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G‹R‹fi
Türk kültürünün karakteristik

özelliklerini tafl›yan folklorun canl› bir
sonucu olan halk oyunlar›, Türklerin ya-
flad›¤› co¤rafyay› nak›fl gibi ifllemifltir.
Bunlarda de¤iflik figür ve danslarla bir
esteti¤in bir armoninin sunumu sergi-
lenmektedir. Bu co¤rafyada yaflayan böl-
ge insan›n›n karakter yap›lar›n›, oyun-
larda ve bunlar› icra eden oyuncular›n
hareketlerinde ve giysilerinde görmek
mümkündür. Erzurum’un a¤›r bafll›l›¤›-
n› bar oyununda, Akdeniz bölgesinin s›-
cakl›¤›n› Silifke oyununda, Ege bölgesi
insan›n›n yi¤itli¤i ve baflkald›r›s›n› zey-
bek oyununda, Güney Do¤u bölgesinin
geleneklerine ba¤l›l›¤›n› gelin ç›kartma
oyununda, K›rklareli ve Bolulu bayanla-
r›n zarafet ve dans esteti¤ini ördek
oyunlar›nda görmek mümkündür.

Türkiyenin di¤er bölgelerinde oldu-

¤u gibi, Karadeniz bölgesinde oynanan
halk oyunlar›; Samsun, Artvin, Zongul-
dak ve Do¤u Karadeniz’de horon oyunla-
r› ad› ile an›lmakta ve folklorumuza zen-
ginlik katmaktad›r. Özellikle makalenin
konusu olan ve Karadeniz bölgesinin
simgesi hâline gelmifl horon, oynan›flla-
r›na ve tarzlar›na göre baz› çeflitlilikler
sergilemektedir. Bu farkl›l›klar horona
zenginlik ve bölgesel estetik katmakta-
d›r. 

Horon, Do¤u Karadeniz bölgesinde
oynanan halk oyunlar›na verilen genel
add›r. Anadolu halk oyunlar›n›n en can-
l›, en çevik türüdür. Karadeniz insan›n›n
hareketlili¤i, giriflkenli¤i ve sevecenli¤i
bu oyunlara da yans›m›flt›r. 

Cihano¤lu (1997), horonun tarifini
yaparken, “M›s›r saplar› veya çay›rlar›n
10-15 destesinin bir araya getirilip dikey
durumda y›¤›l›p, tarlada kabak tevekle-
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ri ile üst k›sm›ndan ba¤lanmas›na ho-
rom denir”, demekte ve “horona bafllar-
ken haydi bire bir horom kural›m sözü,
s›rada toplan›p s›k›ca bir birine ba¤lan-
man›n baflka bir ifadesidir” (Cihano¤-
lu,1979:28-29) diye aç›klamaktad›r.

Öztuna, “Do¤u Karadeniz’de bafl-
lang›çta bir enstürman eflli¤inde ritüel
nitelikli oynanan oyunlara verilen add›r.
Do¤u Karadenizin baz› yerlerinde “ho-
rum” “horun” “horon” denilmektedir”
(Öztuna, 1990) diye aç›klamaktad›r. 

Horon, yukardaki tan›mlardan da
anlafl›laca¤› gibi bölgenin co¤rafî yap›-
s›ndan dolay›, bireysel hareketten ziya-
de yöre insanlar›n›n birlikte do¤a flartla-
r›na, sosyal ve iktisadî zorluklara horon-
da oldu¤u gibi elele vererek üstesinden
gelmenin figüratif bir ifadesidir. 

Çilesiz (1975), “Trabzon ilinin Akça-
bat, Vakf›kebir, Maçka ve Tonya ilçele-
rinde horon oynanmaktad›r. Bu yöreler-
den uzaklafl›ld›kça oyunlar›n figürleri ve
oyuncular›n giyim kuflamlar›, ana özel-
liklerini kaybetmektedir” der. (Çile-
siz,1975:7275) 

Ancak, baflka yörelerin oyunlar›n-
daki figürlerin ana etmenleri horonda
ayr› ayr› ve aç›k flekilde de¤il, bir bütün-
lük ve âhenk içindeki figürlere yans›-
maktad›r. Dalgalar›n yar›fl›, bal›kç›lar›n
kürek çekifli, bal›klar›n a¤larda ç›rp›n›fl›,
derelerin ak›fl›, topra¤›n ifllenifli, ya¤mu-
run, kar›n ya¤›fl›, çimenlerin, ekinlerin
biçilifli, imeceler, yaylaya göçler gibi do-
¤al ve toplumsal olaylar tek tek de¤il, bir
bütün olarak horonda ifllenir. Bu olaylar,
beden dilinin en güzel anlat›m flekli olan
kollar›n, bafl›n ve ayaklar›n müzi¤in rit-
mine uyarak âhenk içinde anlamland›-
r›lmas›d›r.

Bu çal›flman›n amac›; Trabzon’daki
dü¤ün törenlerinin k›rsal kesimde özüne
uygun olarak ele al›nmas› ve figüratif
olarak horon oyununun oynay›fl fleklinin
ö¤reniminin yaz›l› bir ifadeyle tespit
edilmesidir.

METOT
Bu çal›flma Musa Turgut (Vakf›ke-

bir, 1341), Fehmi Erdo¤an (Vakf›kebir,
1338), Ali Turgut (Vakf›kebir, 1950) ve
Trabzon yöresi halk oyunlar› hocas› Bay-
ram Gürsoy (F›nd›kl›, 1962) ile Gazi
Üniversitesi Kastamonu Beden E¤itim
ve Spor Yüksek Okulu Halk Oyunlar›
Okutman› fiakir Erdem’le mülâkatla ve
eldeki yaz›l› kaynaklar›n tahlil ve müza-
karesi fleklinde yap›lm›flt›r. Ayr›ca halk
oyunlar›na ait on üç CD izlenmifltir.

HORON ÇEfi‹TLER‹ VE OYNA-
NIfi fiEKL‹

Oyun s›ras›nda uyulan tempoya gö-
re horon türleri a¤›r horonlar ve sert ho-
ronlar diye ikiye ayr›l›r. A¤›r horonlar;
düz horonlar ve yenlik horonu (k›z horo-
nu)dur.

Horon Düzeni: Horon genelde bir
halka oyudur. Horon, dar bir alandad›r,
oynayanlar ise s›ra düzenindedir. S›ra-
lar düz dize ya da yay biçiminde olabilir.
Genel olarak horoncular elele tutuflarak
genifl bir halka oluflturur ve müzisyenler
de bu halkan›n ortas›nda yer al›r. Ç›kan
oyuncular›n yerini halkada yeni oyuncu-
lar al›rken; gençler, yafll›lar, erkekler ve
k›zlar da ayn› halkada horon oynayabi-
lirler (Bayram Gürsoy, mülâkat). 

Horon Bafl›: Horon oynanmaya bafl-
layaca¤› andan itibaren horonu yönete-
cek oyuncuya verilen isimdir. Horon bafl›
olan oyuncu oynayanlar›n en usta olan›-
d›r. Bu kifliye “çavufl” da denir
(Ay,1990:82). Çavufl, horonun coflku için-
de ve bir düzen dahilinde sürmesini sa¤-
lar. Komutlar› sert ve kesindir. Di¤er ha-
lay bafllar› gibi elinde mendil olmaz, k›-
sa ve net komutlar› flöyle s›ralan›l›r:
hop, hop, hop-yürü, yürü- dik oyna- kim
ula- alafla¤›- alo¤lum-kim, kim, kim-ha
uflak ha – taktum-yaylan- hep sa¤a-hep
sola- yerinde. (Bayram Gürsoy)

Ancak horon figürlerini yaratan et-
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menler baflka yörelerin oyunlar›nda ol-
du¤u gibi ayr› ayr› ve aç›k bir biçimde
horon türlerine yans›maz. Dalgalar›n
yar›fl›, bal›kç›lar›n kürek çekifli, bal›kla-
r›n a¤larda ç›rp›n›fl›, derelerin ak›fl›, top-
ra¤›n ifllenifli, ya¤murun-kar›n ya¤›fl›, çi-
menlerin, ekinlerin biçilifli, imeceler,
yayla göçleri gibi do¤al ve toplumsal
olaylar tek tek de¤il, bir bütün olarak
sergilenir. Horon, kollar›n, bacaklar›n,
ayaklar›n uyum içinde hareketlerinde
bu hâdiselerin izlerini tafl›r. 

Oyun s›ras›nda uyulan tempoya gö-
re horon türleri a¤›r horonlar ve sert ho-
ronlar diye ikiye ayr›l›r. A¤›r horonlar;
düz horon ve yenlik horonu (k›z horonu)
dur.

