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HALK OYUNLARIMIZIN

KOKENi

Kibns cografi konumu nedeniyle tarih boyunca Anadolu Kulturu ve Medeniyeti etkisi altmda
kalmistrr. 1571 tarihinden soma Turklerin adaya gelip yerlesrnesiyle birlikte, yasantilanndan
ornekleri ve bunlara bagh olarak halk oyunlan da gelmis oldu.
Anavatarumiz Turkiye'nin cesitli yorelerinden gelen Atalanmizm cesitli bilgi, beceri ve
.zevkleri ile yogrulan bu oyunlan, zamanla az degisiklikler gecirerek "Kibns Turk Halk
Oyunlan"m olusturmustur,

.

Y aptigimiz arastirmalar sonucu halkimizm severek oynadigi oyunlanrmzm Turkiye'den
gelmis oldugu ortaya ciknnstir.
Ornegm

KIBRISTA
- Birinci Karsilama

TURKiYE'DE
Kibns Oyun Havasi (Adana)

2 -Dolama

Do lama (Rumeli, Canakkale)

3 - Azizi ye S irto

Hicaz Sirto !.(Beste: Sultan Aziz)

4 - Abdal Zeybegi

. Kordon Zeybegi (izmir)

5 - San Zeybek

San Zeybek (Izmir)

6 - Anadolu Zeybegi

Dagli Zeybegi (Izmir)

7 - Ciftetelli

Ciftetelli (Silifke, ... )

8 - Kadifeden Kesesi

Kadifeden Kesesi (Istanbul)

9 - Bahriye Ciftetellisi

Bahriye Ciftetellisi (Istanbul)

10 - Arabi ye II.

Ciftetelli "Yumurtanm Sansi'' (Istanbul)

11 - Degirrnenci

Degirmenci (Kastamonu)

12 - K1z Sana Nisan Geliyor

K1z Sana Dunur Geldiler (Kilis)

13-Koroglu

Koroglu (Bolu, ... )

14- Berber

Berber Ver Aynayi Bakayim (Tekirdag)

15- Mandira

Tuna Havasi

BiZDEN RUMLARA GE<;::EN BA~LICA OYUNLAR

1

- Birinci Karsilama

-Karsilarnades Brotos

2

- Ikinci Karsilam

-Karsilamades Defteros

3

- Ucuncu Karsilama

-Karsilamades Tridos

4

- Dorduncu Karsilama

-Karsilamades Detartos

••

- Aziziye Sirto

· -Sirtos Azizies

6

-Abdal Zeybegi

-Abdaligo Zeymbekiko

7

-San Zeybek

-Zeymbekiko

8

- Anadolu Zeybegi

-Zeyrnbekiko

9

- Sarhos Zeybegi

-Bekris Ge Baglamas

10

- Birinci Arabiye

-Arabies Brotos

11

- Ikinci Arabiye

-Arabies Defteros

12

- Mandira

-Mandra

13

- Konyah

-Vraga
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14

- Orak

Aziziye Sirto:
Sirto turu hareketli bir oyundur. Osmanh padisahlanndan Sultan Abdulaziz'in bestesi oldugu
icin bu ismi aldigi soylenir,
Bizden Rumlara gecen bu oyunu, Rumlar da "Aziziyes Sirto" olarak aynen cahp
oynamaktadirlar.
KIBRIS TURK HALK OYUNLARI TURLERi

1 - Karsilamalar
2 - Sirtolar
3 - Zeybekler
4 - Ciftetelli ve Arabiyeler
5 - Taklidi ve Temsili Oyunlar
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KARSILAMALAR
Karsilama, adindan da anlasilacagi gibi, iki veya daha eek oyuncunun yuzyuze (karsihkh)
durarak oynadiklan oyun turudur,
Karsilamalan bir oyun turu degil de bir oyun bicimi sayanlar da vardir. Ancak Kibns'ta
karsilamalar bir oyun turu olarak isim yapmislar ve boyle benirnsenmislerdir.
Oyunlara baslangic daha cok karsilasmalarla olur. Karsilamalarda oyuncular ikiser ikiser
cogahr ya da azalir. Tek oynanmazlar.
Kar~0amalarda karsrlikh oynayan iki oyuncu arasinda duygusal bir bag vardir. Bu durum
yuzyuze oynayan oyunculann yuzlerinde surekli bir gulumseme yaratir.
Karsilamalann sonunda manilerle soylesrne (atisma, catisma) yapilarak kisinin zekasi ve dil
yetenegi ortaya konur.
BASLICA KARSILAMA OYUNLARI
Erkek Karsrlamalari:
- Birinci Karsilama

Kadm Karsrlamalari:
1 - Birinci Karsilama

2 - ikinci Karsilama

2 - ikinci Karsilama

3 - Ucuncu Karsilama

3 - Ucuncu Karsilama

4 - Dorduncu Karsilama

4 - Dorduncu Karsilama

KARSILAMALARDA

EKiP BAGI

1 - Tutusmadan oynanan karsilamalar:
- Birinci karsilarna ve ikinci karsilarna tutusmadan oynamr
2 - Mendil tutusarak oynanan karsilamalar:
- Ucuncu karsilama ve dorduncu karsilamamn bazi figurleri mendil tutusarak oynanmaktadir.
KARSILAMALARDA

HAREKETLERiN

YONU

1 - Oynayarak ileriye dogru GiTME.
2 - Oynayarak geriye dogru GELME.
Bazan bu gitme ve gelme hareketleri sirasmda bir oyuncu, bazi huner ve beceri gosterilerinde
bulunur. Diger oyuncular ise, yerlerinde normal figurlerini yapmaya devam ederler.
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KARSILAMALARDA

TEMEL FiGURLER

1 - Yiiriime:
- Ayak burunlannda sicradiktan sonra sag ayak hemen kalkar ve tekrar yere basar. (3 sayih
hareket)
- Figurun geriye kalan kisminda yurume yapihr.
2 - Donme:
- Her oyuncu kendi cevresinde yanm ya da tam tur doner:
3 - Cokme:
- Fig-Ur olarak surekli yapihr.
- Hareket olarak sicrama figurlerinin sonunda, istenirse bir kez yapilir.
4 -Topuga vurma:
- Fig-Ur olarak surekli yapihr.
- Hareket olarak cokme figuru sonunda bir kez yapihr.

