Kır kesim inde koyu mavi renkte şalvar,
k av u ştu rm a veya cam adan yelek giyilmiş,
bele ipekli "T arabulus Kuşak" bağlanmıştır.
A ksesuar olarak altın veya güm üş kösickli
sa a t takılmıştır. Dizlik giyildiği dc ifade edil
m ektedir.

HALİL KARABULUTTAN
BİR ŞİİR

VAHDET
G ünüm üzde erkek kıyafetleri tek tip
olarak görülm ektedir. Bunlar üstte k a p a t
m alı ve işlem eli yelek, iç göynek, düze beyaz
ipekli veya renkli yollu d okum adır. A ltta,
özellikle gençlerde, koyu mavi renkte, iizeri
kaytan işlem eli dizlik, belde kırmızı dokum a
veya tarabulus kuşağı bağlanm akta, ayakta
dizlere k a d a r renkli m otilli örm e çorap,
uçtan dilli yemeni giyilmekte, başa püsküllü
fes ve üzerine oyalı yazma bağlanarak giyim
takımı tam am lanm aktadır.
Giyim kuşam da(hcr ne kadar renk
konusunda tered d ü tler varsa da), yapı, giyim
özelliği, kum aş özelliği ve
üzerindeki
işlemeleriyle) T ürk kültürünün A dadaki 500
yıllık hakimiyetini görm ek m üm kündür.

Şu kâinat bahçesini
G ezenler vahdet gördüler
H akk’ın hikmet bohçasını
Çözenler valıdel gördüler

Bu çokluktan bu bahçede
Nicesi kaldı şüphede
Bin üzümü bir teknede
Ezenler vahdet gördüler

Kurt, kuş dilinden anlayan
Oldu bir Sultan Süleyman
Suretin aslını ayan
Sezenler vahdet gördüler

REYHANİ’DEN BİR ŞİİR
Gafil dünya dükkânında
Çok şey gördü dört yanında
Lâkiıı bâtın um m anm da
Y üzenler vahdet gördüler

TEKELLÜM
İki satır üç kafiye açalım
Meziyet milliyet m erham et olsun
H akikatin sırlarına geçelim
M etanet m ealel m aharet olsun

Zâhir, bâtın iki gece
V ar arada perde peçe
Gücü yetip dıştan içe
Sızanlar vahdet gördüler

Bu gün bir güzele çiçek götürdüm
B ahçeden almadım kendim bilirdim
Sözüme başladım sohbet yetirdim
M eiam et mülakat m ücerret olsun

Bir yüz verir görüntüyü
Bir yüz örtünm üş örtüyü
İkilik denen büyüyü
Bozanlar vahdet gördüler

Reyhanî’yim sohbetim e başladım
Ciğerimi ateşlere haşladım
Yazık oldu bu sohbeti boşladıjıı
M azeret m ağfiret muhsiyet olsun

Halil d er maddeyi koyup
M âna şerbetinden doyup
İlm-i icdün’den okuyup
Y azanlar vahdet gördüler
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ OYUNLARI

"K .K .T .C .’ııin hcnıcn her yerinde Oyunlar

belirli bir sıraya göre oynanm akladır. Kar
şılam alar başlangıç oyunlarıdır."

Ahm et Ç A K IR ( *)

Kuzey K ıbrıs T ü rk Cum huriyeti ile
ülkem iz arasında yapılan "Eğitim B ilim ve
Kültürel A land a İşbirliği P ro to k o lü n ü n 15.
m addesi gereği, 30 M a rt 1988 tarihleri
arasında Kültür ve Turizm B akanlığı M illî
Folklo r A raştırm a D a iresin ’ce Kuzey K ıbrıs
Tü rk Cum huriyeti halk müziği, halk oyunları
ve halk kıyafetleri konusunda 4 kişiden
m eydana
gelen
bir
ekiple
araştırm a
yapılm ıştır.
Bu araştırm ada elde ettiğim iz halk oyun
larıyla ilgili bilgileri istifadenize sunm ak is
tiyorum.
K K .T .C .’de
halk
oyunlarıyla
ilgili
faaliyetler 1957 yıllarında başlar. T ü rk iy e’den
B ed en E ğilim i Ö ğretm eni olarak gelm iş olan
M üm taz
CÖN GER,
T ü rkiye’nin
değişik
yörelerine ait oyunları, okullarda, öğretm iş
ve yaygınlaştırm ışım D ah a sonra kurulmuş
olan oyun toplulukları çeşitli festival ve şen 
liklere
katılm ışlardır.
Bu
şenliklerden
birinde, topluluk sorum lularına "Sizin ken
dinize (K ıb rıs T ü rk lerin e) ait oyununuz yok
m u?"şeklinde bir soru sorulunca; M ustafa
S E R D E N G E Ç T İ , E rb il Ç İN K A Y A L A R , ve
A ytaç Ç A Ğ IN ’dan m eydana gelen b ir ekip,
Eylül 1973’de G en çlik , Kültür D a iresi’nin
onayıyla
K ıb rıs
T ü rk H alk
Oyunlarını
araştırm aya k arar verirler. O dönem de Ç ifteteli, B ek ri, Azize, K ozan, O ra k , E rk ek
Zeybeği, D olam a adlı