Düz horon: Genel olarak a¤›r horon
ya da düz horonlar ve yenlik horonlar›,
oyuna bafllarken oynanan bölümdür;
a¤›r tempoda ve yumuflak hareketlerle
oynan›r. Bundan ötürü bu tür horonlara
k›z horonu, rahat horon veya alaca horo-
nu da denir. Yorucu olmad›¤›ndan saat-
lerce oynanabilir. Genelde dü¤ünlerde,
k›nalarda, yayla yollar›nda oynanan tür-
den horondur. Oyun halkas› saat ibresi-
nin tersi yönünde döner. Söylenen tür-
külere elle tempo tutulur. Tempo h›zlan-
d›kça vücut dikleflir, kollar yukar› kal-
kar, gelen komutla “yenlik yenli”, “alafla-
¤›” veya “ufak-ufak” di¤er oyunculara da
uyarak sert bölüme geçilir (Cihano¤lu,
1997: 33). A¤›r horonda çalg›lara türkü-
cülerde efllik edebilir, hatta çalg› yoksa
›sl›kla ya da ezgi eflli¤inde horon oyna-
n›r. 

Düz horonun oynan›fl flekli ise flöy-
ledir: Sa¤ ayakla bafllan›r, iki kere sa¤
ayakta iki kere sol ayakta yaylan›l›r;
yaylanma hareketi, sa¤a ve sola ayaklar
sert vurularak ve dizler sa¤a ve sola çev-
rilerek de yap›labilir. Sa¤ ayak yere vu-
rularak sol ayak bir ad›m öne at›l›r. Sa¤
ayak sol aya¤›n yan›na getirildikten son-
ra sa¤ ayak sa¤a do¤ru aç›l›r, sol ayak

geriye ad›m al›r. Bu hareket sürekli tek-
rar edilir. Oyun ad›mlamalar› yap›l›r-
ken, her hareket bir-iki-üç gibi say›larak
yap›l›r. Beflinci say›dan sonra öne ve
yanlara gidifl ayn›d›r.

Düz horon oynan›rken eller genel
olarak bel hizas›nda yere paralel olacak
flekilde ritme uygun flekilde sallan›r.

Bayanlar düz veya yenlik horonun-
da figür olarak flal pazar› sallamas›nda
eller ve vücut öne do¤ru e¤ik, kollar ön-
ce sa¤a sonra sola dört sefer sallanarak
bir derenin h›rç›n ak›fl›n› canland›r›r.
Kuflak sallama figüründe ise; ilk dört sa-
y›da kollar hafif aç›k ve bele ba¤lanan
kufla¤›n püsküllerini daire çizer gibi sal-
land›r›rlar.

Yenlik horonu veya yenlik bölümü
ise; kollar afla¤› iner, dizler k›r›k ve bel
k›sm› dizlerin aç›s›ndan öne do¤ru e¤ik-
tir. Kol ç›karmalar ve omuz sallamalar
bu bölümde ön plândad›r. Ad›mlar geri-
ye, yana ve öne basarak belli bir alan
içinde gezinir. Vücudun yapm›fl oldu¤u
çal›mlar yumuflak ve hafiftir. Oyun ritmi
düz horon bölümüne oranla biraz daha
h›zl›d›r. Horon bafl›ndan gelen “alafla¤›”,
“kimola”, “taktum ” veya “›sl›k” fleklinde
komutla sert bölüme geçilir (Cihano¤lu,
1997:33).

K›z horonu çeflitleri ise; atlama, sal-
lama ve yenlik horonudur.

Sert horon: Horunun di¤er bölümle-
rine nazaran hareketler daha canl› ve
serttir. Bu yüzden erkek horonu say›l›r-
lar. Erkekler hem a¤›r hem de sert horo-
nu oynarken, kad›nlar ve k›zlar a¤›r ho-
ronu ye¤lerler. Oyun esnas›nda omuz
sallamalar› ayak vuruflular› daha sert-
tir. Temponun en yüksek oldu¤u ve en
gösteriflli oldu¤u bölümdür. Bu bölümde
horonlar çalg› eflli¤inde oynan›r ve oyna-
yanlar tüm yeteneklerini sergilerler (Ci-
hano¤lu, 1997: 33). E¤er oyun devam
ederse tekrar düz horona geçilir.

Bir figür dizisinin çeflitlemelerin-
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den oluflan türleri ise; horon kurma, sal-
lama, s›ksara, b›çak oyunu, kozan gel
(hozangel), Tonya horonu (siya siya veya
s›va s›va, parmak ucu, doldurma) gibi fi-
gür adlar› al›rlar. Horon aralar›nda oy-
nanan dinlendirici horona “Düz horon”
ad› verilir.

Horon kurma: Bir bafllang›ç oyunu-
dur. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi horona
bafllamak için oynan›r. Bu horonda vü-
cut hareketleri di¤er horonlara göre da-
ha yumuflak ve sal›narak oynan›l›r. A¤›r
tempolu oyunlardand›r ve ritim 5/8’lik-
tir. Bel ve omuz sallama hareketleri ön
plândad›r. Oyunda kollar yukarda iken
bir heybet ve yücelik ifadesi tafl›r (Ko-
nak, 1992: 18).

Ayak düzeni ise, sa¤ bacakla öne,
sol bacakla arkaya do¤ru çizilen yaylara
göre kurulur. Yavafl oynand›¤› için özel
çal›mlara el verifllidir. A¤açlar›n sallan›-
fl›, bal›kç›lar›n kürek çekifllerini, dalga-
lar›n k›y›ya vurup geri dönüflünü and›-
ran figürleri yans›t›r, (Bayram Gürsoy
mülâkat)

Sallama: Horon kurmadan sonra
oynanan biraz daha h›zl› ve coflkulu bir
oyundur. Ayak sallama ve yaylanma ha-
reketleri ön plândad›r. Sallamada ayak-
lar yere fazla temas etmez ve oynayan
oyuncu hava da yürüyormufl gibi hisse
kap›l›r; ritim 4/4’lüktür (Konak, 1992:
23). Müzi¤in ritmine göre vücut hoplat›-
l›rken bacaklar öne do¤ru savrulur. Ho-
ron, ayak düzeni horon dizisinin öne ar-
kaya, ileri, geri kaymas›n› kolaylaflt›r›r.
Yumuflak figürle oynanan sallama horo-
nu, derelerin ak›fl›, dalgalar›n yar›fl›na
benzer. (Bayram Gürsoy mülâkat)

S›ksara: Yörenin en çok sevilen, en
çok oynanan oyun türüdür. S›ksara, ho-
ron oyunlar› içinde en canl›, en k›vrak ve
h›zl› olan›d›r. Omuzlar ve kollarla birlik-
te bütün bedenin uyumlu bir flekilde tit-
reyifli ve dik olarak oynan›fl› ayr› bir es-
tetik ve güzellik sergiler. Hele afla¤› al-

madaki çeviklik, izleyenlere ayr› zevk
verir. Figürleri ise, bal›klar›n a¤da ç›rp›-
n›fl›, ya¤mur damlalar›n›n düflüflü, sel
sular›n›n ak›fl›n› and›ran k›vrak hare-
ketleri simgeler. (Bayram Gürsoy, mülâ-
kat)

S›ksara ve Dik Horonda, sallama-
n›n 7. hareketinin sonunda komutla bir-
likte kollar dik konuma getirilir; sa¤ ve
sol ayak üstünde iki kere esnenir, tekrar
ayn› hareket yap›ld›¤›nda say›n›m sekiz
olur. 9. harekette ise; sa¤ ayak yar›m
ad›m ileri sert vurularak uzat›l›r. 10. ha-
rekette vücut yerden kesilmeyecek flekil-
de geriye do¤ru çekilir ve hareket ta-
mamlanm›fl olur. Serinin tekrar›nda bi-
rinci harekete bafllarken sa¤ ayak sol
aya¤›n yan›na getirilerek bafllan›r. Bu
serimiz 10 hareketten oluflur; üç, befl ve
yedi kez tekrarland›ktan sonra h›zl› sal-
lama hareketine, baflka bir söyleyiflle
afla¤› sallama hareketine geçilir. H›zl›
sallama da kollar afla¤›dad›r; fakat bu
k›s›mda tempo çok h›zl› olur. Bundan
sonra s›ksaran›n afla¤› alma figürüne ge-
çilir.