KARSILAMALARIN SONUNDA YAPILAN ATISMALAR
Muzige uygun olarak baslatilan atismada, iki oyuncu karsihkh maniler soyleyerek birbirlerine
takihrlar. Her atismaci her seferinde bir dortluk mani soyleyerek karsismdakini yamtlarken
igneleyici sozler de kullamr.
Bu mani atismasi, taraflardan birinin ustunlugu ortaya cikana dek surer. Bu ustunluk,
seyircilerin alkisi ve cosku gosterileriyle ortaya cikar.
Atismalarda kullamlan baslica ezgiler: DOLAMA, PINAR BASI ve NANE MULLA
ezgileridir.
Mani atismalan erkekler ve kadmlar arasmda ayn ayn yapilmaktadir.
Atalarnmzm Anadolu'dan getirdigi atisma sekilleri bizden de Rumlara gecmistir. Rumlar bu
atisma veya catisrnaya "Catismo" der.

ATISMALARDA KULLANILAN BAZI MANiLER
I. Oyuncu:
Denizin dibi mildir
Bizi soyleten dildir
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Bir sen soyle bir da ben
Gorelim usta kimdir.

II. Oyuncu:
Denizin dibi ayna
Arifisan sen agna
Ben yar buldum evlendim
Sen bulgur gibi gayna.

SiRTOLAR

Kibns'ta cok sevilen oyun turlerinden biri olan Sirtolar, Saym Cemil Demirsipahi'nin "Turk
Halk Oyunlan" isimli kitabmda, Kasap Oyunlan turunun ikinci bolumune verilen ad olarak
gecmektedir.
"Sirto" sozcugu, Turkce bir sozcuk olmasa da ezgilerinde ve hareketlerinde Turk motifleri
acikca gorulmektedir,
Bugun cok sevilen ve oynanan AZiZiYE SiRTO oyununun ezgisi Sultan Abdulaziz'e aittir.
Rumlann bile ismini degistirmeden AZiZi ES SiR TOS dedikleri bu oyunumuza "Mendil
Oyunu" diye isim takanlar vardir. Mendil Oyunu diye bir oyun ismi yoktur. Belli bir
bolumunde mendil tutusarak oynanan Sirto Oyunlanmn her birinin ayn ayn isimleri vardir.
Var olan bu isimleri kaldmp "Mendil Oyunu", "Erkek Zeybegi", "Kibns Kasabi'' gibi uyduruk
isimler takmak, yozlastirmaya neden olmaktadir.
BASLICA SiRTO OYUNLARI

Erkek Sirtolari:
1 - Seherli

2 - Karagozlu

Kadm Sirtolan:
1 - Feslikan
2 - Kma Sirtosu

3 - Aziziye
4 - iskele
5 - Azize
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SiRTOLARDA EKiP BAGI
Sirtolar, tutusmadan (bagsiz) olarak oynamr. Ancak oyunun bir bolumu, ikili oyunculann
mendilden tutusmak suretiyle bagli oynamr. Oyun, daha soma mendil kopanlarak
(birakilarak) bagsiz devam eder.

SiRTOLARDA HAREKETLERiN YONU
1 - Daire boyu ayak surcrneli GEZiNTi.
2 - Hareket etmeden KARSILIKLI SI~RAMA.
3 - ikililerin mendil tutusup SEYiRCiYE DONUK SI~RAMASI.
4 - Oyuncunun topuga el vurup KENDi ~EVRESiNDE DONMESi.
ikililerin mendil tutusup seyirciye donuk sicrama hareketiyle oynamasi sirasinda, mendili
uzatan oynamaz. Y almz karsisindaki mendil ucundan tutarak oynar.

SiRTOLARDA TEMEL FiGURLER
1 - Ayak silrcmeli yiiriime (Gezinti):
- Sag ayak one dogru adim ahp basarken sol ayakkalkar ve basarken sag kalkar; sag
tekrar basarken de sol yine kalkar.
- Aym hareketler, sol ayakla one adim ahrken de yapihr.
2 - Y erinde sicrama:
- Sag onde olarak ayak burunlan' uzerine dusulur; sol uzerinde sicrarken sag kalkar;
sag uzerine duserken de sol kalkar.
- Aym hareket, sag yerine sol, sol yerine sag kutlamlarak da yapihr.
3 - Mendil tutup sicrama ve donme:
- Oyunculardan birisi MENDiLiNi cikanp karsismdakine uzatir,
Mendili tutup oynayan:
a) Yerinde Sicrama figurunu yapar.
b) Mendili tutan kol altmdan DONME yapar.
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4 - Cokme kalkma ve topuga el vurma
- Mendili tutup oynayan oyuncu <::OKME yapar

ZEYBEKLER
Zeybek oyunlan, diger oyunlanmiza gore daha agir ve calimli tavirlan olan bir oyun turudur.
Turklerden Rumlara gecen zeybege, Rumca'da "zeybekikos" denir. Rodos Rumlan ise zeybek
oyunlan icin "Turkikos" derler.

