZOK SAKLAMACı:

tki kişi kimseye belli etmeden aralannda anlaşırla,r. Bir
yüzük topluluktan biri tarafındansaklanacaktır.İkikişidenbi- .
ri ebe olur ve «Ben yüzüğü kimin eakladığını şu su bardağına

, vurulan elden anlarını- deyince gözleri bağlanır, Ortaya konu
lan bardağa yüzük saklandıktan sonra el vurulur, Ebe olan
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daima yüzüğü kimin sakladığını bilir. Herkes .şaşkıne döner.
Şöyle olmuştur. Ebenin anlaştığı kişi yüzüğü saklıyanın daima
hemen ardındanelini vurur. Ebe de yüzüğün ondan önceki
kimsede olduğunu anlar.

10. K1RP1: .

Bir salvar içine kız veya bir kadın bağtanır. Başını ve el
lerini şalvarın bir paçasından çıkarır. Şalvarın beli sıkıca bağ

landıktan sonra kucakla yürüyemediğiiçin içeriye getirilir.
çoğu kez kirpi olanlar, havasiz kaldıklan için sonradan piş

man olurlar. Getirilirken düşürüldülaerı,bağlı oldukları için de
çıkamadıkları çok olur.
r

11. AKLıN P1KRİN VAR MI?

Bu oyunun kuralı sandalyeye çıkmaktır. Kadınlar toplan
dıktan sonra biri oyunu bilmeyen bir kadını evin ortasına ko
nulan sandalyeye çıkarır. Sandalye üzerinde, ayakta. kendin
den gayet emin dimdik duran kadına soru sorulmaya başlar

nır. Evli olup olmadığı, kaç çocuğu olduğu; yaşı ... vb. sorular
dan sonra en son olarak eSenin aklın fikrin var mı?" sorusu
yöneltildiğinde cevap: eTabiiki var» olur. ePeki aklın fikrin
varda koskoca kadın sandalye tepesinde ne arıyorsun?» deni
lince oyunu anlayan kadın epeyce utanır, Bu-arada sandalye
ye çıktığında eliyle tavana dokunupeBoyum da epey var- di
yenler de çıkar. Çevredekilerin kendisine güldüğünü anlayın

ca. kendisi daha çok güler.
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Birkadın erkek kıyafetine girer, çok saf ve cahil bi.r~vır
takınır. AMesine evlenmek istediğini söyleyince kendisUle~fjir
kız seçilir.. Yüzü örtülerek ortaya oturtulur. Oğlan korkakpt~

ka. gelip kızın yüzünii. açtığında geri fırlamasıbir olur. Henı'Em
annesine koşarak gelir ve gelinin gözlerini korkuyla taı'jf,8de'r.
Her defasında yüzünü açtığında annesine koşar ve g-öz1$nnlıı,
ağzının. dişlerinin, burnunun a.ca.yip şeylere benze~;sQ'Y'

ler. Bunun üzerinede annesinden güzelce dayak yer.

Ayrıca postakilere sarılarak ayı kılığına giren bi%'f-iÇeri
beklenmedik bir anda girerek oynamaya başladığınd,ali~
kaçacak delik arar. çünkü, sonunda çıkıp giderkenbe~ftIi~ği

bir kızı da yanında götürecektır. Gerçek bir ayıyı öyl~~an

dırır ki, çoğu kez kaçırılan kızın tüyleri ürperir, Q1ğlıği'P&sa.r.

13. CUMBUR (Cümbüş) :

Köyde cümbüş tcumbur) denilen bu toplantılar bireğlen

cedır. Köykızları bu toplantılan yaparak eğlenirler. .

. Bu toplantılar sırasıyla, her gece' başka birinde -ylj)wr.
Herkes bir gece kararlaştırır. Toplantısını o gece yapar., Cum
bur'un hangi evde yapılacağı kararlaştırılır,Bu eğleııeeY1J-,k1ın~

ler çağırılırsa onlar gelir..Akşam olunca kızlar bütün lşl~ ya
parlar. Işlerini erken bitirirler. Cumbur yapılacak evde'uüsır
kaynatılır, Ayçiçeği kavrulur, Mısır kokusu mahalleye <y.a.',yıhr.