S›ksara afla¤› alma figürü ise; 7.
ad›mdan (hareketten) sonra komutla
beflli sallama hareketine geçilmesidir.
Bu k›s›mda kollar yukar› al›n›r, sol ve
sa¤ ad›m›nda ise eller yukar› al›n›r diz-
ler k›r›kt›r önce sa¤ ayak yere vurulur
sonra çift düflülür, daha sonra tekrar sa¤
ayak yere vurularak sola do¤ru yer sü-
pürülerek ayak f›rlat›l›p sol ayak topu¤u
yere vurulduktan sonra sa¤–sol ve tek-
rar sa¤ ayaklar f›rlat›l›r ve bu hareket
üç kez tekrarlan›r. Takiben sa¤ ayak
dört kez yere vurulup sa¤a dönülüp çö-
melilir, sa¤ ayak 90° ile iki kere f›rlat›l›p
sol ayakta bir kez ileri f›rlat›ld›ktan son-
ra sa¤ ayak tekrar f›rlat›larak durulur
veya oyun b›çak oyununa ya da Tonya
oyununa dönecekse, bir-iki hareketiyle
yeni oyuna geçilir. (Bayram Gürsoy, mü-
lâkat)
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Kozangel veya Hozangel: Horon
kurmadan sonra oynan›lan sallamaya
göre ezgi ve oyun olarak farkl›l›klar ta-
fl›r. Daha çok çift ayak üzerine oynan›r.
Bu sekme hareketlerinde vücut belden
sa¤a-sola hareket ettirilerek figür yap›-
l›r. Ritmi 4/4’lüktür (Konak, 1992: 37).
Ayak düzeni, yukar›da bahsedildi¤i gibi
az çok de¤ifliklik gösterir. Bacaklarla çi-
zilen genifl yaylar yerine, öne arkaya at›-
lan k›sa ad›mlarla soldan sa¤a do¤ru
a¤›r a¤›r yürünür. Horon bafl›n›n komu-
tuyla horon dizisinin iç içe girifl ç›k›fllar›,
horoncular›n yüz yüze s›rt s›rta geliflle-
rinde ilginç görüntüler ortaya ç›kar.
(Bayram Gürsoy, mülâkat).

Kozangel veya Hozangel oyunu, ho-
ron kurman›n yerine oynanan bir horon
çeflididir. Bu horonda yerin durumuna
göre daire fleklinde, yar›m hilâl ve düz
s›ra olarak oynan›l›r. Oyuncular s›raya
geçtiklerinde el ele tutuflurlar, kollar
gövdeden dört veya befl parmak aç›kt›r.
Ayaklar bitiflik, vücut dik konumdad›r,
çene yere paraleldir. Müzik eflli¤inde
kollar yavafl yavafl yukar›ya kalkar ve
dik konumdad›r. Komutla sol ayak ileri
at›l›rken vücut önce sola sonra sa¤a, tek-
rar sola koltuk alt›ndan itibaren çevrilir.
‹leri giden vücut sa¤ aya¤›n üzerine çö-
kerek geriye al›n›r. Bu hareket bir iki üç
fleklinde üç veya befl kez tekrarlan›r. Ko-
mutla eller afla¤› al›n›rken sa¤ ayak bir
ad›m geri al›n›r, sol ayak yan›na çekilir,
sol ayak sa¤ aya¤›n arkas›na dik kapak
hizas›na do¤ru çekilerek indirilir. Taki-
ben sa¤ ayak yukar› kald›r›l›p sola dönü-
lür sa¤ ayak vurularak yere indirilir.
Sa¤ ayak yukar› kald›r›l›p sola dönülür
sa¤ ayak vurularak yere indirilir, sol
ayakta öne do¤ru f›rlat›l›r sonra sa¤-sol-
sa¤ ayakla bas›larak vücut 45° sal›narak
yürünür. Bu hareket befl kez tekrarlan-
d›ktan sonra sa¤ ayak geriye al›n›r, kol-
lar yukar› kald›r›larak ilk bafltaki figüre
geçilir. Sonra beflli sallama hareketiyle

sa¤a dönülüp üç yöne sa¤a-ortaya-sola
çömelme yap›l›r. Sol çökmede sa¤ ayak
kalkarken sa¤a tam dönüfl yap›l›p sol
ayak üstünde iki kere sekilirken sa¤
ayak kalçada, sa¤-sol-sa¤ ayak kalçaya
çekilir. Tekrar çökmeye geçilip üç yöne
çökme hareketi yap›l›r. Bu figür üç kere
yap›l›r buna dokuzlu çökme hareketi de
denir. Tekrar ilk figüre geçilip beflli sal-
lama hareketi yap›lara yine sa¤a dönüle-
re sol ayak üstünde önce sa¤ diz sonra
sol diz yere konurken sa¤ ayak yerden
çökülmüfl vaziyette iken ileri f›rlat›l›p
yere vurulurken sol ayak onu takip eder.
Tekrar beflli sallama hareketine geçile-
rek pantolon y›rtma denilen bu figür üç
kere yap›l›r. Bunu takiben kozangel veya
hozangel sallamaya geçilir. Koflar ad›m
olmak üzere sa¤ ayak sola do¤ru, sol
ayak sa¤a do¤ru ve sa¤ ayak sol aya¤›n
yan›na getirilip sa¤ ve sola çift ayakla
fleklinde z›plan›r. Sola z›plan›ld›¤›nda
sol ayak sa¤ aya¤›n diz kapa¤› arkas›n-
dan yere do¤ru indirilip sa¤ ayak sola
do¤ru f›rlat›lmak suretiyle yukar› kald›-
r›larak sa¤a do¤ru yere bas›l›r. Bu hare-
ket üç kez tekrarland›ktan sonra beflli
sallama figürünün ilk üç say›s› ayn› ol-
mak üzere 4 ve 5. ad›mlar yukar› çekilip
eller yere do¤rudur. Bir-iki-üç ‘den sonra
sa¤ ayak yukar› çekilerek sol ayak üs-
tünde sekilerek yere bas›l›r. Bu hareket-
le kozangel sallamas› iki kere oynand›k-
tan sonra baflka bir oyuna (s›ksara veya
tonya) geçilir. (Bayram Gürsoy, mülakât) 

Düz horonun oynanmas›na ise; sa¤
ayakla bafllan›r. ‹ki kere sa¤ ayakta iki
kere sol ayakta yaylan›l›r, yaylanma ha-
reketi sa¤a ve sola ayaklar sert vurula-
rak ve dizler sa¤a ve sola çevrilerek de
yap›labilir. Sa¤ ayak yere vurularak sol
ayak bir ad›m öne at›l›r. Sa¤ ayak sol
aya¤›n yan›na getirildikten sonra sa¤
ayak sa¤a do¤ru aç›l›r, sol ayak geriye
ad›m al›r. Bu hareket sürekli tekrar edi-
lir. Oyun ad›mlamalar› yap›l›rken, her
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hareket bir-iki-üç gibi say›larak yap›l›r.
Beflinci say›dan sonra öne ve yanlara gi-
difl ayn›d›r.

Düz horon oynan›rken eller genel
olarak bel hizas›nda yere paralel olacak
flekilde ritme uygun flekilde sallan›r.

Düz horonun oynanmas›na ise; sa¤
ayakla bafllan›r, iki kere sa¤ ayakta iki
kere sol ayakta yaylan›l›r, yaylanma ha-
reketi sa¤a ve sola ayaklar sert vurula-
rak ve dizler sa¤a ve sola çevrilerek de
yap›labilir. Sa¤ ayak yere vurularak sol
ayak bir ad›m öne at›l›r. Sa¤ ayak sol
aya¤›n yan›na getirildikten sonra sa¤
ayak sa¤a do¤ru aç›l›r, sol ayak geriye
ad›m al›r. Bu hareket sürekli tekrar edi-
lir. Oyun ad›mlamalar› yap›l›rken, her
hareket bir-iki-üç gibi say›larak yap›l›r.
Beflinci say›dan sonra öne ve yanlara gi-
difl ayn›d›r.

Düz horon oynan›rken eller genel
olarak bel hizas›nda yere paralel olacak
flekilde ritme uygun flekilde sallan›r.

Bayanlar düz veya yenlik horonun-
da figür olarak flal pazar› sallamas›nda
eller ve vücut öne do¤ru e¤ik, kollar ön-
ce sa¤a sonra sola dört sefer sallanarak
bir derenin h›rc›n ak›fl›n› canland›r›r.
Kuflak sallama figüründe ise; ilk dört sa-
y›da kollar hafif aç›k ve bele ba¤lanan
kufla¤›n püsküllerini daire çizer gibi sal-
land›r›rlar.