Turkiye'nin Bati Anadolu ve Orta Anadolu bolgelerinde cok yaygindir.
Sozlu bolumleri (guftesi) olan zeybeklerde, sozlu bolumler oynanmaz. Bu bolurnde durarak
sozler okunur. Sozler bittikten sonra oynanan sozsuz bolume, zeybek oyunlannda KESiNTi
denir. Sarhos Zeybegi bu zeybeklerimizden biridir.
Kibns zeybekleri yuruktur. (Biraz suratli calmir ve oynamrlar.)
BASLICA ZEYBEK OYUNLARI
- 1 - Zeybek I
2 - Abdal Zeybegi

3 - Sarhos Zeybegi
4 - San Zeybek
5 - Kibns Zeybegi

6 - Anadolu Zeybegi

ZEYBEKLERDE EKiP BAGI
Zeybek oyunlan tutusmadan, bagsiz olarak oynamrlar. Daha cok daire formunda oynanan
zeybek oyunlanmizda, oyuncular arasmda belli bir uzaklik vardir. Zeybek oyunlan tek kisi
tarafrndan da oynanmaktadir,
ZE\ 'BEKLERDE HAREKETLERiN

YONU

, oyunlan daire boyunca oynamr. Tek kisinin oynadigi, zeybek oyunlannda da bu
gorulur.
ar kendi cevrelerinde de donerler.
3 - ileriye Ye geriye adimlar yamnda daire icine ve disma dogru adimlar da aluur.
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ZEYBEK OYUNLARINDA TEMEL FiGURLER
1 - Yiiriime: (Ileriye veya geriye dogru yapilabilir.)
a) Duz yururne: (Ayaklar yukanya cekilerek yapihr.)
b) Capraz yurume: (Sag ayak solun onune capraz basarak yapihr.)

2- Esme:
a) Durarak: (Ayak bu nu yere surulur.)
b) Sicrayarak: (Ayak burnu yere surulur.)

3 - Cokme Ve Diz Vurma:
a) Bir figur icerisinde bir kez cokme ve diz vurma.
b) Bir figur icerisinde surekli cokme ve diz vurma. (3 kez)

4- BEKLEME: (Muzik cumlesinin bitmesini bekleme.)
a) Ayakta bekleme.

b) Cokrnus vaziyette bekleme.
5 - Donme: (Oyuncunun kendi cevresinde donmesi.)
a) Tam donme: (Bir veya iki kez yapilabilir.)

b) Yanm donme: (Saga veya sola olabilir.)
<;iFTETELLi VE ARABiYELER
Ciftetelli ve Arabiyeler, gerdan kirma, omuz titretme, gobek /kalca atma hareketlerine
dayanan bagimsiz oyunlardir.

Turkiye'de de bircok bolgede oynanan ciftetelli oyunlan, serbest, disiplinsiz bir oyun turu
olarak bilinir.
Meydan Laurus.bu oyunlan, istanbul'a mahsus ve oradan yayilan raks olarak
tarumlamaktadir.

BA~LICA <;iFTETELLi VE ARABiYE OYUNLARI
1 - Kibns Ciftetellisi
2 - Kadifeden Kesesi
3 - Bahriyeli Ciftetellisi
4 - Arabiye Birinci
5 - Arabiye lkinci
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<;iFTETELLi VE ARABiYELERDE

EKiP BAGI

Ciftetelli ve Arabiyeler, tutusmadan, serbest (bagsiz) oynanan oyunlardir. Eller serbest,
yukanda parmak siklatir vaziyette tutulur,

<;iFTETELLi VE ARABiYELERDE HAREKETLERiN YONU
Ciftetelli ve Arabiyeler, serbest ve bagsiz oyunlar oldugu icin hareket yonu de belli bir kurala
bagh degildir. Istenilen yone dogru hareket edilebilir.
Ciftetelli Ve Arabiyelerde Temel Figiirler
Ciftetelli ve Arabiyelerde temel olan unsurlar, vucut, omuz ve Maka hareketlerindeki
cekiciliktir,
1 - Omuz ve gogils titresimleri vardir.
2 - Kalca ve gobek atma hareketleri vardir.
3 - Gerdan kirma hareketleri vardir.
4 - Oyuncunun kendi cevresinde donme hareketleri vardir.
Oyun suresince kollar yukanda parmak siklatir vaziyette tutulur. Adimlarm onemi yoktur.

Ciftetelli ve Arabiye oyunlanndan bir goruntu

TAKLiDi VE TEMSiLi OYUNLAR
Taklidi ve Temsili oyunlar, bir konuya bagli dramatik ozellikli oyunlardir, Taklidi ve Temsili
oyunlar, isledikleri konulara gore 5 gruba aynhrlar:
1 - Hayvan hareketlerini ve davraruslanm taklit edenler.
2 - Gunluk yasamdaki isleri taklit edenler.
3 - Kadm - Erkek iliskilerini taklit edenler.
4 - Doga olgulanm taklit edenler.
5 - Silahh - silahsiz vurusmalan taklit edenler.
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T aklidi .ve temsili oyunlann cogu sozludur. Sozlerin onemi, oyunda:ki hareketleri destekleyip
gtlclendirrnektir. "K1z Sana Nisan Geliyor" oyununda bunu gormek mumkundur,

R~LICA TAKLiDi VE TEMSiLi OYUNLAR
1 - Kartal

- Orak
') - B19ak (Kasap) Oyunu
4 - Degirrnenci
- - K1z Sana Nisan Geliyor (Nisan)
6 - Kozan

7 - Koroglu
8 - Sandala Mandala
9-Dan

TAKLiDi VE TEMSiLi OYUNLARDA EKiP BAGl
Taklidi ve Temsili oyunlanrniz, tutusmadan, bagsiz olarak oynamrlar. Bu oyunlanmiz, olaym
ilginc taraflanm yansitacak ferdi kabiliyetlere (usta oyunculara) firsat vermektedir.

TAKLiDi VE TEMSiLi OYUNLARDA i~LENEN TEMEL OLAYLAR
ORAK:
Hasat zamam ekin bicerken, coskulu bir anda usta orakcilann orakla yaptigi hareketleri
canlandirmaktadir. Cesitli bicme hareketleri yapan orakcirnn, oragi ustaca cevirerek yaptigi
hareketler gorulmeye deger.
Bugday verin sacayim
Orak verin biceyim
Geri durun irgatlar
Aramzdan geceyim,
Eskiden tarlada cosku amnda oynanan bu oyun sirasmda, oyuncuya parcalarnasi icin demet
atildigi soylenir. Ancak o takdirde cosan ve dolan oyuncu, bosahr ve kendine gelirmis.
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KOZAN
geceleri, geline kma yakildiktan sonra testi ile oynanan bir oyundur. Kadmlann oynadigi
oyunun sonunda testi kinlrr. Kmlan testi, geriye donusu olmayan bir mutlulugu
simgelemektedir

Kozart oyunundan bir g6runtu.