Akşam olur, çağırılanlar teker teker gelmeye başlarıar.Q~ar

dolar, küçükler sevinirler. Herkes geldikten sonra eğleı.iceıere
başlanır, Köyün delikanlılanda ge1irler.Pencereletinpet.deleri
açılır. Delikanlılar'oradan kızlara bakarlar. Kızlar türkü SÔy
leyip oynarlar. Güzel sesli kızlar yanık, içli türkülerö}[urlar."
Kızlar hep birlikte mani söylerler. Sevgilisi olan herkessevgi;.
llsine mani atar.

Kız söyler:

Avludan atlasana
Zerdalı toplasana
Mademki seviyorsun
Şu halime baksana
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Oğlan alır:

Avludan atlasana
Zerdalı toplasana
Küçük değilsin FatIna
Seni sevdiğimi a.nlasana

Kızlar:

Kızlar hırkamız aldır

Arkası yeşil daldır

Söyleyin kızlar söyleyin
Sevgililerimizde gözümüz vardır..
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)

Manilerdensonra, mısır ve ayçiçekleri yenir. Eskilerden laf
açılır. Yemişler yendilrten sonra bilvı.ecelersöylenir.Bu bilme
eelerin cevabını en çok kim bilirse -ona bir çevre verilir...
Bu bilmecelerden birkaçı .

Yavlaman, dikili söven
Can alıcı, cin kovucu

(KoYunlar, çoban, kurt, köpek)
\

Ma ma bacaklı

Ma direk bacaklı

Ma güvem gözlü
Ma törpü yüzlü

\
(Hindi)

Böylece saatler saatleri kovalar, dağıtma vakti gelip çatar,
Kızlar dağılaoağını şu maniyle söylerler.

Hay ne geldi ne geldi
Kızlar perdeyi gerdi
Haydi gidin oğlanlar

Kızların uykusu geldi.

Böylece kızlar sevgililerini ancak burada görürler, bunun mut
luluğuyla eve dönerler. Başka bir cumbur gecesinde buluşmak

üzer~ birbirlerine hayırlı dııalara ederek kızlar kadınlar bir
birinden ayrılırlar.
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14. AHMED'IM:

ERMAN ABTUN

Bu oyun 2 genç kızdan meydana gelmektedir. Genç kızla

rın ikisi de erkek kılığına girer karşılıklı geçerek oynamaya
başlarlar ve bu oyun esnasındabiri diğerine soru sorar. Böy
lece oyun başlamış olur.

Oyuncular: .Ahmet ve babası.

Babası : Ahmed'im sana neler alayım?

Sırtına bir gömlek mi alayım?

Ahmet : İsternem babacığım istemem
Çok başım ağrıyor hastayım ben.

Kızlar : Hop şinna ninna nay şinna nananav

Baba : Ahmed'im sana neler alayım?

Başına kasket mi alayım?

Ahmet : İsternem babacığım istemem
Çok. başım ağrıyer hastayım ben.

Kızlar : Hop şlnna ninna nay şlnna nananay

Baba : Ahmed'rm sana neler alayım?

Ayağına papuç mu alayım?

Ahmet : İstmem babacığım istemem
Çok başım ağrıyer hastayım,

Kızlar : Hop şinna ninna nay şinna nananay.r
Baba : Ahmed'im sana neler alayım?

Koluna da bir kızmı alayım?

Ahmet : İsterim babaoığım isterim
Onun için bir haftadır hasta yatanm.

Kızlar : Hop şlnna nınna ,nay şinna nananay

15. EŞEGIN KULAKLARı:

Bu oyun genellikle kına gecesinde oynanır. Kadın ve kızlar .
bir araya toplanır. İki kız ortaya geçer, biri kan,-biri koca olur.
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Karısı kocasına . Ah, kocam ilk kocam der.K.ocasıda karı,

bak bensana-ne getirdim? Ne getirdin' kocaeığim?

- Bak bensana eşeğin kulaklarınıgetirdım.

Karı : Neyapa.cağızon,lardan be kocacığım?

Koca : Artık be karıcığım'kaşıkla. yemek yiyeceğiz.
. ·1·· ..,

Karı : Ah, kocanı, ilk kocam

Koca : Kan bak ben sana negetirdtın?

Karı : Ne getirdin be kocacığım,

Koca : Sana eşeğin dişlerini getirdim.

Kan: Ne yapacağız onlardan be kocacığım?

Koca: Sana gerdanlık yapacağım karıcığım,

"Karı : Ah kocam, ilk kocam.

Koca : Karı bak ben' san;a ne getirdim yine?

Karı : Ne getirdin be koca.oıjım?

Koca : Eşeğin gözlerini getirdim.