b irk aç oyunu ortaya çık arırlar. O günden
bugüne
araştırm alar devam
ed er.
1980
yılından sonra, kısa adı H A S -D E R olan H alk
S anatları D erneği t de çeşitli araştırm alar
yaparak Kıbrıs T ü rk halk oyunlarına çeşitli
katkılard a bulunurlar.
K .K .T .C .’nin hem en her yerinde oyunlar
belirli bir sıraya göre oynanm aktadır. Ö z el
likle K a rş ıla m a la r başlangıç oyunlarıdır.
K arşılam aların ardından M end il oyunları
(S irto la r) başlar. Bundan Sonra Zeybek oyun
larına g eçilerek , K asap O y u n ları, Ç iftetelli
ve Arabive ile oyunlar sona erer. B u oyunlar
sırasınd a
veya
aralard a,
seyirlik
oyun
dediğim iz dram atik oyunlar da oynanm ak
tadır.
K arşılam a ve M end il oyunu (S irto ) gibi
oyunlar m utlaka iki kişi tarafından oynanır.
İki kişi oynarken bir üçüncünün oyuna g ir
m esi ayıplanır.
O yuna üçüncü veya dördüncü şahısların
girm esi küsm elere bile neden olurm uş. Bu
seb ep le birinci çiftin oyunu b itin ce başka bir
çift oyuna kalkar. B ö y lece sırayla, çifte r çifter
uynaıur.
O yuna çift olarak kalkacak kişiler uyum
içinde olan, birbiriylc anlaşan, birbirine
hürm et eden, saygı g österen kişilerdir.

( ' ) K ültür ve T urizm Bakanlığı M illi F o lk lo r A raştırm a D airesi Şu be Müdürü.
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M end il, S ir to , O ra k , D eğnek, K a rta l,
T e sti-F istik y a oyunlarında, m endil, orak,
değnek, sopa, tesli gibi a raçlar bulunur.
F ig ü rler
daha
ziyade el ve ayaklarda
toplanm ıştır.

O yunlara ilkönce g en çler çıkar. G e n e l
likle çok iyi oyun oynayan "U sta" oyuncular
kendilerini sona saklarlar.
Ö zel olarak
düğünlere davet edilen bu usta oyuncular
halkın büyük ısrarlarınd an sonra oyuna
kalkarlar. B u nların kendilerini ağırdan sa t
m aları yadırganm az, halk tarafından biihasasa saygıyla karşılanır.

K ıb rıs T ü rk halk oyunlarında kadın ve
erkek b irarad a oynam azlar, kadınlar ayrı
yerd e, erk ek ler ayrı yerde oynarlar. Kadınlar-,
da e ller erkeklerinki gibi fazla' kalkm az kollar
kırık olarak tutulur. E lle rd e m endil bulun
m aktadır. M endilin iki ucundan tutarlar.
K adın karşılam aları erkek karşılam alarına
göre daha ağır tem poda oynanır. K ad ın oyun
larında "Silkm e" figürüne rastlanm az.

O yunlar düğünlerde, sünnetlerd e, fe s
tival nitelikli günlerde, panayırlarda, nişan
tören lerin d e; harm an zam anı genellikle açık
havada, harm an yerinde, köy m eydanında,
kahve önlerin d e ve ev avlularında oynanır.
O yuna kalkanlar, oyun yerine genellikle
ağır ağır g elirler. B u arad a m üzisyenler bir
giriş (taksim ) yaparlar. B u bölüm de oyun
cular ellerini tükrükleyerek bir yere, bir de
ayak uçlarına elleriyle dokunurlar ve ekseni
etrafınd a
d önerler.
K end ilerini
ağırdan
satarak
bir
gezinti
yaparlar.
G ezinti
bölüm ünden sonra müzik başlar. O yuncular
müziğin ritm ini yakaladıktan sonra kollarını
om uz hizasında açarak oyuna başlarlar. H er
oyun bitim inden sonra yeni bir oyuna
başlanacağı zam an bu harek etler tekrarlanır.

Kuzey K ıb rısta oynanan T ü rk halk oyun
larını şöyle sıralayabiliriz:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

K ıbrıs T ü rk halk oyunlarının hem en
hem en hepsinde eli ayak topuğuna vurma
figürü vardır. B u figürden" sonra dönm e
hareketi yanılır. E lle r om uz hizasında açık
vaziyette kaldırıldığı gibi, bir el arkada-diğeri
aşağıda, bir el yukarıda, diğeri aşağıda olacak
şekilde değişik pozisyonlar vardır. D önm e
figürleri soldan sağa veya sağdan so'"' i a
yapılabilir. A vuçlar açık olup, parm aklaı
zam an zam an (b elirli yerlerd e) şıklatılır.
Bütün oyunlarda çökm e figürü vardır. E l
çırpm a, önd en ve arkadan silkm e” eli a :r ğ a
vurma'1, figürleri de yaygındır. O yuncp ar
galeyana geld ikleri zam an "H oh" veya “y e f
diye nara atarak ellerini topuklarına vurur?»»-.
O yuncular M endil O yunu, "S irf
e
S u sta haricinde b irb irlerine tutunm azlar, zrbest olarak karşılıklı iki düz sıra veya daire
biçim inde oynarlar. K a rşıla m a ve sirtolar iki
kişi, Zeybek oyunları, K öroğlu , A rab acı,
O ra k , K a rta l gibi oyunlar da tek kişi
tarafından oynanır.

1. K a rşıla m a
2 . K a rşıla m a
3. K a rşıla m a
4. K a rşıla m a
Aziziye S irto su
Ş e h ir S irto su
İskele S irto su
K arag ö zlü S irto su
Abdal Zeybeği
S a rh o ş Zeybeği
Arabiye
K ıb rıs Ç iftetellisi
N işan
D olam a
S u sta
O ra k
K a rta l
Kozan
A rabacı
.
B ekri
M a ııd ra
Değnek Oyunu
F istik y a -T e sti Qyunu

I- Y ararlan ılan Kaynak;
16-30
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