DEGiRMENCi
Bugday ogtitmeye giden fettan bir kadmm, isini rahat ve parasiz gordurmek icin gnzelligini
ortaya koyrnasmi canlandmr. Turkulu olan oyunda kadm, saclanni, kaslanrn, gozlerini,
yanaklanm, dudaklanm overek degirmenciye vucudunun bu guzel yerlerini vermeyi teklif
etmektedir. Degirrnenci ise her teklifi reddetmektedir.
KART AL
Bir kartalm, yakaladigi avirn elden brrakmamak icin verdigi mucadeleyi canlandmr.
BI<;AK OYUNU
Kesilecek bir hayvanm kesilmesi, sisirilmesi, cengele asihp yi.iztilmesi islernlerini
canlandirmaktadir. Oyun iki kisi tarafindai gules (gures) havasi esliginde sergilenir.
KOROGLU
Kahramanhg1 dillere destan olmus Koroglu'na duyulan sevgi den dolayi oynanan bir kilic kalkan oyunudur. Daha 90k tek kis tarafindan oynanan bu oyun, gunumuzde, iki degnek
birbirine vu rulmak suretiyle oynanir.
KIZ SANA NiSAN GELiYOR
Turkulu olan bu oyunda, sozler uyannca hareketler yapilarak olay canlandmlmaktad1r.
Arkadaslan, bir kiza gorucu geldigini soylerler. K1z, merakla nerede oldugunu sorunca da

11

e geri gittigini soylerler. Bunun uzerine kiz ne kusuru oldugunu sorar. Onlar da sirayla,
g5zlerinin sasi, elinin colak, ayagmm topal, ... vb. oldugunu soylerler.
Oyun, karsilikh soyleserek devam eder. Ornegin:
- Kiz sana nisan geliyor
- Kiz sana nisan geliyor
- Hani ya da gozunu sevdigim
- Nerde de gurban oldugum
- Geldi da geri gittiler
- Geldi da geri gittiler
- Ne kusurumu gorduler
- (Ah) ne kusurumu gorduler
- Gozun de sasi dediler
- Gozun de ~a~1 dediler
- Hani ya da gozum sasi mi
- Hani ya da gozum sasi mi

SANDALA MANDALA (TOPAL)
Bir kiz babasi ile kizim istemeye kalkan bir topal arasmda gecen degnekli mucadele
canlandmlmaktadtr.

SARNE DUZENi
SAHNE DUZENi NEDiR?
Halk oyunlanmizm, sahnede seyirciye en iyi goruntuyu vere eek sekilde duzenlenmesine
SAHNE DUZENi denir.

KOREOGRAFi NEDiR?
Kelime anlami dans yaratmak demektir. Y eni muzik ve yen hareketlerle dans yaratilmasi
anlamma gelir.
Dans yaratan kisiye ise KOREOGRAF denir.

SAHNE DUZENLEMESi YAPILIRKEN NELERE DiKKAT EDiLMELiDiR?
1 -OYUNLAR SAPTANIRKEN
a) Ritmik ve estetik olanlara oncelik verilmelidir.
b) Isler adimlan olanlara oncelik verilmelidir.
c) Farkh hizda olanlar tercih edilmelidir.
d) Muzik gecislerinde karar seslerinin uygun olmasma dikkat edilmelidir.
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- - OYlNLARIN

MUZiK FORMU SAPT ANIRKEN

::J Oyun muziklerinin kac muzik curnlesinden olusacagi saptamr.

.., · Oyuna eslik edecek calgilar ve bu calgilara veruecek partisyonlar saptamr.

.3 - OYUNLARIN KURULU$ FORMU SAPTANIRKEN
Oyunlann, muzik formuna bagli olarak kac adim cumlesinden (figurden) olusacagi
saptamr. Omegin:
A- Yurume

B -Kosma
C -Donme

D - Cokme ... diye aynhr.
) Adim cumlelerinin, muzik cumlelerine bagh olarak kacar kez yapilacagi saptamr.
);°ot: Her oyun turunun kendine has bir tavn vardir. Oyunlar oynamrken bu tavrr
yansmlmahdir. Ornegin: Zeybek oyunlannm agir, cahmli ve heybetli bir tavn vardir.
••

.J

Oyunlarda figur ya da sekil degisikligi yapihrken, rnuzik cumlesi adim cumlesiyle bittigi
zaman yapilmalidrr,

4 - OYUNLARIN Bi<;::iMSELFORMU SAPTANIRKEN
a) Karsilamalarda, Sirtolarda ve Taklidi - Temsili oyunlarda daha cok cizgi formu
kullamlmaktadir, Cizgi formuna bagli olarak kulamlabilecek bashca sekiller:
DOZ <;::iZGi:

DiK

ctzor

VEREV:

/\

PAR<;::ALI "U"

5 - GiYSiLER SAPTANIRKEN
a) Kumas cinsi ve renkleri secilirken bilen kisilerden yararlarulrnah ve aslma en yakm olanlar
tercih edilmelidir.
b) Giysiler, vucut olculerine uygun olarak diktirilmelidir. Giysilerin buyuk veya kucuk
gelmesi gorunumu bozacak, oyuncuya ra-H)at oynama olanagi vermeyecektir.
c) Giysilere islemeler yapilirken aslma sadik kahnmaiidir.
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...i,

Giysilere bagh olarak gorunumu tamamlayacak makyaj ve aksesuarlar (takilar) da
anilrnahdir.