B›çak oyunu: Kara kulak denilen
koltuk alt›na tak›lan b›ça¤› ya da bele
tak›lan çerkez kamas› ile oynanan ikili
bir horon çeflididir. Halka düzeninin or-
tas›nda ya da s›ra düzeninin önünde oy-
nan›r. Oyuncu oynayaca¤› horoncu ile
elele tutuflup s›ksara oyununun en k›v-
rak figürleriyle k›sa süreli bir oyun ser-
giledikten sonra, birbirinden ayr›larak
karfl›l›kl› vuruflma figürlerine geçerler.
B›çak horonu genel olarak vuruflma fi-
gürlerinden oluflur. B›çaklar rakibe kar-
fl› havada 8 çizilerek hamle yap›l›r, rakip
ise, bu hamleleri durdurmaya çal›fl›r.

Düz olarak b›çaklar üç kere birbirine vu-
rulduktan sonra oyunculara bir birlerin-
den ayr›l›p yere çökerek üç kere de yerde
b›çak hamlesi yaparlar. Takip eden hare-
kette birbirinden ayr›l›rken z›playarak
ileri do¤ru hamle yaparlar. Oyuncular›n
birbirlerinden her ayr›l›fllar› sekerek
dönme fleklinde yap›l›r (Bayram Gürsoy,
Fehim Ero¤lu, mülâkat).

At›lma, korkutma, sald›rma ve ko-
runma figürleri aras›nda yeniden elele
tutuflup k›sa süreli s›ksara horonlar›n›
yinelerler. Bu arada karfl› karfl›ya, yan
yana durularak tek bafllar›na horon ve
b›çak çal›mlar› yaparlar. B›çak oyunla-
r›nda müzisyenlerin de araya girdi¤i, fla-
fl›rtma figürleriyle oyuna ayr› bir güzel-
lik katar. Oyunun sonunda yenenle yeni-
len kucaklaflarak bar›fl›r ve ikisi birden
horon dizisindeki yerlerini al›rlar (Bay-
ram Gürsoy, Fehim Ero¤lu, mülâkat).

Tonyo horonu: Ayn› isimle söylenen
horon türüdür. Siya siya, parmak ucu ve
doldurma figürlerinden oluflur. Siya si-
ya, sa¤ ayak geriye çekilerek oynan›r. Fi-
gürün arka arkaya s›ralan›fl› ayr› bir gü-
zellik yarat›r. Parmak ucu ise, sa¤ aya-
¤›n öne ç›kar›larak ve yere vurularak ar-
ka arkaya yap›ld›¤›nda çok güzel bir gö-
rümün ve oynayanlara ve seyredenlere
coflku vermektedir. Dold›rma, ayak taba-
n›n›n yere vurulmas›, bütün vücudun
tekrar geriye çekilmesi ile arka arkaya
figürün yap›lmas›d›r. Ç›kan sesten dola-
y› tren figürü de denir.

Tonya horonunun üç figürünün bir-
birine geçiflleri dalgalanma figürlerini
oluflturur. Ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi
Karadeniz’in dalgalan›fl›n› an›msat›r
(Bayram Gürsoy, mülâkat).

Afla¤a alma: Afla¤a alma figürü tek
bafl›na bir oyun de¤il, bütün horon türle-
rinin en coflkulu anlarda horon bafl›n›n
komutuyla geçilen ara bölümdür. Afla¤a
almalardan sonra ya ayn› horona devam
edilir ya da baflka bir türe geçilir. Usta
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horoncular›n afla¤a alma s›ras›nda ya-
ratt›klar› özel çal›mlar gerçekten göz al›-
c›d›r (Bayram Gürsoy, mülâkat).

Afla¤a alma a¤›r ve sert olmak üze-
re iki türlüdür. A¤›r afla¤a almalar, ho-
ron bafl›n›n komutuna göre ya hep sa¤a,
ya sola, ya da her iki yana do¤ru yürü-
nür. Sert afla¤a almalarda ise, çöküp
kalkmalar, öne arkaya s›çramalar, yerin-
de dönmeler s›kça yap›l›r. Düz horonlar-
da yaln›z a¤›r, sert horonlarda ise önce
a¤›r ve hemen peflinden sert afla¤a alma
figürleri yap›l›r. (Bayram Gürsoy, mülâ-
kat)

Tonya oyunu genelde s›ksaradan
sonra oynan›r, kollar afla¤›da ritim yük-
sektir. Ayaklar sa¤ sonra sol ayak yere
sert bir flekilde vurulur. Bu vurufl an›n-
da bütün vücudun titredi¤i hissedilir.
Say› bir ikidir. Ekip bafl›n›n komutuyla
kollar bel hizas›ndan hafif yukar› do¤ru
kald›r›l›r, bilekler bütün horonlarda ol-
du¤u gibi k›r›kt›r. Yine komutla s›la s›la
hareketine geçilir, vücut a¤›rl›¤› sol ayak
üstüne verilerek sa¤ ayak hafif yerden
kald›r›larak önce topuk yere konur son-
ra parmak ucu yere ritmik bir flekilde
konulduktan sonra vücut sol ayak yard›-
m› ile ileri do¤ru at›l›r. Vücudun belden
yukar›s› öne 45° e¤ik, ayaklar hafif k›-
r›kt›r. Bu hareket en az üç kere tekrarla-
n›r. Üçüncü hareketin sonunda komutla
sa¤ ayak öne bir ad›m ve sol ayak geride
vurulur. Sa¤ ayak sol aya¤›n yan›na ge-
tirilerek makas fleklini al›r sonraki hare-
ket ise sol ayak sa¤ aya¤›n arkas›nda diz
kapa¤› seviyesine ç›kar›larak ileri do¤ru
f›rlat›l›r ve sa¤ ayak pefl pefle iki kere ile-
ri sallan›r. Sa¤ aya¤›n üzerinde z›playa-
rak yani, sola do¤ru sa¤-sol –sa¤ sekme
ile sol aya¤›n parmak ucu yere konur,
sonra yine sa¤-sol-sa¤ sekme ile sa¤
ayak parmak ucu yere konur. Bu hare-
ket geriye do¤ru üç kere tekrarlan›r. Ko-
mutla iki ayak yere vurularak kollar ge-
riye çekilir hafif çökülür ve ayak burun-

lar›nda kalk›larak kollar yukar› kald›r›-
l›r. Tekrar topuklara inildi¤inde, kollar
yere ve geriye do¤ru çekilir ve tekrar
parmak ucunda kalk›l›r; kollar dirsek-
ten k›r›larak omuz hizas›na kald›r›l›r
vücut tekrar topuklara do¤ru çömelinir
ve eller yere indirilir. Hareket say›s› al-
t›d›r. Üç kere kollar yerde iken çift ayak-
la z›plan›r sa¤a do¤ru 45° vücut dönerek
tekrar eski konuma gelinirken sol ayak
üstünde sekilir. Sa¤ ayak kalça seviyesi-
ne kald›r›l›r ve öne do¤ru topuk vurulur.
Önce sol sonra sa¤ tekrar sol ve sa¤ ayak
ileri f›rlat›l›r ve bu hareketlerle say›m›z
10’a tamamlanm›fl olur. 9. ve 10. hare-
ketlerde eller dirseklerden bükülerek
yukar› afla¤› indirilerek hareket tamam-
lan›r. Bu hareketlerin tamam› üç kez
tekrarlan›r. Bu hareketten sonra dalga-
lanma dedi¤imiz ara figüre geçilir. Bura-
da sa¤ ayak 90° yukar› kald›r›larak sol
ayak üstünde sekilir, sa¤ ayak afla¤›
inerken sol ayak yukar› kald›r›l›r ve sa¤
ayak üstünde sekilir ve bu say› sekize
kadar tamamlan›r. 9 ve 10 say›lar›nda
ise, ayaklar yukar› çekilirken sekme ha-
reketi yap›lmaz, ayaklar seri bir flekilde
kald›r›l›r. Sonra tekrar ilk bafltaki bir iki
hareketine geçilir ve kollar belden yuka-
r› dik flekilde kald›r›l›r. Hisa hisa diye
adland›r›lan harekete bafllan›l›r. Vücut
pozisyonu yine ayn›d›r. Sa¤ ayak kald›r›-
l›p sol ayak yeri efler gibi ileri do¤ru gidi-
lir. Komutla sa¤ ayak önce sa¤a sonra
sola yanlara aç›larak geriye do¤ru yürü-
nür ve tekrar afla¤› alma ve dalgalanma
figürü yap›l›r. Sonra da doldurma figürü
yap›l›r ki, burada bir iki hareketine geçi-
lir. Kollar yukar› kald›r›l›p sa¤ ayak öne
vurulur, sol ayak onu takip eder ve sa¤
ayak öne do¤ru vurulur. Dizler vücutla
birlikte öne do¤ru k›r›k vaziyette iken
geriye çekilir. Buradan dik konuma ge-
çilmifl olunur. Bu hareket üç veya befl ke-
re tekrarlan›p komutla sa¤ ve sol ayak
yere vurulduktan sonra, geriye do¤ru
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dizler k›r›larak sekilir. Afla¤› alma figü-
rü yap›l›rken vücut sa¤a döndü¤ünde
sa¤ ayak üç kere 45° daha sonra üç kere
cepheye, sonra sa¤-sol-sa¤ ayaklar ileri
at›l›r. Bu figür üç kere tekrarland›ktan
sonra dalgalanma figürüne geçilir ve ko-
mutla durulur.