Kan : Neyapaca,ğız onlardan be kocaoığım?

Koca : Bizde elalem gibi elektrikli evde oturacağız. Birbirimizi
göreceğiz.

Kan : Ah kocacığım, ilk kocacığım.

Koca : Kan bak ben sanane getirdim?

Kan : Ne getirdin be kocacığım?

Koca : Sana eşeğinboynunu getirdim.

Kan: Ne yapacağız onu be kocacığım?

Koca : Sana ondan elektrikli süpürge yapacağım.

Kan : Ah kocam, ilk kocam.

Koca: Karı bak ben saha ne getirdim?

Kan : Ne getirdin be kocacığım?

Koca': Eşeğın barsaklarmı getirdim.

Karı : Ne ya,pacağız onlardan be kocacığım?

Koca » Sana çamaşır serrnek için ip yapacağım.

Kan : Ah. kocam, ilk kocam...

KOca : Kan bak ben sana ne getirdim?
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,

Karı Ne getirdin be kocacığım?

Koca : Sana eşeğın bacaklarını getirdim.

Karı : Ne yapacağız ondan be kocacığım?

Koca: İkimize divan yapacağım. Artık yerde yatma.yacağız.

Kan : Ah kocam, ilk kocam.

Oyunun sonunda koca hasta olur ölür. Sonra kadın bütün
bu geçen olaylan dizip dizip ağlamaya başlar. Sonra adam di
rilir. .

KAYNAK KİşİLER
i

ı. Ahmed'im Oyunu

Cemlle Urcan: Kadın. Tekirdat, Merkez, Banarlı, BıyıkaU kÖyÜn
den. 30 ya§ında, ilkokul mezunu;

2. Ahret Ana Oyunu:

ı. Fatma. Işık: Kadın. Tekirdat, Merkez, Incecık. Tatarlı·kÖyÜnden.
16 ya§ında. Lise ögrenelst,

2. Sema Işık: Kadın. Tekirdat, Merkez, Banarlı, Taşamurea köyÜn
den. 16 yaşında. Lise ötreneisi.

3. Sevda Topataç: Kadın. Tekirdat'lı. 15 yaşmda. Lise öare~cisi.

4. Gülnur Erlz: Kadın. Tekirdat, Merkez, Banarlı, Osmanlı kÖyÜn-.
den. 15 yaşında. Lise ögrenctst,

5. Yurdagül Güzelceada:· Kadın. Tekirda~'lı. 50 yaşında. İlkokul me
zunu:

6. Aliye Kızılkaya: Kadın. Tekirdat, Hayrabolu, Busuzmüselllm, can
hıdır kÖyÜnden. 16 yaşında. Lise ö~encisi.

7. Fatma Öztürk : Kadın. Teklrdaa, Merkez, Banarlı, Kaşıkcı köyÜn
den. 20 ya§ında. Lise mezunu.

8. Cemile Urcan: Kadın. Tekirdat, Merkez,· Banarlı, Bıyıkall kÖyÜn
den. 30 yaşında. tlkokul mezunu.

9. Fatma Özen: Kadın. Tekirda~, Merkez, Banarlı, BıyıkaU k<>yÜn
den. 50 yaşında.

3. Akım Fikrln Var mı? Oyunu

ı. İsa Gazarotlu: Erkek. Teklrdaa, Malkara, .Elmalı kÖyÜnden. 15
yaşında. Lise ögrencısı,

2. Cemal Fidan: Erkek. Tekirda~, Merkez, tncecik, BemetU köyÜn
den. 15 yaşında. Lise ögrenctst,
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3. HayretDargılt: Kadlİl. Tek1rda~, Merkez, İn@Cik,Semetl1 kö
yÜnden. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

4. Kadriye Mallt: Kadın. Tekirdağ, Hayrabolu, Susuzmüseııım, Su
başı köyünden. 48 yaşında. İlkokul mezunu.

5. Seza Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, Taşamurça·köyün
den. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

4. .Ana Beni Eversene Oyunu

ı. Gülten Öztürk: Kadın. Tekirda~, Merkez, Ba.narIı, Hacıköy köyün
den. 15 yaşında ö~enci.

2. Sema Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez,Hanarlı, Taşamurca köyün-.
den. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

3. Fillz Çalış: Kadın. Tek1rda:~, Merke:ı;, Köseilyas köyünden. 16 ya
şında.· Öğrenel.,

5. Oumbnr Oyunu

ı. Sema Işık: Kadın. Tekirdağ, Mer:ıcez, :sanarlı, Taşamurca köyün-
#" den. 16 yaşında. Lise ögren.eW.