_ ~ot: Yli.izisyenlerin giysileri de oyuncularla aym olmahdir. Bu durum, ekibin butunlugu ve
sahnedeki etkili gori.ini.imu acisindan sarttir.

6 - SAHNE PLAN! UZERiNDEKi <;ALI~MALAR SAPTANIRKEN
, Sahne olculeri almarak dansci sayisi tespit edilmelidir.
, Ya1nlacak duzenleme ile ilgili ANA PA TENLER sahne plant uzerine yerlestirilmelidir.
Oyunun en onemli krsimlanm vansitacak paten cizgisi, seyircinin en guzel gorebilecegi
ekilde ayarlanmalidtr.

OYUN OGRETiMi YAPILIRKEN NELERE DiKKAT EDiLMELiDiR?
- Oyun hakkmda bilgi vererek oyun tanitilmahdir.
_ - Oyun figurlerindeki temel hareketlerle ismma c;ah$malan yaptmlrnahdir.
" - Figurler, bolum bolum ve agrr tempodan baslayarak ogretilmelidir.
- Figurler verilirken once basite indirgeyeek verilmelidir.
5 - Ogretilen figur, muzik esliginde tekrarlanmahdir.

6 - Oyunu bilenlerden ornek gosteri seyrettirmek, ya da filmi varsa filmini izlettirmek yararh
olur.
-- Oyun ogretildikten soma bol tekrar yapilmah, bu arada gorulen aksakhklar da
tizeltilmelidir.

GOSTERi YAPILIRKEN. NELERE DiKKA T EDiLMELiDiR ?
I. GiYSiLERLE

n.cn.t

a) Giysiler diktirilirken kumas, renk, bicki ve dikis acismdan aslma uygun olmasma dikkat
edilmelidir.
b) Giysilere aslma uygun islemclerle (nakislarla) zenginlik kazandtrilmahdir.
c) Giysi parc;alanmn cozulup dusrnemesi, dolay1s1yla guzel gor-Unumunun bozulmamasi icin
giyinirken gerekli titizlik gosterilmelidir.
d) Gerekli makyaj ve takilar kullanarak giysilere ve gene! gorunume guc katilmahdrr.
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II. OYUNLARLA

n.cn.t

a) Hareketlerin birbirine uyumuna ve birlik icinde yap1lmasma dtikkat edilmelidir.
b) Dizi veya $ekillerin duzgun olmasma ozen gosterilmelidir.
c) Oyun alammn iyi kullamlmasma, disma ta$1lmamasma dikkat edilmelidir.
d) Jest ve mimiklerde c;,ekicilik ve anlatim glicli olmahd1r.
e) Y ersiz ve anlams1z asm bagirma ve komutlardan kacnulmahdir.
f) Hareketlerdeki tavir, oyunun turune ve yoresine uygun olmahdir.

III. MUZiKLE

n.on.t

a) Ezgilerin aslma uygun olarak icra edilmesine onem verilmelidir.
b) Muzisyenlerin kendi aralannda uyumu saglanmahdir.
c) H1z ve usul hatalanndan kacuulmahdir
d) Muzik icra gliclinlin etkili olmasi acismdan, uygun calgilar yairrnda ozellikle iyi icracilann
bulunmasma ozen gosterilmelidir.

OYUNLAR, OYNAYANLARA NELER KAZANDIRIR?
1 - Heyecan ve merak uyanduarak kiside canhhgi geli$tirir.
2 - Taklidi kabiliyetleri ortaya cikanr ve geli$tirir.
3 - Kendini tamma ve tanitma olanagi saglar.
4 - lsbirligi yapma duygusunu geli$tirir.
5 - Bedeni hareketlerle vucut geli$imini ve estetigini saglar.
6 - Tlirklilli ya da tlirklisliz oyunlar, mlizik bilgisini ve sesi geli$tirir; ruhu dinlendirir.
7 - Y ansmalarla rekabet hevesini ve olgunlugunu asilar.
8 - Gezme, gorme ve bilgi edinrne yollanm acar.
9 - Resime, nakisa, renklere karsi ilgi ve bilgiyi artinr.

10 - Ede bi turlere karsi ilgi ve bilgiyi artmr.
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ARA_~TIRMA VE DERLEME TEKNiKLERi
Derleme, cesitli kaynaklardan yararlanarak istenilen konuda ilgi ve malzeme toplama isidir.
Derleme yapmak icin kullamlan aslica teknikler sunlardir:
1 -Gozlern Metodu

2-Goru~me Metodu
3-Soru Kag1d1
••

GOZLEM METODU
Arastirmacinm, bir bolge halkmm yasantisma katilarak yaptigi gozlemlerdir. Bu usul daha
cok gidip gelmesi zor olan uzak bolgeler icin kullamlmaktadir. Gozlenen olaylarda:
- Davrams bicimleri
- Bolge halkmm deger verdigi hususlar
- Ekonomik durumlan
- Bolge halkma ait ozellikler. .. vb. tespit edilerek yazilir.
Gozlem yapihrken dikkat edilecek hususlar sunlardir:
a) Onlara, onlardan biriymis gibi samimi davranmak
b) Ogretmen, muhtar gibi bolgede hatm sayilan ve bilgili olan kisilerden yararlanmak.
(Ogretmenler, derleme yapmak ve zemin hazirlamak icin en elverisli kisilerdir.)
Bu arastirmalarda kesin bir sure yoktur. Birkac saat surebilecegi gibi, bir gun, bir hafta veya
daha fazla da surebilir.