HORON OYUNUNDA KIYAFET-
LER 

Kullan›lmakta olan k›yafetlerin ço-
¤u, ilk derlemeciler taraf›ndan ortaya ç›-
kar›lm›flt›r. Ancak her yöre ö¤retmeni
kendi giydirdi¤i k›yafeti do¤ru saymakta
ve di¤erlerini do¤ru kabul etmemekte-
dir. Giysiler günlük, tören, yazl›k ve k›fl-
l›k, çocuk, erkek, kad›n –k›z gibi çeflitli-
lik göstermektedir.(Bayram Gürsoy,
Fehmi Ero¤lu, Ali Turgut, mülâkat) 

Kad›n giysileri; bafla giyilenler, s›r-
ta giyilenler, aya¤a giyilenler, tak›lar ve
aksesuarlar olarak incelenmektedir.

Bafla giyilenler
Yaflmak: Sade ve desenli etraf› pul-

lu örtülerdir. Yaflma¤›n püsküllüsünü ni-
flanl› k›zlar ve yeni gelinler takarlar.
fialpazar› ve Tonya taraflar›nda üst üste
iki örtü sar›lmaktad›r 

Kukul: Tepelik ve üstünlük diye de
bilinir. Siyah renkli ve kenarlar› çiçek
desenli ve yaflmaktaki ifllemelerle süslü
olup yaflma¤›n küçü¤üdür. Yaflma¤›n
üzerine sar›l›r. Kukul, sar› olunca yafl-
mak siyah olur.

Çember: Kenarlar› dall› ve sade
olan çömber siyah tülbenttendir. Genel-
likle yafll› kad›nlar ba¤lar. Bo¤az alt›n-
dan do¤ru ba¤lanan çömberin alt›na,
gençlerdeki kukul yerine gelen ve so¤uk-
tan korunmak için, bafl› iyice saran bir
beyaz ve sade yazma vard›r. Buna yöre-
de “sarma” denir. Çembere ve yaflma¤a
genel olarak bafl örtüsü de denir (Erden
ve Arkadafllar›,1999: 412).

S›rta giyilenler
Gömlek: Genellikle beyaz patiska-

dan ve ipekliden yap›lma, önü oyal› ve

yuvarlak dik yakal› bir çeflit gömlek gi-
yerler. Bu gömle¤in ön taraf› robal› olup
siyah dü¤melidir

‹fllik: Gömle¤in üzerine ve gündelik
olarak siyah ipekli kumafltan önü oyal›
ve omuzlar› robal›, robalar› mavi ve k›r-
m›z› fleritlerle iflli, önü çiçek desenleriyle
süslü, Türk motifleri ile ifllemeli bir çeflit
gömlektir.

Kolçakl› ‹fllik: Gömleklerin üzerine
giyilen bir çeflit cepkendir. Bu cepken fis-
tan giyildi¤inde üzerine giyilir. Çeflitli
göz al›c› renklerden olup, uzun kolludur.
Ön cephesi, omuzlar›, bilekleri ve dirsek-
leri genellikle siyah renkli manfletlidir.
Bu motiflerin üzeri Türk motifleri ile
süslüdür. Kuflak ve pefltamal›n üzerine
serbestçe b›rak›l›r, kolçakl› ifllik bir salto
çeflididir.

Fistan: Oldukça uzun ve bolca dikil-
mifl bir entaridir. Dizlere kadar inen ve
dizlerden farbelal› olan fistan, mavi
pembe ve al renkten oluflan, pazen ve
basmadan dikilir. ‹fllemeli ve ifllemesiz
olarak giyilir. Genç k›zlar ve kad›nlar
üzerine yelek ve kolçakl› ifllik giyerler.
Yafll›lar ise “übade” denen bir nevi cep-
ken giyerler.

Yelek: Fistan›n üzerine çeflitli renk-
lerde kumafllardan yap›lma, önü aç›k ve
kolsuz, ifllemeli bir cepken giyerler.

Libade: Yafll› kad›nlar›n fistan üze-
rine giydi¤i, kollu ve ifllemesiz, koyu
renkli bir yelektir. Kolçakl› iflli¤in sade-
sidir. Yünlü kumafl ve kal›n pamukludan
yap›l›r 

fialvar: Dizin hemen alt›na kadar
inen sade ve desenli, ince çiçekli bezden
dikilir. Entari uzunlu¤unda bir dondur.

Etek: Dizlere kadar iner. Uçlar› far-
belal›d›r. Çiçekli basmadan ve pamuklu-
dan yap›lma, çeflitli renklidir. fialvar›n
hemen üstüne giyilir. Fistan giyildi¤inde
etek pek giyilmez. 

Pefltamal: Kufla¤›n ve fistan›n veya
ete¤in üzerine, bele ba¤lanan yöresel ön-
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lüktür. Beyaz, k›rm›z› enlice çizgili ve
kolanl› bir giysidir.

Kuflak (Lahori): Yörede flaldan yap›-
lan kuflakla fistan veya ete¤in üzerine
belden ba¤lan›r. Yün olan bu kuflaklar-
dan baflka, kenarlar› kaytanlarla süslü
ve oldukça püsküllü olan bir çefliti daha
var ki buna “lahori” denir. (Erden ve Ar-
kadafllar›,1999: 413).

Aya¤a Giyilenler
Çorap: Yörenin kad›nlar› taraf›n-

dan elde örülmüfl olan, yöresel özellikte
çeflitli renklerdeki yün çoraplar› ayakla-
r›na giyerler. Bu çoraplara “alacal› ço-
rap” da denir.

Tozluk: Alacal› çorab›n baca¤› ka-
patmad›¤› yere ve diz kapa¤›nda denilen
tozluk giyilir.

Çar›k: Yöreye özgü bir iflle yap›lan
çar›klar giyilir. Yemeni veya çapula da
giyilmektedir. 

Tak›lar
Kaytan: Bele, pefltamal›n üzerine

ba¤lanan kaytan yünden el tezgâh›nda
dokuma, 2-3 cm eninde, çeflitli desenler-
le süslü ve uçlar›ndan püsküllüdür. Ku-
flaklar›n kenarlar›na süs olarak dikilir.

Boncuk ve Lira: Yörede bo¤aza lira-
larla birlikte ince say›labilecek ve çeflitli
göz al›c› renklerde boncuk ba¤larlar (Er-
den ve Arkadafllar›,1999: 413).

Bu tak›lar horon oynan›rken bayan-
lara daha bir albeni katar. Göze hofl gö-
rünmesini sa¤lar. 

Aksesuar
Muska-Hamay›l: Bo¤azlar›na kadi-

fe kumafllardan ellerinde yapma ve ince
boncuk süslü muska ve hamayiller asar-
lar. Muskalar dinî inançlar›n gere¤i na-
zara karfl› bir korunmak için tak›l›r. Ay-
r›ca da horon oynarken dikkat çekici
olur. 

Erkek giysileri de bafla giyilenler;
s›rta giyilenler, aya¤a giyilenler ve akse-
suarlar olarak ele al›nmaktadir.

Bafla giyilenler
Bafll›k (Kabalak): Kukulata ve kara

puflu olarak adland›r›l›r. Üstü papak gi-
bi olan bafll›¤›n kulaklara gelecek flekil-
de uzun uçlar› vard›r. Bu uçlar özel bir
flekilde dü¤ümlenerek ba¤lan›r. Papak
k›sm›n›n ortas› öne do¤ru Türk motifleri
ile kaytan ifllemelidir. Tepesinde püskül
bulunur. Kulaklar yönünde uzanan uzun
uçlar› kenarlar› da kal›n kaytanla süslü-
dür. Kabalak, o¤lak yününden (keçi k›l›
serttir) yumuflak oldu¤u için veya keçe-
den yap›l›r özelli¤i su geçirmemesidir.
Karadeniz iklimine en uygunu da budur. 