6. Eşeğin Kulaklari Oyunu

ı. YatmaÖZen: !{adın. Tek1rda~, Merkez, Banarlı, Bıyıkali köyün
den.50 .yaşında ilkokul meZunu.

. 7. tık Kocam. Oyunu

ı. Fatma Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Incectk, Tatarlı köyünden.
16 yaşında. Lise öğrencisi.

2. Aliye Kızılkaya: Kadın. Tekirdağ, Hayrabolu, Susuzmüseııım, Can
hıdır köyünden. 16 Yaşın~. Lise öğrencisi.

3. Nurdan Belataş: .Kadın. Tekirda~, Merkez, tncecik, Semetli kö
yünden. 15 yaşında. Lise ö~encisi.

4. Ayşe Özdemir: Kadın. Tekirdağ; Merkez, tncecik, Semetli köyün
den. 46 yaşında. İlkokul mezunu.

8. Kirpl Oyunu

ı. FMma Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez, İncecik, TatarIı köyünden.
16 yaşında. Lise öğrencisi.

2. Sema Işık: Kadın. Tekirda~, Merkez, Banarlı, Taşamurca köyün
den. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

9. Niyet Çekme Oyuna

ı. Fatma Işık: Kadın..Tekirdağ, Merkez. tnceetk, Tatarlı köyünden.
16 yaşında. Lise ö~reIicisi.

2. 4liyeKızıJkaya: Kadın. Tekirdağ, Hayrabolu, Susuzmüseııım,Can
hıdır köyünden. 16 yaşında. Lise ötfencisi.

3. Emine Ergen: Kadın. Tekirdağ,·Merkez, Banarlı, Kazandere· kö
yünden. 15 yaşında. ötrenei.



74 .EftMAN ·ARTUN "/

10. Başlt Buş1t Qyqnu

1. Fatma Işık: Kadın. Tekirdal. Merkez, İncecik. Tatarb köyünden.
16 yaşında. Lise öğrencisi.

2. Hüseyin Yıldırım: Erkek. Tekirdağ, Merke~, İncecik, Yurtbekler
köyünden. 15 yaşında.

3. Aliye KızıIkaya: Kadın. Tekirdal. Hayrabolu, susuemııseııım,Can
hıdır köyünden. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

4. Emine Ergen: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, Kazandere kö
YÜnden. 15 yaşında. Öğrenci.

5. Sema Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, Taşamutca köyün
den. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

11. Osmanın Naclyesi OYUnu

1. Fatma Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Incecık. Tatarlı köyünden.
16 yaşında. Lise öğrencisi.

2. Emine Ergen: Kadın. Tekirdat. Merkez, Banarlı, Kazandere kö
yÜnden. 15 yaşında. Lise öğrencisi.

3. Fatma Öztürk: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, Kaşıkcı köyün-
den. 20 yaşında. Lise mezunu. '

4. Sefer Özcan: Kadın. Tekirdağ, Merkez, İİıcecik, Akçahaın köyün-
den:' 16 yaşında. Lise öğrencisi. ~.

12 Oyııa Patiş Oyunu

1. Fatma Öztürk: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banal'1ı, Kaşıkçı köyün
den. 20 yaşında. Lise mezunu.

2. Cemile Urean : Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, BıyıkaILkö~

den. -30 yaşında. İlkokul mezunu.

13. Topuz OYUnu ii

1. Fatma Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkez; İncecik, Tatarb köyünden.
16 yaşında. Lise öğrencisi.

2. Nurten Öztürk: :Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, Hacıköy kö
yÜnden. 15 yaşında. Lise öğrencisi.

3. Semalşık: Kadın. Tekirdağ, Merkez, Banarlı, Taşomurca köyün
den. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

14. Yilzük Saklama OYUnu

ı. Neşe Gazarotlu: Kadın. Tekırdağ, Malkara, Elmalı kÖyÜnden. 17
yaşında. Lise ö~encıSı.

2. Sema Işık: Kadın. Tekirdağ, Merkeııı, Banarlı, Taşamurca kÖyÜn
den. 16 yaşında. Lise öğrencisi.

3. Münevver Malit: Kadın. Tekirdağ, Hayrabolu, Susuzmüsellım Su
başı kÖyÜnden. 16 yaşında. Lise ö~encisi.