GORU~ME METODU
Arastirmacnnn, kaynak kisi ile sohbet ederek ve sorular sorarak yaptigi arastirma ve derleme
seklidir, Bu sekil arastirma tekniklerinin en onemlilerinden biridir. Sorulara alinan yarutlar,
once ses kayit bandma, daha sonra da hazirlanrms belgelere gecirilir. Sorular, gerekirse
genisletebilir,
Gorusme tekniginin basanh olabilmesi icin dikkat edilecek hususlar sunlardir:
a) Kaynak kisiden randevu almarak gorusme yeri ve zamam belirlenir.
b) Kaynak kisiye onceden konu hakkmda bilgi verilmelidir.
c) Sorulacak sorular onceden hazirlanrrns olmahdir.
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d) Bazi arastirma konulannda ozellikle yalmz kadm, ya da yalmz erkek arastirmaciya gerek
duyulabilecegi unutulmamahdir.

GORU~ME TEKNiGiNiN Y ARARLARI
l-Yuzyuze gorusme yapildigi icin daha genis kapsamli bilgi alma olanagi vardir.
2-Bu yolla daha saghkh bilgiler almir.
- Her kaynak kisi icin bir kunye fisi doldurulur. Kunye fisi alman bilgileri degerlendirirken de
isimize yarayabilir. Ornegin: Farkli kisiler konuyu farkh anlatabilirler. Bu durumda kaynak
ki~inin fisi, onun toplumdaki yerini ve konu hakkmda ne derece etkili olabilecegini
aydmlatabilir.

DERLEME NASIL YAPILIR?
Derlemeye baslamadan once konu tespit edilmeli ve o konuda bilgi edinilmelidir. Derlemeye
once yakm cevreden baslamr. Anne, baba, nene, dede, kornsu ... gibi. Yahn cevre dismdaki
yerlerde arastirma ve derleme yapilacaksa, gidilecek yerlere onceden bilgi verilmeliir.
Derleme islemine baslarken kaynak kisi ile tamsip biraz sohbet etmek buyuk yararlar saglar.
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B. MUZiK
1-Kullamlan calgilann adlan (Kadin ve erkek oyunlannda):
2-Kullamlan calgilann ozellikleri:

.

3-En cok sevdigi calgilann isimleri:

.

.. ·~· soz
"l en'(G"ft
4M
- uz1g1n
u es1') :

.

A di:

.

C. GiYSi
1- Erkek giysileri kumaslarmm:

.

a) Kum as cinsleri:

.

b) Renkleri:

.

c) N eden o cins ve renklerin tercih edildigi:

.

2-Kadm giysileri kumaslarmm

.

a) Kumas cinsleri:

.

b) Renkleri:

.

c) Neden o cins ve renklerin tercih edildigi:

.

3- Kumaslarm el tezgahlarmda rm yoksa fabrikalarda nu dokundugu :
4- Kadmlarm nasil giyindigi, (Basta, viicutta ve ayakta neler var):
a) Onemli gonlerde (Dugunlerde, Bayramlarda) giyilenler:
b) Gunluk hayatta (is hayatmda) giyilenler:

.
.

5- Erkeklerin nasrl giyindigi, (Basta, viicutta ve ayakta neler var).
a) onemli gunlerde (Dugunlerde, Bayramlarda) giyilenler:
b) Gunluk hayatta (i~ hayatmda) giyilenler:

.
.

6-Erkek cocuklarmda giyim :

.

7- Kiz cocuklarmda giyim :
8-Kullamlan

.

nakis tiirleri ile motiflerin an lam ve ozelliklert:

.

9- En cok begendig! giysiler (Erkekte ve kadmda):
10-Siisleme ve takilar:

.
.

- Kaynak kisiden veya arastirma bolgesinden temin edilen diger malzemeler (Resim, video
bant, oyun araci, giysi, muzik aleti)
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GiYSiLER
Giysilerimiz, kullamldigi zamana, yasa, cinsiyete ve sosyal yasama gore cesitlilik gosterirler,
Burada daha cok bol islemeli, goz dolduran ve halk oyunlanmiz sergilenirken kullamlan
giysilerimizden ornekler verecegiz.

KADIN GiYSiLERi
BASLIK
a) Basa, zengin oya islerneli yemeni baglarur. Yemeniler, siyah veya koyu renklerin dismda
her i;.enk olabilir. Beyaz, kirmizi, pembe, mor, san, yesil, acik mavi en cok kullamlan
renklerdir.
b) Yanm fes uzerine oyali yemeni veya renkli sal ortulur. Fesin on kismi altmla suslenir. Bu
sekilde suslenmis kadm feslerinin on kismma MAHMUDiYE denir.

YELEK:
Kadife, atlas ya da saten gibi parlak kumaslardan yapihr. Kollu, yanm kollu ve kolsuz olanlan
vardir. Kirnuzi ile mor renkleri tercih edilmektedir. Y eleklerin onu, arkasi ve kollan sim
islemelidir.

ENTARi:
Gunluk giysi olarak kullamlan entariler, cicekli basma kumastan yapilmaktadir. Diz altmdaki
etek uclan sayvanh olur. Cesitli renklerde olabilen bu entarilerde, ozellikle bazi renkler daha
cok tercih edilmistir. 0 kadar ki bu renkler turkulere, manilere, siirlere girmistir. Ornegin:

ENTARiSi AL BASMA

ENTARiSi PEMBEDEN

Ahp duvara asma

Leke olmus giymeden

Sen benimsen ben senin

Her yerde sordum seni

Sakin birakip kacma

Sarhos oldum icrneden

ENTARiSi MAViDEN

ENTARiSi MAvn.t

Leke etrnis giymeden

Nerde kurdun kavili

baskasinm yarine.

Evvel boyle degildin

EI sallarms bilmeden

Simdi goynun buyudu
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U<;ETEK
Yanlan yirtmach, onu acik olan,

us; parcali

gorunumu dolayisiyla D<;::ETEKismini almistir,

Parlak, renkli ve yollu desenli KUTNU kumastan yapilmaktadir. Duz renklerden yapilanlann
etek cevresi, kol cevreleri omuz baslan ve etek kenarlan nakis islemelidir.

.

1$1emoli 09etekl()ffrtrizdi:lf1blri (Girns Et.l<i EsederMDzosi'nden)

Islemeli uceteklerimizden biri. (Girne Eski Eserler Muzesfnden)

'

DANTELLi DON:
Duz beyaz renk dokuma kumastan yapilmis olup paca cevresine bir veya iki sira dantel konur.