S›rta giyilenler
Gömlek (‹fllik): Mintan da denilen

beyaz ipekliden olmas› tercih edilir. Ya-
kas› dik manfletlidir. Yaka önde ya da sol
yandan açmal› ve dü¤melidir. Dü¤meler
siyah, gömlek bol ve esnek olmal›d›r. 

Yelek: Z›b›n veya zibun da denilen
yelek, gömle¤in üzerine, cepkenin alt›na
giyilir. Sol omuzdan ve önden afla¤› do¤-
ru bol miktarda dü¤melidir, astarl›d›r.
Yakas› ve ön k›sm›ndaki kenarlar› kay-
tanlarla ifllidir. Kollar›n›n alt k›sm›nda
cepleri vard›r. Yelek de bafll›¤›n yap›ld›¤›
kumafltan yap›l›r.

Cepken (Aba): Yele¤in üzerine giyi-
len kollu bir abad›r. Yakas›z bir ceket
fleklindeki abaya “kaput” da denir. Cep-
ken oyun s›ras›nda giyilmez. 

Z›pka (Zivga): Zivga’ya Laz donu da
denir. Bacaklar› dar ve vücuda yap›fl›r
flekilde yap›lan, arkas› körüklü bir çeflit
flalvard›r. Bacaklar›n ön ve arkas› ile di-
¤er ek yerleri kaytanlarla ifllidir. Bele
uçlarla ba¤lan›r.Bu flekliyle horon oyna-
yana hareketlerinde rahatl›k sa¤lar. Z›p-
ka da yele¤in kumafl›ndand›r.

Aya¤a giyilenler
Çizme: Yörede sapuk veya salenk

olarak da adland›r›l›r. Mes anlam›na ge-
len uzun konçlu bir kundura çeflididir.
Uçlar› hafif k›vr›k ve körüklüdür. ‹klim
olarak rutubetli olan yöre insan›n› sa¤l›-
¤›n› korumas› aç›s›ndan önemlidir. 

Çapula: Demir ökçeli ve alt k›sm›
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demir puntal› kundurad›r. Horoncular
pek giymezler, giyilirse konçla giyilmeli-
dir. Uzun horon oyunlar›nda oyuncuyu
yormas›ndan dolay› tercih edilmez. 

Kemer: Siyah deriden yap›lan ke-
merin afla¤›ya do¤ru sarkan parçalar›
vard›r. Uzanan parçalar güçlülü¤ü sem-
bolize eder. Kemerde bulunan kay›fl göz-
lere ve kemere silâh, b›çak, av malzeme-
leri ve kapkacak al›n›r. Buna Çerkez ke-
meri de denir. Ya¤danl›k ve kav torbas›-
n›n da as›l› bulundu¤u kemer, bele yele-
¤in üzerine gelecek flekilde ba¤lan›r. Es-
tetik ve görünümü bak›m›ndan önemli-
dir.

Hamay›l: Gümüflten yap›lm›fl, siga-
ra tabakas› büyüklü¤ünde zarif ve süslü
kutudur. Üzerinde tarihî camii ve padi-
flah tu¤ras› hat fleklinde ifllenmifltir. 

Muska: Boyuna gümüfl zincirle as›-
l›r. Genel olarak içine ayetler yaz›l›r ve
yedi kat muflambaya su geçirmesin diye
sar›larak belden yukar› as›l›r. Nazardan
ve kötülükten koruyaca¤›na inan›l›r.

Köstek: Sol cebe konulan saate ba¤-
lanan, çok say›da ince gümüfl zincirden
oluflur.

Ya¤danl›k: Silâh ya¤lamak için ke-
mere as›lan ve içinde ya¤ bulunan bir
kutudur. 

Kav Torbas›: Sigara gerekti¤inde
atefl yapmak için kav, çakmak tafl› ve pa-
muk ve çakmak konan meflin bir torba-
dan ibarettir. Genel olarak kibrit ve çak-
mak kullan›lmad›¤› dönemlerden kal-
m›flt›r; flimdi ise geleneksel giysiyi ta-
mamlamak için tak›lmaktad›r. 

B›çak: Siyah meflin kapl› bir k›na
konur. Genel olarak, Tonya veya Laz b›-
ça¤› denilen özel çelikten yöreye has ya-
p›lan b›çak sola tak›l›r.

Tabanca: Kemere sa¤dan as›l›d›r.
(Erden ve Arkadafllar›, 1999: 414). Çün-
kü bölgede silâh son derece önemlidir.
Dü¤ün törenlerinde de görece¤imiz gibi
k›ymet ve de¤er ifadesidir. Ancak köyle-

rimizde oyun k›yafetleri yoktur. K›yafet-
ler yöre insan›n›n el sanatlar›, göz nuru,
yüksek sanat zevkini de ortaya koymak-
tad›r. (Ay, 1990: 94) 

HORONDAK‹ MÜZ‹K ENSTÜ-
RÜMANLARI

Kemençe: Memleketimiz halk musi-
kisinde esas itibar›yla iki cins kemençe-
nin varl›¤› müzisyenlerce de bilinmekte-
dir. Bunlar; 

1. Ad› “kemençe” imlâs›yla yaz›l›p
kullan›lan ve Lehistan taraf›ndan Bal-
kanlara inerek ‹stanbul’da da fas›lda
pek tutunmufl yar›m armudî biçimli üç
telli tip. 

2. Uzun üstüvane (silindir) biçimli
ince Karadeniz kemençesi. Macar musi-
ki bilgini E. Haraszti, kemençenin As-
ya’dan Macarlara geçti¤ini düflünerek,
onun Anadolu üzerinden veya Hungarla-
r›n (Macarlar›n) Asya anayurdundan
geldi¤i ihtimali üzerinde durmufltur.
Kaflgarl› Mahmut, “sivrisinek” anlam›n-
da Türkçe “kimünçe” kelimesinden söz
eder. Gazimihal, Macar bilgini Dr. L. Ra-
sony’nin “Tarihte Türkler” adl› eserinde
Kuman kemençesine de¤inir. Rasony’nin
hat›rlatt›¤› kemençe herhâlde o olsa ge-
rektir, demektedir. (Gazimihal, Türk
Halk Oyunlar› Katolo¤u, Cilt II: 35-37;
Erdem ve Arkadafllar›, 1999: 411).

Telli çalg›lar›n bir k›sm› da yaylar›n
tellere sürtünmesi ile çal›nmaktad›r. Bu
yönden “yayl› çalg›lar” ad› da verilir. En
baflta geleni, oyunlarda kullan›lma örne-
¤i ile kemençedir. Kemençe Karadeniz
yöresi oyunlar›n›n eksilmez sazlar›ndan
biridir. (Demirsipahi, 1975:185) 

Kemençenin kökeni Asya’d›r. Sel-
çuklularla Anadolu’ya geçti¤i söylen-
mektedir. ‹lk flekli “Ikl›¤” olarak görülür.
Ikl›¤ sözcü¤ü “oku olan” anlam›na gel-
mektedir. Kemençelerin tel say›lar› 3 ilâ
6 çift aras›nda de¤ifliklik gösterir. Teller-
deki sesler üç telli oldu¤u zaman (Re, La,
Sol) aral›klardaki herhangi bir sese çeki-
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lerek kullan›l›r. 4 telli ise (La, Re, Sol
Mi) olarak bu aral›klar istenilen sese
akort edilir. Karadeniz yöresinde çeflitli
düzen biçimleri vard›r. Çok zaman iki
sesli olarak 4, 2, 6 ya da 3, 5, 8 aral›kl›
seslerle armonili bir çal›fl gösterir. Ke-
mençe, çal›nmas› zor olan bir çalg›d›r.
Boyu 35 ilâ 45 cm aras›nda de¤iflmekte-
dir (Öztuna, 1990). Burgular›na kulak
ad› verilir. Gövdede karadut, ceviz, li-
mon plesenk a¤açlar› ye¤ tutulur. Gö¤üs
tahtas› köknardan ya da çamdan yap›l›r.
Eflik kelebek a¤ac›ndan ya da köknar-
dan olur. Gö¤sünde iki adet irice delik
vard›r. Eflik bu iki delik aras›nda dört
parmak uzakl›kta uç k›sma do¤ru yer-
lefltirilir. Gö¤üsün çökmemesi için içer-
den bu çöküntüyü durduran bir dayak
yap›l›r. Bu daya¤›n ad›na “can dire¤i”
denir. Can dire¤i ayn› zamanda titreflimi
(rezonans›) ileten bir gücü oldu¤undan,
titreflim noktas›n›n iyice düflünülmesi
gerekir. Yay›n tahtas› abonaz, gül, ya da
tik a¤ac› tahtas›ndan yap›l›r. Boyu 45 ilâ
60 cm’yi bulur. ‹ki ucu aras›nda gevflek
bir flekilde k›llar gerili olup sa¤ el orta
parma¤› ile istenilen gerginli¤e ayarla-
n›r, tellere sürtmek suretiyle titreflim
sa¤lan›r. Kemençe sol diz üzerine sol el-
le kavramak suretiyle dik vaziyette tu-
tulur ve sa¤ eldeki yay yere paralel bir
flekilde tutularak teller üzerine bast›r›l›r
ve devaml› sürtülür. Sol el parmaklar›,
teller üzerinde yer de¤ifltirerek istenilen
tizlik ya da pes’lik ayarlanarak ezgi sa¤-
lan›r (Demirsipahi, 1975:186-187). Ke-
mençe, çalg› aleti olarak Karadeniz de
folklorunda çok önemli oldu¤u için ke-
mençeye yaz›lm›fl fliir ve manilere olduk-
ça s›k rastlanmaktad›r (Ali Turgut, mü-
lâkat). 

Davul: Bir konuyu herkese duyurup
herkesin anlayabilece¤i flekilde ortal›¤a
yayma arac›d›r. Türk tarihinde ve kültü-
ründe çok önemli yeri olan davul, Türk-
lerin eskiden beri kulland›¤› bir hâkimi-
yet iflareti ve alarm›d›r.

Davulun bir çok çeflitleri vard›r. Ra-
mazan davulu, oyun davulu, savafl davu-
lu, fiaman davulu, orkestra davulu, ban-
do davulu, caz davulu gibi. Davul yuvar-
lak bir alet olup kay›n, sedir a¤açlar›n-
dan yap›l›r. Deri ile sar›l›r, madenî süs-
ler ve k›l sicimler de tak›labilir. As›l uya-
r› vas›tas› davulun tokma¤›d›r. Meflhur
f›krad›r: Horon oynarken kan ter içinde
kalan birine demifller: 

- “Aga otur dinlen biraz. Davul zur-
nay›, kemençeyi gördün diye periflan ol-
maya ne gerek var?” 

- “Horon sekiz çeflittir. Ben daha al-
t›nc›dan gidiyorum. ‹ki daha alaca¤›m
var” diyerek oynamaya devam etmifl.
(Ögel, 1991: 396- 434) Bu da bize davul-
zurna ve kemençenin Karadeniz insan›
üzerindeki etkisini ifade etmektedir.

Zurna: Türk kültüründe önemli bir
yeri vard›r. ‹ç Asya ve ve Azerbaycan
zurnalar› yedi deliklidir. Arkalar›nda ise
bir delik vard›r. Kay›s› ve erik a¤açlar›n-
dan yap›lan zurnaya K›rg›zlar zurnay,
zurnac›ya da “surnayc›” derler. Dede
Korkut’ta zurna, Kuman Türklerinde de
suruna denilmektedir. Zurnaya geçirilen
a¤›zl›¤a “z›vana” denir. Prof. Dr. Bahat-
tin Ögel, “Türk Kültür Tarihine Girifl”
adl› kitab›nda “Zurna davulsuz ve Türk
milleti de davulsuz, zurnas›z yapamaz”
(Yaz›c›, 1993: 29). diyerek davul- zurna-
n›n önemini vurgulam›flt›r.  

TROBZON YÖRES‹NDE DÜ-
⁄ÜN TÖRENLER‹

Bu çal›flmada sözlü kaynak olarak
Kemençeci Ali Turgut, Trabzon Halk
Oyunlar› hocas› Bayram Gürsoy, Ali Tur-
gut, Musa Turgut ve Fehmi Ero¤lu’ndan
istifade edilmifltir. 

Trabzon ve havalisinde horon kur-
mak hayat›n bir parças›d›r. Buran›n hal-
k›, evlenme dü¤ünlerinde coflkular›n› ve
mutluluklar›n› Karadeniz yöresine has
horon oyunlar› ile yans›t›rlar. “Bu ilin
hudutlar› içinde yaflan halk tüm halk›n
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müflterek olan örf ve âdetleri d›fl›nda
kendi dar çevrelerine ait örf ve âdetleri
de vard›r”. (Genç, 1970: 65) Bu hâli sos-
yal hayatta gözlemek mümkündür.

Yörenin yap›s› gere¤i k›z isteme ge-
nel olarak gizli yap›l›r. Damat aday›n›n
anne, babas› ve mümkün oldukça az kifli
ile dünür olunur. 

Dü¤ün Daveti: Dü¤ünün yap›laca¤›-
n› çevreye duyurmak ve gelinin ne kadar
çeyizi oldu¤unu sergilemek için çeyiz as-
ma yap›l›r. Bu çeyiz asma flekli tama-
m›yla çizgi hâlinde çamafl›r iplerinin
üzerine beyaz örtülerin üzerine serilerek
gelinin evinin bahçesinde yap›l›r. Bunun
sebebi ise; k›z istemek niflan olmaks›z›n
gizlilik içinde yap›ld›¤›ndan çeyiz asma
ile çevreye duyurulmufl olur. 

Dü¤ün davetiyesi ise; mevlüt flekeri
gibi flekerlerin birkaç kifli taraf›ndan ev-
lere verilerek o evin hane halk› dü¤üne
davet edilir.

K›na Töreni: K›na törenine sadece
kad›nlar kat›l›rlar. Burada geline k›na
yak›l›rken akrabalar› ve damad›n akra-
balar› hediyelerini vererek geline ana
evinden ayr›lmadan önemli bir seremoni
yap›lacakt›r ve gelin bunu hayat› boyun-
ca da unutamayacakt›r. Buna gelin a¤-
latma töreni de denilmektedir. Gelin or-
taya getirilir, kemençe gelin a¤latma
gaydas› (ezgi) çalar. K›na törenini anal›k
(gelini ve dü¤ünü yönlendiren yak›n ak-
rabalar›ndan iki kifli) yönetir. Gelin a¤-
lama ve bahflifl toplama gelenekleri ile
sürer. Geline k›na yak›l›rken a¤lamas›
gerekti¤i için kad›nlar›n aras›ndan iyi
mani okuyan bir kad›n görevlidir. Ke-
mençeci Vakf›kebirli Ali Turgut, kemen-
çesi ile kat›ld›¤› bir k›nada Arifo¤un ka-
r›s› diye tan›nan 80 yafl›ndaki Ayfle
Ana’n›n flu mânisi örnek teflkil edebilir:

Gelin a¤lar yafl› yafl›
Gitmem derde sallar bafl›
Hani kelinün küçük kardefli
A¤lama kelinüm a¤lama

Gene kiderde kelirsun
Kime p›raktun karib ananu
A¤lama kelinum a¤lama
Kene kiderde kelursun,

Mâni söylenerek gelinin eline k›na
yak›l›r ve tak›lar› tak›ld›ktan sonra yen-
lik-düz horonu oynan›r. Bu törende sade-
ce kemençe ya da bak›r gü¤üm ters çev-
rilerek alt› ile ritimle türkü eflli¤inde k›-
nada yenlik horonu oynan›r. Gü¤üm ça-
l›nd›¤›nda kemençe çalmak için dahi er-
kek k›naya giremez. E¤er gü¤üm çal›n-
maz da sadece kemençe ile k›na yak›l-
d›ktan sonra, k›naya kat›lan evin d›fl›n-
daki herkes silâh s›kmak zorunda ve er-
kekler han›mlar› ile kol kola, akrabalar
yenlik horonu oyunu ile k›na sona erer.
(Ali Turgut, mülâkat)

Damat T›rafl›: Dü¤ün günü damat
berberde t›rafl olduktan sonra, genel ola-
rak bir t›rafl daha olunur. Bu t›rafl, tören
anlam›nda yap›l›r ve töreni yöneten ba-
bal›kt›r. Babal›¤›n görevi, tören esnas›n-
da silâh at›l›rken emniyeti sa¤lamak,
dü¤ün esnas›nda gelen konuklar› davul-
zurna ile karfl›lamak ve dü¤ün alan›na
getirmektir. T›rafl töreninde babal›k us-
turay› damad›n bafl›na koyar ve dama-
d›n babas›n›n ad› ve aile unvan›yla da-
mad›n ismini söyleyerek damat t›rafl›n›n
hay›rl› olmas› dileklerini iletip, ilk bah-
flifli de babal›k bahflifli olarak verir. Bah-
flifl genel olarak silâh atma, k›ymetli bir
hediye veya para olarak takdim edilir.
Silâh s›kmak ise, damad› flereflendirmek
için yap›l›r ve ne kadar çok s›k›l›rsa da-
mad›n o kadar çok sevildi¤ine iflarettir.