Dev let Halk Danslan
Toplulugu'ndan bir grup
dansci yerel giysileriyle.
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tc ENTARi:
Duz beyaz renk dokuma kumastan yapilm.s olup etek boyu diz altma kadar uzamr. Ucetek
altmdan giyilir.

~ALVAR:
ilk zamanlar giyilen kadm salvarlan, zamanla yerini beyaz danteli, dona birakmistir. Kadm
salvarlan, ag, bol, buzgulu, pacalan dar ve asiklara kadar inen, cicekli veya duz kurnaslardan
yapilir.

MENDiL
Kare seklinde ince beyaz bezden yapilmistir. Bordurlere geometrik sekiller veya stilize cicek
motifleri islenmistir. Ortalan genellikle bostur. Renkli bezden yapilanlan da vardir. Ancak
beyaz mendiller her zaman tercih edilmistir.
Mendillerin iki yuzt; de kullamldigindan tersi ve yuzu aym olan hesap isi tercih edilmistir.
Mendilin kiz-erkek iliskilerinde eskiden beri onemli bir rolu vardir. Mendil vermek, mendil
gondermek veya mendil dusurrnek, ask duygulanmn habercisidir. Mendil, turkulere, sarkilara,
siirlere, manilere girmistir,

n. baglanm yandan

MENDiLiM benek benek

MEND

Ortasi carki felek

Seni severim candan

Y azm beraber idik

iki tane yar olmaz
Ya benden gee ya ondan

MENDiLi oyaladun

MENDiLiMiN yesili

Di.irmeye kiyarnadun

Ben kaybettim esimi

Durmeye kiyamazken

Mendilim sende kalsm

Nazh yare yolladim

Sil gozunun yasmi

MEND iLiMiN beyazi

MENDiLiMiN sansi

Ayn ettik bu yazi

Ayn dustu yansi

Mendilim sende kalsm

Mendilim sende dursun

Boyle imis bu yazi

Getir gece yansi
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KUSAK
Bele, beyazimsi canfes kumastan yapilmis, uclan cicek motif}-leriyle islenmis uzun bir kusak
sanhr. Kusak uclan yandan sarkitihr.
AYAKKABI
Gencler. iSKARPiN denen alcak topuklu ayakkabilar kullamr. Uzeri deriden gullu olan bu

ayakkabilann cigdem sansi renkleri tercih edilir.

.

TAKILAR VE MAKY AJ
Boyuna, bir, iki veya Uc;: srra altm "Besibirlikler" takihr. Dudaklara krrmizrhk, yanaklara hafif
allik surulur. Yanagina siyah kalemle "Ben" koyanlar da olur.
Alum bozdurayim
Gerdana dizdireyim
Ipek mendil degildin
Cebimde gezdireyim.
ERKEK GiYSiLERi
FES
Kuzey Afrika ulkelerinden biri olan Fas'tan ciktigi soylenir. Kahn c;_uha W kumastan yapilan
bordo renkli bir basliktir. Cevresine oyah yemeni sanfir.
Fesin cesitli adlan vardir:
1 - MECiDiYE

6 - HASIRLI FES

2-AZiZiYE

7-SIFIR

3 -HAMiDiYE

8 - MISIR

4-FiNO FES

9-TUNUS

5-ADi FES

10-ZOHAF

Sanksiz giyilen feslere DALFES denir. Fes, erkek giysilerinde onem verilen bir parcadir. Bu
nedenledir ki, turkulere, sarkilara, siirlere ve manilere girmistir.
YE LEK
Onu mavi, arkasi ise kirmizi cuhadan yapihr. On kismi, siyah kaytan islemeli, arkasi, renkli
ipeklerle islenmis kus ve cicek motiflidir. Bu yeleklere CAMEDANK) da denir.
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GOMLEK
Duz beyaz veya beyaz uzerine renkli cizgileri olanlar daha eek Kullamlmaktadir. Gornlekler,
hakim yaka denilen kucuk yaka cikmtihdir. Bu tur gomleklere eskiden MiNT AN da denirdi.
SALVAR
Mavi cuha kurnastan yapilan salvarlar bol olup dize kadar uzamr. Y anlan siyah sirrna
islemelidir.
<;AKSIR

•

Uzun, asiklara kadar inen erkek salvandir. Caksir icin daha cok, mavi, kahverengi, kul rengi
ve beyaz samani renkler tercih edjlmistir. Caksira ZIVGA da denirdi.
DiZLiK
Siyah Dimi kumastan yapilan, diz altma kadar uzanan islemesiz erkek salvandir. Gunluk is
hayatmda kullamlmistir. Dizligin beyaz renkli olanlan da vardi.
KUSAK
Bele, kimuzi yun kusak ya da T ARAB UL US KU$AGI sanhr. Halk arasmda kaliteli bir
Tarabulus kusagi icin: "Kaliteli Tarabulus yuzukten gecer." denir.
<;ORAP
Beyaz, acik mavi, san renkleri daha cok tercih edilen coraplar i.izerine renkli ipliklerle kus,
karanfil veya lale motifleri islenmistir.
AYAKKABI
Siyah, bagsiz ayakkabilar veya cizme kullamhr. Cizmeler siyah veya kahverengi renklerde
olabilir. Cizmeler iki cesittir:
1 - <;ANGAR <;iZMESi: Keci derisinden yapilan, burnu sivri, dize kadar uzanan bir cizme
cesididir.
2 - FRENK <;iZMESi: Burnu yuvarlak, parlak bir cizme cesididir.
KOSTEK (ZiNCiRLi

SAAT)

Boyundan asagiya uzanan ve ucunda saat olan suslu, gumus zincirli saattir. Saat kusak arasma
veya yelek cebine konur.
MENDiL
Mendil beyaz renkte olup ucu onden gorunecek sekilde kusak arasma sokulur.
- Gerek kadin gerekse erkek giysilerinde kirmizi, mavi ve mor renklerin yeri buyuktur.
Top sirma sumbul kakulu melek
23

Camedan altmda helal gomlek
Al fesinden kirrmzi karanfili
Hem al camedan gayet afilli
Yusufum dokunmus ipek sirmadan
Pek acmis oglani su mor camedan

.