T›rafl seremonisi sonunda hep bir-
likte düz horonla bafllanarak s›ksaraya
geçilip bütün maharetlerini horoncular
göstererek oynarlar. (Fehmi Ero¤lu, mü-
lâkat)

Dü¤ün Töreni: Dü¤ün günü davetli-
ler taraf›ndan tüm horonlar oynan›r. Ka-
radeniz dü¤ünlerinde horoncu kendi ma-
haretlerinin tümünü sergiler. Komut ve-
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rirken, alafla¤› horonu oynarken, silken-
me horonu oynarken, herkes ayr› ayr›
kendine has de¤iflik figürler yapar. Dü-
¤ün sona ererken dostlu¤u pekifltirmek
için kol kola hozangel horonu oynan›r.
Bu horon kendini gösterme horonudur.
Ayr›ca hozangel horonunun sonunda b›-
çak oyunu oynan›r. B›çak oyunu savafl-
lardan kalan horon ve oyunlard›r. Efe
anlam›nda iki kifli hünerlerini göster-
mek için oynar ve oyunun içinde siksara
sallama, siksara afla¤› alma ve b›çak sal-
lama oyunu ile horon oynan›r ve b›çak
oyunundaki b›çaklar sürmene de yap›-
lan sürmene b›çaklar›d›r. Bu horondan
sonra dü¤ün da¤›l›r. 

Gelin Getirme Töreni: Gelin almaya
davul-zurna ve kemençe eflli¤inde toplu-
ca araç kullanmadan yürüyerek gidilir.
Gelinin evine yaklafl›ld›¤›nda gelinin çe-
yiz sand›¤›n› bir kifli al›r ve o¤lan evine
getirir ve bahfliflini al›r. Damat taraf› ge-
linin ana evine gelindi¤inde k›z taraf›
kap›y› kilitler. Kap› aral›¤›ndan veya ka-
p› alt›ndan babal›k bahflifli verir ve kap›
aç›l›r. Gelinin yak›n› gelini görüfltürür
ve gelinin koluna girer ve kap›ya ç›kar›r.
Kemençe eflli¤inde kad›nlar gelini arala-
r›na alarak damad›n evine hareket edi-
lir. Yolda hayk›rma ba¤›r›l›r, maniler
söylenir; silâhlar s›k›larak damat evine
gelinir. Burada babal›k gelinin yak›nla-
r›ndan gelini getirene bahflifl verir, da-
matla gelin kap›da beklerken babal›k
damad›n koluna girerek yüksek bir yer-
den gelinin oldu¤u yere do¤ru elindeki
bir tabak flekeri saçar ve bir flarjör mer-
mi s›kar. Sonra gelinin yak›nlar›na gö-
rünmemek için h›zl› bir flekilde kaçarak
gizlenir. Kap›da kay›n valide geline bir
inek hediye eder ve böylece gelin eve al›-
n›r ve topluca yenilen yemekten sonra
dü¤ün sona erer. (Fehmi Ero¤lu, mülâ-
kat) 

Akflam herkes da¤›ld›ktan sonra
damad›n babas› cami imam›n› ça¤›rt›r,

gelin ve damat taraf› haz›r olarak dinî
nikâh k›y›l›r.

El Alma: Dü¤ünden üç gün sonra
gelinin anas› evine damat taraf› el alma-
ya (el öpmeye) gider. Baz› bölgelerde el
alma yerine gelinin ana evinden ç›kt›¤›
yedinci güne isabet eden gün damat, ge-
lin ve damad›n kardeflleri (genel olarak
yafll›lar gitmezler) el öpmeye giderler.
Buna yedileme de denir (Fehmi Erdo¤an,
mülâkat). Yemek yenirken bir küçük
oyun olan kafl›k çalma oyunu oynan›r;
bu da sofraya konulan kafl›klardan biri-
nin al›nd›¤› söylenerek kafl›¤› kim ald›
diye birbirlerine sorarlar. Kafl›k çalma
bereketin ifadesi oldu¤undan kimin ald›-
¤› söylemez. O masadan al›nan yiyecek
ve eflya alan›n k›smetinin aç›laca¤›na
inan›l›r (Musa Turgut, mülâkat), yine
“Trabzonun baz› kazalar›nda damata iki
sahan getirilir. Bunlar›n birinin içinde
yumurta kayganas› vard›r. Damada so-
rarlar hangisinde yumurta var diye, bi-
lirse günlerce espri konusu olur, bizim
damat bir kerede sahan› buldu diye”.
(Erdentu¤, 1949: 375) Bu ziyaret müm-
kün oldu¤unca az kifliyle yap›l›r oyna-
nan oyunlarla hoflça vakit geçirmeye ça-
l›fl›l›r. Yeme¤i yapan kifli bahfliflini da-
mad›n ayakkab›s›n›n içinden al›r. E¤er
bahflifl ayakkab›n›n içine konmam›flsa
ayakkab› bahflifl gelinceye kadar sakla-
n›r. Yemekten sonra yeme¤e kat›lanlar›n
düz horon oynamas›yla el alma veya ye-
dileme töreni sona erer. (Ali Turgut, mü-
lâkat) 

SONUÇ
Trabzon yöresi dü¤ün törenlerinde,

di¤er bölgelerde oldu¤u gibi Türk kültür
yap›s›na uygun olan insan onuruna say-
g›, kifliye verilen de¤er, aile kurumunun
kutsall›¤› yap›lan tören ve ritüellerle or-
taya konmaktad›r. Genel karekteristik
özellikler ekseninde yöreye has küçük
de¤ifliklikler olmaktad›r. Bunlar, dü¤üne
daveti içeren fleker da¤›t›m›n›n kap›lar-
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dan yap›lmas› bölgenin küçüklü¤ü ve
ekonomik sebeplerden kaynaklanmakta-
d›r. K›z istemedeki gizlilik, insanlar›n
birbirlerini tan›malar› ve k›skançl›ktan
dolay› darg›nl›k ve nifak› engellemek
içindir. Damat t›rafl› Anadolu’da ve Türk
co¤rafyas›nda benzer flekilde de gerçek-
lefltirilmektedir; sadece Trabzon ve çev-
resindeki bahflifl verme bu yöreye özgü-
dür. Gelin getirme ve eve alma her bölge-
de ayn› olmakta, fakat geline hediye ver-
me ve gelinin eve girifl seramonisi yöre-
ye has olmaktad›r. Bu ve buna benzer
küçük farkl›l›klar görülmektedir.

Zengin bir folklara sahip Trabzon,
do¤umdan ölüme kadar hayat›n›n her
safhas›nda Türk kültür flemsiyesi alt›n-
da f›kralar›, atasözleri, manileri, türkü-
leri, deyifl ve at›flmalar› ile farkl› uygula-
malar› bulunan bir flehrimizdir. Trabzon
folklorunda, bir da¤›n›kl›k ve ayr›cal›k
yoktur. Türk kültürünün ana özellikleri-
ne uygun müflterek olan örf ve âdetler
d›fl›nda kendi bölgesel âdet ve örfleri
vard›r. Bu hâl yaflam tarzlar›nda, konufl-
ma a¤z›nda, yemeklerde ve giyim ku-
flamda aç›kça görülmektedir. Bu da Türk
kültürüne bir kazanç, güzellik ve mü-
kemmellik getirmektedir. Bu bizim kül-
türümüzün gerçek renkleri olarak haya-
t›m›za ifllenmifltir.

Trabzondaki dü¤ünlerin yap›l›fl ve
uygulan›fllar›nda, horon oyunundaki kol
kola yak›nl›¤›, ifl birli¤ini ve hareketlili-
¤i görmek mümkündür. Oyun esnas›nda
oyundan ç›kan oyuncunun yerine yenile-
ri halkada yerlerini al›rken gençler, yafl-
l›lar, erkekler ve k›zlar ayn› halkada ho-
ron oynayabilir. Horon yard›mlaflman›n
ile kardeflli¤in; durufl ve figür, canl›l›k,
yi¤itli¤in ve mertli¤in sembolüdür. Bu
yüzden herkesin onurla oynad›¤› bir
oyundur.

Bu güzel oyun türümüzün oynan›fl
fleklinin okullar›n›zda ö¤rencilere ö¤re-

tilmesi, bofl zaman faaliyetlerinde ve
gençlik kamplar›nda, özel alan faaliyeti
olarak çal›fl›lmas› folklorumuz aç›s›ndan
bir kazançt›r. 
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