HALK OYUNLARIMIZDA

KULLANILAN <;ALGILAR

KE MAN
Halk oyunlanmiza eslik eden calgilar icinde temel muzik aleti kemandir.
Kibns Kemanesi (Krrbiz Kemanesi), ozellikle darbuka ( doblek) ve tef esliginde eskiden beri
calmmaktadir.
Calmsm kemaneler
Oynasm divaneler
Lefkosa'nm icinde
Y ikilsin meyhaneler
DARBUKA (DOBLEK)
Bir yuzu deri kaph vurmah bir sazdir. Eskiden, derinin gerilip iyi ses vermesi icin darbuka
isitihrdi. Bugi.in, darbukanm ses ayan, darbuka vidalan sikilmak suretiyle yapihrdi,

TEF (DEF)
Daha eek kadin oyunlannda kullamlan 20-25 cm capinda, daire seklinde, tahta kasnak veya
madeni bir cerceve uzerine deri gerilerek yapilrms vurmah bir sazdir. Elle vurularak cahrur.
Kasnagin kenannda ince bir tel urerine gecirilmis madeni zilleri vardir,
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Caldigim deftir

0stu sedeftir
Caresiz gonlum
Sana hedeftir
Geline bak geline
Ciceg verdim eline
V uracagsan dadh vur
Defin zilli beline

DAVUL
Yuvarlak bir tahta kasnagin iki yanma gerilen deri ile yapilmis vurmah bir meydan sazidir.
Tuz ve kulle temizlenen keci derisi, kasnagm her iki yanma iple sikilarak gerilir. Sag tarafi
Tokmakla (comakla), sol tarafi ise Cirpi (ince degnek) ile cahrur.
Boyuna asilarak cahnan davul, acik havada calmir. Davulun calmmasi heybet ve ihtisam
yaratir.
- davulun sesi uzaktan hos gelir!
- davulsuz dugtui kopeksiz koye benzer.
Davulumun ipi tekir
Benim adim deli Bekir
Tepsiyle baklava getir
Yiyemezsem geri gotur

Davulumun ipi tura
Sisti kolum vura vura
Aslan begin konaginda
Aslan begim binler yasa
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ZURN A
Kuvvetli ses verebilen uflemeli bir sazdir. Zerdali agacindan yapilanlan tercih edilmektedir.
Zuma ve davul birlikte cahnan aynlmaz bir ikilidir.
Gill dalmdan al gonca
Zerdalidan zil zuma
- zumada pe~rev olmaz, ne cikarsa bahtma .

•

UT
Mizrapla calman telli bir muzik aletidir. Tekne kismi dilimli tahta yapraklardan yapihr. Tekne
kismiru meydana getiren tahta dilimlerin sayisi tek olur. 17,19, 21, 23 gibi.
Caldigim uttur
Gayet amuttur
Bicare gonlum
Sana yamktir

TAMBURA
Tambura en eski Turk halk muzigi aletlerinden biridir Baglamatip. bir cesit telli sazdir.
Tezene ile cahmr, Dut agacindan oyma olarak yapilanlan tercih edilir.
Bir agaci oyarlar
lcine tmtm koyarlar
Aglama tintincigim
Kulacigm burarlar
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•

Salalu Isguzar kendi yaptigi sazi (tamburasi) ile goruluyor.

CUMBU~
Zeynel Abidin Cumbus tarafmdan icat edilip gelistirilmistir. Tekne yapisi ali.iminyum olan
telli, tezeneli bir sazdir. Tekne kismuun yuvarlak ali.iminyum olmasi ve gogsunun deri ile
kaplanmasi, uda nazaran ses frekansmm daha yi.iksek olmasmi saglar. Bu ozelligi dolayisiyla
9ogu kez uda tercih edilmistir. Akort sistemi ve calrrns sekli utla ayrudir.

Meshur cumbus ustadi Ahmet Becerikli.
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DiLLiDUDUK

(KA VAL)

Kamistan yapilan 7'si i.istte l 'i de altta olmak i.izere 8 delikli nefesli bir sazdir. Duygulu ve
yamk bir sesi vardir, Bu ozelligi nedeniyle cobanlann en yakin arkadasi olmustur.
Elinde duduk kaval
Onunde suru davar
Coban davar susadi
Bizim kuyuda su var

ZiL
Ciftetelli ve Arabiye tiirii oyunlarda kiz oyunculann parmaklanna takip tiklatarak caldigi ciftli
bir alettir.

Kaynakcalar
Erbil Cinkayalar; K1bns Ttirk Halk Oyunlan
Kani Kanol; Kibns Turk halk Danslanmn Yakin Gecmisi
Oguz Yorgancioglu; Kibns Turk Folkloru
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SONUC VE ONERiLER
Bence Kibns Turk halk Oyunlan kulturu gecrnisten gunumuze tum motifleriyle
yansitilmah ve gelecek nesillere de bir kukturel miras olarak birakilmahdir. Bir
ulus ancak gelmis gecmis kulturu ve tarihiyle ayakta durmakta ve kendi
cografyasma bir kulturel faaliyetlerle de sahip cikmaktadir. Kulturel mirasma
sahip cikmayan bir ulus, yabanci ulkelerin kulturel yasantisi icinde yok olur ve
ulusal benligini kaybeder. Bugun Kibns halki da Ktbris Turk halk Oyunlan
kulturunu yasatmahdir. Kibns Turk Halk Oyunlan kiilturti gecmisten gunumuze
yasanlmali ve gelecek nesillere brrakilrnahdir.

